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منوذج اديلسون للتعلم يف حتصيل طالبات أفاعلية 
دبي يف مادة الفلسفة وعلم النفس الصف اخلامس األ

 ومهاراتهن املعرفية
 

 *وطفاء هشام عبدالحميد *                           الكبيس يعبدالواحد حميد 

 

 

  

س ات الصف الخامس ادبي على التحصيل في مادة الفلسفة وعلم النفيهدف البحث الى التعرف على فاعلية أنموذج )اديلسون( في طالب _امللخص

( طالبة من صف الخامس االدبي، وقسموا الى مجموعين تجريبية وضابطة كل مجموعة تتكون من 24واملهارات املعرفية لديهن. تم اختيار عينة من )

س املهارات املعرفية والتحصيل الدراس ي لألبوين. وقد اعد اختبار ياومقتم مكافئة العينتين ملتغير العمر والذكاء واملعرفة السابقة طالبة، و  12

املشكالت، فقرة موزعة على ثالث مجاالت: مهارة حل 66فقرة من نوع اختيار من متعدد واعد مقياس املهارات املعرفية تكون من  40تحصيلي من 

( 0.05وأظهرت نتائج البحث وجود فروق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )مهارة اتخاذ القرار، مهارة ضبط االنفعال واستخدم اختبار مان وتني 

ة اللواتي يدرسن متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية اللواتي يدرسن باستخدام استراتيجية اديلسون للتعلم وطالبات املجموعة الضابطبين 

 لصالح املجموعة التجريبية.على وفق الطريقة االعتيادية في التحصيل واملهارات املعرفية 

 .املهارات املعرفية : أنموذج )اديلسون(، التحصيل،الكلمات املفتاحية
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الدبي في حصيل طالبات الصف الخامس انموذج اديلسون للتعلم في تأفاعلية 

 مادة الفلسفة وعلم النفس ومهاراتهن املعرفية
 املقدمة. 1

بدأ التربويون في إعادة النظر في فعالية املناهج واستراتيجيات التدريس        

املستخدمة في املدارس، كرد فعل لتطور الذي فرضته االتجاهات التربوية 

فق املعلومات التي عملت على تحويل االهتمام الحديثة في عصر الحداثة وتد

م كمحور للعملية التعليمية، إلى 
َ
عل
ُ
م، وال تستطيع التربية بامل

َ
تعل

ُ
االهتمام بامل

تحقيق أهدافها في املجتمع إال بوسيلة اتصال يمكن بوساطتها تطبيق النظم 

التعليمية العلمية، و املناهج توصف بأنها املصدر الخصب الذي يزود 

علمين باملعلومات واملعارف ويغرس في نفوسهم االتجاهات االيجابية املت

إلى القصور املعيب لهذه املناهج اذا لم تهتم بتنمية  والقيم، لذا قد يشير

 [.1وتعزيز السلوكيات املرغوبة ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمعهم ]

)القسم االدبي(  من بين املناهج الدراسية التي تدرس في املرحلة االعدادية     

ل ها مساعدة الطلبة على استعمامادة الفلسفة وعلم النفس والتي يتم خالل

الطرائق العلمية في التفكير وهذا يؤدي الى التطوير املستمر بشخصيتهم، 

وتختص هذه املادة دراسة السلوك االنساني والشخصية االنسانية ويحفز 

في شخصيته، وتعد  الطلبة على اكتشاف نفسه ومواطن القوة والضعف

الى املجال الفلسفة أّم العلوم اإلنسانية بال منازع، واولى املعارف التي وصلت 

املعرفي االنساني عن طريق الترجمة ومنها خرجت العديد من الدراسات 

 [.2اإلنسانية األخرى وأهّمها الفلسفة وعلم النفس ]

اق اإلنسان الفلسفة مع علم النفس كالهما تبحثان في أعم تشترك     

 
 
 عند اإلجابة على تساؤل من أنا؟ وربط وأسراره، ويظهر هذا التشارك جليا

اإلنسان بمحيطه، فبالنسبة للفلسفة وعلم النفس ال يمكن فصل اإلنسان 

 عن الوسط االجتماعي 
 
عن بيئته، وال يمكن فهم أفكاره ومسلكياته بعيدا

ن املعروف أن علم يتواجد فيه، وعلم النفس مشتق من الفلسفة، فمالذي 

علم حديث و رغم من حداثته فقد استطاع أن النفس علم قائم بذاته وهو 

يصل باهتماماته معظم مناحي الحياة، إن لم نقل جميعها على اإلطالق، 

ويهتم علم النفس في دراسة الخصائص النفسية ألوجه النشاط املتعددة التي 

ل إلى أدق القنوات التي تربط مارسها اإلنسان وأثرها في سلوكه، بغية الوصو ي

خالل مراحل حياته، وهذا ما يعكسه تعدد فروع علم نفس  الفرد باآلخرين

 [.3وفروعه والتي تهتم ضمن املهارات الحياتية ]

تتبنى املؤسسات التربوية في شتى أنحاء العالم، تبّني التعليم املستند إلى      

بة من مواجهة ما يتعرضون له املهارات الحياتية بوصفها وسيلة لتمكين الطل

، ويشير هذا النوع من التعليم إلى عملية تفاعلية من من مواقف مختلفة

ن الطلبة من اكتساب املعارف وتطوير التوجهات التي 
ّ
م، تمك

ّ
التعليم والتعل

ي األنماط السلوكية الصحيحة والسليمة، ويعد  هذا النوع من تدعم تبّنِّ

 في تحقيق
 
 مهما

 
ذات الطالب وكيانه الذي يحتاج إلى مجموعة  التعليم عنصرا

ن املهارات الحياتية التي تسهل له عملية التواصل والتفاعل مع مجتمعه، م

[ 4وتساعده على إنجاز اهدافه، وهناك مجموعة من املهارات الحياتية ]

 -االتي:( املخطط من عمل الباحثين 1يمثلها املخطط )

 

 
أنواع املهارات الحياتية 1شكل 

نرى ان املهارات املعرفية تحتل حيزا مهما في التعليم كونها تمثل جانبا مهما من 

 املجال املعرفي كالتفكير وحل املشكالت.

تحصيلهم ومستويات تعلمهم الحظ علماء النفس ان الطلبة يتفاوتون في       

حتى عندما تتساوى كافة الظروف, فقد يتعلمون في املدارس نفسها وعلى 

رسين أنفسهم ويدرسون الكتب نفسها، ولكن بعضهم يتعلم أكثر أيدي املد

نما يعنى أخرون بأمور أخرى، من االخرين ويعنى بعضهم باملادة الدراسية بي

والتي هي من أهم املبادئ التربوية  ية،وقد احد عوامل في هذا التفاوت الدافع

طلق هذه على االطالق، فمن دون الرغبة في التعلم لن يكون هناك وعندما تن

الطاقة فأنها تؤدي الى رفع مستوى االداء وتحسينه والى اكتساب مهارات 

 [. 5املعرفية ]

وهذا يذكرنا في املثل املشهور)تستطيع ان تجر الحصان الى النهر، ولكنك ال 

 تستطيع أن تجبره على الشرب( أي بغياب الدافعية. 

 فهذه وعليه البحث والتجريب عن نماذج جديدة اصبح خيار      
 
 ملحا

 
ا

للتعلم، فهي تصمم من أجل تعليمهم كيف النماذج تساعدنا اثارة الدافعية 

يفكرون ويتعلمون بطرق شتى، مثل نموذج اديلسون الي يتكون من ثالث 

تنقية املتعلم للمعرفة( قد يثير  –بناء املعرفة  –والتحفيز خطوات )الدافعية 

ويكونن محور العملية  دافعية الطالبات لتقبل الفلسفة وعلم النفس

 التعليمية. 

اال ان واقع التدريس في مدارسنا مازال يعتمد على املحاضرة، والتلقين،      

ارها دون فهم التي من أبرز عيوبها سلبية املتعلم، وحفظ املعلومات وتكر 
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احيانا، التي ال تواكب التدريس الحديث في ضل املناهج العلمية املتقدمة التي 

عد اخرى متزامنا مع قلة اطالع الكوادر التدريسية على نماذج تتطور سنة ب

لى اداء انواع من املهام بكفاءة اكبر تعلم املحفزة للدافعية والتفكير والقدرة ع

يه املهارات املعرفية وجعل الطالب محور العملية من املعتاد وهذا ما ترمي ال

 التعليمية

 الدراسةمشكلة . 2

 -: مادة الفلسفة وعلم النفس اكدت دراسات عدة ان تدريس

، التي تحث على التفكير والذي هو من ال يهتم بالربط بين العلم وتطبیقاته •

اساسيات واهداف التدريس وربط العالقات واستنتاج التعمیمات، والتأكيد 

 لتحقیق النجاح في نهایة 
 
على النواحي النظرية واستظهار املعلومات سعیا

 [. 6كورس الدراس ي ]

انا ال االستعانة بتدريس املادة بالطرائق التقليدية، وتغلب عليها احيز  ما •

أهمال النواحي التطبيقية التي تحث على التفكير وربط العالقات واستنتاج 

 [.6املعلومات والذي أنعكس في انخفاض التحصيل فيها ]

بعد مقابلة مجموعة من مدرس ي ومدرسات املادة واستفساراتهم عن الطلبة  •

مما دراسة املادة، تمحورت اجاباتهم بان الطلبة يجدون صعوبة في دراستها في 

 مع وجود انخفاض في مستوى تحصيلهم. يستدعي الحفظ واالستظهار،

فنحن اليوم بحاجة أكثر من قبل إلى نماذج تعليم وتعلم تمدنا بأفاق       

ن تعليمية، وقد يكون تجريب نماذج تدريسية جديدة مثل انموذج اديلسو 

يث اجريت للتعلم، في محاولة ملعرفة أثره في التحصيل واملهارات املعرفية، ح

دراسات عليه في مواد مختفة اثبتت فاعليتها في التحصيل وبعض املتغيرات 

االخرى، حيث توصلت الى فاعلية نموذج اديلسون في تدريس مادة االرض 

 [.7لطالب املرحلة املتوسطة في مدينة شيكاغو ]

عدم قدرة النموذج في معالجة االخطاء املفاهيمية عند  Edelsonاسة بينما در  

 [. 8طالب لطالب املرحلة املتوسطة في مدينة شيكاغو ]ال

 وال توجد دراسة عراقية في أي مادة  
 
والدراسات حول هذا النموذج قليلة جدا

دراسية حول هذا النموذج، أي الزال البحث مفتوح في تجريب النموذج، 

كلة البحث بالسؤال االتي: ما فاعلية انموذج اديلسون للتعلم في وتصاغ مش

ل طالبات الصف الخامس ادبي في مادة الفلسفة وعلم النفس تحصي

 ومهاراتهن املعرفية؟.

 -مكن تلخيص اهمية البحث باآلتي:ومن امل

السعي إلى تجريب أنموذج )اديلسون( وبحسب علم الباحثان لم تجري  -1

 دراسة محلي
 
 ة على أي مادة دراسية.سابقا

 للمهارات املعرفية لطلبة ال -2
 
 خامس االدبي.توفر مقياسا

أنموذج )اديلسون( قد يساعد الطلبة على رفع تحصيلهم ويحسن من  -3

 مهاراتهم املعرفية لديهن.

 مسايرة االتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو الى اعطاء دور ايجابي  -4

 مية.للطلبة في العملية التعلي

يمكن ان توجه هذه الدراسة انظار املسؤولين عن العملية التعليمية الى  -5

اهمية نموذج ادلسون في التدريس واملهارات املعرفية لطلبة املرحلة 

 االعدادية.

قد تكون هذه الدراسة املتواضعة بوابة الى بحوث ودراسات تربوية اخرى  -6

 في طرائق تدريس مواد املختلفة.

 

 سةدراهدف ال

لبحث الى التعرف على فاعلية أنموذج )اديلسون( في طالبات الصف يهدف ا

 الخامس ادبي على :

 التحصيل في مادة الفلسفة وعلم النفس. -1

 املهارات املعرفية لديهن. -2

 فرضيتا البحث: 

( بين متوسط 0‚05ـ ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )1

اللواتي يدرسن باستخدام استراتيجية لتجريبية درجات طالبات املجموعة ا

اديلسون وطالبات املجموعة الضابطة اللواتي يدرسن على وفق الطريقة 

 االعتيادية في التحصيل.

( بين متوسط 0‚05ـ ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )2

جية درجات طالبات املجموعة التجريبية اللواتي يدرسن باستخدام استراتي

ون وطالبات املجموعة الضابطة اللواتي يدرسن على وفق الطريقة اديلس

 االعتيادية في متوسط درجاتهن على مقياس املهارات املعرفية.

 حدود البحث: 

يقتصر البحث الحالي على: طالبات الصف الخامس االدبي الفصل الدراس ي 

سفة مادة الفل(. ثالث مباحث من كتاب )2019 - 2018االول للعام الدراس ي )

وعلم النفس( الفصل الدراس ي االول املقرر تدريسه للصف الخامس االدبي 

 [.14من قبل وزارة التربية ]

 تحديد املصطلحات:

: مجموعة التغيرات اإليجابية أو السلبية في املوقف سواء كانت اوال: الفاعلية

 أو غير مخطط لها من نموذج تدريس ي أو البرنا
 
مج معد تلك التغيرات مخططا

 [.9فذ في فترة معينة ]ان

: االثر الذي يتركه التدريس بأنموذج إدلیسون للتعلم 
ُ
تعريف الفاعلية إجرائيا

على التحصيل واملهارات املعرفية على املجموعة التجريبية ويقاس بحجم 

 (.²ηالتأثير وفق قيمة مربع إيتا )

 تستعمل لتصميٍم  :Modelثانيا: األنموذج 
ٌ
 دراسّية

ٌ
ٍن يساعُد على يّ معخطة

م ضمن بيئة التدريس في الصف، أو أثناء تطبيق النشاطات 
ّ
عل
ُ
توجيه عمل امل

[ 
 
 [.10االخرى لتحقيق اهداف معدة مسبقا

 لكافةِّ 
 
 تشمُل توضيحا

ٌ
 ُمبّسطة

ٌ
التعريف االجرائي للنموذج: بأنه خالصة

العناصر املستخدمة في تدريس مادة الفلسفة وعلم النفس لصف الخامس 

  ي.دبا

ثالثا: انموذج إدلیسون للتعلم: وصف لعمليات التعلم التي يمكن استخدامها 

من اجل تفعيل املادة الدراسية وانشطة التعلم القائمة على االستقصاء وفق 

تنقيح او تنقية املعرفة  -بناء املعرفة -ثالث خطوات:)التحفيز واثارة الدافعية

 [. 7وصقلها ]

 ائانموذج إدلیسون للتعلم إجر 
ُ
: نموذج تعليمي تعلمي يستند على النظرية يا

املعرفية البنائية ويمر التعلم من خالله بثالث خطوات )التحفيز واثارة 

تنقيح او تنقية املعرفة وصقلها لتدريس املجموعة  -بناء املعرفة -الدافعية

 التجريبية في مادة الفلسفة وعلم النفس لطالبات الخامس ادبي.

(: مستوى التعليم الذي تم تحقيقه بعد Achievementرابعا: التحصيل )

مرور بخبرات تعليمية في مدة معينة ويقاس باختبارات تحريرية او ادائية 

[11.] 
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: مستوى النجاح في اكتساب املعارف واملهارات 
 
التعريف التحصيل اجرائيا

الذي تحرزه طالبة الخامس ادبي في مادة الفلسفة وعلم النفس ويقاس 

 تحصل عليها في اختبار التحصيل املعد. تيالبالدرجة 

: املهارة: طرائق الفرد في ادراكه ملتغيرات البيئية وطرائق معالجة 
 
خامسا

 [.12املعلومات و تنظيمها ]

التعريف االجرائي للمهارة: االساليب والطرائق التي تستخدمها طالبات الصف 

 الخامس ادبي في معالجة املعلومات في موقف تدريس ي.

 ادس
 
( : املهارات الحياتية التي تنظم Cognitive Skills: املهارات املعرفية )سا

الواقع وتكّيف الفرد مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي اليه وتشمل بعض 

 [. 4انواع التفكير واتخاذ القرار و حل املشكالت ]

 فياملهارات املعرفية اجرائيا: الطرائق التي يتميز بها طالبات الخامس ادبي 

جهيز املعلومات والقدرة على حل املشكالت متكونة من ثالث مهارات )حل ت

املشكالت، اتخاذ القرار، ضبط االنفعاالت( وتقاس باملقياس املعد لهذا 

 الغرض.

الخامس االدبي: الصف الثاني من صفوف املرحلة االعدادية والذي يلي 

 رحلة اعداد ملا املرحلة املتوسطة ويسبق املرحلة الجامعية، ووظيفة هذه

 [.13] الطالب دراسية أعلى وهي املرحلة الجامعية

 ري ظنالطار . اال 3

 Constructivismأوال: النظرية البنائية 

البنائية تعد أن املعرفة ال يمكن أن توجد خارج الفرد ولكنها بناء للواقع 

التفاعل وتحدث نتيجة البناء العقلي اإليجابي، وأن اإلدراك ينتج من خالل 

املسبقة املتراكبة واملعرفة الجديدة ويحدث لها ثبات عن طريق ن املعرفة بي

 من تكوين 
 
املمارسة، كما تفترض حدوث توازن وعالقات بين األفكار بدال

أفكار جديدة، أي أن نمو املفاهيم أفضل من تكوين املفهوم، البنائية 

(Constructivism 
 
 ولعبت دورا

 
الطبيعية، في العلوم ( كمفهوم ظهرت قديما

إال أن االلتفات لها كمنهج للتطبيق في كافة العلوم لم يتبلور إال في عصرنا 

الحديث، وكان أحدث مجال غزته البنائية هو مجال التربية، حيث برزت فيه 

بثوب جديد يتمثل في التطبيق العملي واالستراتيجيات التدريسية التي تهدف 

ع أن النظرية البنائية يات املوضو وتشير أدب إلى بناء املعرفة لدى الطالب،

مشتقة من كل من نظرية بياجيه )البنائية املعرفية( ونظرية فيكوتسكي 

)البنائية االجتماعية(، فأصحاب هذه النظرية ينظرون إلى التعلم على انه 

سلوك جزئي يمر به اإلنسان على وفق أهدافه , وتعد هذه املدرسة، التعلم 

رها وقبولها بدقة وشمول، فهم اة يصعب حصرة في الحيبأنه خبرات مستم

 في توجيهاتهم عن أصحاب النظرية السلوكية ولكنهم يلتقون 
 
يختلفون تماما

[، وتستند البنائية 15مع املدرسة املعرفية في تحليلهم للعمليات العقلية ]

( )املخطط من عمل 2) [ وفق ما يمثله املخطط16مبدئيا إلى أربع نظريات ]

 تي:احثين( االالب

 

 
مستندات النظرية البنائية 2شكل 

وهم الذين نظروا للبنائية بعد  –ويرى معظم منظري البنائية الحديثين 

هو واضع اللبنات األولى لها فقد وضع نظرية  أن جان بياجيه –بياجيه 

 [.17متكاملة حول النمو املعرفي ]

ق نظرية ( )املخطط من عمل الباحثين( النمو العقلي وف3ويبين املخطط)

 بياجيه.

 

 
النمو العقلي وفق نظرية بياجيه 3 شكل
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 : وقد عرفت النظرية البنائية على انها

م يكّون معرفته الخاصة التي يخزنها بداخله  •
َ
تعل

ُ
فلسفة تربوية تقول إن امل

ون معرفته بنفسه 
ّ
فلكل شخص معارفه الخاصة التي يمتلكها، وأن املتعلم يك

عي بناء على معارفه الحالية وخبراته السابقة، إذ إما بشكل فردي أو مجتم

ون الفرضيا
ّ
 ينتقي املتعلم ويحّول املعلومات ويك

 
ت ويتخذ القرارات معتمدا

 [.18على البنية املفاهيمية التي تمكنه من القيام بذلك ]

ونتيجة وجود الطالب في بيئة تعلم اجتماعية فاعلة، يحدث تفاعل نشط بين 

 التراكيب املعرفية

السابقة والتراكيب املعرفية الجديدة في مناخ اجتماعي تعلمي، يتولد عن هذا 

 التفاعل بناء معرفة 

 فتراضات النظرية البنائية ا

كرد على املبادئ السلوكية في التدريس قدمت النظرية البنائية ست  

 -[ االتي:19( ]( )املخطط من عمل الباحثان5) اقتراحات يمثلها املخطط

 

 
تراضات النظرية البنائيةفا 4شكل 

 ونماذج النظرية البنائيةبعض استراتيجيات 

أشارت أدبيات املوضوع بتعدد استراتيجيات ونماذج النظرية البنائية إال       

أن جميعها ال تخرج عن كونها إجراءات تمكن الطالب من القيام بالعديد من 

عرفة بنفسه، ويحدث العلمية ومشاركتهم الفعالة فيها ليستنتج امل املناشط

 ألن عنده التعلم ملستويات متقد
 
مة تؤدي إلى تنظيم البنية املعرفية له. ونظرا

التدريس البنائي يسعى إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية ومتحدية ألفكار 

في تعليم وتعلم التالميذ فقد ظهر اهتمام عاملي بتطبيق املمارسات البنائية 

ستراتيجيات التدريسية القائمة على النظرية العلوم، كما تعددت وتنوعت اإل 

بنائية ؛ ألن النظرية البنائية لم تقدم إستراتيجيات تدريسية معينة ولكنها ال

قدمت معايير للتدريس الفعال، ومن بين النماذج التي تقوم على الفلسفة 

ث يعد اديلسون ان املعرفة السابقة البنائية نموذج اديلسون للتعلم، حي

 لبناء التعلم ذي املعنى.شرط ضروري 

     نموذج اديلسون من أجل التعلم 

* هو وصف لعمليات التعلم التي يمكن استخدامها من اجل تفعيل املادة  

 [. 7] الدراسية وانشطة التعلم القائمة على االستقصاء

عرفية واملدخل البنائي, يركز على *نموذج تعليمي تعلمي يعتمد على النظرية امل

باشر وغير املباشر لم ببناء معرفته بنفسه, ومن خالل التفاعل املقيام املتع

مع إعطاء مع االخرين, كما يشجع الطالب على استخدام املعرفة وتطبيقها 

, ومقارنة املعرفة السابقة بمعرفتهم الجديدة, ويتم الفرصة للتفكير والتأمل

ناء املعرفة, الل ثالث خطوات التحفيز او اثارة الدافعية, بالتعلم فيه من خ

 [. 20تنقيح املعرفة وصقلها ]

من هنا نرى ان نموذج اديلسون للتعلم من اجل االستخدام يتسند الى 

النظرية املعرفية واملدخل البنائي للتدريس ويكون قائم على العالقة املتكاملة 

تتم عملية التعلم ضمن هذا النموذج , و ن عمليات العلم واملضمون املعرفيبي

 ث خطوات وهي:عن طريق ثال 

, اذ ان اثارة ركز على اثارة حماس ورغبة الطلبةاثارة الدافعية: التي ت -1

الدافعية ال تأتي بصورة مفاجئة دون مقدمات وإرادة مسبقة وإنما تزرع 

عارف وتنمى وتعلم وتربى فهي بحاجة إلى رعاية املدرس للطالب في إكساب امل

 
 
 الزما

 
 من اجل التفاعل في ذاته وضمن واملعلومات التي تشكل لديه رصيدا

تقوده إلى البحث عن املعلومات بصورة أعمق وأدق  املجموعة بحيث

باستخدامه لخبراته ومهاراته خالل استراتيجية تدريسية واستخدام األساليب 

لبة وزيادة ونمو واألنشطة املساعدة تساهم في زيادة التركيز وشد انتباه الط

 [. 21القصوى منها في العملية التعليمية ]دافعيتهم العقلية لالستفادة 

, ها أداة فاعلة ومؤثرة في املعرفةلذا العناية بالدافعية وتطويرها وتنميتها كون

وأصبحت تنمية قدرات الطالب على التفكير واكتسابهم القدرة واملهارات 

خاصة بعد هذا الكم الهائل من  املعرفية من ضمن األهداف التربوية

إلنشاء  سعة والحديثة يوما بعد يوم لبناء جيل جديد أواملعلومات الوا

مجتمع رصين يوصف بااللتزام والوعي والتماسك اي التوسع باملعرفة 

 [. 21والبحث واالكتشاف النشط للمعلومات املستجدة ]

ظة ملية املالح: بناء معرفة الطلبة بأنفسهم من خالل عبناء املعرفة -2

  ,واالتصال مع املواقف الدراسية
 
 في و اذ تلعب املعرفة دورا مهما

 
رئیسیا

التعلم االجتماعي القائم على املالحظة، وتأخذ عمليات املعرفة شكل التمثيل 

الرمزي لألفكار والصور الذهنية التي لها دورها في التحكم بسلوك الفرد 

لعالم باندورا والذي يعد أحد الرموز وتفاعله مع البیئة، والذ اكد عليها ا

املالحظة بأن معظم لنظرية التعلم االجتماعي ويشير التعلم خالل  األساسیة

السلوك اإلنساني متعلم باتباع نموذج أو مثال حي وواقعي ولیس من خالل 

عملیات األشراط الكالسیكي أو اإلجرائي، فبمالحظة اآلخرين تتطور فكرة عن 

ا وتساعد املعلومات كدلیل أو موجه لتصرفاتنا كیفیة تكون سلوك م

بية مهارات العلم وبكون الخاصة، وبهذا تعد املالحظة اساس الكتساب غال

واس فقط اكثر دقة اذا اعتمدت على املالحظة الكيفية)تستخدم الح

  املالحظة الكميةللحصول على املعلومة(، و 
 
 )تستخدم ادوات قياس( معا

[22 .] 

م تعلمها، و ملعرفة عن طريق التأمل وتطبيق املعرفة التي تالتنقية وصقل ا -3

ة هي الوعي واإلدراك وف
َ
عرِّف

َ
هم الحقائق عن طريق العقل املجرد أو بطريقة امل

اكتساب املعلومات بإجراء تجربة وتفسير موضوع معين ونقاش فيه، أو من 

تجارب  خالل التأمل في طبيعة األشياء وتأمل النفس أو من خالل اإلطالع على
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فة مرتبطة بالبديهة والبحث الكتشاف اآلخرين وقراءة استنتاجاتهم؛ إن املعر 

تطوير الذات وتأمل الذي يحدث فيه استدعاء الخبرات السابقة املجهول و 

وربطها باملعلومة الجديدة)ومن خاللها ننتقل من فكرة كيف نفعل الى فكرة 

اي املمارسة التأملية تقود  االجابة على االسئلة :ماذا وملاذا كيف يحدث هذا،

 في تغيير23]الى جودة االداء 
 
إجراءات املعلمين  [، املمارسة التأملية لها ىورا

وقراراتهم وكيفية تأثير ذلك على نتائج تلك القرارات وبالتالي فإن قيمة التفكير 

تكمن في قدرة التدريس باملمارسة التأملية على صقل املمارسة الصفية 

طلبة، أن عمليتي التعلم والتعليم لكال من املعلمين والوتحسين نوعية 

املعلم خاللها التعرف على أوجه  التدريس التأملي طريقة فعالة يستطيع

القصور لدى كل طالب، وتحديد أسلوب التعلم املناسب وكيفية تعليمه 

 [. 24بطريقة أفضل ]

ملميزات منها يتميز هذا النموذج بالكثير من ا مميزات نموذج اديلسون للتعلم

 عمل الباحثان(( )املخطط من 6ما يمثله املخطط)

 

 
ذج اديلسون للتعلممميزات نمو  5شكل 

    مبادئ النموذج

 18EDELSONيبنى النموذج على اربعة مبادئ أساسية ذكرها كل من صالح ]

 . ويمكن ايجازها كاالتي:,7]

املبدأ االول: التعلم يحدث من خالل بناء البنية املعرفية وتعديلها: هو اساس 

وجوهرها ويمثل عملية بناء هياكل جديدة للمعرفة النظرية البنائية ولبها 

لة ومترابطة من وإلقامة وصالت جديدة بين هياكل املعرفة في شبكة متداخ

خر ونتيجة لذلك فإن املعرفة وال يمكن للمعرفة ان تنتقل مباشرة من فرد ال 

هياكل املعرفة لكل فرد تعكس تجارب فريدة من نوعها له , ويجب تطوير فهم 

ن خالل وضع هياكل متدرجة للمعرفة , وتطبيق هذا املبدأ في التعلم متزايد م

 واالتصال ويلزم توسيع البناء املعرفي.الصفي يجعل الفهم مبنيا على الخبرة 

البنائيون ان املعرفة القبلية شرط اساس ي لبناء  وهذا املبدأ يتفق مع        

الجديدة او معرفته التعلم ذي املعنى حيث ان التفاعل بين معرفة املتعلم 

القبلية يعد احد املكونات املهمة في عملية التعلم ذي املعنى فقد تكون املعرفة 

تكون ابة الجسر الذي تعبر عليه املعرفة الجديدة الى عقل املتعلم كما قد بمث

عكس ذلك حيث تعمل بمثابة العقبة او الحاجز الذي يمنع او يحول دون 

 [.25تعلم ]مرور هذه املعرفة الى عقل امل

املبدأ الثاني: يعتمد هذا املبدأ على عمليات ما وراء املعرفة ويهدف الى تعريف 

 املتعلم بعملياته املعرفية ويركز على ان يكون التعلم بمبادرة من املتعلم سواء

كان ذلك بوعي او بدون وعي وتطبيق هذا املبدأ بالصف ان التعلم يبدأ 

 خالل االهداف التي يكون على وعي بها. باملتعلم وحاجاته لهذا التعلم من

املبدأ الثالث: يصف هذا املبدأ تأثير سياق التعلم على تسهيل توصيل املعرفة 

خدام اشارات او وسهولة استرجاعها من الذاكرة في املستقبل من خالل است

كلمات مفتاحية او تلميحات او رموز تعتمد على السياق الذي يحدث فيه 

عليم في املدارس يجب ان يعتمد على املتعلم في ايجاد التعلم, اي ان الت

واال لن يكون املتعلم  مؤشرات مناسبة في سياقات التعلم لهياكل املعرفة.

الحاجة اليها, وتتم عملية تنظيم قادرا على استرجاع املعرفة في املستقبل عند 

اكثر  املعرفة عن طريق جمع املعلومات املتناثرة معا وتربيتها بطريقة تجعله

ادراكا بالتفاصيل والعالقات املتداخلة بين عناصر املعرفة وذلك يحدث 

ية وهي تكون في صورة رسوم او صور او اسئلة باستخدام املنظمات التمهيد

 تقدم للطالب قبل دراسة املوضوعات. او مشاهدة جزء من كتاب و 

قبل  املبدأ الرابع: ينبغي بناء املعرفة في الشكل الذي يدعم االستخدام

واملعرفة االجرائية, التطبيق ويركز هذا املبدأ على الفرق بين املعرفة التقريرية 

ملعرفة حيث يكون لدى املتعلم املعرفة االجرائية التي تمكنه من تطبيق ا

, او ان يكون قادرا على تحويلها ملعرفة اجرائية , فعلى سبيل املثال التقريرية

راءة الوقائع التي هي ذات صلة بمشكلة ما يكون املتعلم قادرا على استرداد وق

شكلة , دون ان يكون قادرا على الجمع بين عدة حقائق لبناء حل لهذه امل

قابال للتطبيق اي  ولتطبيق هذا املبدأ في غرفة الصف ينبغي ان التعلم مفيدا

ملفاهيمية جزءا من عملية يجب ان تكون كيفية استخدام املتعلم للمعرفة ا

  ديلسون موذج اعيوب نالتعلم 

كما للنموذج مميزات فله عدة عيوب في طريقة استخدامه وهي كما في 

 ( االتي:6املخطط )
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 ن للتعلموذج اديلسو عيوب نم 6شكل 

 املهارات املعرفية

تعد املهارات املعرفية محورا مهما لدراسة الفروق الفردية بين الناس      

و من الناس العاديين في املجتمع في سواء كانوا طالب في املدارس والجامعات ا

د الدراسات العمليات العقلية العليا كاالدراك والتفكير والتذكر والتعلم وتؤك

ان املهارات املعرفية تعتبر احد موجهات عملية التعلم والتعليم كونها تفرض 

شكال وطريقة للتعامل مع مثيرات البيئة التي يتعرض لها البشر او مواقف 

يدة. وقد برزت الحاجة الى دراسة املهارات املعرفية بشكل ملح في التعلم الجد

وميا مئات وربما االف من املعلومات هذا العصر الذي يستقبل االنسان فيه ي

الجديدة بسبب التطور الحاصل في املجتمع سواء من الجانب العلمي او 

ل مع هذا الثقافي....الخ التي تؤثر غالبا في نمط حياته وتفرض عليه ان يتعام

الكم الهائل من املعلومات التي تواجه بالطريقة املناسبة واالسلوب االفضل، 

ية هي قدرة الفرد على اداد االنواع من املهام بكفاءة عالية واملهارات املعرف

بحيث يقوم الفرد باملهمة بسرعة ودقة واتقان مع اقتصاد في الوقت والجهد 

 [.26وشعور الفرد بالرض ى النفس ي ]

 املهارات املعرفيةوم مفه

من التعريفات التي يمكن توضيح مفهوم املهارات املعرفية من خالل العديد 

 -:ك منهاتوضح ذل

هي نشاط معقد يتطلب فترة من التدريب املقصود واملمارسة املنظمة  -1

والخبرة املضبوطة بحيث يؤدى بطريقة مالئمة وعادة ما يكون له وظيفة 

 [.27والكتابة على الكتابة ] مفيدة مثل قيادة السيارة

الفرد في السيطرة على العمليات املعرفية التي يستخدمها في مواجهة  مهارة -2

املشكلة وامتالك املعرفة والسيطرة عليها واالستخدام املالئم لها ووعي الفرد 

 [.28الذاتي لعملياته املعرفية التي هو بصدد حلها ]

     خصائص املهارات املعرفية

ئج التي ة استنادا الى النتاعدد من خصائص املهارات املعرفي ستخالصيمكن ا

 -:توصل اليها بعض الباحثين

تتعلق املهارات املعرفية بشكل النشاط املعرفي الذي يمارسه الفرد اكثر  .1

مما ترتبط بمحتوى هذا النشاط, لذلك تشير الفروق الفردية بين االفراد في 

 ية املختلفة مثل االدراك, التفكير, حلكيفية ممارسة العمليات املعرف

املشكالت, التعلم, ادراك العالقات بين العناصر او املتغيرات التي يتعرض لها 

 [.29الفرد في املوقف السلوكي ]

. تتصف املهارات املعرفية بالثبات النسبي, حيث تمتاز بنوع من االستقرار 2

ال املواقف االدراكية مع الزمن وهذا يسهل عملية التنبؤ بسلوك الفرد حي

ذا ال يعني بالضرورة انها ثابتة على نحو مطلق اذ يمكن واالجتماعية, وه

 [.30تعديلها او احداث تغيير فيها في ظروف معينة ]

. تعد كم االبعاد املستعرضة والشاملة للشخصية, مما يساعد على اعتبارها 3

ي انه من محددات الشخصية وتمكننا من النظر نظرة كلية للشخصية ا

ية والتي ال تنظر للشخصية من جانب واحد االبعاد التي لها صفة العموم

 [.31وانما ينظر اليها من جميع الجوانب ]

. تعكس فروقا بين االفراد بغض النظر عن الثقافة التي ينتمون اليها مما 4

 [.32يجعل عملية قياسها ممكنة وسهلة]

شكال والصور واالفعال الحركية . يمكن قياسها بوسائل غير لفظية مثل: اال 5

يد في تجنب الصعوبات واملشكالت الناشئة عن اختالف مستويات مما يف

 [.30االفراد التعليمية والثقافية وامكاناتهم العقلية ]

. يمكن من خاللها تجميع الخصائص الفردية في انماط كلية متمايزة تمكن 6

ع املوضوعات في البيئة من تحديد ما يتميز به االفراد اثناء تفاعلهم م

 الخاصة.

ل املهارات املعرفية بخاصية االحكام القيمية مما يجعلها من االبعاد . تتص7

ثنائية القطب, فهي غير محددة في بداية او نهاية كما هو الحال في القدرات 

 [.32العقلية وانما تمثل قطبين كل منهما نقيض لالخر وله خصائصه املميزة ]

مع متغيرات عديدة  قات سلبية او ايجابيةات املعرفية بعال. ترتبط املهار 8

كالدافعية والذكاء والنجاح االكاديمي اعتمادا على طبيعة املهمة التي يقوم بها 

الفرد فطبيعة املهارة املعرفية ترتبط بمستويات عالية او منخفضة من 

 [.33]الدافعية والذكاء او النجاح االكاديمي او التكييف مع ظروف الحياة 

 انواع املهارات املعرفية

سعى املؤسسات التربوية إلى تقديم أفضل تعليم ممكن لطالبها وطالباتها ت     

وتدرك أنه من املهم لطالبها ليس تحصيل املعرفي فقط بل تهتم بتطوير 

 عن تعليم متميز ذو مستويات عليا، لذلك هناك 
 
املهارات لدى الطلبة فضال

طوير ديمية وتطويرية ومراكز عاملية تسعى لتعدد من املشروعات األكا

الخطط والبرامج الدراسية وطرق التدريس والبيئة التعليمية، لذا تعدد 

الدراسات التي تناولت املهارات املعرفية وكل دراسة تناوبتها من مجال معين 

 -:املهارات املعرفية نذكر بعض من تناول 

ين، والتساؤل، والتصنيف، عمليات العقلية ونشاط ذهني: مثل بالتخم (1)

والبحث، واالستكشاف، وتناول األشياء، والقدرة على االستدالل وهي مهارات 

 في تشكيل شخصية الفرد ]
 
 وبارزا

 
 هاما

 
 [.34تؤدي دورا

: مشروع برنامج اختبار CSTP 2014 برنامج اختبار املهارات املعرفية (2)

( ACERالتربوية )ترالي للبحوث املهارات املعرفية يقام بتعاون مع املجلس األس

يهدف لقياس مهارات التفكير النقدي)القدرة على تقييم النقاشات والبراهين، 

( ومهارات حل 
 
وإجراء االستدالالت، وتحديد األدلة واألسباب منطقيا

املشكالت )القدرة على تحليل وتصنيف البيانات، والتوصل إلى التعميمات 

 ن املهارات الحسابية(. مستوى أعلى م بناء  على معلومات معينة وعرض

الحساب واالستماع والقراءة والكتابة وهي مهارات متداخلة بشكل كبير  (3)

 [.35يتأثر ويؤثر كل منها في االخر وقد يكون عزلها ألجل الدراسة فقط ]
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 لها دورها في الحياة و تحقق للفرد  (4)
 
ميزات مطبوعة لدى الفرد ثابتة نسبيا

في التواصل االجتماعي)حل املشكالت، اتخاذ خرين وتساهم التكيف مع اال 

 [.36القرار، ضبط االنفعاالت ]

تناوبت مهارة حل املشكالت في مجالتها :مهارة فاعلية حل املشكالت،  (5)

مهارة التخطيط وتنفيذ لحل املشكالت، مهارة فاعلية التفكير في حل 

 [.37املشكالت، مهارة االبداع حل املشكالت ]

[ وكونها تتناسب وتخصصات 36ا ورد في املعصوابي ]نى البحث متب وقد

 الفلسفة وعلم النفس.

 مهارة حل املشكالت

يبدأ اسلوب حل املشكالت بوجود مشكلة ما تستدعي حال لها, ومن اجل       

ذلك يقوم كال من املعلم واملتعلم بعدد من االجراءات بهدف الوصول الى حل 

ملتعلم بانها مسألة وتحتاج الى حل, وفي ة كما يراها امناسب كما وتعرف املشكل

سلوك, وفي مهارة حل املشكلة يكون املتعلم صانعا للفروض ومختبرا لها 

وواصفا لخطة العمل للسير في طريق حلها, وان املتعلم في موقف حل املشكلة 

يتعلم وصف الظواهر ويحتاج الى خطط لبناء املفاهيم البسيطة بقدر ما 

, وكذلك يحتاج الى ملعرفية السابقة وبنيته املعرفيةته اقدراته وخبرا تسمح به

وضع خطة لتعميم العالقات بين املفاهيم البسيطة التي يطورها, وان اسلوب 

حل املشكلة يساعد املتعلم على التدرب على استخدام العملية في التعلم 

 [.38واكتساب مهارات عقلية اساسية الزمة لحل تلك املشكلة ]

 ةطرق حل املشكل

 ان هناك نشاطين لحل املشكلة وهما: 

. النشاط الذهني النظري: يعتمد هذا النشاط على استقصاءات املتعلم التي 1

يقوم بها للكشف عن االفكار االساسية, اذ ان نشاط حل املشكلة يتضمن 

الكشف عن انماط جديدة من العالقات مهما كانت بسيطة وكذلك الوصول 

 لى حلها.اسبة تساعده عالى قواعد من

. النشاط الذهني التطبيقي: وهو ذلك النشاط الذي يركز على استخدام 2

القاعدة التي تم تمثيلها في موقف سابق في موقف جديد, ويعني هذا النشاط 

 [.39الذهني بمساعدة املتعلمين على تطوير مهارات وظيفية خاصة ]

 مفهوم اتخاذ القرار

عملية اتخاذ القرارات فالبعض يعتبرها اص بما تعنيه لكل فرد مفهومه الخ     

عملية مشاركة بين األفراد لتوحيد الرأي او انها محاولة للوصول إلى هدف 

معين أو تبني موقف ال يثير معارضة اآلخرين والبعض اآلخر يعتبرها اختيار 

البديل املناسب من بين البدائل متعددة و مادامت هناك حاالت تختلف اآلراء 

إيجاد الحلول لها فإن األمر يستدعي اتخاذ قرار بشأن هذه  في معالجتها و

 [.40الحاالت ]

اتخاذ القرار هو اختيار بديل من البدائل املتاحة إليجاد الحل املناسب 

 [.41ملشكلة جديدة ناتجة عن عالم متغير ]

 (: هو عمل من أعمال االختيار و التفضيل يتمكن بموجبهDecision) فالقرار 

ل إلى ما يجب عمله في مواجهة موقف معين من مواقف العمل املدير التوص

 الذي يشرف عليه.

: فتشير إلى العملية التي تبنى Decision Makingأما عملية اتخاذ القرار       

على الدراسة و التفكير املوضوعي للوصول إلى قرار معين، أي االختيار و 

تاحة، حيث أن أساس تخاذ القرار وجود التفضيل للبدائل أو اإلمكانيات امل

البدائل التي تؤدي بدورها إلى إيجاد مشكلة تتمثل في االختيار بين تلك 

نة و قابلية التغير والحركة ويعتبر القرار املتخذ البدائل. إذا اتصف باملرو 

سليما برأي بيتر دريكر لتأمين إمكانية املقارنة و املفاضلة بين البدائل 

يكون القرار رفضا لكل البدائل املطروحة لالختيار و عدم املمكنة، وقد 

القيام بأي عمل محدد و عندما يدعى القرار املتخذ باإلقرار. و اإلقرار يعود 

عدة أسباب منها عدم وضوح كل البدائل املتاحة لالختيار أو املفاضلة أو ل

 عمل يؤدي عدم رغبة املقرر في اختيار البدائل تفاديا لاللتزام أو االرتباط ب

 [.42إلى الضرر بمصالحة أو بمصالح إدارته ]

 خطوات عملية صنع القرار

 توجد ست خطوات لعملية صنع القرار، وهي:

 لة. تحديد املشك١

 . تحليل املشكلة٢

 يلة. وضع الحلول البد٣

 . االتفاق على الحل األنسب٤

 مة القرارات إلى خطوات عمل فعلية. ترج٥

 [.42ج ]. مراقبة وتقويم النتائ٦

 ( خطوات اتخاذ القرار7) ويوضح املخطط

 
خاذ القرارخطوات ات 7شكل 

 مهارة ضبط االنفعاالت

 وحيويا لدى اإلنسان، ومن دونها ال يكون      
 
 مهما

 
تؤدي االنفعاالت دورا

للحياة معنى وال متعة، سواء أكانت هذه االنفعاالت غير سارة كالغضب 

هجة والحب، أي إن انفعاالتنا توضح موقفنا والخوف والحزن، او سارة، كالب

تجاه بعض األفراد، واألشياء، واألفكار، أو  النفس ي تجاه بيئتنا، إّنها تجذبنا
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تنفرنا منهم، أي االنفعال حالة إثارة سارة أو غير سارة تحدث للكائن الحي 

 [.43نتيجة موقف يتضمن صراعا أو توترا ]

اعي اتية فحسب وإنما هو منتوج إجتمفاإلنفعال ليس ظاهرة داخلية وذ     

البداية إلى النهاية، إذ  أيضا تشترك فيه عوامل اجتماعية وشخصية من

تختلف اإلنفعاالت ما بين األشخاص وفي األشخاص ذاتهم والظروف 

الثقافية تلعب دورا هاما في ذلك، حيث تحدد الثقافة الردود اإلنفعالية 

االنفعاالت التي يمر بها الفرد تبعا  الداخلية الذاتية والخارجية، وتتنوع

القدرة على تغيير االستجابات تبعا للمواقف، األمر الذي يستلزم املرونة و 

 على االستمرار في حياته االعتيادية 
 
لتلك املواقف، ولكي يكون الفرد قادرا

اليومية فإنه يسعى لتفهم الكيفية التي يتعامل مع املواقف االنفعالية التي 

 [.44تصادفه من خالل عملية ضبط االنفعاالت ]

 -[:45] وتتضمن ضبط االنفعاالت النقاط التالية

 الوعي والوضوح االنفعالي. -1

 تقبل االستجابات االنفعالية. -2

 للموقف الذي يتعرض الفرد  -3
 
القدرة على التحكم بالدوافع والتصرف وفقا

 وفق االنفعاالت السلبية السابقة.

 القدرة على استعمال استراتيجيات الضبط االنفعالي. -4

 اجراءات البحث

 :( اآلتي8حه املخطط )ميم الذي يوضوتم اعتماد التص

 1جدول 

 للبحث التجريبي التصميم

 املتغير التابع املتغير املستقل التكافؤ املجموعة

 التجريبية

 

 العمر الزمني. .1

 تحصيل السابق في مادة االجتماع. .2

 الذكاء. .3

 مقياس املهارات العقلية القبلي. .4

 التحصيل الدراس ي لألبوين. .5

 التحصيل البعدي. اختبار -1 التدريس وفق نموذج اديلسون 

 مقياس املهارات العقلية البعدي -2

 الطريقة التقليدية الضابطة 

االدبي في املدارس تكون مجتمع البحث من طالبات الصف الخامس      

( 2019-2018الثانوية في الرمادي التابعة ملديرية تربية االنبار للعام الدراس ي )

 ثانوية. 36اذ بلغ عددها 

( طالبة 24ار ثانوية الشموخ للبنات بصورة قصدية يوجد فيها )تم اختي     

من صف الخامس االدبي، وقسموا الى مجموعين تجريبية وضابطة كل 

 طالبة. 12ن من مجموعة تتكو 

 تكافؤ املجموعتين: ب.

 ولغرض التحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية في العمر 

ختبار مان وتني لعينتين مستقلتين )لحجم الزمني للطالبات باألشهر استعمل ا

( 3) ( والجدول 0.05عند مستوى داللة ) (20واقل من  9كل العينة اكبر من 

 االتي يبين ذلك.

 السيد فتحي. د) قبل من املعرب للذكاء( Daniles,1975) اختبار استعمل -

 بدائل( 6) مقابل فقرة( 45) االختبار فقرات وعدد ،1986 عام عبدالرحيم

 22 - 10 عمر من للمقياس العمري  واملدى دقيقة،(30) والوقت جابة،لل 

 .درجة( 22.5) هو فرض ي وبمتوسط( 45 – 0) بين محصورة الدرجة سنه،

 .االجتماع علم مادة في السابق التحصيل - 

 2 جدول 

 البحث متغيرات في ويتني مان اختبار  نتائج

 داللة 0.05عند Uقيمة  بة( طال12الضابطة) ( طالبة12التجريبية) املتغيرات

 الجدولية املحسوبة مج رتب الوسط مج رتب الوسط الفروق

  70.5 151.5 199 148.5 198.58 العمر

24 

 غير دال

 70.5 149.5 27.92 151.5 28.08 (1الذكاء ) 0.05عند 

 69.5 152.5 80.83 147.5 80.17 (2التحصيل)

 70 148 199.83 152 200 املهارات

( ملعرفة التكافؤ، 2التحصيل الدراس ي للباء: استخدمت مربع كاي )كا     

أظهرت نتائج البيانات على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

املجموعتين في متغير التحصيل الدراس ي لألب والم والجدول حيث كانت 

ير ( اي غ1في درجة حرية ) 3.84اقل من الجدولية  0.168القيمة املحسوبة 

اقل من  1.371، كذلك بالنسبة للمتغير االم كانت القيمة املحسوبة0.05ل دا

 .0.05( اي غير دال 1في درجة حرية ) 3.84الجدولية

خامسا: مستلزمات البحث :حددت املادة العلمية التي ستدرس في اثناء 

التجربة بعد اطالع على محتوى الكتاب بست مباحث موزعة على 

تاريخ الفلسفة، الفلسفة والعلم، الفلسفة  مجمل فصلين)معنى الفلسفة،

 االسالمية، فلسفة الجمال، الفلسفة املعاصرة(.

( هدفا سلوكيا وفق تصنيف بلوم 86صياغة االهداف السلوكية : تم صياغة )

في املجال املعرفي للمستويات )التذكر، الفهم، التطبيق, التحليل, التركيب, 

العلمية على مجموعة من املحكمين  ملادةالتقويم(. وقد ُعرضت مع محتوى ا

من ذوي الخبرة واالختصاص لبيان آرائهم في سالمتها ومدى استيفائها لشروط 

صياغة األهداف السلوكية ومالءمة مستوياتها املعرفية ومدى مالءمتها 

للسلوك املراد قياسه لدى طالب عينة البحث؛ وقد تم إجراء بعض التغييرات 

 لى وفق ما أقره رات عاملقترحة لبعض الفق

 املحكمون. 

 تدريسية لتدريس مادة الفلسفة وعلم 
 
اعداد الخطط التدريسية: أعّد خططا

 النموذج اديلسون لطالبات املجموعة 
 
النفس لطالبات مجموعتي البحث وفقا

التجريبية, ووفقا للطريقة التقليدية لطالبات املجموعة الضابطة. وقد بلغ 
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خطة لكل مجموعة. وقد عرضت  16واقع طة, بخ 32عدد الخطط مجتمعة 

الخطط على نفس مجموعة من املحكمين واملتخصصين، وقد اجري بعض 

 التعديالت الالزمة عليها بحسب مالحظات وتوجيه السادة املحكمين.

 :ث )االختبارات(سادسا: ادوات البح

 بناء االختبار التحصيلي:  .1

ر، بعد أن استشارت ختبابعد تحديد هدف ومحتوى املادة العلمية اال 

مجموعة من الخبراء ومدرس املادة تم االتفاق على تحديد فقرات االختبار 

( فقرة اختبارية )حسب األهمية النسبية( لتمثل املادة 40التحصيلي بــ )

 العلمية بصورة دقيقة. 

وبعد حساب وزن كل فصل حسب الزمن املخصص بتدريسه بالدقائق ووزن 

الخارطة االختبارية )جدول املواصفات( كما موضح في االهداف تم اعداد 

 ( االتي:3جدول)

 3جدول 

 (مواصفات جدول )االختبارية الخارطة

 عدد املباحث الفصول 

 الصفحات

 املجموع مستويات األهداف وأوزانها وزن املحتوى 

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر

35% 34% 15% 8% 5% 3% 100% 

 4 0 0 0 1 1 2 %10 7 االول  االول 

 6 0 0 1 1 2 2 %15 10 الثاني

 3 0 0 0 1 1 1 %9 6 الثالث

 15 1 1 1 2 5 5 %35 24 االول  الثاني

 6 0 0 1 1 2 2 %16 11 الثاني

 6 0 0 1 1 2 2 %15 10 الثالث

 40 1 1 4 7 13 14 %100 68 ملجموع 

د من الخبراء واملختصين في مجال طرائق وقد تم عرض االختبار على عد     

تم تعديل بعض البدائل  التدريس وعلم النفس وفي ضوء مالحظاتهم وارائهم

 وتغييرها واعادة صياغتها وبذلك يصبح االختبار جاهزا بصورته النهائية.

صدق االختبار: عند َعَرَض االختبار التحصيلي بصيغتهِّ األولية املتكون من 

ة من نوع )اختيار من متعدد( مع قائمة األغراض ( فقرة موضوعي40)

تصاص طرائق التدريس وعلم السلوكية على مجموعة من املحكمين في اخ

النفس وفق الخارطة االختبارية )جدول املواصفات(، إلبداء آرائهم 

ومالحظاتهم في وضوح الفقرات وصياغتها بصورة جيدة ومدى قياسها 

نطقية البدائل وجاذبيتها وأي مالحظات لألغراض السلوكية املحددة لها وم

تيجة آرائهم حول فقرات أخرى تفيد في تحسين نوعية االختبار، وقد جاءت ن

%( فأكثر مع إجراء تعديالت على بعض فقراته، 80االختبار على نسبة اتفاق )

لذا َعّدت جميع فقرات االختبار صادقة لقياس التحصيل، وبهذا تحقق 

 حتوى من خالل الخريطة االختبارية.الصدق الظاهري، وصدق امل

 التطبيق االستطالعي االول لالختبار

( 20) تبار التحصيلي على عينة استطالعية اولية مؤلفة منطبق االخ     

طالبة في الصف الخامس االدبي في مدرسة من غير عينة البحث, لغرض 

ماته بعد تحديد الزمن الالزم لالجابة عن االختبار ومدى وضوح فقراته وتعلي

, وقد تم ابالغ الطالبات بموعد من مادة الفصول )االول والثاني( االنتهاء

وكانت  ختبار قبل اسبوع من الوقت املحدد, واجري االختبار يوم االحد،اال 

جميع الفقرات واضحة حيث لم تسأل العينة االستطالعية عن أي منها, كما 

, وتم حساب الوقت دقيقة (50ب لتطبيق االختبار هو )وجد ان الوقت املناس

لى عن طريق متوسط الزمن الذي استغرقته كل الطالبات في االجابة ع

 االختبار مقسوما على عددهن.

 التطبيق االستطالعي الثاني لالختبار:

( طالبة من الخامس 100طبق االختبار التحصيلي على عينة ثانية مكونة من )

رية تربية االنبار, من غير عينة االدبي من جميع مدارس الرمادي التابعة ملدي

السايكومترية,  البحث لغرض تحليل فقرات االختبار والتأكد من الخصائص

( 27%( من اجابات الطالبات )27وبعد تصحيح اإلجابات تم فرز اوراق اعلى )

%( من اجابات الطالبات 27طالبة لتمثل املجموعة العليا, واخذ اوراق ادنى )

 اليجاد ما يلي: لتمثل املجموعة الدنيا.

 :معامل سهولة الفقرات وتميزها .أ

 -% 56ة ووجد انه يتراوح بين )للفقرات املوضوعيتم حساب معامل السهولة 

, وتشير االدبيات الى ان االختبار الجيد هو الذي يتضمن فقرات تتراوح %(77

 [.46%( ]80%و20نسبة صعوبتها بين )

 -%30توى التمييز يتراوح بين )ان مساما التمييز وبعد تطبيق معادلته ووجد  

 إذا كانت ونشير االدبيات إن الفقرات تكون  %(،42
 
جيدة والتمييز حقيقيا

 [.47فما فوق( ] 0.20قوتها التمييزية )

: يتم حساب فعالية البدائل بتطبيق معادلة فعالية فعالية البدائل الخاطئة

ل سالبة أي انها جذبت البدائل الخاطئة, وجد ان معامل فعالية جميع البدائ

باجابات طالبات  اليها اجابات اكثر من طالبات املجموعة الدنيا مقارنة

 املجموعة العليا وهذا دليل على فعاليتها, لذا تقرر االبقاء على بدائل الفقرات.

جـ. ثبات االختبار:تم احتساب ثبات االختبار بطريقة التجانس الداخلي وتم 

(, وهذا 0.81خ, فوجد ان معامل الثبات يساوي )تطبيق معادلة الفا كرونبا

ختبارات جيدة حينما يبلغ معامل ثباتها يعد معامل ثبات جيد اذ تعد اال 

 [.48( فما فوق ]0.67)

 .مقياس املهارات املعرفية:2

من متطلبات البحث اعداد مقياس للمهارات املعرفية لدى طالبات الصف 

داد مقياس للمهارات املعرفية, وقد الخامس االدبي , لذا قامت الباحثة باع

 اتبعت الخطوات االتية:

 التي يشملها املقياس: تحديد املجاالت •

اعدت استبانة اولية بسبعة مهارات معرفية وعرضت على عدد من الخبراء 

من ذوي التخصص في طرائق التدريس وعلم النفس وفي ضوء اراء الخبراء تم 
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ئم مع املرحلة العمرية ومتطلبات البحث االتفاق على ثالث مهارات بانها تتال 

 ط االنفعاالت(.وهي)حل املشكالت, اتخاذ القرار, ضب

 بناء فقرات املقياس ودرجته: •

بعد اطالع على مقياس املهارات املعرفية في مجاالت عديدة واطالعها على      

الخلفية النظرية وبعض االدبيات واملصادر اعد فقرات املقياس بصورته 

( ملهارة حل 26( فقرة موزعة على ثالثة مهارات, )66ية املكون من )االول

( فقرة ملهارة ضبط االنفعال. 20( فقرة ملهارى اتخاذ القرار, و)20) ,التاملشك

واحتوت كل مهارة على بعض االسئلة وعرضت على الخبراء وتم املوافقة عليها 

 مع تعديل على بعض صياغة الفقرات.

جابة عن فقرات املقياس وتوضح كيفية االجابة وضعت تعليمات خاصة لل 

ي قد تؤدي الى اجابات خاطئة او االجابة عن من اجل ان يتجنبن االخطاء الت

فقرة بش يء غير مالئم لهن. وتضمن التعليمات بعض االحتياطات الواجب 

 مراعاتها قبل البدء باالجابة.

  إجراءات التصحيح: 

 ملفتاح بعد االنتهاء من عملية تطبيق االخت
 
بارين تم تصحيح اإلجابات وفقا

( بالنسبة لالختبار 40درجة من )التصحيح لكال االختبارين، فأصبحت ال

 ( بالنسبة ملقياس املهارات املعرفية.66التحصيلي و)

 نتائجال. 5

 املحور األول: عرض نتائج اختبار التحصيل:

يوجد فرق ذو داللة النتائج املتعلقة بالفرضية الصفرية األولى والتي تنص: ال 

طالبات املجموعة ( بين متوسط درجات 0.05احصائية عند مستوى داللة )

التجريبية اللواتي يدرسن باستخدام استراتيجية اديلسون للتعلم وطالبات 

املجموعة الضابطة اللواتي يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في 

 التحصيل.

تم حساب املتوسط الحسابي  وللتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى،

صيلي، فكان متوسط درجات لدرجات طالل املجموعتين على اإلختبار التح

(، والذي 30( بينما متوسط املجموعة التجريبية )24.5املجموعة الضابطة )

 في املتوسطات الحسابية ألداء طالب الصف الخامس 
 
 ظاهريا

 
يشكل فرقا

 فس كما االدبي في تحصيل مادة الفلسفة وعلم الن

 (.1هو مبين في املخطط البياني )

 
 8شكل 

 متوسط التحصيل للمجموعتين مقارنتا بالوسط الفرض ي

وملعرفة الداللة اإلحصائية للفرق بين املتوسطين الحسابيين السابقين، 

 استخدم االختبار مان وتني لحساب الفروق بين املتوسطات الحسابية 

 (.3للمجموعتين، كما في جدول )

 4ول جد

 البعدي التحصيل اختبار  في ويتني مان اختبار  نتائج

 داللة 0.05عند Uقيمة  مجموع الرتب الوسط الحسابي العدد املجموعة

 الجدولية املحسوبة الفروق  

 غير دال 24 21.5 200.5 30 12 التجريبية

 99.5 24.5 12 الضابطة عند

 الجدولية( اصغر من القيمة 21.5) ( القيمة املحسوبة4) نالحظ من الجدول 

( ويكون القرار )رفض الفرضية الصفرية وقبول 0.05( عند مستوى )24)

الفرضية البديلة( الذي يحتم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي 

 املجموعتين ولصالح املجموعة التجريبية 

 ( باستخدام معادلة كوهنEffect Sizeحجم األثر )

إيجاد الفرق بين متوسطي وهن مباشرة تقوم على حجم األثر بطريقة ك

املجموعتين التجريبية والضابطة، ثم قسمة الناتج على االنحراف املعياري 

 [.46للمجموعة الضابطة، بشرط أن يكون أفراد عينة املجموعات متساوية ]

 لتساوي عينة مجموعتي البحث ) 
 
( طالبة لكل مجموعة، وألجل 12ونظرا

في املتغير التابع، تم حساب ذلك ( للمتغير املستقل d)تحديد حجم األثر 

 S =(d)/(X1-X2باالعتماد على املعادلة اآلتية: )

: املتوسط X2 =24.5: املتوسط للمجموعة التجريبية.=X1 30حيث: 

 للمجموعة الضابطة.

S: =وعند التطبيق القانون:3.91االنحراف املعياري للمجموعة الضابطة.- 

d= (30-24.5)/(3.91) =(5.5)/(3.91)=1.41 
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( في 1.41اي أن حجم األثر للُمتغير املستقل )نموذج اديلسون للتعلم( بلغ )

( Cohen,1988التحصيل الدراس ي وهو يشير الى حجم كبير حسب معيار )

 ( يوضح ذلك.5لحجم األثر وجدول )

 [.50( ومقدار التأثير ]dقيم حجم األثر ) 5جدول 

 مقدار حجم التأثير dقيمة 

 صغير 0.10-0.24

 متوسط 0.25-0.39

 كبير فأكثر 0.40من

 تفسير النتائج الخاصة بالتحصيل

أثبتت النتائج تفوق طالب املجموعة التجريبية )الذين درسوا موضوعات 

مادة الفلسفة وعلم النفس باستخدام نموذج اديلسون للتعلم على أقرانهن 

نفسها بالطريقة املعتادة(،  في املجموعة الضابطة )الذين درسوا املوضوعات

توى داللة في متوسط درجات اختبار التحصيلي، تفوقا داال إحصائيا عند مس

(، وتعزى نتيجة تفوق طالب املجموعة التجريبية على أقرانهن من 0.05)

املجموعة الضابطة في مقياس التحصيل املعرفي إلى تأثير املتغير املستقل، 

 وذج اديلسون للتعلم، بميزاتحيث يمتاز التدريس باستخدام نم

 تعليمية متعددة منها: 

تقديم املادة بشكل متسلسل، وتزيد  قد تزود الطالب بتعلم ذي يعمل على .1

من مشاركة الطالبات وطرحهم لألسئلة خالل الدرس، وهذا بدوره ساعد 

طالبات املجموعة التجريبية على فهم ما تعلموه، وساعدهم إلى تذكر 

قة وتوليد معلومات جديدة وتوظيفها بصورة واضحة املعلومات الساب

 ودقيقة.

م بتقديم املادة وفق خطوات وخاصة قد يساهم نموذج اديلسون للتعل .2

اثارة الدافعية التر تثير الفضول العلمي لديهم وبناء املعرفة بأنفسهم مما 

 يزيد من تحصيلهم في املادة.

ى املراد تعلمه، وبما يوجد لدى يهتم نموذج اديلسون للتعلم بكل من املحتو  .3

املحتوى،  الطالب من بنى معرفية، لذلك فهي تهتم بكيفية تنظيم خبرات

بحيث يسهل تمثيل املادة املعرفية املراد تعلمها في البنى املعرفية للطالب، 

وتكوين بنى معرفية جديدة ترتبط بما يناسبها من بنى لدى الطالب، وعلى هذا 

طيط خبرات التعلم التي يمرون بها، األمر الذي يقود األساس يتم تنظيم وتخ

 اس ي.إلى تعميق الفهم وزيادة التحصيل الدر 

تتابع خطوات نموذج اديلسون للتعلم بكل من املحتوى املراد تعلمه، وبما  .4

يوجد معرفة بمفاهيم مرتبطة ملوضوع الدرس لدى الطالبات في البنى 

تنظيم خبرات املحتوى، بحيث يسهل  املعرفية لديهن، ويعلم النموذج بكيفية

املعرفية للطالب، وتكوين بنى تمثيل املادة املعرفية املراد تعلمها في البنى 

معرفية جديدة ترتبط بما يناسبها من بنى لدى الطالب، وعلى هذا األساس 

يتم تنظيم وتخطيط خبرات التعلم التي يمرون بها، األمر الذي يقود إلى 

 التحصيل الدراس ي.تعميق الفهم وزيادة 

في العملية نموذج اديلسون للتعلم يركز على جعل الطالبة املحور األساس ي  .5

 من التفاعل بين الطالبة وباقي زميالتها وبين املدرسة 
 
التعليمية مما تيهئ جوا

مما تساعدها على تنظيم املادة التعليمية وهذا قد يؤدي إلى اإلبقاء 

ل بمعنى املعلومة أصبحت لديه مدركة واالحتفاظ باملعلومات ملده أطو 

التي يكون فيها املدرس هو  وليست آنية الفهم على عكس الطريقة االعتيادية

املحور األساس ي التي تجعل الطالبة ذو دور سلبي تتلقى املعلومات الجاهزة 

من املدرسة وال يقوم بأي نشاط للوصول إلى تلك املعلومات مما يؤدي إلى 

 تعلم سطحي.

 جديدا في التعليم، مما  قدم. 6
 
نموذج اديلسون للتعلم للطالبات أسلوبا

االنجذاب، وانعكس ذلك إيجابيا على أدائهم في تحصيل أشعرهم باملتعة و 

 مادة الفلسفة وعلم النفس.

خطوات نموذج اديلسون للتعلم وهي: )اثارة الدافعية، بناء املعرفة ثم  .7

نبؤاتهم من خالل املالحظات الفعلية تنقيح املعرفة( يقوم الطالبات بتعديل ت

مارسة مهارات معينة قد في الخطوة السابقة، وهذا يتطلب من الطالبات م

تؤدي الى زيادة وعيهن بتفكيرهم في املواقف املشابهة وبتالي زيادة تحصيلهم في 

 املادة.

 :نتائج مقياس املهارات املعرفية املحور الثاني: عرض

ة الصفرية الثانية التي تنص: ال يوجد فرق ذو داللة النتائج املتعلقة بالفرضي 

( في متوسط درجات مقياس املهارات 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

املعرفية بين طالبات املجموعة التجريبية الذين يدرسون بنموذج اديلسون 

 للتعلم وبين طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية.

ن صحة الفرضية الصفرية الثانية، تم حساب املتوسط الحسابي وللتحقق م

ين على مقياس املهارات املعرفية، فكان املتوسط لدرجات طالبات املجموعت

(، واملتوسط الحسابي 283.6الحسابي املجموعة التجريبية يساوي )

( ويشر 178( مقارنة بالوسط الفرض ي )231.42املجموعة الضابطة يساوي )

ظاهري في املتوسطات الحسابية ألداء طالب الخامس االدبي،  هذا إلى فرق 

 (.10البياني )كما هو مبين في املخطط 
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وملعرفة الداللة اإلحصائية للفرق بين املتوسطين الحسابيين السابقين، 

 استخدم االختبار مان وتني لحساب الفروق بين املتوسطات الحسابية 

 (.6للمجموعتين، كما في جدول )

 

 6جدول 

 ككل املعرفية املهارات متغير  في ويتني مان اختبار  نتائج

 داللة 0.05عند Uقيمة  مجموع الرتب الوسط الحسابي العدد املجموعة

 الجدولية املحسوبة الفروق  

 غير دال 24 15 207 283.6 12 التجريبية

 93 231.42 12 الضابطة عند

( اصغر من القيمة 15) املحسوبةة ( القيم6) نالحظ من الجدول       

( ويكون القرار )رفض الفرضية الصفرية 0.05( عند مستوى )24) الجدولية

وقبول الفرضية البديلة( الذي يحتم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين 

 متوسطي املجموعتين ولصالح املجموعة التجريبية 

 ذج اديلسون مو ( ومقدار حجم تأثير نdوبتطبيق معادلة حجم األثر )     

( في املهارات املعرفية يكون حجم التأثير 1.72للتعلم في املهارات املعرفية، بلغ )

 حسب معيار )
 
 أيضا

 
 ( لحجم األثر.Cohen,1988كبير جدا

وملعرفة اي من مهارات املعرفية كانت االعلى االوساط الحسابية لفروع     

مهارة والتي يبدو هناك ك املهارات الفرعية وتم حساب االوساط الحسابية ل

 (.11فروقا ظاهرية يبينه املخطط )

 

 11شكل 

 االوساط الحسابية لكل مهارة من املهارات الفرعية

وملعرفة الداللة اإلحصائية للفرق بين املتوسطات الحسابية للمهارات 

 املعرفية وفق كل مجال، استخدم االختبار مان وتني لحساب الفروق بين 

 (.7سابية للمجموعتين، كما في جدول )املتوسطات الح

 7جدول 

 العقلية اراتامله مجاالت في ويتني مان اختبار  نتائج

 داللة 0.05عند Uقيمة  (12املجموعة الضابطة) (12املجموعة التجريبية) املهارة

 الجدولية محسوبة مجـ الرتب الوسط مجـ الرتب الوسط الفروق

  5 81 82.08 217 115.83 حل املشكالت

24 

 دال

 غير دال 41.5 119.5 81.5 180.5 89 اتخاذ القرار

 غير دال 39 117 66.82 183 78.75 ضبط االنفعال

( ان الفروق في مهارة حل املشكالت كانت دالة 7) يتبين من الجدول       

احصائيا لصالح املجموعة التجريبية بينما مهارتي اتخاذ القرار وضبط 

وق غير دالة احصائية بين مجموعتي البحث التجريبية االنفعال كانت الفر 

والضابطة اذا كانت القيم املحسوبة اكبر من القيمة الجدولية على اختبار 

 مان وتني. 

 وقد يكون سبب ذلك ان اتخاذ القرار قد يكون اوسع من مهارة حل     

بها املشكالت اذ ان اتخاذ القرارات الصائبة من املهارات التي ال يتمّتع  

الجميع، فمعظم القرارات ال يمكن أن يرض ي عامة الناس فقد يكون في كل 

 
 
 انتقاد قرار من يرض ى عنه والقسم االخر ال يرض ى والبعض يحاولون دائما

القرار بعد إصداره، اذ ان اتخاذ القرار مرحلة من عمل متواصل وسلسلة 

 خطوات متتابعة لتقيم افضل البدائل وفق هدف معين.

 ك ضبط االنفعاالت احد املهارات التي لها عالقة سمات الشخصية كذل     

املتوافقة التي توصف بالشجاعة في مواجهة املشكالت والحسم في اتخاذ 

ارات الضرورية و املهمة، والقدرة على السيطرة، والضبط في تعبيره عن القر 

 على التفاعل والحب ال
 
 مع اآلخرين قائما

 
ذي ال يلغي انفعاالته وامتالكه وجودا

خصوصيته وانفراده، وإنما يعمل على اندماجه مع االخرين وتحقيق ذاته اي 

 تتطلب قدرة اعلى من حل املشكالت واتخاذ القرارات.

 : تفسير النتائج الخاصة باملهارات املعرفية:انياث
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كشفت نتائج البحث واملتمثلة في استخدام نموذج اديلسون للتعلم أن له اثرا

 في
 
 باملجموعة  ايجابيا

 
املردود التعليمي لطالب املجموعة التجريبية مقارنة

ات الضابطة، حيث ساهم وبداللة احصائية في رفع مستواهم املعرفي في املهار 

املعرفية املستهدفة وخصوصا مهارة حل املشكالت، بجعل املوقف التعليمي 

يلسون بيئة غنية بمثيرات ومهارات التفكير املختلفة، ذلك ألن نموذج اد

للتعلم يهتم بتقديم املحتوى املعرفي بصورة منظمة في إطار شيق وجذاب، 

التفاعل  يعمل على زيادة حب استطالع الطالبات ونشاطهن، ويدفعهن إلى

 : ويمكن ايعاز ذلك إلى بإيجابية مع ما يقدم لهم من معارف علمية متنوعة،

عليمية تجعل من تتعامل الطالب نموذج اديلسون للتعلم قد يتيح بيئة ت •

افراد املجموعة التجريبية اكثر توجها للتعلم خالل اقبال عل الدروس 

 بنشاط وفاعلية وقد يزيد هذا من مهاراتهم املعرفية.

قد يكون لدى الطالبات رغبة كامنه لم تظهر اال بعد توافر بيئة تعليمية  •

 مناسبة كنموذج اديلسون للتعلم.

ن إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية، يستطيع تمكن نموذج اديلسون للتعلم م •

الطالبات بموجبها القيام بمهمات معينة قد تؤدي الى حل مشكالت معينة او 

 استجابة ملوقف معين.

أثارت نموذج اديلسون للتعلم دافعية الطالب للتعلم كونها تهتم بإيجابية  •

باطها املتعلم ونشاطه، واحدى خطوات النموذج اثارة الدافعية كما أن ارت

بميول واهتمامات واتجاهاتهم كان له األثر امللموس في حماسهن لعملية 

 علم واستثارة مهاراتهم املعرفية.الت

 مع كل من الدراسات..... وقد اتفقت نتائج البحث

 ثالثا: اإلستنتاجات

 في ضوء نتائج البحث يمكن أن نخلص إلى اإلستنتاجات اآلتية:

زيادة تحصيل طالبات الخامس االدبي في  اثر نموذج اديلسون للتعلم في .1

 مادة الفلسفة وعلم النفس.

س اثر نموذج اديلسون للتعلم في املهارات املعرفية لدى طالبات الخام .2

 االدبي في مادة الفلسفة وعلم النفس.

 حجم اثر نموذج اديلسون للتعلم في التحصيل كبير. .3

 املعرفية كبير. حجم اثر نموذج اديلسون للتعلم في املهارات .4

انعكس اثر نموذج اديلسون للتعلم في زيادة تحصيل طالبات الخامس  .5

 مهاراتهن املعرفية.االدبي في مادة الفلسفة وعلم النفس على زيادة 

اثر نموذج اديلسون للتعلم في ربط املعلومات السابقة باملعلومات الالحقة  .6

 وعة الضابطة.لدى طلبات املجموعة التجريبية مقارنة باملجم

ركز عليه  .7
ُ
تتفق إجراءات التدريس على وفق نموذج اديلسون للتعلم مع ما ت

 للع
 
 ملية التعليمية التربوية.التربية الحديثة من جعل الطالب محورا

 إضافيا من  .8
 
يتطلب التدريس على وفق نموذج اديلسون للتعلم جهدا

 مدرس املادة.

 التوصيات. 6

 :التوصيات اآلتيةومحدداتها، تم الخروج بفي ضوء نتائج الدراسة 

مناقشة التدريس وفق نموذج اديلسون للتعلم خالل إعداد برنامج تدريبي . 1

 لفلسفة وعلم النفس أثناء الخدمة للتدريب. ملدرس ي ومدرسات ا

تشجع استخدام نموذج اديلسون للتعلم من قبل مدرس ي ومدرسات  .2

لبات على وعي بتفكيرهم وتنمي الفلسفة وعلم النفس، ألنه يجعل الطا

 املهارات املعرفية لديهم.

بتنمية املعرفة النفسية وتنمية املهارات املعرفية خالل تدريس  اإلهتمام .3

 الفلسفة وعلم النفس.

إعادة النظر في مناهج الفلسفة وعلم النفس ومحتواها وعرضها بأسلوب  .4

مي املعرفة العلمية شيق ومصوغه بطرائق تحفز وتنشط قدرات التفكير وتن

 املهارات املعرفية لديهم، و تقوم ع
 
لى املبادرة والبحث والتجريب وتنمي أيضا

 واإلبتعاد عن التركيز على الحفظ واإلستظهار. 

عقد دورات وندوات خاصة، يشرف عليها عدد من املتخصصين في مجال  .5

اء الخدمة التدريس، تهدف إلى إثراء خبرات مدرس ي الفلسفة وعلم النفس أثن

باملداخل واالستراتيجيات وطرائق التدريس الفعالة في تدريس الفلسفة وعلم 

فعالة  النفس وتنمية املهارات املعرفية، وتدريبهم على ممارستها ممارسة

 تصقل مهاراتهم التدريسية. 

 املراجع
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 سوريا الكتاب العربي، دمشق،
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كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة بابل، 
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ي ت 
 
عاصرة ف أساليب م 
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THE EFFECTIVENESS OF THE EDELSON 

MODEL FOR LEARNING IN THE 

ACHIEVEMENT OF FIFTH GRADERS IN 

PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND 

COGNITIVE SKILLS 
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 Faculty of Education for Human Sciences, Anbar University, Iraq 
 
 

Abstract_The aim of the research is to identify the effectiveness of Edelson's model in the fifth-grade 

students on the achievement of philosophy, psychology and cognitive skills. A sample of 24 students was 

selected from the fifth grade. They were divided into two experimental groups and each group was 

composed of 12 students. The two variables were equivalent to the age variable, intelligence, previous 

knowledge, cognitive skills, and students' academic achievement. The results of the study were prepared 

from 40 paragraphs of multiple-choice type and prepared a cognitive skills scale consisting of 66 

paragraphs divided into three areas: problem solving skills, decision making skills, emotion control skills 

and the Man and Tenni test. The results showed that there were statistically significant differences at the 

level of significance (0.05) between the average scores of the experimental group who study using the 

Edelson learning strategy and the control group students who study according to the usual method of 

achievement and cognitive skills in favor of the experimental group. 
Keywords: Edelson Model, Achievement, Cognitive Skills. 
 
 


