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فاعلية استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس التاريخ لتنمية التحصيل المعرفي  

 ومهارات الميتا معرفية واليقظة العقلية لدي طالب الصف األول الثانوي 

 

 * د. عالء الدين أحمد عبد الراضي أحمد

 المستخلص:

استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس التاريخ لتنمية  استهدف البحث الحالي التعرف علي فاعلية  

وتكونت   الثانوي،  األول  الصف  لدى طالب  العقلية  واليقظة  معرفية  الميتا  ومهارات  المعرفي  التحصيل 

( من  البحث  إحداهما  60مجموعة  مجموعتين  إلي  تقسيمهم  تم  الثانوي  األول  الصف  طالب  من  طالبًا   )

 ( من  وتكونت  ) ( ط30تجريبية  من  وتكونت  واألخري ضابطة  مدرسة 30الباً،  من  اختيارهم  تم  طالباً   )

احمد طه حسين الثانوية المشتركة التابعة إلدارة أسوان التعليمية, وتم استخدام المنهج الوصفي، والمنهج  

الميتا معرفية   المعرفي ومهارات  التحصيل  الحالي في ضعف  البحث  ُمشكلة  التجريبي، وقد تحددت  شبة 

دال واليق فرق  وجود  مؤداها:  نتائج  إلي  الباحث  وتوصل  الثانوي،  األول  الصف  طالب  لدى  العقلية  ظة 

( بين ُمتوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  0.05إحصائيًا عند مستوى )

عقلية لصالح  التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي ومقياس مهارات الميتا معرفية ومقياس اليقظة ال

طالب المجموعة التجريبية، وكانت نسبة الكسب الُمعدل لــ "بليك" مقبولة بصفة عامة بالنسبة للتحصيل  

عامة   بصفة  ُمرتفعاً  االستراتيجية  تأثير  حجم  أن  كما  العقلية،  واليقظة  معرفية  الميتا  ومهارات  المعرفي 

واليقظة   الميتا معرفية  المعرفي ومهارات  للتحصيل  فاعلية في  بالنسبة  ذات  االستراتيجية  أن  أي  العقلية، 

وقد  التجريبية،  المجموعة  لدى طالب  العقلية  واليقظة  معرفية  الميتا  ومهارات  المعرفي  التحصيل  تنمية 

بتنمية   واالهتمام  التاريخ،  تدريس  في  الهضبة  تسلق  استراتيجية  استخدام  بضرورة  الباحث  أوصي 

 بالمراحل التعليمية المختلفة.    ة واليقظة العقلية لدي المتعلمينالتحصيل المعرفي ومهارات الميتا معرفي

 

الهضبة  الُمفتاحية   الكلمات تسلق  استراتيجية  التاريخ    -:  المعرفي    –تدريس  الميتا   -التحصيل  مهارات 

 المرحلة الثانوية.  -اليقظة العقلية  –معرفية 

 

 المقدمة:

إعادة       التربية  على  يُحتم  الذي  األمر  وتكنولوجيًا  علميًا  وتقدًما  معرفيًا  انفجاراً  الحالي  العَصر  يَشهد 

مع   التعامل  على  قادرين  ُمتعلمين  إلعداد  المدرسة؛  رأسها  وعلي  التعليمية  الُمؤسسات  دور  في  النظر 

ا الُمشكالت  المختلفة، وعلي مواجهة  العصرية  والمتغيرت  القتصادية واالجتماعية والسياسية  المستجدات 

المتعلمين   قدرات  تنمية  والتطوير  التغيير  سريع  في عصِر  للتربية  الرئيس  الهدُف  أصبح  لذلك  للمجتمع، 

 علي فهم المعرفة وإنتاجها وتوظيفها في بناء المجتمع وتطويره،  وتنمية مهارات التفكير المختلفة لديهم.
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ر بأنواعه المختلفة لدي المتعلمين من األهداف الرئيسة لتدريس مادة التاريخ  ويُعد اإلهتمام بتنمية التفكي     

بجميع المراحل التعليمية وبخاصةً المرحلة الثانوية، ويستدعي ذلك استخدام استراتيجيات وطرق تدريسية 

 تهدف إلي إعادة النظر في طريقة تفكير الطالب.

ب كيف يفكرون، وكيف يثيرون دافعيتهم للتعلم، وهذا لن  فالتدريس الجيد البد وأن يتضمن تعليم الطال    

إستراتيجياته   وتقويم  ومراقبة  تخطيط  علي  وقادراً  المعرفية،  بعملياته  واعياً  المتعلم  كان  إذا  إال  يتحقق 

أشمان   من  كل  يري  حيث  الميتامعرفية،  بمهارات  الحالي  الوقت  في  يعرف  ما  وهذا  المعرفية،  ومهامه 

أن المبدأ اآلساسي للتعلم الناجح البد أن يدور حول  (  )(nway, 1997,P.135Ashman, Co) وكونواي

ومتي   كيف  تعليمهم  علي  ذلك  ينصب  أن  ويجب  استراتيجين،  متعلمين  يكونوا  كيف  المتعلمين  تعليم 

يستخدموا استراتيجيات معينة تساعدهم في تنظيم معلوماتهم، وهذا اليحدث إال من خالل تدريب المتعلمين  

 هارات الميتا معرفية. علي م

الميتا      فالمهارات   ، والمعرفة  العلم  علي  للحصول  الرئيسة  األدوات  من  معرفية  الميتا  مهارات  وتعد 

عمليات   لكل  والتعديل  والمراقبة  التخطيط  ومن  وتوظيفها  المعلومات  معالجة  من  المتعلم  تمكن  معرفية  

ين أساسية  مهارات  يجعلها  ما  وهذا  والتعلم،  في  التعليم  المتعلمين  لدي  وتنميتها  إكسابها  علي  العمل  بغ 

 المراحل التعليمية المختلفة، وفي المود الدراسية المختلفة بصفة عامة، ومادة التاريخ بصفة خاصة.  

     ( على  أشار  ص.2004حيث  للمتعلم، 195،  ذاتياً  تنظيمياً  جانباً  تتضمن  معرفية  الميتا  أن  إلي   )

مها  يمتلكون  الذين  مقدرة فالطالب  ولديهم  تعلمهم،  تنظيم  في  فعالية  األكثر  هم  مرتفعة  معرفية  ميتا  رات 

علي ضبط عمليات التعلم وتحديد عقبات وصعوبات عملية التعلم، واالنتقال من مستوي التعلم الكمي إلي  

 مستوي التعلم النوعي والتوافق واالنسجام مع مختلف المواقف الحياتية. 

ميتا معرفية بالنسبة للمتعلمين بمختف المراحل التعليمية فقد أجريت العديد من  ونظراً ألهمية مهارات ال    

الدراسات والبحوث التي استهدفت تنمية هذه المهارات لدي المتعلمين، نذكر منها: دراسة دراسة الفرماوي  

(، ودراسة  2014(، ودراسة محيي الدين )2009(، ودراسة أبوالسعود )2006(، ودراسة أحمد )2002)

 (. 2017(، ودراسة بلجون ) 2016سليمان ) 

يتضح من ُمراجعة الدراسات السابقة أنها أشارت جميعًا إلى أهمية تنمية مهارات الميتا معرفية لدي       

تنمية   استهدفت  دراسة  أي  بينها  من  يُوجد  ال  أنه  يتضح  كما  المختلفة،  التعليمية  المراحل  في  المتعلمين 

التاريخ، وهو الهدف الذي يسعي   -د علم الباحث في حدو  –مهارات الميتا معرفية  من خالل تدريس مادة 

 البحث الحالي لتحقيقه.  

المعلومات واالنفجار المعرفي في العصر الحالي، والتي       الهائل وثورة  التكنولوجي  التقدم  لهذا  ونظراً 

المتعلمي  تدريب  الضروري  من  كان  التعليمية؛  المنظومة  من  يتجزء  ال  جزءاً  اختيار أصبحت  علي  ن 

المواقف  في  المستمر  والتفكير  لتعلمهم،  المناسبة  التعليمية  المثيرات  وانتقاء  للتعلم  المناسب  األسلوب 

والخبرات الجديدة التي يمرون بها واستغالل قدراتهم العقلية بأفضل صورة ممكنة؛ لذا فقد ظهر في األونة  

المجالين المعرفي والنفسي، وإنتاج متعلمين قادرين    األخيرة بالميدان التربوي مصطلح اليقظة العقلية لربط

في   النجاح  لتحقيق  المهارات  عديد  من  والتمكن  جديد،  كل  مع  والتكيف  خبراتهم  علي  االعتماد  علي 

 
 ( نظام التوثيق المتبع في البحث الحالي ): (A.P.A.7 .) 
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المواقف  ومواجهة  واالجتماعي،  النفسي  التوافق  من  عالية  درجة  إلي  والوصول  األكاديمية  األوساط 

 (.    Langer,2000,P. 87المختلفة وإيجاد حلول إبتكارية )

وتعد اليقظة العقلية من الموضوعات األكثر أهمية في مجال التربية في الوقت الحاضر ألنها تساعد       

التعلم   عن  المسئول  المخ  من  األيسر  النصف  وبخاضة  ككل،  المخ  ونمو  تطوير  تحقيق  علي  المتعلمين 

 تعلمهم، وتزيد من جودة األداء األكاديمي لهم.     المعرفي، كما أنها تحقق سعادة المتعلمين أثناء عملية 

المختلفة       الخبرات  علي  واالنفتاح  الحالية،  بالخبرات  الوعي  عن  الناشئ  االنتباه  العقلية  اليقظة  وتعني 

وقبولها دون تقييمها، وتنظيم االنتباه من أجل الوعي بالخبرة الحالية، واالنفتاح عليها وتقبلها بدون إصدار 

)أحكام   )Peters, Kuipers, Dagnan, 2008,p.62عليها  الضبع  أشار   وقد  (  335، ص.2016(، 

ما  وخاصة  االنتباه،  تركيز  علي  مساعدتهم  أجل  من  العقلية  اليقظة  مهارات  الطالب  إكساب  أهمية  إلي 

إنجازهم   علي  كمؤشر  الدراسية  سعادتهم  من  ذلك  علي  يترتب  وما  بالدراسة،  المرتبطة  باألنشطة  يتعلق 

الجديدة، األ المعلومات  علي  واالنفتاح  البيئة  علي  والسيطرة  النفسية  سعادتهم  إلي  ووصوالً  كاديمي، 

 والوعي بوجهات النظر المتعددة في حل المشكالت التي تواجههم.

وتُعد تنمية اليقظة العقلية لدي المتعلمين بوجه عام وطالب المرحلة الثانوية بوجه خاص أمراً ضرورياً      

العصر )  في  فيشر  أشار  حيث  التقدم  Fisher,2006,p. 148الحالي،  ظل  في  المتعلمين  أن  إلي   )

التكنولوجي في العصر الحديث يواجهون وابالً من المؤثرات البصرية والسمعية من صور ومقاطع فيديو  

التفكير،   علي  قدراتهم  أمام  تحدياً  وتمثل  انتباههم  تشتت  التي  المثيرات  من  غيرها  صوتية  وتسجيالت 

ويجعل من عملية التعلم أمراً في غاية الصعوبة، وبالتالي فإن تنمية اليقظة العقلية لديهم يمكن أن تزيد من 

( إلي أن األهتمام بتنمية اليقظة العقلية في Rempel, 2012, p. 210جودة أداء تعلمه، كما أشار ريمبل) 

واأل المعرفي  األداء  تعزيز  في  يسهم  المختلفة  التعليمية  اليقظة  المراحل  ألهمية  ونظراً  للطالب،  كاديمي 

الباحثين نشط مجموعة من  فقد  تنمية    العقلية  استهدفت  التي  والدراسات  البُحوث  إجراء مجموعة من  في 

(، ودراسة 2016الضبع )  اليقظة العقلية لدي المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة، نذكر منها: دراسة

(، ودراسة  2019(، ودراسة عبدالعليم ) 2019(، ودراسة شحات )2018عمر)(، ودراسة  2017محمد )

 (. 2020عمر، و شكرى) 

يتضح من ُمراجعة تلك البُحوث والدراسات السابقة أنها أشارت إلي ضعف مستوي مهارات اليقظة          

التدريس   وأساليب  طرق  بسبب  وذلك  المختلفة  الدراسية  المراحل  في  المتعلمين  لدي  التقليدية  العقلية 

دراسة   توجد  ال  أنه  يتضح  كما  الصف،  غرفة  داخل  المعلم  يستخدمها  التي  علم    –والمعتادة  حدود  في 

استهدفت تجريب استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس التاريخ لتنمية اليقظة العقلية لدى طالب    -الباحث 

 المرحلة الثانوية.   

الراهن التركيز علي تنمية القدرات العقلية ومهارات الميتا  لذا يجب علي المنظومة التعليمية في الوقت      

استراتيجيات   إستخدام  خالل  من  المختلفة  التعليمية  المراحل  في  المتعلمين  لدي  العقلية  واليقظة  معرفية 

وطرق تدريس حديثة تسهم في تنمية هذه المهارات، واحد أهم هذه اإلستراتيجيات التي قد تسهم في تنمية  

 تا معرفية واليقظة العقلية لدي المتعلمين بالمرحلة الثانوية إستراتيجية تسلق الهضبة.مهارات المي

االجتماعية        البنائية  النظرية  أفكار  لبعض  وترجمة  تربويًا،  تطبيقا  الهضبة  تسلق  استراتيجية  وتُعد 

بس إليه،  الوصول  يصعب  هدف  إلى  للوصول  فرصة  الُمتعلمين  تُعطي  إنها  حيث  عدم  ومنطلقاتها؛  بب 
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الحل أو صعوبة تحديد وسائل وطرائق تحقيق الهدف، أو بسبب عقبات تعترض هذا الحل   وضوح أسلوب 

وتحول دُون وصول الفرد إلى ما يُريد، وتُتيح لهم ُمناًخا يتمتع بالنقاش, وتنوع اآلراء, كما أنها تُوفر لهم 

لذاتية عن تعلُّمهم من خالل األدوار الرئيسة  فرًصا للتعلُّم النشط واالندماج الحقيقي والتفاعل والمسؤولية ا

 (. 172-170، ص.2007التي تُوكل إليهم )عباس، 

وترجع أهمية استراتيجية تسلق الهضبة إلي أنها تعمل علي تشجيع التالميذ علي التفكير؛ فالمعلومات       

تلك المعلومات التي يتم  ال تقدم لهم بصورة جاهزة وإنما تحثهم علي البحث والتنقيب عنها، ومن ثم تنظيم  

التفكير)الزغبي،  إلي  تحتاج  مواقف  في  وتضعهم  التالميذ  عقول  تتحدى  كما  لها،  -12،  2014التوصل 

أبو رياش، وغسان قطيط، )13 من حسين  أتفق كالً  وابراهيم، وجامل، 76-74، ص.  2008(، وقد   ،)

راتيجية تسلق الهضبة  (، علي أن است163، ص.  2017(، ونبي، والعامر ) 236، ص.2010وأبوزيد )

تتكون من سبع خطوات ُمتتابعة وُمتكاملة فيما بينها؛ حيث تُؤدي كل خطوة منها وظيفة ُمعينة تُمهد للخطوة  

 التي تليها وهي: التمهيد، والتأمل، التشخيص، وصياغة الحلول، ومعالجة الحلول، التقويم )التطبيق(.  

الهضب      تسلق  استراتيجية  أن  سبق  مما  الحلول  ويتضح  عن  البحث  في  الُمتعلمين  ُمساعدة  تستهدف  ة 

الُمناسبة لبعض المشكالت التاريخية ُمعتمدين في ذلك علي نشاطهم الذاتي؛ بهدف عرض جوانب الُمشكلة  

التاريخية, والتعرف على ُمكوناتها؛ لتحديد الفجوات فيها؛ بهدف التوصل إلي عالقة منطقية واستنتاجات  

معنى   وإعطاء  لحل  ُمناسبة,  منطقية  خطوات  وضع  علي  للعمل  الرابطة؛  العالقات  أو  للنتائج  منطقي 

على   وتشجيعه  الهادفة,  والُمناقشة  والحوار  التأمل  من  جو  إطار  في  في  ذلك  ويتم  المطروحة،  الُمشكلة 

الحلول   وبلورة  منها,  الصحيحة  بالحلول  واألخذ  الحلول,  بعض  طرح  في  الرأي  إبداء  في  الُمشاركة 

الن اتخاذ  بصيغتها  علي  القدرة  وتنمية  المتعلمين،  لدي  المختلفة  التفكير  مهارات  تنمية  ثم  ومن  هائية, 

 القرارات, وحل الُمشكالت. 

فاعلية        تقصي  استهدفت  التي  والدراسات  البُحوث  من  مجموعة  إجراء  في  الباحثين  نَشُط  وقد 

المج في  التعليمية  النواتج  بعض  تحقيق  في  الهضبة  تسلق  استراتيجية  استراتيجية  بوصفها  التربوي  ال 

والجنديل  الجبوري،  دراسة  الدراسات:  هذه  ومن  والتعلُّم،  التعليم  عمليتي  في  وفاعلة  حديثة  تدريسية 

(2015( علي  ودراسة   ،)2017( الصوالحي  ودراسة  المظفر 2017(،  وعبد  الفتلي,  ودراسة   ،)

 (. 2020(، ودراسة شفيق ) 2020(، ودراسة أحمد )2019)

فاعلية    يتضح      على  اتفقت  جميعًا  أنها  السابقة  والبُحوث  الدراسات  من  المجموعة  تلك  ُمراجعة  من 

استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تحقيق عديد النواتج التعليمية, ومنها: التحصيل المعرفي, والمفاهيم  

الم والقدرات  الكيميائية,  ووالمفاهيم  البالغية  والمفاهيم  والجغرافية  الجغرافي,  التاريخية  والتنور  كانية, 

في   –ومهارات حل المشكالت ، وتنمية الثقة بالنفس، كما يتضح عدم وجود أي دراسة عربية أو أجنبية  

استهدفت تقصي استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس التاريخ لتنمية التحصيل    -حدود علم الباحث 

دى طالب الصف األول الثانوي, األمر الذي يُعد قصوًرا  المعرفي ومهارات الميتا معرفية واليقظة العقلية ل

 بحثيًا في هذا المجال. 
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 االحساس بمشكلة البحث وتحديدها: 

 اإلحساس بمشكلة البحث من خالل الشواهد التالية: نبع

من خالل عمل الباحث وإشرافه على مجموعات التربية العملية بالمدارس الثانوية بمدينة أسوان الحـ   -

معظم ُمعلمي مادة التاريخ يعتمدُون على الطرق التقليدية )الُمعتادة( في التـدريس, التـي تُركـز علـي أن  

حشو أذهان الُمتعلمين بالمعلومات والحقائق العلمية بدُون فَهم معناها, وتُحد من إيجابية الُمتعلم وتجعلـه 

عليـه ضـعف  مسـتوي التحصـيل األمـر الـذي ترتـب  سلبيًا؛ مما يُؤدى إلى نسـيان المعلومـات سـريعًا،

 المعرفي لمحتوي لهذه المادة لديهم، وشكوى الكثير منهم بشكل مستمر من صعوبة هذه المادة. 

وللتأكد من ذلك قام الباحث باالطالع على درجات االختبارات الشهرية لطـالب للصـف األول الثـانوي  -

حمد طـة حسـين الثانويـة, ومدرسـة في مادة التاريخ  بمجموعة من المدارس بمحافظة أسوان )مدرسة ا

العقاد الثانوية بنين، ومدرسة اسوان الثانوية للبنات(، ونتيجة الفصل الدراسـي األول والثـاني فـي مـادة 

م, وقد الح  الباحث أن ُمعظـم درجـات الطـالب ُمنخفضـة ودون 2019/2020التاريخ للعام الدراسي  

لى َضعف ُمستوى التحصيل المعرفي لدي هؤالء المستوي مقارنة بمقرارات دراسية أخري؛ مما يدل ع

 الطالب في هذه المادة, وعدم تحقيقهم للُمستوى واألهداف الُمنشوده.

( 24إجراء الباحث لدراسة استكشافية طبق خاللها اختبار تحصـيل معرفـي )إعـداد الباحـث( تضـمن ) -

مدرسـة العقـاد الثانويـة ( طالبـاً ب27فقرة على مجموعة من طالب الصف األول الثـانوي بلـغ عـددهم )

العسكرية بنين التابعة إلدارة أسوان التعليمية بمحافظة أسوان, وجاءت النتائج لتُؤكد ضـعف التحصـيل 

 ( في اختبار التصيل المعرفي ككل.%24.54المعرفي لديهم؛ حيث بلغت النسبة الُمئوية لدرجاتهم )

لتاريخ ببعض المدارس الثانوية بمحافظـة القيام بإجراء يعض المقابالت الشخصية مع عدد من معلمي ا -

أسوان للتعرف علي مدي إدراكهم ومعرفتهم لمهارات الميتا معرفية واليقظة العقلية، وقد تبـين للباحـث 

أن معظم هؤالء المعلمين ليس لديهم آي فكرة عن مهارات الميتا معرفيـة أو عـن اليقظـة العقليـة األمـر 

رة هؤالء المعلمين علـي تنميـة مهـارات الميتـا معرفيـة واليقظـة الذي ترتب عليه عدم إهتمام، وعدم قد 

 العقلية لدي طالبهم.  

وللوقوف على ُمستوى مهارات الميتا معرفية لدى طالب الصـف األول الثـانوي, قـام الباحـث بدراسـة  -

علـي ( عبـارة 15)إعداد الباحث( تضمن )  استكشافية طبق خاللها مقياساً مبدئيًا لمهارات الميتا معرفية

نفس المجموعة التي طبق عليها اختبار التحصيل المعرفي, وجاءت النتائج لتُؤكد تدنى ُمستوى الطالب 

( في اختبـار مهـارات الميتـا %12.25في مهارات الميتا معرفية؛ حيث بلغت النسبة الُمئوية لدرجاتهم )

 معرفية ككل.

ول الثـانوي, قـام الباحـث بدراسـة وللوقوف كذلك على ُمستوى اليقظـة العقليـة لـدى طـالب الصـف األ -

( عبارة علي نفس 16استكشافية طبق خاللها مقياساً مبدئيًا ألبعاد اليقظة العقلية )إعداد الباحث(تضمن )

المجموعة التي طبق عليها اختبار التحصيل المعرفي, واختبار مهارات الميتا معرفيـة وجـاءت النتـائج 

( فـي %32.62الطالب؛ حيث بلغت النسـبة الُمئويـة لـدرجاتهم )لتُؤكد تدنى ُمستوى اليقظة العقلية لدي  

 مقياس اليقظة العقلية ككل.

نتائج مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة والتي أشارت إلي وجود ضعف فـي مسـتوي التحصـيل  -
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المعرفي ومهارات الميتا معرفية وأبعاد اليقظة العقليـة لـدي طـالب الصـف األول الثـانوي، ومـن هـذه 

(، ودراسـة سـيد، و محمـود، و الحسـيني، و 2017(، ودراسة مرسي)2018اسات: دراسة زايد )الدر

 (.2006(، ودراسة علي )2016(، ودراسة سليمان)2017ريان)

تحددت ُمشكلة البحث في ضعف ُمستوى التحصيل المعرفي ومهارات الميتا معرفيـة تحديد ُمشكلة البحث:  

 الثانوي. واليقظة العقلية لدى طالب الصف األول

 تحدت أسئلة البحث في التالي: أسئلة البحث: 

 ما مهارات الميتا معرفية المناسبة والالزمة لطالب الصف األول الثانوي؟  -1

 المناسبة والالزمة لطالب الصف األول الثانوي؟  ما أبعاد اليقظة العقلية -2

المعرفـي لـدي طـالب الصـف ما فاعلية استخدام استراتيجية تسـلق الهضـبة فـي تنميـة التحصـيل  -3

 األول الثانوي؟

ما فاعلية استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية مهارات الميتا معرفيـة لـدي طـالب الصـف  -4

 األول الثانوي؟

ما فاعلية استخدام استراتيجية تسلق الهضبة فـي تنميـة اليقظـة العقليـة لـدي طـالب الصـف األول  -5

 الثانوي

 :البحث مصطلحات

من اإلجرات التدريسـية القائمـة علـي المنحـي   يُقصد بها إجرائيًا: "مجموعة تسلق الهضبة:استراتيجية   -1

البنائي، تتكون من سبع خطوات ُمتتابعة وُمتكاملة فيما بينها؛ تقود كل خطوة منها الطالـب للحـل الـذي 

يوصله للهدف النهائي، وهي: التمهيد، وعـرض الُمشـكلة، والتأمـل، والتشـخيص، وصـياغة الحلـول، 

يتم من خاللها تنمية التحصيل المعرفي ومهارات الميتا معرفيـة وُمعالجة الحلول، والتقويم )التطبيق(،  

 واليقظة العقلية لدي طالب الصف األول الثانوي".

خاصـة بـه يُقصد بها إجرائيًا: "وعي المتعلم بإستراتيجيات وعمليات  التفكيـر ال مهارات الميتا معرفية: -2

أثناء عملية  التعلم والقدرة على تنظيم تلك العمليات والتحكم فيها مما ييسر هذه العملية ويمثل هذا نوعا  

من الضـبط والـتحكم الـذاتي"، أثنـاء دراسـته لوحـدة )مـدخل لدراسـة حضـارة مصـر والعـالم القـديم( 

حصل عليها الطالب في مقيـاس المصوغة وفقًا لــ "استراتيجية تسلق الهضبة"؛ وتقاس بالدرجة التي ي

 ".مهارات الميتا معرفية الُمعد لهذا الغرض 

االهتمام واالنتباه الكامـل لكـل الخبـرات الحاضـرة يُقصد بهم إجرائيًا: "قدرة الفرد على   اليقظة العقلية: -3

وتقبلها والتفاعل معها وعدم إصدار إحكام تقييمية عليها، مع مواجهـة األحـداث الجاريـة بالكامـل كمـا 

هي في الواقع وعـدم االنشـغال بـالخبرات الماضـية أو األحـداث المسـتقبلية، وتقبـل الخبـرات وتُقـاس 

 الُمعد لهذا الغرض ".  في مقياس أبعاد اليقظة العقلية بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 
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 هدف البحث الحالي إلى: : البحث أهداف

 تحديد مهارات الميتا معرفية المناسبة والالزمة لطالب الصف األول الثانوي. -1

 والالزمة لطالب الصف األول الثانوي. تحديد أبعاد اليقظة العقلية المناسبة -2

لدى طـالب الصـف األول   استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية التحصيل المعرفيقياس فاعلية   -3

 الثانوي. 

قياس فاعلية استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية مهـارات الميتـا معرفيـة لـدى طـالب الصـف   -4

 األول الثانوي.

لعقلية لدى طالب الصـف األول قياس فاعلية استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية أبعاد اليقظة ا  -5

 الثانوي. 

 تتضح أهمية البحث الحالي فيما يلي:   :البحث  أهمية

تُزويد ُموجهي وُمعلمي التاريخ بالمرحلة الثانوية بمهارات تخطيط وتنفيـذ دروسـهم بطريقـة تُسـاعدهم  -1

أهـداف   على توظيف استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس التاريخ؛ األمر الـذي قـد يُسـهم فـي تحقيـق

 تدريس المادة.

تقديم قائمة بمهارات الميتا معرفية، وقائمة بأبعاد اليقظة العقلية يُمكن لمعلمي التاريخ بالمرحلة الثانوية   -2

 اإلطالع عليهما للعمل علي تنميتهما لدي طالبهم. 

معرفية  يُقدم البحث الحالي ُكتيبًا للطالب يُمكن من خالله تنمية التحصيل المعرفي ومهارات الميتا  -3

 وأبعاد اليقظة العقلية لدى طالب الصف األول الثانوي. 

يُقدم البحث الحالي دلياًل للمعلم يُمكن االستعانة به في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات الميتـا معرفيـة  -4

 وأبعاد اليقظة العقلية لدى طالب الصف األول الثانوي.

الميتا معرفيـة ومقياسـاً ألبعـاد اليقظـة العقليـة يُمكـن تقديم اختباراً للتحصيل المعرفي ومقياساً لمهارات   -5

 للمعلمين ومقومي منهج التاريخ استخدامه لقياس مدى نموهما لدى طالب الصف األول الثانوي.

 اقتصر البحث الحالي علي:    حدود البحث:

من طالب   -1 إلدارة مجموعة  التابعة  المشتركة  الثانوية  أحمد طه حسين  بمدرسة  الثانوي  األول  الصف 

 أسوان التعليمية بمحافظة أسوان. 

 م 2021-2020تم تطبيق تجربة البحث خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  -2

لمصوغة  من ُمقرر التاريخ للصف األول الثانوي ا    وحدة )مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم( -3

 وفقًا لــــــ"استراتيجية تسلق الهضبة". 

)التذكر  -4 التالية:  الست  الُمستويات  في  المعرفي  التحصيل    -التركيب   -التحليل  –التطبيق    -الفهم   -تنمية 

 التقويم(. 

 التقيم(.    -المراقبة والتحكم -تنمية مهارات الميتا معرفية التالية: )التخطيط -5
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األبعا -6 في  العقلية  اليقظة  اليق تنمية  )التمييز  التالية:  الجديد   -د  على  الحاضر  -االنفتاح  نحو    -التوجه 

  الوعي بوجهات النظر المتعددة(.

 منهج البحث:  

اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي التحليلي ؛ إلعداد اإلطار النظري الخاص بالبحث, وإعداد 

ت والُمقترحـات, والمـنهج التجريبـي؛ لدراسـة مواده, وأدواته، وتحليل النتائج وتفسـيرها, وتقـديم التوصـيا

علـى تنميـة التحصـيل المعرفـي,  -ُمتغيـر ُمسـتقل  –فاعلية استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس التـاريخ  

 لدى طالب الصف األول الثانوي.  -ُمتغيرات تابعة  –ومهارات الميتا معرفية, وأبعاد اليقظة العقلية 

 فروض البحث: 

 الحالي إلى اختبار صحة الفروض التالية: سعى البحث 

1- ( ُمستوى  عند  إحصائيًا  دال  فرق  يُوجد  التجريبية  0.05ال  المجموعة  درجات طالب  ُمتوسطي  بين   )

المجموعة   طالب  ودرجات  الهضبة،  تسلق  استراتيجية  باستخدام  الُمختارة  الوحدة  درست  التي 

المُ  الطريقة  باستخدام  ذاتها  الوحدة  التي درست  التحصيل الضابطة  البعدي الختبار  التطبيق  عتادة في 

 المعرفي ككل, ولكل مستوي من ُمستوياته. 

2- ( ُمستوى  عند  إحصائيًا  دال  فرق  يُوجد  التجريبية  0.05ال  المجموعة  درجات طالب  ُمتوسطي  بين   )

المجموعة   طالب  ودرجات  الهضبة,  تسلق  استراتيجية  باستخدام  الُمختارة  الوحدة  درست  التي 

ال مهارات  الضابطة  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  الُمعتادة  الطريقة  باستخدام  ذاتها  الوحدة  درست  تي 

 الميتا معرفية ككل, ولكل مهارة من مهاراته. 

3- ( ُمستوى  عند  إحصائيًا  دال  فرق  يُوجد  التجريبية  0.05ال  المجموعة  درجات طالب  ُمتوسطي  بين   )

تس استراتيجية  باستخدام  المختارة  الوحدة  درست  المجموعة  التي  طالب  ودرجات  الهضبة,  لق 

اليقظة   لمقياس  البعدي  التطبيق  في  الُمعتادة  الطريقة  باستخدام  ذاتها  الوحدة  درست  التي  الضابطة 

 العقلية ككل, ولكل بُعد من أبعاده.

 تم إعداد مواد وأدوات البحث والتالية: مواد وأداوت البحث: 

 والالزمة لطالب الصف األول الثانوي. قائمة مهارات الميتا معرفية المناسبة   -1

 قائمة أبعاد اليقظة العقلية المناسبة والالزمة لطالب الصف األول الثانوي. -2

المقررة علي طالب الصف األول   كتيب الطالب لوحدة )مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم( -3

 الثانوي المصوغة وفقًا لــ "استراتيجية تسلق الهضبة". 

لوحدة )مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم( المصوغة وفقًا لــ "استراتيجية تسلق  دليل الُمعلم   -4

 الهضبة". 

اختبار التحصيل المعرفي في الوحدة الُمختارة )مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم( والُمقررة   -5

  -التركيب   -التحليل  -التطبيق  –الفهم    -في كتاب التاريخ للصف األول الثانوي, في ُمستويات: )التذكر

 التقويم(. 
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 التقييم(.   -المراقبة والتحكم -مقياس مهارات الميتا معرفية في مهارات: )التخطيط -6

اليق  -7 )التمييز  التالية:  األبعاد  العقلية في  اليقظة  الجديد   -مقياس  الحاضرالتوجه    -االنفتاح على    -نحو 

 الوعي بوجهات النظر المتعددة (.

 تضمن البحث الحالي المحاور التالية: االطار النظري للبحث: 

 استراتيجية تسلق الهضبة وعالقتها بتعليم التاريخ وتعلمه:  -1

 الخلفية التاريخية لظهور استراتيجية تسلق الهضبة: -

 Ross" و"روس" " Woodوقد ظهر مصطلح استراتيجية الهضبة ألول مرة في دراسة لـــ "وود" "     

(, وكان هدفها تفعيل  دور المعلم في جعل الطفل أو المتعلم المبتدئ  قادراً على حل الُمشكلة 1976" عام )

وتسكي عـن الـتعلم االجتمـاعي، التي تفوق قدراته الفردية من خالل عملية التأمل, وتُعد تطبيقاً لنظرية فيج

ومفهومه عن منطقة الحيز التقريبي للنمو, وتعددت تسميات هذه اإلسـتراتيجية منهـا: تسـلق التلـة، وتسـلق 

 (.232, ص.2012الشجرة، واالقتراب من الحل، وتسلق الجبل, وتسلق الهضبة )زاير, 

 ماهية استراتيجية تسلق الهضبة: -

( استراتيجية تسلق الهضـبة بأنهـا: " اسـتراتيجية منظمـة ويسـيرة، تؤكـد 170,  2007عرف عباس )     

تدريب المتعلمين على نوع من االنتباه للمشكلة والدقة والتنظيم والتشخيص والـربط، وعـن طريقهـا تنمـى 

فـي إيجـاد الحلـول قدراتهم في معرفة طريقـة البـدء فـي عمليـة حـل المشـكلة، ومـن ثـم التقـدم الـى االمـام 

 المناسبة".

( بأنها:"اسـتراتيجية لحـل المشـكالت تسـتند إلـي 331,  2007وعرفها صالح أبوجادو, محمـد نوفـل )     

مسلمة تقول: أن أي خطوة في االتجاه الصحيح في الحل, يقوم بها الفرد ستقوده للحل الذي يوصـله للهـدف 

 درجات الُسلم". النهائي, وتُزيده قُربًا منه, كما يحدث عند تسلق

( بأنها:"اسـتراتيجية منظمـة ويسـيرة, تُؤكـد تـدريب الطـالب 170,  2007في حين عرفها أبورياش )     

علي نوع من االنتباه للمشكلة, والدقة والتنظيم والربط والتشخيص, يتم من خاللها حل المشكالت, ومن ثـم 

 إيجاد الحلول المناسبة".

ية إحدى تطبيقات النظرية البنائية االجتماعية  في الـتععلُّم، وتعتمـد علـى يتضح مما سبق أن االستراتيج     

تعلم لمعارفـه  نشاط الُمتعلم وتفاعلهم, وتُركز على الخبرات التي يمتلكها الُمتعلم، وتُسهم في إعـادة بنـاء المـُ

 من خالل التفاوض االجتماعي مع زمالئه.

 مراحل استراتيجية تسلق الهضبة: -

، 2010تراتيجية تسلق الهضبة من سبع مراحل، كالتالي: )ابـراهيم، وجامـل، وأبوزيـد،وتتكون اس     

 (163، ،2017(، )نبي، والعامر، 236

التمهيد: وفيه يظهر الُمعلم اهتمامه بتالميذ، وبمشاعرهم حتى يُثير اهتمـامهم للـدرس الجديـد، وطـرح  -

 عدد من األسئلة التمهيدية التي تتعلق بموضوع الدرس السابق.
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عرض الُمشكلة: يُعرض الُمعلم خاللها الُمشكلة، ويُحددها بدقة، ويُدونها على السبورة، ويحـاول لفـت  -

 انتباه التالميذ إليها.

التأمل: وفيها يطلب الُمعلم من التالميـذ تأمـل المعلومـات الُمدونـة علـى السـبورة، وُمراجعـة األفكـار  -

لـيهم، ويكـون ذلـك بشـكلا تعـاوني، ويتبـادلون والمعلومات السـابقة وربطهـا بالُمشـكلة المعروضـة ع

 نتائجهم مع المجموعات األخرى من خالل الُمناقشة الجماعية للفصل بأكمله.

التشخيص: وفيها يأخـذ التلميـذ فرصـة؛ لبجابـة عـن األسـئلة، ويقتصـر دور المعلـم علـى تشـخيص  -

تفكيـر التلميـذ نحـو الحـل األخطاء وُمعالجتها، ألن تشخيص تلك األخطاء سـيُؤدي إلـى إعـادة توجيـه 

 وتشجيعه على الُمشاركة في إبداء الرأي في الحلول.

صياغة الحلول: وفيها تتم بلورة الحلول بصيغتها النهائية؛ حيث يقوم الُمعلـم بالتعقيـب علـى مـا تمـت  -

 ُمناقشته مع التالميذ حول الُمشكلة؛ بحيث يتمكنوا من صياغة الحلول بشكلا صحيح.

يها وبعد معرفة التالميذ موضوع الدرس والسبب والنتيجـة )االقتـراب مـن الحـل( معالجة الحلول: وف -

يقوم المعلم باستعراض الموضوع على السبورة بصيغة ُمختصرة ومفهومة؛ بغيـة تصـحيح األخطـاء 

 لدى التالميذ، ورفع ُمستواهم من خالل ُمعالجة هذه األخطاء.

وم الُمعلم بإعطاء الواجب المنزلي للطالب، يتأكد مـن التقويم )التطبيق(: في نهاية المطاف وقبل أن يق -

 تمكنه.

 أثناء التدريس باستخدام استراتيجية تسلق الهضبة: والمتعلمدور الُمعلم  -

دور الُمعلم والمتعلم أثناء التدريس باستخدام اسـتراتيجية إلى أن    (357-356، ص.2020تُشير أحمد )    

 تسلق الهضبة يتمثل في التالي:

المعلم في استراتيجية تسلق الهضبة في: تشجيع التالميذ أثنـاء عمليـة التفكيـر، وتسـجيل األفكـار دور   ▪

التي يطرحها التالميذ أثناء الُمناقشة، وتنظيم االنتقال من خطـوة إلـي خطـوة ومـن نشـاط إلـي نشـاط، 

للتفكيـر بعـد طـرح  ووضع الُمتعلمين في مواقف تتحدي معرفتهم القبلية، وإعطاء الُمتعلمين وقتًا كافيًا

األسئلة عليهم، والسماح الستجابات الُمتعلمين علي االسئلة بأن تقـود الـدرس، وطـرح أسـئلة مفتوحـة 

 النهاية، واتاحة الفرصة لُمناقشة الُمتعلمين فيما بينهم.

دور الُمتعلم في استراتيجية تسلق الهضبة في: ُمحاولته حـل الُمشـكالت المعروضـه عليـه مـن خـالل  ▪

اإلجابة عن األسـئلة المطروحـة مـن قبـل الُمعلـم فـي بدايـة الـدرس، وإعطـاء وجهـة نظـره وتبريـره 

لتـه إلجابته؛ لمعرفـة مـدي اقتناعـه بهـا، وُمناقشـته مـع الُمعلـم، والمجموعـة بشـكلا تفصـيلي، وُمحاو

الستيعاب اإلجابات الخاطئة أو الشاذة بُمساعدة زمالئه، وإجراء ُمقارنة بين اإلجابـة والُمالحظـة مـن 

خالل إجراء النشاطات الُموكلة إليه، واإلجابة عن األسئلة التي يطرحها الُمعلم أثناء الدرس، والتعاون 

ل مع أعضاء مجموعتـه، وُمناقشـة جميـع مع زمالئه أثناء أداء المهام الُمكلفين بها، واإليجابية والتفاع

أفكار الحل التي يطرحها زمالؤه ونقدها نقدًا موضوعيًا، والتميز بين الحلـول الصـحيحة أو الُمناسـبة 

والحلول الخطأ أو غير الُمناسبة، وتقديم براهين وأدلة علي صحة أرائه وأفكاره للحل، وعرضها أمام 

ر( من زمالئه بالمجموعة، والُمشاركة االيجابيـة فـي عمليـة زمالئه، وطلب الُمساعدة )إذا تطلب األم
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الــتعلُّم، وجمــع المعلومــات والبيانــات والبحــث عــن المعرفــة، والتنبــؤ باألفكــار وتبريــر أســباب تلــك 

التنبــؤات، وتبــادل األفكــار والتعــاون مــع الــزمالء، وتقــديم المقترحــات والحلــول المختلفــة للُمشــكلة 

 ومناقشتها.

 استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس التاريخ:أهمية استخدام  -

وتتضح أهمية استخدام استراتيجية تسلق الهضبة مـن َكونِهـا تُفيـد فـي تـوفير بيئـة تعليميـة تجعـل مـن      

الطالب محوراً لعملية التعلُّم، وُمناخاً استكشافياً يسمح للطالب بالتفكير بحرية في حدود المشكلة المعروضة 

اء وجمع المعلومات والتنقيب عنها والتعبير عن الحلول المتوصل إليها بحرية في جو مع ممارسة االستقص

تسوده الديمقراطية، وبذلك تُعد البيئة التعليمية على هذا النحو بيئة خصبة للحوار والُمناقشة؛ مما يُؤدي إلى 

التفكيرية التي تمكنهم مـن وجود لغة حوار ُمشتركه فيما بينهم, وتوسيع قدرات الُمتعلمين, وتنمية مهاراتهم 

 (.358, ص.2014التعامل مع ُمتطلبات العصر)الزغبي,

وترجع أهمية استراتيجية تسلق الهضبة تنبع من كونها تجعل الُمتعلم محـور العمليـة التعليميـة، وتتـيح      

عـل الُمتعلمـين الفرصة للُمتعلم للُمناقشة والحوار مـع زمالئـه الُمتعلمـين، أو الُمعلـم ممـا يجعلـه نشـًطا، وج

يُفكرون بطريقة علمية؛ مما يُساعد علي تنمية التفكير العلمي لديهم، وإتاحة الفرصة للُمتعلمين للتفكيـر فـي 

أكبر عدد ُممكن من الحلول للُمشكلة الواحدة، والمساعدة علي تنمية روح التعاون لـدى الُمتعلمـين، وتنميـة 

الُمالحظة، والتنبؤ، والتفسـير، وتنميـة قـدرة الُمتعلمـين علـي قدرة الُمتعلمين علي ُممارسة عمليات العلم، ك

 (356-355، ص.2020التعلُّم  بالعمل الفردي والجماعي )أحمد، 

 مهارات الميتا معرفية وعالقتها بتعليم التاريخ وتعلمه: -2

ل ( أن أهمية التفكير الميا معرفي ترجع إلي أنها تجع348-347، ص.2007يرى أبو جادو، ونوفل )     

من   يُمكنه  كما  فيها،  يعيش  التي  البيئة  وعلى  اآلخرين،  على  تأثيرها  ثم  ومن  ألفعاله  إدراًكا  أكثر  الفرد 

يُمكن  الذاتي، كما  التقييم  ويُنمي عملية  الالزم،  التصحيح  بإمكانية  الوعي  تنفيذها مع  أثناء  الخطط  مراقبة 

 الفرد من مراقبة وتفسير ومالحظة القررات التي يتخذها.

 الفرد ذوي التفكير الميتا معرفي: خصائص  -

التفكير الميتا معرفي أن لديه وعي تمام 2009وترى أبو الغيط )      الفرد ذوي  ( أن من أهم خصائص 

اتخاذ   في  ويتروى  يفعله،  ما  ويراقب  الالزمة،  المرونة  ظل  في  يضعها  التي  بالخطة  ويلتزم  بمهمته، 

 أدائه حتى يُعالجها. القررارت، ويهتم بالتعرف على مواطن الضعف في 

 مهارات الميتا معرفي: -

 وتتمثل مهارات الميتا معرفية في التالي:      

ويتمثل فى ان يكون للفرد هدف موجه توجيهـاً ذاتيـاً أو يـتم تحديـده لـه؟، وأن يكـون : مهارة التخطيط -

هدفى؟، ومـا لديه خطه لتحقيق الهدف وتتضمن أن يطرح الفرد أسئلة مثل ما طبيعة المهمة؟، وما هو 

المعلومات واالسـتراتيجيات التـى احتـاج إليهـا؟، وكـم قـدراً مـن الوقـت والمـوارد أحتـاج؟ )العتـوم ، 

 )207، ص.2004



 2021 الثانيالعدد                            22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  442  - 

يقصد وعى الفرد بخطوات سـيرة فـى المهمـة التـى يقـوم بهـا، وهـى   :مهارة التنظيم والمراقبة الذاتية -

 يات التى يقوم بها الفرد من أجل تحقيـقتتطلب االنتباه والوعى المقصود للخطوات والنشاطات والعمل

 (Corkill, A., 1996, P276)  . الهدف من المهمة التى يقوم بها

ويقصد بالتقويم هنا تقويم الذات والحكم على ما تقوم به من أعمال معرفيـة أو بمعنـى   مهارة التقويم: -

لمكلـف بهـا، وتتمثـل فـى آخر تتمثل فى حكم الفرد على مستوى إنجازه ومدى تقدمه فى أداء المهمـة ا

تقييم المعرفة الراهنة، وتتضمن أن يطرح الفرد أسئلة مثل )هل بلغت هدفى؟ / وما الذى نجح لدى؟ / 

 (.207، ص.2004وما الذى لم ينجح؟ / وهل أقوم بعملى بشكل مختلف فى المرة القادمة؟ )العتوم ، 

 :اليقظة العقلية وعالقتها بتعليم التاريخ وتعلمه -3

 اليقظة الذهنية:ماهية  -

إن مفهوم اليقظة الذهنية شأنه شأن كثير من المفاهيم النفسية، كانت بداياته فلسفية دينيـة ثـم انتقـل إلـى      

علم النفس، وأصبح مفهوًما نفسيًا لـه مكوناتـه وأبعـاده، ويمكـن قياسـه, ومـع بدايـة األلفيـة الثالثـة تزايـدت 

ي تناولتـه فـي محاولـة لقياسـه, والكشـف عـن مكوناتـه وأبعـاده البحوث والدراسات في البيئة األجنبيـة التـ

(Brown, Ryan& Creswell ,2007, p.212.) 

( اليقظـة الذهنيـة بأنهـا: "الـوعى Davis & Hayes, 2011, p.199ولقـد عـرف ديفـد, وهانسـل )     

ل الممارسـات بالخبرات في لحظتها دون إصدار حكم إذ ينظر إليها على أنها حالة يمكـن تنميتهـا مـن خـال

 واألنشطة مثل التأمل".

( بأنها: "التنظيم الذاتي لالنتبــــاه بحيـث يسـتمر فـي Pontoski, 2012, p.8بينما عرفها بونتوسكا )     

الخبرة الحالية اللحظية" وثم السماح بزيـادة التعـرف علـى األحـداث العقليـة فـي اللحظــــة الحاليــــة التـي 

و تجارب المرء في اللحظة الحالية, وهـو توجـه يتسـم بالفضـولية واالنفتـاح تتضمـــن تبني توجه معين نح

 والتقبل.

( إلى أن اليقظة الذهنية هي مؤشر للتفحص الدقيق للتوقعات Langer,1989,p.65-66ولقد أشارت )     

نب الجديـدة والتفكير المستمرين باعتماد الفرد على خبراته وتثمين األشياء الدقيقة في السياق وتحديد الجوا

منه، التي من شأنها تحسين االستبصار واألداء الـوظيفي للفـرد أثنـاء تعامالتـه االجتماعيـة، فـالفرد حينمـا 

يكون يقظا ذهنيا فإنه يمر بحالة متزايدة من التأمل المعرفي، ويكـون موجـودا بجسـمه وعقلـه فـي اللحظـة 

ة واسـتخدامها بصـورة متواصـلة دون انقطـاع الحاضرة، فيفسر العالم بابتكار المواقف أو الحاالت الجديـد 

 لفهم الظاهرة المفسرة.

 مكونات اليقظة الذهنية: -

( فقد حددت أربعة مكونات لليقظة الذهنية، هـي: البحـث عـن جديـد، Langer,1989طرحت النجر )     

)إشـارات واالرتباط، وتقديم الجديد، والمرونة، ويتضمن المكونان األوالن(, البحث عـن جديـد واالرتبـاط 

عن توجهات الباحث نحو البيئة التي يعيش فيها والميل نحو االنفتاح علي الجديد، أمـا المكونـان االخيـران 

)تقديم الجديد، والمرونة( فيشيران إلى عمليتـي التفاعـل والتعـاون اللتـين يقـوم بهمـا الباحـث فـي احتكاكـه 

 بالبيئة.
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النفسـية وتحسـين جـودة الحيـاة وتعـديل الحالـة   وتساهم اليقظة الذهنية فـي خفـض أعـراض الضـغوط     

ــة وذوى  ــراض المزمن ــل ذوى األم ــة مث ــات اكلينيكي ــدى عين ــة ل ــة مختلف ــياقات عالجي ــي س ــة ف المزاجي

 (.Myintchoy & Lam 2011, p.166االضطرابات النفسية مثل اضطراب القلق )

 اليقظة العقلية:مقومات  -

 ( Browen, Ryan, 2007, P213) من أهم مقومات اليقظة الذهنية التالي:     

حضور الوعي:إن أول شيء يحدث فيما يتعلـق باليقظـة الذهنيـة هـو حضـور الـوعي الـذي يعـد احـد  -

العاملين الداخلي والخـارجي لـدى الفـرد، بمـا فـي ذلـك األفكـار والعواطـف واألحاسـيس والمثيـرات 

يـة, والـوعي بالمنبهـات مـن خـالل المحيطة بالفرد في أثناء إثارتها أو مرورها للفرد فـي اللحظـة اآلن

الحواس الجسمية المادية، وحركه الحواس وأنشطة العقـل واالتصـال المباشـر مـع الواقـع مـن خـالل 

االنتباه الذي هو ظاهرة لكل المزايا األساسية للوعي. مما يؤدى إلـى الـتحكم فـي ردود الفعـل الحسـيه 

 اتية.السريعة والتي دائما ما تتأثر بالتجربة الشخصية والذ 

المرونة في الوعي واالنتباه: المرونة هي سمة أساسيه من سمات اليقظة الذهنية, وتعني القـدرة علـى  -

تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف وعدم الجمود على المألوف، وهذا يعنـي القـدرة علـى تقـديم أفكـار 

 حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو مظهر واحد.

االستقرار أو االستمرارية في الوعي واالنتباه: إنها صفات للوعي واالنتباه، وهي غير معهودة تمامـا  -

معظم الناس وتعد اليقظة الذهنية هي القدرة الكامنة للكـائن البشـري، فاسـتقرار الـوعي واالنتبـاه   عند 

 يساعدنا في التخلص من المفاهيم الخاطئة واألفكار واالنفعاالت السلبية.

 اليقظة العقلية:وائد ف -

 ( فوائد اليقظة الذهنية على النحو التالي:Jones, 2011وأوضح جونز )     

الوعى باإلحساسات: أي القدرة على احضار الخبرة الحسية الحالية إلى الشعور، وإيجاد مساحة عقلية  -

ي القليـل مـن للحواس في معظم األوقات تستجيب بشكل آلي ونفكر في الماضي والمستقبل بينما نقضـ

الوقت في التفكير باللحظة التي نعيشها, فتقدير الفرد للمشاعر االيجابيـة يسـاعد علـى توليـد انفعـاالت 

 إيجابية.

التحكم االيجابي :يقصد به التركيز على الخبرات الحسية الحالية إلعطاء فرصة لألفكار إلـى الـدخول  -

األفكـار ومرورهـا دون حكـم أو تحليـل أو إلى العقل بحرية، واألساس هو إدراك الفـرد لـدخول تلـك  

اسهاب في محتواها وبمجرد أن لدى الفرد أفكارا ليس بالضرورة أن يستجيب لها أو أن تكون لـه ردة 

 فعل وإنما هي تعتبر مجرد أفكار لديه.

تنظيم االنفعاالت :عادة ما تكون األفكار مرتبطة بانفعاالت وغالبـا مـا تكـون هـذه االنفعـاالت سـلبية،  -

ساعد اليقظة الذهنية على إدراك غير متمركز حول تلك المشاعر والتعـرف عليهـا وبالتـالي تحديـد وت

 طريقة استجابة مناسبة بدالً من رد الفعل اآللي.

القبول: عدم الحكم واإلدراك المنفصل الغير متحيز ألفكارنا ومشاعرنا وعدم تقيـيم أنفسـنا بنـاء علـى  -
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 رحيماً بنفسه. تلك األفكار والمشاعر فيكون الشخص 

 إعداد مواد وأدوات البحث:

 أوالً: إعداد مواد البحث:

تتمثل مواد البحث الحالي في إعداد قائمة مهارات الميتا معرفيـة، وإعـداد قائمـة أبعـاد اليقظـة العقليـة،      

 وكتيب الطالب، ودليل الُمعلم، وفيما يلي خطوات إعداد كل منها:

قام الباحث بإعداد قائمة مهـارات الميتـا معرفيـة الُمتضـمنة بوحـدة إعداد قائمة مهارات الميتا معرفية:    -4

مـن مقـرر التـاريخ المقـرر علـي طـالب الصـف األول  )مدخل لدراسة حضارة مصـر والعـالم القـديم(

مـن صـالحيتها "( المناسبة لهم، وذلك بعد عرضها على السادة الُمحكمـين، والتأكـد  2الثانوي )ملحق "

 التقييم(.  -المراقبة والتحكم -للتطبيق، ولقد احتوت على )ثالث( مهارات وهي ) التخطيط

قام الباحث بإعداد قائمة أبعاد اليقظة العقلية الُمتضمنة بوحـدة )مـدخل إعداد قائمة أبعاد اليقظة العقلية:    -5

طـالب الصـف األول الثـانوي، لدراسة حضارة مصر والعالم القديم( مـن مقـرر التـاريخ المقـرر علـي 

"( المناسبة لهم، وذلك بعد عرضها على السادة الُمحكمين، والتأكد من صـالحيتها للتطبيـق، 3)ملحق "

 -التوجـه نحـو الحاضـر  -االنفتـاح علـى الجديـد   -ولقد احتوت على )أربعة( أبعاد وهـي )التمييـز الـيق 

 الوعي بوجهات النظر المتعددة(.

 وحدة المختارة: تم اتباع الخطوات التالية:إعداد ُكتيب الطالب لل -6

إختيار وحدة الدراسة: قام الباحث باإلطالع علي ُمحتـوى كتـاب التـاريخ للصـف األول الثـانوي؛ وذلـك   -أ

الختيار الوحدة الُمناسبة لتنمية التحصيل المعرفي ومهارات الميتا معرفية, وأبعاد اليقظـة العقليـة, وقـد تـم 

راسة حضارة مصر والعالم القديم(  من كتاب التاريخ المقرر علـي طـالب الصـف اختيار وحدة )مدخل لد 

 األول الثانوي.

ا   -ب  تحليل ُمحتوي الوحدة الُمختارة؛ لتحديد جوانب الـتعلُّم الُمتضـمنة فيهـا؛ تمهيـدًا إلعـادة صـياغتها وفقـً

 الستراتيجية تسلق الهضبة.

ا السـترات  -ج يجية تسـلق الهضـبة: وذلـك مـن خـالل تحديـد )األهـداف إعادة صياغة الوحدة الُمختـارة وفقـً

العامة, واألهداف السلوكية, والوسائل التعليمية, ومصادر التعلم, واألنشـطة التعليميـة اإلثرائيـة, وأسـاليب 

 التقويم( للوحدة المختارة.

هيـدًا لعرضـها التوصل للصورة المبدئية لُكتيب الطالب: تم التوصل للصورة المبدئية لُكتيـب الطالـب تم  -د 

 على السادة الُمحكمين.

عرض ُكتيب الطالب على السادة الُمحكمين: تـم عـرض الكتيـب علـى مجموعـة مـن السـادة الُمحكمـين   -ه

المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس، ومجموعـة مـن مـوجهي ومعلمـي التـاريخ لمعرفـة أرائهـم 

للتطبيق على مجموعة البحث الحاليـة، وقـد أبـدي السـادة ومالحظاتهم حول الكتيب، والتأكد من صالحيته  

 المحكمون بعض المالحظات، وضعت فى االعتبار عند إعداد الصورة النهائية لكتيب الطالب.

التوصل للصورة النهائية لُكتيب الطالب: بعد إجراء التعديالت المناسبة لكتيب الطالب وفق المقترحـات   -و
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"( جـاهًزا للتطبيـق علـي 4ن, أصـبح الُكتيـب فـي صـورته النهائيـة )ملحـق "التي أبـداها السـادة الُمحكمـو

 مجموعة البحث.

 إعداد دليل الُمعلم للوحدة المختارة: تم اتباع الخطوات التالية: -7

باسـتخدام   تحديد ُمكونـات دليـل الُمعلـم اإلرشـادي: لُمسـاعدة الُمعلـم فـي تنفيـذ دروس الوحـدة الُمختـارة  -أ

هضبة، وقد تضمن الدليل مجموعة من العناصر التي تكاد تتفق عليها معظم الدراسـات استراتيجية تسلق ال

 والبحوث السابقة في مجال المناهج وطرق التدريس.

التوصل للصـورة المبدئيـة لـدليل الُمعلـم: تـم التوصـل إلـي الصـورة المبدئيـة لـدليل المعلـم     تمهيـدًا   -ب 

 لعرضها على السادة الُمحكمين.

ليل الُمعلم على السـادة الُمحكمـين: تـم عـرض الكتيـب علـي مجموعـة مـن السـادة المحكمـين عرض د   -ج

المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس، ومجموعـة مـن مـوجهي ومعلمـي التـاريخ لمعرفـة أرائهـم 

ومالحظاتهم حول الدليل، والتأكد من صالحيته للتطبيق على مجموعة البحـث الحاليـة، أصـبح الـدليل فـى 

 رته النهائية صالح للتطبيق علي مجموعة البحث. صو

ا للُمقترحــات التــي أبــداها الســادة  -د  التوصــل للصــورة النهائيــة لــدليل الُمعلــم: بعــد إجــراء التعــديالت وفقــً

 "(, وجاهز للتطبيق علي مجموعة البحث.5الُمحكمون, أصبح دليل الُمعلم في صورته النهائي )ملحق "

 ً  ث:إعداد أداة البح -ثانيا

 مر إعداد االختبار التحصيلى بالخطوات التالية:  إعداد اختبار التحصيل المعرفي: -1

تحديـد هــدف االختبــار: هــدف االختبـار التحصــيلي إلــى قيــاس مسـتوى تحصــيل طــال ب الصــف األول -أ

للمعلومات والمعارف والمفاهيم المتضمنة في وحدة )مدخل لدراسـة حضـارة    –مجموعة البحث   –الثانوي

ة السـتة مصر والعالم القديم( والمصوغة وفقاً إلستراتيجية تسلق الهضبة، وذلـك عنـد المسـتويات المعرفيـ

 طبقاً لتصنيف بلوم بعد دراستهم لها. 

صـياغة  -تحديد نوع أسئلة االختبار: تم صياغة مفردات اإلختبار من نوع " االختيـار مـن متعـدد". ج  -ب 

مفردات االختبار: روعي عند صياغة مفردات اإلختبار أن تتكون أسئلة هذا النوع مـن مقدمـة عبـارة عـن 

ات أو بديالت تعد إجابـات محتملـة للسـؤال أو الجملـة ، وقـد رمـز لألسـئلة سؤال أو جملة تليها أربعة إجاب

د( علي الترتيب بحيـث   -ج-ب   -.....الخ(، وللبدائل بالحروف األبجدية )أ-5-4-3-2-1باألرقام المسلسلة )

 يكون هناك بديل واحد صحيح والبديالت األخري خطأ، وعلي الطالب إختيار البديل الصحيح.

ت اإلختبار: تم تصنيف مفردات اإلختبار لتشمل المستويات المعرفية الستة وفقاً لتصنيف تصنيف مفردا  -د 

( سؤاالً ، موزعة علـي المسـتويات السـتة كمـا يلـي : 48بلوم، وقد تكون اإلختبار في صورته األولية من)

( أسـئلة ، 8يـب )( أسـئلة ، الترك8( أسـئلة ، التحليـل )8( أسـئلة، والتطبيـق )8( أسئلة ، الفهـم )8التذكر )

 ( أسئلة .  8التقويم )

نظام تقدير الدرجات وطريقة تصحيح االختبـار: تـم تصـحيح اإلختبـار بإعطـاء درجـة واحـدة لبجابـة   -ه

الصحيحة، وصفر لبجابة الخاطئة، ثـم تجمـع الـدرجات لتعطـي الدرجـة الكليـة لبختبـار ، وبـذلك تكـون 
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إعـداد مفتـاح تصـحيح االختبـار لسـرعة وتسـهيل عمليـة ( درجـة، كمـا تـم  48الدرجة العظمى لالختبار )

 التصحيح. 

عرض اإلختبار فـى صـورته األوليـة علـى مجموعـة مـن السـادة المحكمـين: بعـد اإلنتهـاء مـن إعـداد   -و

االختبار فى صورته األولية تـم عرضـة علـي مجموعـة مـن السـادة المحكمـين المتخصصـين فـى  مجـال 

( سؤاالً 48، ومن ثم أصبح اإلختبار في صورته النهائية ُمكوناً من )"(1المناهج وطرق التدريس )ملحق "

 وزعت على المستويات الست.

التجربة االستطالعية لالختبار: تم تطبيق اإلختبار في صورته  النهائية على مجموعة استطالعية من   -ز

أحمد طه حسين الثانوية   ( طالباً وطالبة بمدرسة "30غير عينة البحث )ُممثلة للعينة األصل( تتكون من )

المشــتركة" " التابعــة إلدارة أســوان التعليميــة، وبعــد االنتهــاء مــن التطبيــق تــم رصــد الــدرجات تمهيــدًا 

 إلجراءات الضبط اإلحصائي األتية:

 بنـود اإلختبـار ببعضــها باسـتخدام معادلـة " سـبيرمان بـراون"  حسـاب معـامالت ثبـات االختبـار: .1

Sperman &Brown))  للتجزئـة النصـفية(Split –half Method) وقـد بلـغ معامـل اإلرتبـاط ،

(، وهي نسـب تـدل علـي ثبـات 0.94(، بينما بلغ معامل الثبات لالختبار ككل )0.89لالختبار ككل )

 اإلختبار بدرجة عالية.

 وقد قام الباحث بقياس صدق االختبار بالطرق التالية:: حساب معامالت صدق االختبار .2

المضمون)المحكمين(، حيث  أقروا بصدق االختبـار وصـالحيته للتطبيـق، وأن كـل مفـردة صدق   -

 من مفردات اإلختبار  تقيس ما وضعت لقياسه.

( لمسـتويات االختبـار لكـل 0.94 – 0.93الصدق الذاتي ) اإلحصائي (: حيث تراوحت ما بين )  -

نسـب تـدل علـي أن   ( لبختبـار التحصـيلي ككـل، وهـي0.97مستوي علي حده، ووصـلت إلـي )

 اإلختبار يتميز بدرجة صدق مناسبة.

حساب معامالت السـهولة والصـعوبة لمفـردات اإلختبـار: تـم حسـاب معـامالت السـهولة والصـعوبة  .3

ألسئلة االختبار التحصيلي باستخدام معادلة حساب معامالت السهولة والصعوبة تمهيداً إلعادة ترتيب 

ألسـئلة   ذه المعامالت حيث تراوحت معامالت السـهولة والصـعوبةالبنود ترتيبا تنازلياً، وقد حسبت ه

( وبهــذا اعتبــرت معظــم بنــود االختبــار متفاوتــة ومناســبة فــى نســبة 0.79 -0.21االختبــار مــابين )

 السهولة والصعوبة.

تــم إيجــاد معــامالت تمييــز مفــردات االختبــار والتــي :  حســاب معــامالت التمييــز لمفــردات اإلختبــار .4

 ( ، وهذا يدل على أن مفردات االختبار كلها مميزة.0.72-0.26تراوحت بين )

( دقيقة، هذا باإلضافة إلى الزمن الـالزم 55= )  2( ÷    70+    40حساب زمن تطبيق االختبار: بلغ ) .5

 إللقاء تعليمات اإلختبار. 

ن ) يتكون مـ "(6الصورة النهائية لبختبار : أصبح اإلختبار التحصيلي في صورته النهائية )ملحق " .6

 ( التالي :1( مفردة من نوع اإلختيار من متعدد، كما يوضحها جدول )48



 2021 الثانيالعدد                            22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  447  - 

 ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي 1جدول )

 النسبة المئوية المجموع  المفردات المستوي المعرفي

 % 16.66 8 42-36-31-25-20-14-8-2 التذكر

 % 16.66 8 44-35-30-24-19-13-7-1 الفهم

 % 16.66 8 43-34-29-23-18-12-10-4 التطبيق 

 % 16.66 8 39-33-28-22-17-11-9-3 التحليل

 % 16.66 8 48-46-41-38-32-26-16-6 التركيب 

 % 16.66 8 47-45-40-37-27-21-15-5 التقويم 

 % 100 48 المجموع 

  مهارات الميتا معرفية:إعداد مقياس  -4

 تم إعداد مقياس مهارات الميتا معرفية تبعاً للخطوات التالية:     

تحديد الهدف من المقياس: هدف مقياس مهارات الميتا معرفية إلي قياس مدى تمكن طالب الصف األول  .أ

 عة البحث(  من بعض مهارات الميتا معرفية.الثانوي )مجمو

تحديد مصادر بناء المقياس:  تم االعتماد في بنـاء مقيـاس مهـارات الميتـا معرفيـة واشـتقاق مادتـه علـى  .ب 

 فـي النظريـة المصادر التالية: الدراسات والبحوث التي اهتمت بتنمية مهارات الميتا معرفية، والكتابـات 

تناولت مهارات الميتا معرفية، والمرتبطة بكيفيـة إعـداد مقيـاس مهـارات الميتـا  التي النفس وعلم التربية

 لقياس مهارات الميتا معرفية.  صممت  التي واألجنبية العربية المقاييس معرفية، وبعض 

 تضمن ولقد  يقيسها مقياس مهارات الميتا معرفية، التي المقياس األبعاد  بأبعاد  يقصد  المقياس: تحديد أبعاد  .ج

 التقييم(.  -المراقبة والتحكم -)التخطيط وهي: أساسية ثالث أبعاد  مقياسال هذا

تم إعداد مقياس مهارات الميتا معرفية في البحث الحالي علي غرار طريقة ليكرت  : المقياس نوع تحديد  . د 

(Likert ، ًحيث تم فيها وضع عبارات جدلية تختلف بشأنها وجهات النظر وتتدرج من دائماً إلي نادرا ،)

قد حددت اإلستجابات علي أساس أربعة درجات متفاوتة الشدة ، " دائمـاً " ، "غالبـاً " ، " أحيانـاً " ، " و

نادراً " ويرجع إختيار هذه الطريقة لسهولة تطبيقها، وألنها أكثر مالئمة للطالب مجموعة البحث، وحتي 

 ال تستغرق وقتاً طويالً في اإلستجابة له يؤدي إلي ملل الطالب. 

اغة عبارات المقياس: تم صياغة عبارات المقياس من خالل مجموعة من العبارات تدور حول أبعاد صي  .ه

المقياس بحيث تكون العبارة في صورة جدلية تختلف حولها وجهات النظر، وتم تقسيم عبـارات كـل بعـد 

اً وفقـاً إلي عبارات سلبية وأخـري إيجابيـة، وقـد تـدرجت اإلجابـة عـن عبـارات المقيـاس تـدريجاً رباعيـ

 ً ً   -لطريقة ليكرت وهي) دائما ً   -غالبا ( عبـارة 30نادراً ( وقد تضمن المقياس في صورته األوليـة )  -أحيانا

تقيس كل منها مهارة معينة من مهارات الميتا معرفية، وموزعـة علـي المهـارات الـثالث للميتـا معرفيـة 

 ( عبارات لكل مهارة.10بواقع )

ة التصحيح: تم توزيع درجات المقياس وتصحيحه بحيث تكون الدرجة تحديد نظام تقدير الدرجات وطريق .و

الكلية للطالب هي مجمـوع الـدرجات لكـل العبـارات التـي أجـاب عنهـا، وبـذلك تكـون الدرجـة العظمـي 

( 10( درجة، وتم توزيع بنود المقياس علي المهارات الثالث، حيث شـمل كـل بعـد علـي )120للمقياس)

   ( عبارة.30ة، وقد تضمن المقياس في صورته األولية )عبارات ما بين موجبة وسالب
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"(  بعـد االنتهـاء مـن إعـداد 1عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من الُمحكمين )ملحق " . ز 

المقياس في صورته األولية، تم عرضة على مجموعة من الُمحكمين المتخصصين فـي المنـاهج وطـرق 

إلبداء آرائهم وُمالحظـاتهم، والتأكـد مـن صـالحية المقيـاس، وجـاءت آراء تدريس التاريخ وعلم النفس؛  

معظم السادة الُمحكمين ُمؤيدة لمعظم عبارات المقياس، ولكن أشار البعض منهم إلي إجراء تعديالت علي 

بعض العبارات، وعلي الصياغة اللغوية لبعض العبارات اآلخري، وتم مراعاة ذلك في الصورة النهائيـة 

س، وبعد ذلك تم توزيع عبارات المقياس توزيعاً عشـوائياً ؛ تمهيـداً إلجـراء التجربـة اإلسـتطالعية للمقيا

   وضبط المقياس إحصائياً.

تـم تطبيـق المقيـاس فـي صـورته النهائيـة علـى  لمقيـاس مهـارات الميتـا معرفيـة: االسـتطالعية التجربة .ح

ل( وهي نفس المجموعة االستطالعية التي مجموعة استطالعية من غير عينة البحث )ُممثلة للعينة األص

تم تطبيق اختبار التحصيل المعرفي، عليهـا ، وبعـد االنتهـاء مـن التطبيـق تـم تصـحيح االجابـات، وبعـد 

 التصحيح تمت عملية الضبط اإلحصائي اآلتية:

الميتـا معرفيـة تم حساب معامل ثبات مقياس مهـارات    :حساب ُمعامل ثبات مقياس مهارات الميتا معرفية  .1

، لكل مهارة مـن مهـارات المقيـاس، للمقيـاس ككـل  Cronbach ( كرونباخ aباستخدام ُمعادلة ألفا )

(؛ ممـا يُعنـي أن المقيـاس 0.87وقد أشارت النتائج إلي أن قيم ُمعامالت الثبات للمقياس ككـل بلغـت )

ا السـتخدامه يتمتع بُمستوى مرتفع من الثبات تناسب غرض البحث العلمي؛ مما جعل ال باحـث ُمطمئنـً

 كأداة قياس. 

حساب ُمعامالت صدق مقيـاس مهـارات الميتـا معرفيـة: المقصـود بصـدق المقيـاس هـو: "أن يقـيس  .2

 المقياس ما وضع لقياسه، ولقد استخدم الباحث الطرق التالية لحساب  ُمعامالت صدق المقياس:

وعـة مـن السـادة الُمحكمـين صدق الُمحتوي ))صدق الُمحكمين(:  تـم عـرض المقيـاس علـى مجم -

ملحـق )الُمتخصصين في المناهج وطرق تدريس التاريخ وعلم النفس إلبداء آرائهم بشأن المقيـاس 

"( وقد أكدوا أن كل عبارة من عبارات المقياس تقيس ما وضعت لقياسـه ، ولكـن أشـاروا إلـي 1"

مراعـاة ذلـك فـي الصـورة إجراء بعض التعديالت علي الصياغة اللغويـة لـبعض العبـارات، وتـم 

 النهائية لبختبار.

الصدق الذاتي )اإلحصائي(: تم  حساب الصـدق الـذاتي للمقيـاس وذلـك بحسـاب الجـذر التربيعـي  -

.( فـإن صـدقه 87لُمعامل ثبات المقياس ككل،  وبما أن معامل ثبات المقياس الذي تم حسـابه هـو )

المقياس صادق بدرجة عالية ومطمئنـة ( وهو معامل صدق مرتفع يشير إلى أن  0.93الذاتي هو )

 للباحث الستخدامه كأداة قياس.

صدق االتساق الداخلي: تم حساب صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلك بحسـاب ُمعامـل ارتبـاط  -

درجة كل مهارة من األبعاد األربعة مـع الدرجـة الكليـة للمقيـاس، وكـذلك حسـاب ُمعامـل ارتبـاط 

ات األخرى، وأظهرت النتـائج أن جميـع ُمعـامالت ارتبـاط أبعـاد درجة كل مهارة بدرجات المهار

(، وهذا يُعني تمتع المقياس بُمسـتوى صـدق عـال 0.5المقياس بالمجموع الكلي دالة عند ُمستوى )

 مقبول تربويًا.

حساب شدة اإلنفعالية لعبارات المقياس : تعد شدة اإلنفعالية للعبـارة مناسـبة إذا كانـت النسـبة المئويـة  .3
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( من أفراد البحث، وتعد شـدة اإلنفعاليـة غيـر مقبولـة إذا %25ين إستجابوا للبديل "نادراً" أقل من )للذ 

(، وبعد حساب النسبة المئوية للطالب الذين إختاروا البديل " نادراً" فـي %25زادت هذه النسبة عن )

حيـث تراوحـت  كل عبارة  تبين أن جميع عبـارات المقيـاس ذات درجـة مقبولـة مـن شـدة اإلنفعاليـة؛

 ( .0.24 – 0.12قيمتها ما بين ) 

حساب زمن تطبيق المقياس: تم تحديد الزمن الالزم للمقياس وذلك بإسـتخدام معادلـة حسـاب متوسـط  .4

زمن المقياس، حيث تم قياس الزمن المستغرق من خالل رصد الزمن الذي استغرقه أول طالب وآخر 

ت المقياس وحساب المتوسط بينهما، ، وقد بلغ زمـن طالب من أفراد المجموعة في اإلجابة عن عبارا

( دقيقـة، باإلضـافة إلـى الـزمن الـالزم إللقـاء التعليمـات اذ يُمكـن 45( = )2( ÷ )50+40المقياس )

   ( دقيقة.50( دقائق لتوضيح تعليمات المقياس، وبذلك يصبح الزمن الكلي للمقياس )5إضافة )

ات الميتا معرفية: بعد إجراء التعديالت في ضوء آراء السـادة التوصل إلى الصورة النهائية لمقياس مهار .ط

الُمحكمين، وحساب ثبات المقياس وصدقه، أصبح مقيـاس مهـارات الميتـا معرفيـة فـي صـورته النهائيـة 

( عبارة موزعة علـي المهـارات الـثالث األساسـية لمقيـاس مهـارات الميتـا 30"( مكوناً من )7)ملحق "

 اس صالًحا للتطبيق.معرفية، وبذلك أصبح المقي

 إعداد مقياس اليقظة العقلية:  -5

 تم إعداد مقياس اليقظة العقلية وفقا لًلخطوات التالية:         

إلى مقياس هدف   :المقياس تحديد هدف .أ العقلية  الثانوي  اليقظة  األول  الصف  تمكن طالب  مدي  قياس 

 )مجموعة البحث(  من بعض أبعاد اليقظة العقلية. 

 المصادر على مادته اليقظة العقلية واشتقاق مقياس بناء تم االعتماد في   :المقياس  بناء مصادر تحديد  .ب 

 النفس وعلم التربية في النظرية اليقظة العقلية، والكتابات  بتنمية اهتمت  التي والبحوث  التالية: الدراسات 

و التي العقلية،  اليقظة  مقياس  إعداد  بكيفية  والمرتبطة  العقلية،  اليقظة   العربية المقاييس بعض تناولت 

 لقياس اليقظة العقلية.  صممت  التي واألجنبية

 هـذا تضـمن ولقـد  يقيسها مقياس اليقظة العقليـة، التي المقياس األبعاد  بأبعاد  يقصد  المقياس: تحديد أبعاد   .ج

الـوعي   -التوجه نحـو الحاضـر -االنفتاح على الجديد   -)التمييز اليق  وهي: أساسية أربعة أبعاد  المقياس

 بوجهات النظر المتعددة(. 

تـم إعـداد مقيـاس اليقظـة العقليـة فـي البحـث الحـالي علـي غـرار طريقـة ليكـرت  : المقيـاس نوع تحديد  . د 

(Likert ً إلي نادراً ،  (، حيث تم فيها وضع عبارات جدلية تختلف بشأنها وجهات النظر وتتدرج من دائما

وقد حددت اإلستجابات علي أساس أربعة درجـات متفاوتـة الشـدة، " دائمـاً " ، "غالبـاً "، " أحيانـاً "، " 

 نادراً ".

صياغة عبارات المقياس: تم صياغة عبارات المقياس من خالل مجموعة من العبارات تدور حول أبعـاد  .ه

ها وجهات النظر، وتم تقسيم عبـارات كـل بعـد المقياس بحيث تكون العبارة في صورة جدلية تختلف حول

إلي عبارات سلبية وأخـري إيجابيـة، وقـد تـدرجت اإلجابـة عـن عبـارات المقيـاس تـدريجاً رباعيـاً وفقـاً 

 ً ً   -لطريقة ليكرت وهي) دائما ً   -غالبا ( عبـارة 44نادراً ( وقد تضمن المقياس في صورته األوليـة )  -أحيانا

د اليقظة العقليـة، وموزعـة علـي األبعـاد األربعـة لليقظـة العقليـة بواقـع تقيس كل منها بعد معين من أبعا
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 ( عبارة لكل بعد.11)

تحديد نظام تقدير الدرجات وطريقة التصحيح: تم توزيع درجات المقياس وتصحيحهالدرجة الكلية للتلميذ  .أ

( 176س)هي مجموع الدرجات لكل العبارات التـي أجـاب عنهـا، وبـذلك تكـون الدرجـة العظمـي للمقيـا

( عبارة ما بين موجبة وسالبة، وقد تضمن 11درجة، وتم توزيع بنود المقياس، حيث شمل كل بعد علي )

 ( عبارة. 44المقياس في صورته األولية )

"(  بعـد االنتهـاء مـن إعـداد 1عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من الُمحكمين )ملحق " .و

على مجموعة من الُمحكمين المتخصصين فـي المنـاهج وطـرق المقياس في صورته األولية، تم عرضة  

تدريس التاريخ وعلم النفس؛ إلبداء آرائهم وُمالحظـاتهم، والتأكـد مـن صـالحية المقيـاس، وجـاءت آراء 

معظم السادة الُمحكمين ُمؤيدة لمعظم عبارات المقياس، ولكن أشار البعض منهم إلي إجراء تعديالت علي 

صياغة اللغوية لبعض العبارات اآلخري، كما أشار العديـد مـنهم إلـي ضـرورة بعض العبارات، وعلي ال

وبعـد ذلـك تـم توزيـع  ( عبارات من المقياس وتم مراعـاة ذلـك فـي الصـورة النهائيـة للمقيـاس،4حذف )

عبارات المقياس توزيعاً عشوائياً؛ تمهيداً إلجراء التجربة اإلستطالعية، وبذلك أصبح المقياس مكوناً من 

 ( عبارات لكل بعد.10عبارة وزعت على األبعاد األربعة لليقظة العقلية، بواقع ) (40)

تـم تطبيـق المقيـاس فـي صـورته النهائيـة علـى مجموعـة  لمقياس اليقظـة العقليـة: االستطالعية التجربة . ز 

تطبيق استطالعية من غير عينة البحث )ُممثلة للعينة األصل( وهي نفس المجموعة االستطالعية التي تم 

اختبار التحصيل المعرفي، واختبار مهارات الميتا معرفية عليها ، وبعد االنتهاء من التطبيق تم تصـحيح 

 االجابات، ومن ثم رصد الدرجات تمت عملية الضبط اإلحصائي اآلتية:

حسـاب معامـل ثبـات مقيـاس اليقظـة العقليـة باسـتخدام   تـم  :ثبات مقياس اليقظة العقليـة  ُمعامل   حساب  .1

، لكـل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس، وألبعـاد المقيـاس ككـل وقـد  Cronbach ( كرونبـاخ aلة ألفا )ُمعاد 

(؛ مما يُعني أن المقيـاس 0.89أشارت النتائج إلي أن قيم ُمعامالت الثبات ألبعاد المقياس ككل بلغت )

ا ال سـتخدامه يتمتع بُمستوى مرتفع من الثبات تناسب غرض البحث العلمي؛ مما جعل الباحـث ُمطمئنـً

 كأداة قياس. 

صدق مقياس اليقظة العقلية: المقصود بصـدق المقيـاس هـو: "أن يقـيس المقيـاس مـا   ُمعامالت حساب   .2

 وضع لقياسه، ولقد استخدم الطرق التالية لحسابها:

صدق الُمحتوي ))صدق الُمحكمين(:  تـم عـرض المقيـاس علـى مجموعـة مـن السـادة الُمحكمـين  -

ق تدريس التاريخ وعلم النفس إلبداء آرائهم بشأن المقيـاس )ملحـق الُمتخصصين في المناهج وطر

"( ، وقد أكدوا أن كل عبارة من عبارات المقياس تقيس ما وضعت لقياسه ، ولكن أشـاروا إلـي 1"

إجراء بعض التعديالت علي عبارات المقياس بالحذف واإلضافة، وعلي الصياغة اللغويـة لـبعض 

 لصورة النهائية لبختبار.العبارات، وتم مراعاة ذلك في ا

الصدق الذاتي )اإلحصائي(: تم  حساب الصـدق الـذاتي للمقيـاس وذلـك بحسـاب الجـذر التربيعـي  -

.( فـإن صـدقه 89لُمعامل ثبات المقياس ككل،  وبما أن معامل ثبات المقياس الذي تم حسـابه هـو )

رجة عالية ومطمئنـة ( وهو معامل صدق مرتفع يشير إلى أن المقياس صادق بد 0.95الذاتي هو )

 للباحث الستخدامه كأداة قياس.
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صدق االتساق الداخلي: تم حساب صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلك بحسـاب ُمعامـل ارتبـاط  -

درجة كل مهارة من األبعاد األربعة مـع الدرجـة الكليـة للمقيـاس، وكـذلك حسـاب ُمعامـل ارتبـاط 

رت النتـائج أن جميـع ُمعـامالت ارتبـاط أبعـاد درجة كل مهارة بدرجات المهارات األخرى، وأظه

(، وهذا يُعني تمتع المقياس بُمسـتوى صـدق عـال 0.5المقياس بالمجموع الكلي دالة عند ُمستوى )

 مقبول تربويًا.

حساب شدة اإلنفعالية لعبارات المقياس : وتبين أن جميع عبارات المقياس ذات درجة مقبولة من شـدة  .3

 ( .0.22 – 0.11يمتها ما بين ) اإلنفعالية؛ حيث تراوحت ق

( دقيقة، باإلضـافة إلـى 55( = )2( ÷ )70+40حساب زمن تطبيق المقياس: وقد بلغ زمن المقياس ) .4

( دقائق لتوضـيح تعليمـات المقيـاس، وبـذلك يصـبح 5الزمن الالزم إللقاء التعليمات اذ يُمكن إضافة )

 ( دقيقة.60الزمن الكلي للمقياس )

لنهائيــة لمقيــاس اليقظــة العقليــة: بعــد إجــراء التعــديالت فــي ضــوء آراء الســادة التوصــل إلــى الصــورة ا .ح

الُمحكمين، وحساب ثبات المقياس وصدقه، أصـبح مقيـاس اليقظـة العقليـة فـي صـورته النهائيـة )ملحـق 

( عبارة موزعة علـي األبعـاد األربعـة األساسـية لمقيـاس اليقظـة العقليـة، وبـذلك 40"(  مكوناً من  )8"

 مقياس صالًحا للتطبيق.أصبح ال

 ثالثًا: تجربة البحث ونتائجها: 

 خطوات تنفيذ تجربة البحث:  -أ

استراتيجية  -1 فاعلية استخدام   " تقصي  إلى  الحالي  البحث  تجربة  البحث: هدفت  تجربة  الهدف من  تحديد 

العقلية لدى تسلق الهضبة في تدريس التاريخ لتنمية التحصيل المعرفي ومهارات الميتا معرفية واليقظة  

 طالب الصف األول الثانوي".

بإدارة    -2 المشتركة(  الثانوية  )أحمد طه حسين  بمدرسة  الثانوي  األول  الصف  من فصول  إختيار فصلين 

( كمجموعة ضابطة  2/ 1( كمجموعة تجريبية، وفصل )1/ 1أسوان التعليمية، ووقع االختيار علي فصل )

 اً.  ( تلميذ 60، وقد بلغ عدد طالب مجموعتي البحث )

3- ( البحث  تجربة  تنفيذ  ) 4استغرق  بمعدل  أي  أسابيع،  والتي  4(  الوحدة،  هذه  لتدريس  للتاريخ  فترات   )

 م. 11/2020/ 12م  إلــى يوم الخميس الموافق 22/10/2020امتدت من يوم الخميس الموافق

ا -4 المجموعتين  لكلتا  للتدريس  التاريخ  معلمي  أحد  اختيار  علي  المدرسة  إدارة  مع  اإلتفاق  لتجريبية تم 

 والضابطة. 

تطبيق أداوات البحث قبليًا: وذلك بهدف الوقوف على المستويات المبدئية لمجموعتي البحث، والتأكد من   -5

 ( تفصيلياً: 2ويوضح جدول ) عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطات درجات مجموعتي البحث،
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 داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث  (2جدول )

 في التطبيق القبلي الختبار التحصيل المعرفي  

 ع م ن المجموعة الُمستويات 
درجة  

 الحرية 

قيمة 

 )ت( 
 الداللة اإلحصائية

اختبار  التحصيل 

 المعرفي

 التجريبية

30 

 

8.53 1.279 

 

1.240 

غير دالة عند 

 0.05مستوي 

 1.423 8.10 الضابطة

مقياس مهارات  

 الميتا معرفية 

 2.811 31.40 التجريبية
0.529 

 3.040 31.00 الضابطة

مقياس اليقظة  

 العقلية

 2.258 44.07 التجريبية
0.651 

 2.496 43.67 الضابطة

( أن الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة غير دال إحصائياً،  2يتضح من الجدول )     

الميتا معرفية، وأبعاد   المعرفي، ومهارات  التحصيل  في  تقريباً  المجموعتين متكافئتان  أن  إلي  يشير  وهذا 

 اليقظة العقلية. 

( لمجموعتي البحث:  بدء تدريس الوحدة بدء تدريس وحدة )مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم -6

الموافق الخميس  يوم  الفترة من:  في  التجريبة والضابطة  للمجموعتين  إلــى 2020/ 22/10المختارة  م 

 م. 2020/ 12/11يوم الخميس الموافق 

لطالب   -7 الُمختارة  الوحدة  وتدريس  البحث  تجربة  تنفيذ  من  االنتهاء  بعد  بعديًا:  البحث  أدوات  تطبيق 

 مجموعة البحث تم تطبيق أداوات القياس بعديًا علي مجموعة البحث.

 نتائج البحث وتفسيرها:  -ب 

لالجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث والتحقق من مدى صحة فرض البحث األول، تم حساب    -

في   والضابطة  التجريبية  المجموعتين  لدرجات طالب  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

التحصيل   اختبار  وفي  حده،  علي  المعرفي  التحصيل  مستويات  من  مستوي  لكل  البعدي  التطبيق 

الختبار  المعر بالنسبة  اإلحصائية  وداللتها  الفروق  اتجاه  لمعرفة  "ت"  اختبار  استخدام  ثم  ككل،  في 

 ( ذلك تفصيليًا: 3التحصيل المعرفي ككل, ولكل مستوي من مستوياته ويُوضح جدول ) 
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 ( 3جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في

 ( الُمقابلة لها,  d( وقيم ) ղ2قيم )  معرفي، والتطبيق البعدي الختبار التحصيل ال 

 ومقدار حجم التأثير  مقدر حجم التأثير ونسبة الكسب المعدل

 ع م ن المجموعة الُمستويات

 

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

قيم 

(ղ2) 

قيم 

(d) 

مقدرار 

حجم 

 التأثير

نسبة 

الكسب 

 المعدل 

ُمستوي 

داللة 

 الكسب

 التذكر
 التجريبية

30 
7.13 0.73 

58 

10.62 
دالة عند 

0.05 
0.66 1.39 

 ُمرتفع 

1.53 

 مقبولة

 0.87 4.93 الضابطة

 الفهم
 التجريبية

30 
6.60 0.50 

10.32 
دالة عند 

 5ش0.0
0.65 1.36 1.40 

 0.88 4.70 الضابطة

 التطبيق
 التجريبية

30 
6.53 0.63 

12.41 
دالة عند 

0.05 
0.73 1.64 1.39 

 0.83 4.17 الضابطة

 التحليل
 التجريبية

30 
6.13 0.51 

12.16 
دالة عند 

0.05 
0.72 1.60 1.31 

 0.65 4.30 الضابطة

 التركيب
 التجريبية

30 
6.07 0.58 

13.57 
دالة عند 

0.05 
0.76 1.78 1.31 

 0.62 3.97 الضابطة

 التقويم
 التجريبية

30 
5.93 0.69 

10.44 
دالة عند 

0.05 
0.65 1.36 1.35 

 0.74 4.00 الضابطة

االختبار 

 ككل

 التجريبية
30 

38.40 1.77 
20.37 

دالة عند 

0.05 
0.88 2.71 1.38 

 2.80 26.07 ضابطة لا
       

 ( جدول  من  ) 3يتضح  ُمستوى  عند  إحصائياً  دال  فرقًا  وجود  طالب 0.05(  درجات  ُمتوسطي  بين   )

االبعدي الختبار التحصيل المعرفي ككل، وفي كل ُمستوى من مستوياته   التطبيق  مجموعتي البحث في 

وقبول   البحث,  فروض  من  األول  الفرض  رفض  إلى  يقود  وهذا  التجريبية,  المجموعة  طالب  لصالح 

رض البديل. أن قيم نسبة الكسب المعدل لـ "بليك" بالنسبة الختبار التحصيل مقبولة؛ حيث أنها تقع في  الف

( من  بليك  حدده  الذي  تسلق  2-1المدى  استراتيجية  أن  علي  "بليك"  لـ  المعدل  الكسب  نسبة  وتدل   ،)

أن قيم حجم تأثير    الهضبة ذات فاعلية في تنمية التحصيل المعرفي لدي طالب المجموعة التجريبية، كما

، وهذا يدل      0.8العامل الُمستقل استراتيجية تسلق الهضبة في العامل التابع التحصيل المعرفي ككل  

الُمستقل على التحصيل المعرفي ُمرتفعًا عند التحصيل المعرفي ككل، وعند   العامل  على أن حجم تأثير 

اتاحة استراتيجية تسلق الهضبة تقديم كالتالي:  ويمكن تفسير تلك النتائج  ُمستوى من ُمستوياته الست،    كل

التاريخية،   المواقف واالحداث  للتفكير في  الطالب  أمام  الفرصة  تفاعلية جديدة هيأ  الُمحتوى في صورة 

وطرح األفكار، والربط بينها، كما شجع الطالب علي التفاعل مع المحتوي المعرفي واستيعابه بطريقة  

 ل المعرفي.سليمة، وبالتالي تنمية التحصي
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 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في 1شكل )

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي

تم حساب   لالجابة عن - الثاني،  البحث  البحث والتحقق من مدى صحة فرض  الرابع من أسئلة  السؤال 

طالب   لدرجات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  البعدي  المتوسطات  التطبيق  في  البحث  مجموعتي 

الميتا   مهارات  وفي  حده،  علي  معرفية  الميتا  مهارات  من  مهارة  لكل  معرفية؛  الميتا  مهارات  لمقياس 

لمقياس   بالنسبة  اإلحصائية،  وداللتها  الفروق  اتجاه  لمعرفة  "ت"  اختبار  استخدام  ثم  ككل،  معرفية 

 ( ذلك تفصيليًا: 4ته ويُوضح جدول ) مهارات الميتا معرفية ككل, ولكل مهارة من مهارا

 (4جدول )

وسطي درجات طالب مجموعتي البحث في التطبيق البعدي لمقياس مهارات داللة الفروق بين مت

 ثير( الُمقابلة لها, ومقدار حجم التأd( وقيم )ղ2الميتا معرفية، وقيم )

 ع م ن المجموعة المهارات

 

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية
 (dقيم ) (ղ2قيم )

مقدرار 

حجم 

 التأثير

نسبة 

الكسب 

 المعدل 

ُمستوي 

داللة 

 الكسب

 التخطيط
 التجريبية

30 
30.23 1.61 58 

15.88 
دالة عند 

0.05 
0.81 2.06 

 ُمرتفع 

1.41 

 مقبولة

 1.10 24.57 الضابطة

المراقبة 

 والتحكم

 التجريبية
30 

29.37 1.65 
13.77 

دالة عند 

 5ش0.0
0.77 1.83 1.11 

 1.78 23.27 الضابطة

 التقييم
 التجريبية

30 
29.90 1.13 

18.99 
دالة عند 

0.05 
0.86 2.48 1.15 

 1.17 24.27 الضابطة

المقياس 

 ككل

 التجريبية
30 

89.50 3.24 
21.80 

دالة عند 

0.05 
0.89   2.84 1.14 

 2.94 72.10 الضابطة

      ( من جدول  )4يتضح  ُمستوى  عند  إحصائياً  دال  فرقًا  درجات طالب 0.05( وجود  ُمتوسطي  بين   )

ومهاراته   ككل،  معرفية  الميتا  مهارات  لمقياس  االبعدي  التطبيق  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين 

و البحث,  فروض  من  الثاني  الفرض  رفض  إلى  يقود  وهذا  التجريبية,  المجموعة  طالب  قبول  لصالح 

ككل،   معرفية  الميتا  مهارات  لمقياس  بالنسبة  "بليك"  لـ  المعدل  الكسب  نسبة  قيم  أن  البديل،  الفرض 

(، مما يدل على فاعلية االستراتيجية  2-1ومهاراته مقبولة؛ حيث أنها تقع في المدى الذي حدده بليك من ) 

قيم حجم تأثير العامل الُمستقل في    في تنمية مهارات الميتا معرفية لدي طالب المجموعة التجريبية، كما أن

ككل   التابع  على    0.8العامل  الُمستقل  العامل  تأثير  حجم  أن  على  يدل  وهذا  معرفية   ،  الميتا  مهارات 

الميتا معرفية ككل، وعند كل النتائج كالتالي: مهارة من مهاراته    ُمرتفعًا عند مهارات    ويمكن تفسير تلك 

ركزت استراتيجية تسلق الهضبة على نشاط الُمتعلم في أثناء عملية التعلم، وليس مجرد تلقا المعلومات من  

0

10

20

30

40

50
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الضابطة
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قبل الُمعلم؛ حيث ساعدت الخبرات السابقة للمتعلم  في بناء المعنى؛ مما ساعد على تنمية مهارات الميتا  

 معرفية. 

 

 البحث في  ( داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي2شكل )

 التطبيق البعدي لمقياس مهارات الميتا معرفية 

لالجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث والتحقق من مدى صحة فرض البحث الثالث، تم حساب  -

البعدي   التطبيق  في  البحث  مجموعتي  طالب  لدرجات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

و ككل،  العقلية  اليقظة  اتجاه    ولكل  لمقياس  لمعرفة  "ت"  اختبار  استخدام  ثم  حده،  علي  أبعاده  من  بُعد 

(  5الفروق وداللتها اإلحصائية بالنسبة لمقياس اليقظة العقلية ككل, ولكل بُعد من أبعاده ويُوضح جدول )

 ذلك تفصيليًا: 

 (5جدول )

قيم اختبار "ت" لمعرفة اتجاه الفروق وداللتها اإلحصائية في التطبيق البعدي لمقياس أبعاد اليقظة العقلية 

 ( الُمقابلة لها, ومقدار حجم التأثيرd( وقيم )ղ2وقيم ) ككل, ولكل بُعد من أبعاده

 ع م ن المجموعة األبعاد

 

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية
 (ղ2قيم )

قيم 

(d) 

مقدرار 

حجم 

 التأثير

نسبة 

الكسب 

 المعدل 

ُمستوي 

داللة 

 الكسب

 التمييز اليق 
 التجريبية

30 
31.43 1.57 

58 

15.98 
دالة عند 

0.05 
0.82 2.13 

 ُمرتفع 

1.21 

 مقبولة

 1.91 24.23 الضابطة

االنفتاح 

 على الجديد

 التجريبية
30 

33.17 1.26 
15.38 

دالة عند 

 5ش0.0
0.80 2.00 1.31 

 2.92 24.23 الضابطة

التوجه نحو 

 الحاضر

 التجريبية
30 

32.30 1.42 
16.56 

دالة عند 

0.05 
0.83 2.21 1.26 

 2.54 23.50 الضابطة

الوعي 

بوجهات 

النظر 

 المتعددة

 التجريبية

30 

32.50 1.59 

16.58 
دالة عند 

0.05 
0.83 2.21 1.28 

 2.47 23.60 الضابطة

المقياس 

 ككل

 التجريبية
30 

129.40 3.57 
21.34 

دالة عند 

0.05 
0.89 2.84 1.27 

 7.92 95.57 ضابطةلا

( بين ُمتوسـطي درجـات 0.05( مما يُعني وجود فرقًا دال إحصائياً عند ُمستوى )5يتضح من جدول )     

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق االبعدي لمقياس اليقظة العقلية ككل، وفي كل بُعد مـن 

من فروض البحث, وقبـول  أبعاده لصالح طالب المجموعة التجريبية, وهذا يقود إلى رفض الفرض الثالث 

الفرض البديل، كما أن قيم نسبة الكسب المعدل لـ "بليك" بالنسبة لمقياس اليقظة العقلية ككل، ولكل بُعد من 

(، وتدل نسبة الكسـب المعـدل لــ "بليـك" 2-1أبعاده مقبولة؛ حيث أنها تقع في المدى الذي حدده بليك من )

ية في تنمية اليقظة العقليـة لـدي طـالب المجموعـة التجريبيـة، علي أن استراتيجية تسلق الهضبة ذات فاعل

كما يتضح أن قيم حجم تأثير العامل الُمستقل استراتيجية تسلق الهضبة في العامل التابع اليقظة العقلية ككل 

  0.8  ليـة اليقظة العقلية ُمرتفعًا عند أبعاد اليقظـة العق ، وهذا يدل على أن حجم تأثير العامل الُمستقل على
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ُممارسـة الطـالب لألنشـطة ويمكـن تفسـير تلـك النتـائج كالتـالي:  بُعد من األبعاد األربعـة،    ككل، وعند كل

التعليمية أثناء العمل مع المجموعات التعاونية، باإلضافة إلـى دعـم التعـاون اإليجـابي والُمثمـر بـين أفـراد 

لمجموعات األخرى داخل غرفة الصـف المجموعات، والعمل علي تبادل اآلراء واألفكار بينهم من جهة وا

 من جهة أخري، مما ساعد علي تنمية مهارات اليقظة العقلية لدى الطالب.

 

 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في 3شكل )

 التطبيق البعدي لمقياس أبعاد اليقظة العقلية 

الحا ❖ البحث  عنها  اسفر  التي  النتائج  ضوء  في  البحث:  بالتالي:توصيات  الباحث  يُوصي  إعادة  لي، 

لــــ "استراتيجية تسلق الهضبة"،   الثانوي وفقًا  التاريخ بالصف األول  صياغة وتنظيم وحدات منهج 

العقلية  اليقظة  الميتا معرفية وأبعاد  بمهارات  الثانوي  بالصف األول  التاريخ  وتضمين محتوي منهج 

التاريخ بالمرحلة الثانوية بهدف اكسابهم المهارات والكفايات  بشكل دائم، وعقد برامج تدريبية لمعلمي  

 االزمة الستخدام "استراتيجية تسلق الهضبة" بنجاح في التدريس.

يقترح الباحث إجراء البحوث التالية: فاعلية استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس    البحوث المقترحة: ❖

لدى الرتبة  التفكير عالي  تنمية مهارات  الثانوية، وفاعلية    التاريخ علي  بالمرحلة  الموهوبين  الطالب 

استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية مهارات التفكير المستقبلي لدى  

 تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

 : باللغة العربية المراجع

التفكير النظري( :  2007أبو جادو، صالح محمد علي, و نوفل، محمد بكر )  - , عمان:  ة والتطبيقتعليم 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. 

-  ( يوسف  غسان  قطيط،  و  محمد,  رياش، حسين  المشكالت (.  2008أبو  للنشر  حل  وائل  دار  عمان:   ,

 والتوزيع. 

إسماعيل.) - هاني  بعض  2009أبوالسعود،  لتنمية  المحاكاة  أسلوب  علي  قائم  تقني  برنامج  "فاعلية   .)

منهاج العلوم لدي طلبة لصف التاسع األساسي بغزة"، رسالة ماجستير. مهارات ما وراء المعرفة  في  

 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. 
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(. " فعالية برنامج قائم على استرتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات 2009أبو الغيط، إيمان. ) -

ُمعلمات بكلية االقتصاد المنزلي"، رسالة الداء التادريسي والتفكير الناقد واتخاذ القرار لدى الطالبات ال

 دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر.

- ( حسين.  جمال  سامية  إثرائية  2020أحمد،  بأنشطة  المدعمة  الهضبة  تسلق  استراتيجية  "توظيف   .)

ربويبة، كلية  لتنمية مهارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية الموهوبين علميًا"، المجلة الت

 . 373-344(، 78التربية، جتامعة سوهاج، العدد )

إثرائية فى 2020أحمد، سامية جمال حسين.)  - بأنشطة  المدعمة  الهضبة  (. "توظيف استراتيجية تسلق 

لتنمية مهارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية الموهوبين علمياً".   العلوم  المجلة  تدريس 

 . 371  - 341(، 78كلية التربية، الجزء ) -هاج : جامعة سوالتربوية 

- ( علي.  محمد  في 2006أحمد،  التحصيل  تنمية  في  الكمبيوتر  استخدام  علي  قائم  برنامج  "فاعلية   .)

الثانوي"،   األول  الصف  طالب  لدي  الميتامعرفية  مهارات  وبعض  ماجستيرالفيزياء  كلية  رسالة   ،

 التربية، جامعة جنوب الوادي.  

ب - كوثر  سالم.)بلجون،  جميل  باستخدام  2017نت  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  على  التدريب  "فاعلية   .)

مجلة  ( في تنمية مهارات الميتامعرفية لدى طالبات كلية التربية".   TRISبعض استراتيجيات نموذج )

النفس  للتربية وعلم  العربية  الجامعات  )  -: جامعة دمشق  اتحاد  المجلد  التربية،  العدد )15كليه   ،)1،) 

76 -  111  . 

- ( حسين.  حسام  دعاء  الجنديل،  و   ، عبدهللا  ناجي  تسلق  2015الجبوري، صبحي  استراتيجية  "أثر   .)

المتوسط"،   األول  الصف  طالبات  لدي  الجغرافية  المفاهيم  اكتساب  في  التربية الهضبة  كلية    مجلة 

 . 552-533(، 91(، العدد )21، الجامعة المستنصرية: العراق، المجلد )األساسية

سالمة.)  - أحمد  إبراهيم  الفقه 2014الزغبي،  وحدة  تدريس  في  الهضبة  إستراتيجية  استخدام  "أثر   .)

مجلة دراسات في العلوم  االسالمي علي تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في قصبة المفرق"،  

 . 361-347(،  41عمادة البحث العلمي، الجامعة االدرنية، المجلد ) التربوية،

عبدالمنعم   - دعاء  )علىسليمان،  التواصلية  2016.  النظرية  على  قائم  الكيمياء  فى  برنامج  "فاعلية   .)

الويب   المرحلة    2باستخدام  طالب  لدى  معرفية  الميتا  مهارات  وبعض  الكيميائية  المفاهيم  تنمية  فى 

 ان. ، كلية التربية، جامعة اسورسالة ماجستير غير منشورةالثانوية ذوى صعوبات التعلم" 

سيد، محمود أبو الحجاج خضاري، محمود، منال محمد، الحسيني، فايزة أحمد، و ريان، فكرى حسن   -

(. "استخدام الفصول االفتراضية لتنمية التحصيل المعرفي ومهارات التنظيم الذاتي للتعلم  2017علي.)

جامعة عين شمس    :مجلة البحث العلمي في التربية لدى طالب الصف األول الثانوي في مادة التاريخ".  

 .388 - 371(، 4(، المجلد )18كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، العدد ) -

(. "تأثير استخدام استراتيجية كيلر المدعمة بالوسائط الفائقة علي  2019شحات، محمود محمد السعيد.) -

ج علي  اليدين  علي  للوقوف  المنحنية  الخلفية  الدحرجة  مهارة  وتعلم  العقلية  التمرينات اليقظة  هاز 
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الرياضةاألرضية".   وعلوم  البدنية  للتربية  العلمية  حلوان  المجلة  جامعة  الرياضية    -:  التربية  كلية 

 .57  - 1(، 86للبنين، العدد )

علوان.)  - ابتسامة  للعلوم  2020شفيق،  التربية  طلبة  تحصيل  في  الهضبة  تسلق  استراتيجية  "فاعلية   .)

، العدد مجلة اوروك للعلم االنسانيةاالنسانية في جامعة المثني في مادة المناهج وتنمية ثقتهم بأنفسهم"،  

 . 456-434(،  13(، المجلد )1)

لدمج بين إستراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم المتقدم  (. "أثر ا2017الصوالحي، مها محمد اسماعيل. ) -

الجغرافي"،   وتنورهم  المكانية  قدراتهم  تنمية  في  العاشر  الصف  طلبة  ماجستيرلدى  عمادة رسالة   ،

 الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين. 

من تالميذ   (. "اليقظة العقلية وعالقتها بالسعادة الدراسية لدي عينة2016الضبع، فتحي عبدالرحمن.)   -

اإلبتدائية".   النفسية المرحلة  للدراسات  المصرية  المجلد المجلة  النفسية،  للدراسات  المصرية  الجمعية   :

 . 365  -325(، 91(، العدد )26)

-  ( خليل  محمد  :  2007عباس،  الرياضيات (  تدريس  وأساليب  للنشر مناهج  المسيرة  دار  عمان:   ,

 والتوزيع. 

تلميحات البصرية متعددة الكثافة بالقصة الرقمية التعليمية وأثرها (. "ال2019عبدالعليم، رجاء على. )  -

التربية   تكنولوجيا  للتعلم".  القابلين  عقليا  المعاقين  التالميذ  لدى  الذهنية  اليقظة  تنمية  دراسات   -في 

 . 330 - 261،  38، ع وبحوث: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية

 س المعرفى، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع (.علم النف 2004العتوم، وعدنان يوسف. )  -

-  ( إبراهيم.  محمد  المفاهيم  2017علي،  اكتساب  في  الهضبة  وتسلق  السمكة  استراتيجيتي عظم  "أثر   .)

(،  2(، المجلد )223، العدد )مجلة األستاذ التاريخية واستبقائها لدي طالبات الصف األول المتوسط"،  

225-252 . 

محمد.) - عبدهللا  وائل  تحصيل  2004علي،  في  المعرفة  وراء  ما  استراتيجيات  استخدام  "أثر   .)

االبتدائي".   الخامس  الصف  تالميذ  لدى  المشكالت  وحل  وطرق الرياضيات  المناهج  في    دراسات 

(، 96الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد )  -كلية التربية    -: جامعة عين شمس  التدريس

192 - 264. 

(. فاعلية وحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي قائمة 2020شكرى، تريزا إميل.)عمر، زيزى حسن، و   -

العقلية   اليقظة  تحسين  في  افتراضي  تعليمي  بمتحف  المدعومة  العلمية  المحطات  استراتيجية  على 

الثانوية.   المرحلة  لطالبات  التعلم  جامعة سوهاجوالرضا عن  التربوية:  الجزء   -  المجلة  التربية،  كلية 

(71 ،)382 -  450 . 

(. فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات التعلم  2018عمر، عاصم محمد إبراهيم.) -

الثانوي.   األول  الصف  طالب  لدى  المفاهيمي  واالستيعاب  الذهنية  اليقظة  تنمية  الدراسات    مجلةفي 

 .245 - 226(، 2(، العدد )12: جامعة السلطان قابوس، المجلد )التربوية والنفسية
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-  ( عيسي  نضال  المظفر،  وعبد  عباس,  الكريم  عبد  تسلق  2019الفتلي، سماح  استراتيجيتي  "فاعلية   :)

قسم   في  الرابعة  المرحلة  طلبة  لدى  التعليمي  المختبر  مادة  تحصيل  في  االستماع  ومثلث  الهضبة 

والنفسيةالفيزياء",   التربوية  للعلوم  األساسية  التربية  كلية  المجلة  بابل,  جامعة   ,( -1537(,  43عدد 

1577. 

(. فاعلية تدريب تالميذ المرحلة االبتدائية علي مهارات الميتا معرفية.  2002الفرماوي، حمدي علي. )  -

النفسية  النفسية، المجلد )المجلة المصرية للدراسات  (،  36(، العدد )12: الجمعية المصرية للدراسات 

277-300 . 

أحمد.) - سليمان  ممارس2017القادري،  "مستوى  في  (.  الميتامعرفي  التفكير  لمهارات  العلوم  معلمي  ة 

االجتماعي".   ونوعهم  التدريسية  خبرتهم  بمستوى  وعالقته  العلمية  المفاهيم  اتحاد تدريس    مجلة 

النفس للتربية وعلم  العربية  دمشق  الجامعات  جامعه   :-  ( المجلد  التربية،  )15كليه  العدد   ,)1  ،)11- 

44 . 

  STEM(. "تصور مقترح لمشروع تعليمي قائم على مدخل         2017محمد، إيهاب السيد شحاتة.)  -

االبتدائية".   المرحلة  تالميذ  لدى  العقلية  واليقظة  الرياضية  القوة  مكونات  في   دراسات لتنمية  عربية 

 . 144  - 97(، 90: رابطة التربويين العرب، العدد )التربية وعلم النفس 

(. "فاعلية برنامج قائم علي المحاكاة المحوسبة في تنمية مهارات 2014راهيم محمد. )محيي الدين، إب -

بغزة"،   األساسي  العاشر  الصف  طلبة  لدي  التكنولوجيا  في  المعرفة  وراء  غير  ما  ماجستير  رسالة 

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. منشورة

بين نمطي عرض وتوقيت االنفوجرافيك في (. "أثر التفاعل  2017مرسي، أشرف أحمد عبداللطيف.) -

العلوم   الثانوية".  المرحلة  لدى طالب  التعلم  بيئة  نحو  واالتجاه  التحصيل  على  اإللكتروني  التعلم  بيئة 

 . 121 - 42(، 2(, العدد)25، المجلد )كلية الدراسات العليا للتربية -التربوية: جامعة القاهرة 
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develop cognitive achievement, meta cognitive skills and mental alertness 

among first-grade secondary students 
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Abstract : 

The current research aimed the Effectiveness of Using the Plateau Climbing Strategy in 

Teaching History to develop Cognitive Achievement, Metacognitive Skills and Mental 

Alertness Among First-grade secondary students, and the Research group consisted of (60) 

Students from first-grade Secondary Students who were divided into two groups, one of them 

Experimental and it consisted of (30) Students And the last one was a female officer and 

consisted of (30) students who were chosen from Ahmed Taha Hussein Secondary Joint 

School of the Aswan Educational Administration, and the descriptive Curriculum was used, 

and the Semi-Experimental Approach, and the Problem of the Current Research has been 

identified in the Weakness of cognitive achievement, meta cognitive skills and mental 

alertness among first-grade students Secondary, and the researcher reached conclusions: 

There was a statistically significant difference at the level of (0.05) between the mean scores 

of the experimental group and the control group in the post application of the Cognitive 

Achievement test, the Meta Cognitive Skills Scale, and the Mental Alertness Scale for the 

benefit of the Experimental group students, and the rate of adjusted gain was for "Blake." "It 

is generally Acceptable for Cognitive Achievement, Meta Cognitive Skills, and Mental 

Alertness. The size of the impact of the strategy is generally high for Cognitive Achievement, 

meta cognitive skills and mental alertness, meaning that the strategy is effective in developing 

Cognitive Achievement, Meta Cognitive Skills and Mental Alertness among students of the 

Experimental group, and the Researcher recommended the necessity of using the strategy of 

Climbing the Plateau in Teaching History, and paying attention to the development of 

Cognitive Achievement, Meta Cognitive Skills and Mental Alertness among the learners. 

With different Educational stages. 

 

Key words : Plateau Climbing strategy - History Teaching - Cognitive Achievement - Meta 

Cognitive Skills - Mental Alertness - Secondary School. 

  

 


