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توظيف التراث الثقافي غير المادي لتنمية  وحدة تدريسية في القضايا األخالقية قائمة على  

 طالب المرحلة الثانوية  مستويات عمق المعرفة واالنهماك القرائي لدى

 

* إيمان علي أحمد إبراهيم   

 مستخلص ال

ف فاعلية وحدة تدريسية في القضايا األخالقيةة مققةرر الل ةة العرميةة قا قةة     هدف البحث الحالي إلى تعرُّ

على توظيف التراث الثقافي غير القادي لتنقية مسةتويا  عقةا القعرفةة واماكقةاق القرا ةي لةد   ةال  

قيةا  اماكقةاق القرا ةي الصف األول الثااوي ، ولتحقيا هدف البحةث تةب منةاخ اختبةار عقةا القعرفةة وم

القعرفي ، وتب تطبيا ذلك على عينة من  ال  الصف األول الثةااوي العةاب مقدر ةة الاةعراوي الثااويةة 

للبنا  مقدينة الخارجة مالوادي الجديد ، ملغ عددهن خقسين  البةً ، وقد أ فر  اتا ج البحث عن فرق دال 

بعةدي لالختبةار والققيةا  لصةالت التطبيةا البعةدي إحصا يًا مةين متو ةطي درجةا  التطبيقةين القبلةي وال

للقجقوعة التجريبية، حيث إن البحةث قةد أخةا مالتصةقيب التجريبةي ذي القجقوعةة الواحةدة ، وقةد جةاخ  

الفروق مين اتا ج التطبيقين القبلي والبعدي للقجقوعة التجريبية في اختبار عقا القعرفة دالة إحصا يًا عند 

( لصةالت 0.01دالةة عنةد مسةتو  دملةة  القعرفةي  مقيةا  اماكقةاق القرا ةي  ( ، و0.01مستو  دملةة  

التطبيا البعدي، وهاا يدل على فاعليةة الوحةدة الققترحةة فةي تنقيةة مسةتويا  عقةا القعرفةة واماكقةاق 

القرا ي القعرفي لطال  الصف األول الثااوي العاب ، وقد  رح البحث مجقوعة من التوصيا  كان منكا: 

هتقاب متنقية مستويا  عقا القعرفة لد   ال  القرحلة الثااوية مواكبة مع التطورا  الحديثة ضرورة ام

 في القنظومة التعليقية القصرية .

 

 ، التراث الثقافي غير القادي ، عقا القعرفة ، اماكقاق القرا ي(. القضايا األخالقية:     الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة  

القضايا األخالقية لكا أهقية كبيرة للقتعلقين ؛ فكي تؤثر على امتجاها  والقيب لديكب ، وتساعدهب على     

تحقيا ذاتكب وحل القاكال  القختلفة التي تواجككب في كافة أمور الحياة ، ولرفعة مكااتكا ذكرها القولي  

يه و لب في قوله تعالي " وإاك لعلى عز وجل في قرآاه الكريب لقدح خير الخلا ر ول هللا صلي هللا عل

  ، القلب  "   وره  عظيب  مكارب  4خلا  ألتقب  معثت  إاقا   " و لب  عليه  هللا  هللا صلي  ر ول  قال  وكقا   ،)

  . أخرجه أحقد من حديث أمي هريرة  "األخالق

mailto:dr.emantemsa2000@gmail.com
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بال ين  ويعد النقص في الجااب األخالقي مسؤوم إلي حد كبير عقا اعاايه اليوب من ماكال ، وم اكون م   

اإلهقال   فقظاهر  صقيقكا،  في  أخالقية  ماكال   هي  الراهنة  مجتقعنا  ماكال   من  كثيًرا  إن  قلنا  إذا 

النقو  في  قصور  وعن  أخالقية  أزمه  عن  تعبر  إاقا  الابا   وااحرافا   وام ت الل  والفساد  والتسيب 

 (  21،  2013األخالقي .  عبد الفتاح ، 

هتقاب مالترمية الخلقية إم أن امهتقاب متدريس القضايا األخالقية  وعلي الرغب من هاه األهقية وهاا ام   

ظل علي القستوي النظري فقط ، وم توجد محاوم  لتضقينه مالقواد الدرا ية، لاا ظكر  الحاجة إلي  

التحليل   مدخل  مثل  حديثة  مداخل  ما تخداب  القضايا  هاه  لتدريس  منا بة  وا تراتيجيا   أ اليب  ا تخداب 

 ( 229،  2002، والتراث الثقافي وغيرها.. .   صبري ،  األخالقي

وقد عقد  الكثير من القؤتقرا  التي اهتقت مالقضايا الخلقية ، فقد عقد  منظقة اليواسكو مؤتقر العلب     

عاب   والقجتقع  العلقية 1998واألخالقيا   مالتطورا   القجتقع  معرفة  أهقية  إمراز  مكدف  ماريس؛  في  ب 

واحتقام   املتزاما     السريعة  من  مجقوعة  وكالك وضع   ، األفراد  على  الخطورة  مالغ  ماكل  تطبيقكا 

،  1998األخالقية ، وأكد على امهتقاب مالقيب واألخالقيا  في القناهج وو ا ل امتصال واإلعالب .   ادا ،  

85 ) 

ويعد التراث الثقافي غير القادي جزًخا مكًقا من تاريخ الاعو  وثقافتكا، فكو الوعاخ الاي تستقد منه     

وهويتكا   ثقافتكا  عن  يعبر  الاي  حياتكا  وأ لو   ومقار اتكا  وأفكارها  ول تكا  وقيقكا  وتقاليدها  عقيدتكا 

األ ا  الركا ز  وأحد   ، األجيال  مين  التواصل  جسر  يعد  كقا   ، والتطوير  الو نية  التنقية  عقلية  في  ية 

  . الاعو   من  شعب  لكل  الو نية  الكوية  وملورة  الاخصية  صياغة  في  األ ا ي  القكون  وهو  والبناخ، 

 ( 81،  2018 العبيدي ، 

؛ حيث إن الثقافة مفكوب مركب من مباد خ أ ا ية وهي : والعالقة مين الثقافة واألخالق وثيقة الصلة      

قنطا العقلي والصناعة ، وإذا كان العنصر األخالقي هو الاي يحدد شكل السلوق  األخالق ، والجقال وال

الفردي والجقاعي؛ فإن العنصر الجقالي هو الاي يحدد أ لو  الحياة في القجتقع . وعليه ، فإن األخالق  

 ( 66، 2002ابي ،  هي التركيب الترموي لقختلف عناصر الثقافة .  

الثقافي ألي مجتقع ، والقضايا الخلقية القطروحة داخله يجب امهتقاب    وإلدراق العالقة مين القوروث    

كافيًا  متنقية   القعرفية  األهداف  لقستويا   ملوب  تصنيف  يعد  فلب    ، أفراده  لد   القعرفة  عقا  مستويا  

ويب     اورمان  قدب  لالك   ، التفكير  في  عليا  مستويا   على  عقا 1997للحصول  لقستويا   اقوذًجا  ب( 

يا .  القعرفة  الطال   يتقنكا  أن  يجب  والفكب  للتفكير  مستويا   وجود  حيث  من  ملوب  تصنيف  به 

 Holmes,S,2011,9   ) 

وتتقثل مستويا  عقا القعرفة في التوقعا  القعرفية التي يجب أن يقوب مكا القتعلب في أي مجال أو     

مختالف   تبعًا  األرمعة  القستويا   من  مستو   كل  في  القطلو   العقا  اسبة  وتختلف   ، درا ي  صف 

يتسب معقا القعرفة (  ، لالك فإن الفرد الاي  5،    2018الصف الدرا ي و بيعة القادة الدرا ية  الفيل ،  

يكون لديه القدرة على إدراق وتحليل وتقويب القعارف الجديدة، ورمطكا مالقعارف السامقة لديه في إ ار  

القاكال ،   حل  على  القدرة  لديه  يكون  كقا   ، مكا  وامحتفاظ  للقعرفة  العقيا  الفكب  على  يساعد  مفاهيقي 

وإمكااية والققاراة  والتقييز  العلقية  الظواهر  .    كتفسير  جديدة  مواقف  في  القعرفة  تطبيا 

 Ke,Xie,2009,136    )  : درا ا   مثل  السامقة  الدرا ا   أكدته  ما  هاا  و   ، Viator,C,2010،  ) 



وحدة تدريسية في القضايا األخالقية قائمة على توظيف التراث الثقافي غير المادي لتنمية مستويات عمق المعرفة  

 الثانوية واالنهماك القرائي لدى طالب المرحلة  

          
 2021 العاشرالعدد   22المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 334 - 

 Jackson,T,2010   ،  )Herman&Linn,2014    )   مستويا متنقية  امهتقاب  أوصت مضرورة  التي 

التقوي  وأ اليب   ، التدريس  ا تراتيجيا   في  األرمعة  القعرفة  في  عقا  القعلقين  إعداد  مرامج  وكالك   ، ب 

القختلفة   الدرا ية  ذكرها  القواد  كقا  القعرفة  عقا  مستويا   وتحدد   ،Webb,1997   أرمعة في   )

 مستويا  ر يسة هي :  

 : يتقثل في تاكر حقيقة أو مصطلت أو مبدأ . مستوى التذكر و إعادة اإلنتاج .1

 اب القعلوما  لحل القاكال  الروتينية . :يتقثل في ا تخد  تطبيق المفاهيم و المهارات مستوى .2

التفكير .3 وتوظيف    االستراتيجي  مستوى   ، روتينية  غير  ماكال   لحل  خطة  وضع  في  يتقثل   :

 معض القرارا  . 

: يتقثل في إجراخ ام تقصاخا  وتطبيا القكارا  على العالب الحقيقي .   مستوى التفكير الموسع .4

 (  6،  2018 الفيل ، 

ة القراخة من أهب مكارا  الل ة العرمية وأكثرها ارتباً ا محياة القتعلقين ، أكد العديد واظًرا لكون مكار   

تعليب   وإاقا   ، فقط  للقعرفة  اقل  مجرد  على  تقتصر  أم  يجب  تعلقكا  و را ا  تدريسكا  أن  الترمويين  من 

م معالجة  يستطيعون  وكيف   ، القراخة  مقار ة  أثناخ  ويتخيلون  يبدعون  و  يفكرون  كيف  عارفكب  الطال  

وتوظيف األااطة القختلفة للتعلب وامادماج فيكا ؛ لتكوين منيتكب القعرفية ، ولكي يتب اإلمقاخ على التراث 

يتجزأ من ثقافة ما، يجب أن يقار  ويعلب هاا التراث مااتظاب في القجتقعا     الثقافي غير القادي جزًخا م 

 .القحلية ومين األجيال 

القرا ي " الاي يعبر عن      القراخة " اماكقاق  الجكود القعرفية والوجداايةة  ويسقى امادماج في أااطة 

هؤمخ   يتقيةز  حيةث  الفكةب،  لتحقيةا  ؛  ومعدها   ، وأثنا كا   ، القراخة  قبةل  الطالةب  يبالكا  التي  وامجتقاعية 

 تراتيجيا  منا ةبة إلى حةد كبير عنةد  الطال  مأاكب يتفةاعلون مناةا  كبير مع النص ، ويسةةتخدمون ا

يتجنبةون   كقةا   ، ذاتةه    -القةراخة  الوقةت  ،    -في  الةنص  فكةب  هةدف  عةن  معيةدًا  تقةودهب  ااحرافا   أيةة 

 (  227،  2017  محقد ، حامد ، . ولةديكب ام ةتعداد لبةال الجكد القطلو  للفكب 

مقدرا       تتأثر  معقدة  عقلية  القرا ي  عن  واماكقاق  السامقة  خلفيته  و   ، الل وية  و  العقلية  الطالب 

مقدرة   تتأثر  كقا   ، للنص  والقكااي  الزمااي  والسياق   ، للكاتب  ومعرفته   ، التعليقي  ومستواه  القوضوع، 

القارئ على فك رموز النص القكتو  ، وتتبع ما يحتويه من أفكار ومعلوما  ، وإدراق العالقا  مينكا  

ل وإذا   ، منكا  .  وام تفادة  ومقلة  شاقة  القراخة  عقلية  تصبت  األدوا   مكاه  القارئ  يتسلت  ب 

 Guthrie,Schafer,Vonsecker, & Alban,2000, 215    ، )Luo,2008  ) 

ومقا  با يتضت أن الطرا ا التقليدية في التدريس السا دة في مدار نا مكا من القصور ما يعوق تنقية     

لى ا تخداب أ لو  القحاضرة ، والتركيز على حفظ الحقا ا  مستويا  عقا القعرفة ؛ حيث إاكا تركز ع

، وكالك  القتعلقين  عن  لبية  ، فضالً  التفكير وام تقصاخ  متنقية مكارا   امهتقاب  ; وضعف  والقفاهيب 

عقا  مستويا   لديكب  وتنقى   ، القتعلقين  دافعية  تثير  تعليقية  لقواقف  الفرص  متكيئة  امهتقاب  ضعف 

 القعرفة . 

 

 

 



وحدة تدريسية في القضايا األخالقية قائمة على توظيف التراث الثقافي غير المادي لتنمية مستويات عمق المعرفة  

 الثانوية واالنهماك القرائي لدى طالب المرحلة  

          
 2021 العاشرالعدد   22المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 335 - 

 بالمشكلة : اإلحساس

 تنوعت مصادر اإلحساس بمشكلة فيما يلي  : 

 مالحظات الباحثة :  .1

محظت الباحثة أثناخ إشرافكا على  ةال  الترميةة العقليةة مقسةب الل ةة العرميةة و الدرا ةا  اإل ةالمية    

  قةدرة مقدار  القرحلة الثااوية أن معلقي الل ة العرمية مالصف األول الثااوي م زالوا يركزون على مد 

 المكب في تنظيب معلوماتكب على التحصةيل التقليةدي القعتقةد علةى امحتفةاظ مالقعلومةا  ، وا ةترجاعكا 

وقت الحاجة دون امهتقاب مالتفكير ، والتعقا في معالجة هاه القعلوما  خاصة مع تطور منظومة التعليب 

ا  ، كقةا محظةت الباحثةة اقةص الثااوي  ؛ مقا يتطلب التعقا فةي مسةتويا  القعرفةة ومعالجةة القعلومة

الدافعية لدي الطال  احو القراخة ؛ فكب م يكتقةون مقةادة القةراخة ، وم يتةامعون الققةروخ ، وليسةت لةديكب 

ميول أو اتجاها  إيجامية احوها ، وم يقرؤون ماكل جيد وفعال ؛ فينقصكب اماتباه والتركيز والتقعن فةي 

 ة العرمية يستخدمون  را ا وا تراتيجيا  تقليدية في التةدريس حيةث القادة الققروخة ، كقا أن معلقي الل

يكلفون الطال  مالقراخة واحدًا تلو األخر دون تعقيب أو شرح أو تصحيت األخطاخ ؛ مقا يةؤثر فةي عقليةة 

 ااكقاق الطال  في القراخة .

 الدراسات السابقة :  .2

ولتةدعيب مالحظةةا  الباحثةةة تةب الرجةةوع إلةةى الدرا ةا  و األدميةةا  التةةي تناولةت القاةةكلة و قةةد أكةةد    

( التي أكد  وجود ضعف في مستويا  العقا   2018الدرا ا  السامقة على ذلك ومنكا : درا ة  الفيل ،  

ستويا  ، كقةا أكةد  القعرفي لد   ال  القراحل الدرا ية القختلفة ، وأوصت مامهتقاب مدرا ة هاه الق

معض الدرا ا  على أهقية التركيز على مستويا  العقا القعرفي في  را ا تقييب الطال  فةي القراحةل 

( ، وقد أوصةت درا ةا   عبةدهللا ،  2018( ،  فرج هللا ، Boyles, N ,2016 القختلفة مثل درا ا    

( مضرورة تنقية مستويا  العقا  2019( ،   شاهين ، 2019( ،   محقد ،   2018( ،   عزاب ،    2016

لقصور إلى ا ةتخداب الطةرق القعرفي لد   ال  القرحلة الثااوية ، وقد أعز  الدرا ا  السامقة أ با  ا

التقليدية في التدريس ، كقا أوصت مضرورة ا تخداب ا ةتراتيجيا  واقةاذج تدريسةية تقةوب علةى إيجاميةة 

مضةرورة (  2017. وقد أوصةت درا ةة  محقةد ، حامةد ،    القتعلقين لتنقية مستويا  عقا القعرفة لديكب

امهتقاب مدرا ة مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي خاصة القكارا  القرتبطة ماأللفاظ ودممتكةا ، ومنةاخ 

لقلةةة  الجقلةةة ، والقعالجةةة الاةةاملة للةةنص، وا ةةتخالص وتفسةةير القعنةةى الاةةامل للةةنص الققةةروخ ؛ اظةةًرا

مالدرا ا  األجنبية التي تناولت هاه القكارا  رغب أهقيتكا للطال  خاصةة مةع   الدرا ا  العرمية مقاراة

تزايد القعرفة ، و تطور النظب التعليقية ، ومن الدرا ا  األجنبية التي أوصةت متنقيةة مكةارا  اماكقةاق 

القرا ةةةةةةةةي لةةةةةةةةد   ةةةةةةةةال  مراحةةةةةةةةل التعلةةةةةةةةةيب العةةةةةةةةاب درا ةةةةةةةةا  كةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن : 

 Dubow,Boxer&Huesmann,2009 ،)Duranovic, etal ,2011 ) 

 الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة :  .3

ر     ولتدعيب ما  با قامت الباحثة متطبيا مطاقة مالحظةة لةبعض  ةال  الصةف األول الثةااوي العةاب قةد  

عددهب مة   عارين (  البًا أثناخ مقار ة القراخة ؛ لتعةرف مةد  قةدرتكب علةى توظيةف مسةتويا  العقةا 

معة  التاكر و إعادة اإلاتاج ، تطبيا القفةاهيب و القكةارا  ، التفكيةر ام ةتراتيجي ، التفكيةر القعرفي األر

الققتد ( ، وأ فر  اتا ج التطبيا عن  خقسة عار(  البًا يوظفون مستو  التاكر و إعادة اإلاتةاج منسةبة 
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( ، %15القكارا  منسبة   ( ، مينقا   ثالثة (  ال  منكب يوظفون القستو  الثااى تطبيا القفاهيب و  75% 

وعدب توظيف الطال  للقستويين الثالث والرامع في قراختكب ؛ مقا يدل على وجةود قصةور فةي مسةتويا  

 العقا القعرفي لديكب .

  :البحثمشكلة 

في ضعف مستويا  عقا القعرفة، واماكقاق    الحالي  البحث وفي ضوخ ما  با يقكن تحديد ماكلة     

ال  الصف األول الثااوي العاب ، وللتصدي لكاه القاكلة يسعى البحث إلى تصقيب  القرا ي القعرفي لد   

وحدة تدريسية في القضايا األخالقية قا قة على توظيف التراث الثقافي غير القادي لتنقية مستويا  عقا  

 القعرفة، واماكقاق القرا ي القعرفي لد  هاه الفئة من الطال  .

ولمواجهة مشكلة ضعف طالب الصف األول الثانوي في مستويات عمق المعرفة ، واالنهماك القرائي    

 المعرفي يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة التالية :ـ 

 ما مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي القنا بة لطال  الصف األول الثااوي العاب ؟ .1

ألخالقية قا قةة علةى توظيةف التةراث الثقةافي غيةر القةادي ما صورة وحدة تدريسية في القضايا ا .2

لتنقية مستويا  عقا القعرفة ، واماكقاق القرا ةي القعرفةي لةد   ةال  الصةف األول الثةااوي 

 العاب ؟

ما فاعلية وحدة تدريسية في القضايا األخالقيةة قا قةة علةى توظيةف التةراث الثقةافي غيةر القةادي  .3

 د   ال  الصف األول الثااوي العاب ؟لتنقية مستويا  عقا القعرفة ل

ما فاعلية وحدة تدريسية في القضايا األخالقيةة قا قةة علةى توظيةف التةراث الثقةافي غيةر القةادي  .4

 لتنقية مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي لد   ال  الصف األول الثااوي العاب؟

 : البحثأهداف 

ا قة على توظيف التراث الثقةافي غيةر القةادي قيا  فاعلية وحدة تدريسية في القضايا األخالقية ق .1

 لتنقية مستويا  عقا القعرفة لد   ال  الصف األول الثااوي العاب .

قيا  فاعلية وحدة تدريسية في القضايا األخالقية قا قة على توظيف التراث الثقةافي غيةر القةادي  .2

 ب .لتنقية اماكقاق القرا ي القعرفي لد   ال  الصف األول الثااوي العا

 :البحثمحددات 

 الحالي على المحددات التالية :  البحثاقتصر      

 مجقوعة عاوا ية من  ال  الصف األول الثااوي العاب مقدر ة الاعراوي الثااوية منا  .  .1

مستويا  عقا القعرفةة األرمعةة   التةاكر و إعةادة اإلاتةاج ، تطبيةا القفةاهيب و القكةارا  ، التفكيةر  .2

ام ةتراتيجي ، التفكيةر القو ةع ( ؛ حيةةث إاكةب يحتةاجون لقثةل هةةاه القسةتويا  فةي  ريقةة معالجةةة 

لةيب القعلوما  خاصة مع تطةور منظومةة التعلةيب القصةري فةي مراحةل التعلةيب مصةفة عامةة ، و التع

 الثااوي مصفة خاصة .  
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 مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي القنا بة لطال  الصف األول الثااوي العاب . .3

معض القضةايا امجتقاعيةة الخلقيةة التةي تةب التوصةل إليكةا فةي ضةوخ مالحظةا  الباحثةة ، ودرا ةة  .4

وذلك لكواكب أكثةر   األدميا  والبحوث السامقة ، وا تطالع آراخ معض معلقي وموجكي الل ة العرمية؛

دراية مطبيعة احتكةاككب القباشةر مةع الطةال  ، ولقعةرفتكب مالقضةايا التةي لكةا تةأثير علةى  ةلوكيا  

 ومعتقدا  الطال  الفكرية .

 ب .2021/  2020تب تطبيا أدوا  البحث خالل الفصل األول من العاب الدرا ي  .5

 : البحثأهمية 

 تتضح أهمية البحث الحالي في التالي :

يفيد السادة مصققي و مخططي القناهج الدرا ية من الوحدة الققترحةة فةي تنقيةة مسةتويا  عقةا قد   .1

القعرفة لد   ال  القرحلة الثااوية ، وا تخداب أ اليب تدريس ، وأااةطة تعليقيةة ، وأ ةاليب تقةويب 

 متنوعة تنا ب كافة أاقا  القتعلقين العقلية .

خداب ا تراتيجيا  تةدريس جديةدة و متنوعةة مثةل توظيةف مساعدة معلقي الل ة العرمية من خالل ا ت .2

 التراث الثقافي غير القادي في تنظيب خططكب الدرا ية ، ودليل القعلب .

يعد البحث الحالي ا تجامة لتوصيا  الدرا ا  السامقة التي ركز  على أهقية تنقية مستويا  العقةا  .3

راتكب وا ةتعداداتكب العقليةة ممتكةار أفكةار القعرفي لد  الطال  مصفة عامة ؛ مقا يسكب في زيادة قةد 

 جديدة إمداعية عند معالجة القعلوما  .

يركز البحث الحالي على تنقية مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي لد  الطال  ؛ ألهقيتكا في ااةدماج  .4

 وتفاعل الطال  مع مواقف التعلب القختلفة مقا يحقا الفكب الكامل للنص الققروخ . 

 :  ثالبحفروض 

 الحالي اختبار صحة الفروض التالية :ـ البحثحاول       

دال إحصةةا يًا مةةين متو ةةطي درجةةا  القجقوعةةة التجريبيةةة فةةي التطبيقةةين   القبلةةي  يوجةةد فةةرق .1

 ( .0.01والبعدي(  مختبار عقا القعرفة لصالت التطبيا البعدي عند مستو   

التجريبيةةة فةةي التطبيقةةين   القبلةةي دال إحصةةا يًا مةةين متو ةةطي درجةةا  القجقوعةةة  يوجةةد فةةرق .2

 ( .0.01والبعدي(  لققيا  اماكقاق القرا ي القعرفي لصالت التطبيا البعدي عند مستو   

 :البحثمصطلحات 

  القضايا األخالقية : .1

( مأاكا " تلك القضايا التي لب يتوصل فيكا إلى حكةب أو أحكةاب قا عةة Harwood & Hahn يعرفكا       

قاملة للقناقاة و القداولة ، وتتعدد فيكا اآلراخ ووجكا  النظر ، ولب تصل إلى حلةول مقبولةة مةن ومازالت  

 ( Harwood & Hahn,1990 الجقيع ".  
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القعضةةال  األخالقيةةة وقضةةايا أخالقيةةا  العلةةب ، مةةأن القعضةةلة مأاكةةا "  Goldfrab)كقةةا يعرفكةةا      

مجقوعة خيارا  حصرية تبادلية م يقثل أي منكا تعرض خياراً ضقن   (Ethical Dilemma) األخالقية

حالً مرضياً ماكل كامل ، ومكقا كان الحل القختار فإاه  ينتج عنه توامةع  ةلبية لةاا فالخيةار الصةحيت أو 

 ( Goldfrab & Pritchard , 1999, 61 )" . األفضل يكون غير واضت

ليةة القرتبطةة مةأعراف وتقاليةد ومعتقةدا  " تلةك القضةايا امجتقاعيةة الجد   ويعرفها البحث الحـالي بننهـا

القجتقع القصري وتقثل جاابًا خلقيًا أ ا يًا، وقد يتفا البعض معكا و قد يختلف ؛ اظًرا لعةدب وجةود حكةب 

شرعي قا ع مكا ، مقا يتطلب التفكير وام تقصاخ والتحليل فةي القعطيةا  والخيةارا  القتاحةة إلصةدار 

الصةداقة مةين الجنسةيين ، العنةف ضةد القةرأة ، التفكةك األ ةري   حكب حةول هةاه القضةية مثةل قضةايا:  

 ...وغيرها " . 

 توظيف التراث الثقافي غير المادي : .2

ف التراث الثقافي غير القادي محسب اتفاقية اليواسكو  نة    في ماريس التي عرفت مة  اتفاقيةة  2003يعرَّ

 ، والعروض، وأشكال التعبيةر، والقعةارف، صون التراث الثقافي الالمادي ( مأاه : " مجقوعة الققار ا

والقكارا  التي يسلب مكا الجقاعا  والقجقوعا  وفي معض األحيان األفراد على أاكةا جةزخ مةن تةراثكب 

الثقافي . هاا التراث الثقافي الاي تتناقله األجيال دا قا ما تعيد إمداعه ا تجامة لبيئتكا، وتفاعلكا مع الطبيعةة 

ودها ماإلحسا  مالكوية وام تقرارية ، ومالك يعزز احتراب التنوع الثقافي واإلمةداع ومع تاريخكا، كقا يز

 ( 82،  2018 العبيدي ،  .الباري" 

ف التراث الثقافي غير القادي مأاه " أشياخ غير واضحة وليست ملقو ة ولكنكا تلعب دوًرا مكًقا    كقا يعرَّ

ه العةادا  والتقاليةد و األعةراف والقةيب وغيرهةا.. .   عبةد في  لوكنا وحياتنا اليومية مثل الدور الاي تلعب

 ( 270،  2008الرحقن ، غنيب ، 

مأاه " مجقوعة الققار ا  والقعةارف والتصةورا   ويعرف البحث الحالي التراث الثقافي غير المادي   

قاعيةة القتضةقنة فةي وأشكال التعبير القوروثة من السلف التي ترتبط ارتباً ا وثيقًا مالقضايا الخلقية امجت

 البحث ، ومد  تأثير هاه القوروثا  على القعتقدا  الفكرية للطال  حول هاه القضايا " .

  : مستويات عمق المعرفة .3

فحةص ااقةد لكفكةار والحقةا ا الجديةدة ، و وضةعكا فةي البنةاخ ه "  عقةا القعرفةة مأاة (Hess) يعرف   

القعرفي ، وعقل روامط متعددة مينكةا يبحةث فيكةا الطالةب عةن معنةى ، ويركةز علةى الحجةج والبةراهين 

 (  Hess, 2010,14األ ا ية والقفاهيب القطلومة لحل ماكلة ما " .   

العالقةا  مةين القفةاهيب و األفكةار داخةل الةنص الفحص الدقيا للةروامط وويعرفها البحث الحالي بننها "  

إلضافتكا إلى البنية القعرفية من أجل تطبيا هاه القفاهيب  الققروخ ، وا تخالص الحقا ا والقفاهيب الجديدة

في مواقف جديدة ، والتوصل إلى خطةوا  وا ةتراتيجيا  لحةل القضةية ، ثةب التو ةع فةي  ةرح األ ةئلة 

 دة مدا ل متاحة لحل القضية " .مختيار الحل األمثل من مين ع

  االنهماك القرائي المعرفي : .4

ف اماكقاق القرا ي القعرفي مأاه " الجكود القعرفية التي يبالكا الطالةب قبةل القراخة ، وفي أثنا كا،      يعرَّ

و معةةدها ؛ لتحقيةةةا الفكةةةب حيةةةث يتقيةةةز هةةؤمخ الطةةال  مةةأاكب يتفةةةاعلون مناةةا  كبيةةر مةةع الةةنص ، 

أيةةة  -فةي الوقةةت ذاتةةه   -ةتخدمون ا تراتيجيا  منا ةبة إلى حةد كبير عنةد القةراخة ، كقةا يتجنبةون  ويسة
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 محقةد ،   .  ااحرافا  تقةودهب معيةدًا عةن هةدف فكةب الةنص، ولةديكب ا ةتعداد لبةال الجكد القطلو  للفكب"

 (227،  2017حامد ، 

ف البحث الحالي االنهماك القرائي الم مأاةه " مجقوعةة األداخا  التةي يقار ةكا الطةال  أثنةاخ   عرفيويعر ِّ

القراخة داخل الصف الدرا ي من خةالل أااةطة القةراخة الل ويةة ، ومةا وراخ الل ويةة ؛ لتحقيةا األهةداف 

القخطط لكا . و تقا  مالدرجة التي يحصل عليكا الطالب على مقيا  اماكقاق القرا ي القعرفي القستخدب 

 في البحث " .

 :البحثهج من

ا تخدب البحث الحالي القنكج الوصفي في عرض خلفية اظرية حول مت يرا  البحث ، والقنكج شبه     

الققترحة ومعد   الوحدة  البحث قبل تدريس  التجريبية الواحدة ، الاي يطبا أدوا   ذا القجقوعة  التجريبي 

 التدريس ، ثب قيا  دملة الفروق مين التطبيقين.  

 ته :  مواد البحث و أدوا

 بإعداد المواد واألدوات التالية :   قامت الباحثة      

 ا تبااه تحديد مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي القنا بة لطال  الصف األول الثااوي العاب. .1

وحدة تدريسية في القضايا األخالقيةة امجتقاعيةة قا قةة علةى توظيةف التةراث الثقةافي غيةر القةادي .  .2

  إعداد الباحثة ( 

 دليل القعلب للوحدة التدريسية الققترحة   إعداد الباحثة ( .3

 .   إعداد الباحثة (عقا القعرفة القنا ب لطال  الصف األول الثااوي العاب  اختبار .4

 القرا ي القعرفي القنا ب لطال  الصف األول الثااوي العاب .  إعداد الباحثة(مقيا  اماكقاق  .5

 :البحثمجموعة 

للبنا       الثااوية  الثااوي العاب مقدر ة الاعراوي  تب اختيار مجقوعة عاوا ية من  ال  الصف األول 

مين درجا  التطبيا    مقدينة الخارجة ، وتقديب محتو  الوحدة الققترحة لكب ، ثب قيا  الفروق اإلحصا ية

 القبلي والتطبيا البعدي لالختبار والققيا  .

 :  البحثإجراءات 

 الحالي وفق اإلجراءات التالية :ـ البحثسار        

" ما مهارات االنهماك القرائي المعرفي المناسبة لطـالب الصـف لإلجامة عن السؤال األول الاي اصه     

 " تقوب الباحثة ماإلجراخا  التالية :   األول الثانوي العام ؟

فحص الكتب و الدرا ا  و البحوث التةي اهتقةت مدرا ةة مكةارا  اماكقةاق القرا ةي القعرفةي لةد   ▪

  ال  الصف األول الثااوي العاب .

 تصقيب قا قة مقكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي القنا بة لطال  الصف األول الثااوي العاب. ▪
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   اماكقاق القرا ي القعرفي القبد ية في صورة ا تبااة .وضع قا قة مكارا ▪

 عرض القا قة على السادة القحكقين لتحديد القكارا  القنا بة . ▪

 تحديد القا قة النكا ية لقكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي .  ▪

مـة علـى " ما صورة وحـدة تدريسـية فـي القضـايا األخالقيـة قائلإلجامة عن السؤال الثااي الاي اصه     

توظيف التراث الثقافي غير المادي لتنمية مسـتويات عمـق المعرفـة و االنهمـاك القرائـي المعرفـي لـدى 

 تقوب الباحثة ماإلجراخا  التالية :  طالب الصف األول الثانوي العام ؟"

فحص الكتب و الدرا ا  و البحوث التي اهتقت مدرا ة إعداد الوحدا  التدريسية و البةرامج القا قةة  ▪

 لى توظيف التراث الثقافي غير القادي .ع

تصقيب الصورة القبد ية لوحدة تدريسية في القضايا األخالقية قا قة على توظيف التراث الثقةافي غيةر  ▪

 القادي   كتا  الطالب ، دليل القعلب ( .

 عرض الوحدة التدريسية على السادة القحكقين لتحديد مد  منا بتكا للفئة القستكدفة . ▪

 تحديد الصورة النكا ية للوحدة التدريسية معد إجراخ التعديال  ، وجاهزية تطبيقكا على فئة القيا  . ▪

ما فاعلية وحدة تدريسية في القضايا األخالقيـة قائمـة لإلجامة عن السؤال الثالث والرامع الاي اصه "     

المعرفة واالنهمـاك القرائـي لـدى طـالب على توظيف التراث الثقافي غير المادي لتنمية مستويات عمق  

 تقوب الباحثة ماإلجراخا  التالية :  الصف األول الثانوي العام ؟"

 تطبيا امختبار والققيا  على عينة ا تطالعية للتأكد من صدقه و ثباته . ▪

 اختيار مجقوعة   تجريبية ( من  ال  الصف األول الثااوي العاب مقدينة الخارجة . ▪

 و الققيا  قبليًا على القجقوعة التجريبية . تطبيا امختبار ▪

 تطبيا الوحدة التدريسية على القجقوعة التجريبية .  ▪

 إعادة تطبيا امختبار والققيا  معديًا على القجقوعة التجريبية . ▪

 رصد النتا ج و معالجتكا إحصا يًا وتفسيرها . ▪

  :  اإلطار النظري للبحث

ثالثة محاور ر يسة هي : توظيف التةراث الثقةافي غيةر القةادي ،   يتناول اإل ار النظري للبحث الحالي   

ومستويا  عقا القعرفة ، ومكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي ، وقد ا تفاد  الباحثة من اإل ار النظري 

في إعداد مةواد وأدوا  البحةث ، واإل ةالع علةى اتةا ج الدرا ةا  السةامقة التةي تناولةت محةاور البحةث 

تا ج البحث الحالي لتعرف أوجه امتفاق وامخةتالف مينكةا. وفيقةا يلةي شةرح مفصةل لكةاه ومقاراتكا مع ا

 القحاور الثالثة : 
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 المحور األول : توظيف التراث الثقافي غير المادي : 

التةراث فةي الل ة ماتا من مةادة  ورث(، وقةد ورد لفةظ التةراث فةي القعةاجب القديقةة مرادفًةا لقصةادر   

(   أمةو لةورث والقيةراث، وقيةل الةورث والقيةراث فةي القةال ، و  اإلرث فةي الحةةسب أخر  كاإلرث وا

مينقةا يعةد لفةظ تةراث هةو أقةل هةاه القصةادر ا ةتعقامً وتةداومً عنةد العةر   ( ،1990الفضةل جقةال ، 

الل ويون، إم أن حرف التاخ في لفظ  تراث( أصله  واو(، فأصل اللفظ  وراث( ثةب قلبةت الةواو تةاخ لثقةل 

 (22، 1991ضقة على الواو .   الجامري ، ال

ويقصد معبارة " التراث الثقافي غير القادي" كقا جاخ  في اتفاقية صون التةراث الثقةافي غيةر القةادي    

ومةا   –ب إلى تعريفه مأاه : " الققار ا  والتصورا  وأشكال التعبيةر والقعةارف والقكةارا   2003عاب  

وتعدها الجقاعا  والقجقوعا ، وأحيااا األفراد،   –أماكن ثقافية  يرتبط مكا من آم  وقطع ومصنوعا  و

جزًخا من تراثكب الثقافي ، وهاا التراث الثقافي غيةر القةادي القتةوارث جةيالً معةد جيةل تبدعةه الجقاعةا  

مصورة مستقرة مقا يتفا مع ميئتكا و تفاعالتكا مع الطبيعة ، ومةع تاريخكةا، وهةو ينقةي لةديكا اإلحسةا  

، والاعور ما تقراريتكا، ويعزز من احتةراب التنةوع الثقةافي والقةدرة اإلمداعيةة الباةرية ". وفةي مكويتكا  

 : ضوخ التعريف الوارد  امقًا يتجلى " التراث الثقافي غير القادي " مصفة خاصة في القجام  التالية

التةراث الثقةافي غيةر التقاليد وأشكال التعبير الاةفكي ، مقةا فةي ذلةك الل ةة كوا ةطة للتعبيةر عةن  .1

 القادي.

  .فنون وتقاليد أداخ العروض   .2

  .الققار ا  امجتقاعية والطقو  وامحتفام   .3

  .القعارف والققار ا  القتعلقة مالطبيعة والكون .4

 (  2017 معال ،   .القكارا  القرتبطة مالفنون الحرفية التقليدية .5

ولقا كان التراث يتداخل مع غيره من القفاهيب كالتاريخ والقوروث كان ممد مةن توضةيت هةاا التةداخل    

لكي تنكاف الرؤية ويزول ال قوض الاي ياو  هاه القفاهيب ، غير أاه م يقكةن الخلةط مةين مصةطلحي 

هةو القاضةي موصةول التراث والتاريخ ؛ فإذا كان التاريخ هو القاضي في معده التطةوري ، فةإن التةراث  

مالحاضر ومتداخل فيه ، كقا يقكن التقييز مين التراث وهو ا ةتقرار القاضةي فةي الحاضةر، والقةوروث 

الاي يقثل ما اقلكه من التراث عينًا فيصبت مقثامة الخاص من العاب ، وم يقتصر القةوروث علةى الةاهني 

عداه للجوااةب القاديةة وهةاا مايسةقى "التةراث معناصره الدينية والخلقية والنفسية والفلسفية مل يقكن أن يت

 (9،  2007الثقافي القادي و الال مادي" .   مويعيور ، 

 أقسام التراث الثقافي غير المادي : 

  :يقكن تقسيب التراث الثقافي على قسقين هقا    

بي التراث الثقافي الاي يعنةي العةادا  والتقاليةد والقعتقةدا  واألعةراف واللكجةا  واألد  الاةع .1

 ً   .مأصنافه جقيعا

الفنون الاعبية وهي الحرف الاعبية ومةا تاةتقل عليةه مةن أدوا  الزراعةة والدماغةة وصةناعة  .2

،   2018العبيةدي ،    ).الجلود والحديد والخاب والنسيج وصناعة الفخار والقلبو ا ... وغيرهةا

84) 
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مه فةي تفسةير  ةلوكه وأفعالةه ياتقل الجااب الال مادي للثقافة علةى كةل مةا يبتكةره اإلاسةان ، ويسةتخد    

وتوجيككا مار  أم تخرج عةن اطةاق عقلةه أو تفكيةره ، ولةالك فكةي تقثةل جقيةع السةقا  الثقافيةة غيةر 

القلقو ة كالقكارا  الفنية والقعايير والقعتقدا  وامتجاها  والل ة وغير ذلك .. مقا تناقله أفراد القجتقع 

القعتقةدا  والعةادا  واألفعةال والعةرف والقةااون والةنظب من جيل إلةى آخةر ، ومالتةالي فعناصةر القةيب و

امجتقاعية والرموز واأل ا ير والحكايا  واألمثال تحقل جوااب م مادية للثقافة ومالتالي فكي تعبر عةن 

 ( 15،  2008 آ يا وآخرون ،  .اإلاسااي  القظكر الفكري واأليدولوجي للتفاعل 

ا فةي وعليه فالثقافة الال مادية تاقل د     ا قا أشياخ غير واضحة ليست ملقو ةة ، ولكنكةا تلعةب دوًرا مكقةً

 عبدالرحقن ،   .اليومية مثل الدور الاي تلعبه العادا  والتقاليد واألعراف والقيب وغيرها   لوكنا وحياتنا 

 ( 282،  2008غنيب ، 

 وللثقافة الال مادية اوعان هقا:     

واألمثال واألغنيا  والحكايا  والنكةت واألل ةاز والةدعوا  والنةداخا  : يتقثل في الحكب  لقولي  ا •

وأ قاخ القحال  ، وما يكتب من كلقا  وجقل وتعليقا  على القناديل والثيةا  وجةدران البيةو  

   .من الداخل ، وعلى األموا  وشواهد القبور وغير ذلك

 فةاة وومدة والةرقص واأللعةا  : فيتضقن امحتفام  واألعياد والقنا ةبا  مةن زواج ووالفعلي  •

والزيارا  وأزياخ القالمس وأثاث البيةت وزينتةه . مكقةا تكةن هنةاق ثقافةة ماديةة وم ماديةة فكقةا 

وجكان لعقلة واحدة وهي ثقافة القجتقع ؛ حيث م يقكن الفصةل مينكقةا فكةل منكقةا يةؤثر ويتةأثر 

قافة ماقيكا ، وذلك من أجل ثبا  ماألخر ، ويجب أن يكون هناق ااسجاب تاب مين جاابي واوعي الث

 (  45،  2005 أحقد ، عبا  ،  .وتر يخ ودواب ثقافة القجتقع 

ويقتصر البحث الحالي على التةراث الثقةافي غيةر القةادي مةن النةوع امول   القةولي ( ؛ حيةث يوظةف    

ة وغيرهةا ... لقنا ةبتكا األمثال الاعبية و الحكب و الحكايا  و األغااي الاعبية واألل از واألقوال القةأثور

لتدريس مكارا  القراخة القختلفة ، و مستويا  العقا القعرفي ، كقا أاكا تنسةب تةدريس القضةايا الخلقيةة 

لقا لكا من تأثير على أفكار و معتقدا  الابا  ،التي تنعكس مدورها على  لوكياتكب ، مينقةا النةوع الثةااي 

 ا  الفنية وهي معيدة عن مت يرا  البحث الحالي . الفعلي ( ينا ب مدرجة كبيرة مجال التصقيق

 توظيف التراث الثقافي : 

يتضت الفرق مين اقل التراث وتوظيفه من خالل مةد  القةدرة علةى التعامةل مةع التةراث مةروح جديةدة،    

اث وتحقيل هاا التراث رؤ  وأفكاًرا معاصرة . فالتعامل مع التراث تعامالً أوليًا يقوب علةى ا ةتدعاخ التةر

واقله دون ام تفادة منه في حقل إشكام  معاصرة ، إذ تصبت العقلية هنا عقلية اقل ليست توظيفًةا ، أمةا 

توظيف التراث فكي مرحلة متقدمة من مراحل تعامل الكاتب ، وهي تتجاوز أاقا  إحيا ةه وا ةتلكامه إلةى 

راثية التي يعيد خلقكا وتأليفكا وفقًا لواقعه إلةى العناصةر التة القعاصرة التعامل معه فنياً، فتنقل رؤية الكاتب 

 (46، 2000القخلف ،  الجديد .  

 أهمية التراث الثقافي غير المادي : 

تبرز أهقية التراث الثقافي غير القةادي مةن اةواحق ثقافيةة وحضةارية واقتصةادية واجتقاعيةة وو نيةة ،    

وتعليقية، ذلك أاه موا طته يتب التركيز علةى   وأمور تتعلا مقخا ر العولقة وتحدياتكا وكالك اواحق ترموية
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الدور الحضاري للاعو  ، والقحافظة على مكوااتكا الثقافية غير القادية، الاعبية الفولكلورية والاةفاهية 

من امادثار، ومخاصة كزن ذلك يحافظ على تحقيا التواصل القعرفي والوجدااي مين األفراد والجقاعا ، 

ية القاتركة إزاخ حضةارة ملةدااكب وإغنةاخ تنةوعكب الثقةافي ، وكةل مةا يجعلكةب ويطور إحسا كب مالقسؤول

يسعون لصون تراثكب غير القادي ، وإدارته ورصده وحصره مكدف اإل كاب في التنقية القستدامة ، ومةن 

الكبةار مكةل مةا يسةاعد فةي إدراق الجةاور والكويةة الثقافيةة امجتقاعيةة . وأجل زرع قيب جديدة لك فةال  

 (12،  1992رشيد ،  خو

وهناك بعض الدراسات التي وظفت التراث الثقافي غير المادي في مجال تدريس المواد المختلفة يذكر    

 منها : 

( التي هدفت إلى معرفة أثر ا تخداب مدخل التراث في تدريس الدرا ا     2008درا ة  عالب  ،   •

تالميا   لد   الثقافية  الكوية  تنقية  في  تحصيلى  امجتقاعية  اختبار  مناخ  وتب   ، اإلعدادية  القرحلة 

لجوااب  القعرفي  للقكون  التالميا  تحصيل  مد   اختيار   الكوية لقيا   وتب   ، القصرية  الثقافية 

ال مقدر ة  اإلعدادي  الثالث  الصف  تلقياا   من  البحث  مقدينة  مجقوعة  للبنا   اإلعدادية  تحرير 

وضامطة    ، تلقياة  وثالثين(  مة خقس  عددهن  ر  قد   تجريبية  مجقوعتين  إلى  وتقسيقكن  مور عيد، 

، وأ فر  اتا ج الدرا ة عن وجود فرق ذو دملة إحصا ية عند مستو    مة خقس و ثالثين( تلقياة

امختبار التحصيلى   فى امطة( مين متو طى درجا  تلقياا  القجقوعتين التجريبية والض0.05 

فرق ذو  وجود  والتطبيا البعد  لصالت القجقوعة التجريبية ،   فى للقكون القعرفي للكوية الثقافية

مستو     عند  إحصا ية  التجريبية  0.05دملة  القجقوعتين  تلقياا   درجا   متو طى  مين   )

تقدير مقيا   على  ،   فى الثقافية الكوية والضامطة  التجريبية  القجقوعة  لصالت  البعد   التطبيا 

( مين تحصيل التلقياا  للقكون القعرفى 0.65ووجود عالقة ارتبا  موجبة مل ت قيقة معامله  

 للكوية الثقافية ومين تقديرهن للكوية الثقافية لد  تلقياا  القجقوعة التجريبية . 

هدفت إلى معرفة أثر ا تخداب مدخلي التراث والطرا ف التاريخية ( التي 2011درا ة   الحنان ،   •

لتدريس التاريخ في تنقية معض مكارا  البحث التاريخي و اماتقاخ الةو ني لةد  تالميةا الصةف 

امول اإلعدادي ، وتب إعةداد مقيةا  مواقةف قةيب اماتقةاخ الةو ني ، واعتقةد البحةث مجقةوعتين 

تراث ، واألخر  تدر  مقدخل الطرا ف التاريخية ، وأ ةفر  تجريبيتين األولى تدر  مقدخل ال

( ، وهةاه النسةبة أعلةى مةن 1.19النتا ج عن أن اسبة حجب األثر م تخداب مدخل التراث مل ت    

( ، مقا يدل على أن مدخل 1.01اسبة حجب األثر م تخداب مدخل الطرا ف التاريخية التي مل ت  

 ا ف التاريخية في تنقية قيب اماتقاخ الو ني .التراث أكثر تأثيًرا من مدخل الطر

( التي هدفت إلى وضع تصور مقتةرح لال ةتفادة مةن معةض األغةااي   2018درا ة   رمضان ،   •

الاعبية القصرية فةي امرتجةال القو ةيقي التعليقةي ، وتةب إعةداد اختبةار امرتجةال القو ةيقي ، 

قوامكةا عاةرة  ةال  مالفرقةة الرامعةة   واعتقد البحث مجقوعة تجريبية واحدة لعينة من الطةال  

مكلية الترمية النوعيةة جامعةة القنوفيةة ، وأ ةفر  النتةا ج عةن وجةود فةروق دالةة إحصةا يًا مةين 

درجا  القجوعة التجريبية في التطبيقين القبلةي و البعةدي لصةالت التطبيةا البعةدي فةي امختبةار 

 اعي ، وارتجال تنويع لحني .مرتجال تنويع ما تخداب القصاحبة ، وارتجال تنويع إيق

https://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/50793/posts
https://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3027/posts
https://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3027/posts
https://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/50793/posts
https://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3027/posts
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( التي هدفت إلى تعرف دور التراث الاعبي في تحسين مسةتو  التةاوق   2019درا ة   السيد ،   •

القو يقي لطال  القرحلة اإلعداديةة مةن التعلةيب األ ا ةي ، وتةب إعةداد اختبةار تحصةيلي لقيةا  

مجقوعةة تجريبيةة واحةدة   معلوما  التالميا وتاوقكب لعناصر القو يقى الاعبية ، واعتقد البحةث 

لعينة من التالميا مالقرحلة اإلعدادية ، وأ فر  النتا ج عن ازدياد الجااب القعرفي والثقافي لةد  

 تالميا القرحلة اإلعدادية ، وتنقية حسكب وتاوقكب للقو يقى الاعبية وتراث ملدهب .

تةدريس موضةوعا    دفت إلى ا ةتخداب مةدخل التةراث فةي( التي ه  2019درا ة   أمو الفتوح ،   •

التاريخ لتنقية القيب الجقالية لد  تالميا الصف األول اإلعةدادي، حيةث تكواةت عينةة البحةث مةن 

تالميةةا فصةةلين مالصةةف األول اإلعةةدادي يقثةةل أحةةدهقا القجقوعةةة التجريبيةةة ، واآلخةةر يقثةةل 

يقةة القجقوعة الضامطة ، وقد تب تدريس وحدة  مصر التاريخ( تةاريخ مصةر عبةر العصةور القد 

ضقن منكج الدرا ا  امجتقاعية مالفصل الدرا ي األول للقجقوعةة التجريبيةة ما ةتخداب مةدخل 

التراث ؛ في حين تب تدريس افةس الوحةدة للقجقوعةة الضةامطة مالطريقةة القعتةادة ، وتةب تطبيةا 

يةة فةي اختبار القكون القعرفي للقيب الجقالية، واختبار مواقف لقيا  الجااب الوجدااي للقيب الجقال

التاريخ على تالميا القجقوعتين ، وقد أظكر  اتا ج الدرا ة وجود فرق ذي دملة إحصا ية عنةد 

( مين متو ةطي درجةا  تالميةا القجقةوعتين التجريبيةة والضةامطة فةي التطبيةا 0.01مستو   

ة ، البعدي مختبار القكون القعرفي ، واختبار القواقف للقيب الجقالية لصةالت القجقوعةة التجريبية

وكالك وجود عالقة ارتبا ية دالة إحصا ياً مين درجا  القجقوعة التجريبيةة فةي اختبةار القكةون 

 القعرفي واختبار القواقف للقكون الوجدااي للقيب الجقالية . 

 تعليق عام على الدراسات السابقة لهذا المحور : 

الثقافي القادي  يتفا البحث الحالي مع الدرا ا  السامقة في التركيز على أهقية توظ  .1 يف التراث 

 وغير القادي في تنقية القكارا  القختلفة للقواد الدرا ية في كافة التخصصا  . 

مختلفة   .2 أاقا   من  يتضقنه  وما  القادي  غير  الثقافي  التراث  توظيف  فكرة  الحالي  البحث  يتبنى 

مجتقعنا ، وتؤثر  للتفكير يقكن من خاللكا حل القضايا الخلقية امجتقاعية التي تواجه الطال  في  

درا ا   مع  يتفا  وهاا   ، ومالتالي  لوكياتكب  ومعتقداتكب  الفكرية  اتجاهاتكب  في  كبيرة  مصورة 

 ( . 2011( ،   الحنان ،  2008 عالب ، 

الباحثة _ في التركيز على توظيف   .3 يختلف البحث الحالي عن الدرا ا  السامقة _ على حد علب 

تد  في  القادي  غير  الثقافي  التراث  تقثل  مدخل  جدلية  لقوضوعا   وتناوله   ، العرمية  الل ة  ريس 

القضايا الخلقية امجتقاعية القرتبطة مواقع الطال  وحياتكب؛ فلقد ركز  الدرا ا  السامقة التي  

تناولت توظيف التراث الثقافي على تخصصا  علقية معيدة عن الل ة مثل الدرا ا  امجتقاعية ، 

 والقو يقى والفنون وغيرها .

 المحور الثاني : مستويات عمق المعرفة : 

( متنقةيت تصةنيف ملةوب  Webb,2002    ، )Webb,2007 قاب " ويب" في اظريته عقةا القعرفةة      

 Bloom األولي لكهداف القعرفية في أرمعة مستويا  هي: التاكر وإعادة اإلاتاج ، و تطبيةا القفةاهيب  )

التفكير الققتد   القو ع ( ، وتختلف مستويا  عقةا القعرفةة فةي و القكارا  ، والتفكير ام تراتيجي ، و
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درجة التعقيد اعتقادًا على القستو  أو الصف الدرا ي للقتعلب ، وما يجب أن يكون قادًرا عليه في مواقف 

حيث التعلب القختلفة ، كقا يعتقد التصنيف على الخلفية القعرفية التي يقتلككا القتعلب   القعرفة السامقة ( ، م

( ، Webb,1997تكون لديه القدرة على إصدار تعقيقا  ر يسة تتسةب مدرجة كبيرة من العقا القعرفي   

ولاا فإن مستويا  العقا القعرفي تقثل مدخالً مختلفًا لتنظيةب القعرفة ؛ حيث اعتقةد  مسةتويا  القعرفةة 

مقة للقتعلب ، ثب ما يجب أن يعرفةة أو على القدخل البنا ي للتعلب ، وذلك من خالل التركيز على الخلفية السا

، 2019شاهين ، يكون قادًرا على أدا ه ،  مدمً من التركيز على أداخ محدد في كل مرحلة من القراحل .   

736 ) 

ويتفاو  اقوذج عقا القعرفة في التعقيد تبعًا للصف الدرا ي ، وما يجب أن يعرفه الطالةب ومةا يجةب    

إلى مواقف مختلفة ، كقا يعتقةد التعقيةد فةي عقةا القعرفةة علةى مقةدار القعرفةة أن يكون قادًرا على اقله  

السامقة لد  الطالب وقدرته على صناعة تعقيقا  مختلفة ، وتؤكد مستويا  عقا القعرفة على ما يعرفةه 

 ( Viator,C,2010,23الطالب وما يكون قادًرا على فعله وهي مالك تتوافا مع القدخل البنا ي .   

اقةوذج مسةتويا  عقةا القعرفةة أو العقليةا  التةي تتطلبكةا تحقيةا  ( Webb Norman )د  ةور وقة   

األهداف السلوكيه ؛ حيث يعتقد النقوذج علةى افتةراض أاةه يقكةن تصةنيف القتطلبةا  القعرفيةة الالزمةة 

القعرفة  إلاتاج ا تجامة مقبولة تعكس كل مجقوعة من القكاب مستو  مختلفًا من التوقع القعرفي ، أو عقا

القطلو  إلكقال القكقة ، ومالك فإن مصطلت القعرفة هنا يكدف إلى شةقول جقيةع أشةكال القعرفةة علةى 

 (Webb,2009,5)اطاق وا ع .  

وقد عرف عقا القعرفة مأاه : " عقلية تعليقية تتطلب من القعلقين شرح العقا الةاي يةتب فيةه الةتعلب ،    

يحددون ال رض من تعليقكب للطال ، ويقيقواكب على القعلوما  ويجب أن يعكس القعلقون هاا العقا ، و

 (Webb,2002,88التي يجب امحتفاظ مكا للتعلب مد  الحياة " .  

(  أن العقةةا القعرفةةي : " فحةةص ااقةةد لكفكةةار والحقةةا ا الجديةةدة ووضةةعكا فةةي البنةةاخ Hessويةةر      

معنةى ، ويركةز علةى الحجةج والبةراهين   القعرفي وعقل روامط متعددة مينكا، ويبحةث الطالةب فيكةا عةن

 (Hess,2010,14األ ا ية والقفاهيب القطلومة لحل ماكلة ما " .  

متطوير اظرية العقا القعرفي من خالل تقثيل القكون القعرفي في أرمعة مستويا  ؛  (  Webbوقاب     

امعتبار صعومة القكقة  حيث يتناول كل مستو  اوع عقليا  التفكير القتضقنة في القستو  مع األخا في

الققدمة ليس درجة التاةامه فةي أداخ القكقةة ، ويتطلةب القسةتو  األعلةى مةن العقةا القعرفةي فكةب أكبةر 

 (  Dogbey & Dogbey, 2016,377ومعالجة معرفية من قبل القتعلقين .  

كا في معالجةة ( عقا القعرفة مأاه " مستويا  التفكير التي يجب على الطالب إتقاا  Holmesوعرف       

 . ( Holmes, 2011, 18 )القعرفة " 

  knowledge of Depthمستويات عمق المعرفة :

( مسةتويا  عقةا  Webb يعتقد قيا  عقةا القعرفةة علةى السةياق القسةتخدب فيةه اإلجةراخ ، وحةدد     

 ( Webb,2006   ، )Hess,2010القعرفة فى أرمع مستويا  هي :   

يتطلب ذلةك القسةتو   Reproduction and Recall : ام تدعاخ وام ترجاع المستوى األول •

ا تدعاخ القتعلب للحقا ا والتعريفا  والقصطلحا  أو تنفيا إجراخ أو عقلية مسةيطة ، واإلجةراخ" 
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البسيط " في ذلك القستو  هو ذلك اإلجراخ واضت القعالب ، وعادة ما يتضقن أفعةال ذا  خطةوة 

د ، اذكةةر ، تعةةرف علةةى ، ا ةةتخدب ، قةةب مقيةةا  . كقةةا يتضةةقن القسةةتو  واحةةدة فقةةط مثةةل : حةةد 

القاكال  اللفظية البسيطة التي يقكن ترجقتكا مباشةرة وحلكةا مصةي ة معينةة ، وعةادة مةا يجيةب 

الطالب على األ ئلة في هةاا القسةتو  مباشةرة ومصةورة آليةة  القةا أاةه يقتلةك اإلجامةة ; فةدور 

ر والتكرار واإلدراق والوصةف والترجقةة والاةرح . ومةن األااةطة القتعلب هنا ام تجامة والتاك

التي يؤديكا القةتعلب فةي هةاا القسةتو    ا ةتدعاخ الحقةا ا والقصةطلحا  ، ا ةتخداب القعةادم  

البسيطة ، إعادة تقديب القفاهيب العلقية كقيةا  األ ةوال ، ا ةتخالص القعلومةا  مةن الجةداول أو 

 األشكال ( .

على  المه أ ئلة مضقواكا   ا ةتاكار أو تعريةف حقيقةة ، أو تعريةف مصةطلت، تقثيةل ويطرح القعلب     

 الكلقا  ، تقثيل العالقا  مين القفاهيب ...وغيرها (

يتطلةب ذلةك القسةتو   Concepts and Skills : تطبيا القفةاهيب والقكةارا   المستوى الثاني  •

خ وام ةترجاع . ويتضةقن هةاا القسةتو  قياب الطالب مبعض العقليا  العقلية معد عقلية ام تدعا

حيث يقوب القتعلب ما ةتخداب القعلومةة أو القعرفةة  معرفة عقليا  أكثر تعقيدًا من القستو  األول؛

في خطةوتين أو أكثةر ، أو حةل القاةكال  وا ةتخداب القعرفةة والتصةنيف والتوضةيت . وأااةطة 

ا  وجقةةع البيااةةا  وتصةةنيفكا القسةةتو  الثةةااي تتضةةقن إجةةراخ الققاراةةا  أو تةةدوين القالحظةة

وتنظيقكا ومقاراتكا ، وتنظيب وعرض البيااا  في جداول أو ر وب أو أشكال ميااية ، وا تخالص 

النتا ج ، وتقديب التنبؤا  في ضوخ القالحظا  ، ويقكن تقديب معةض األمثلةة لكةاا القسةتو  علةى 

والخصةا ص أو القت يةرا  ،   النحو التالي : تحديد وتوضيت العالقة مةين الحقةا ا والقصةطلحا  

وصف وشرح األمثلة ، واختيار إجراخا  وفقًا لقعايير محددة وتنفياها، وتنظةيب وتقثيةل وتفسةير 

 البيااا .

ويطرح القعلب على  المه أ ئلة مثل   فرق ، قارن مةين ، اشةرح العالقةة ، صةف واشةرح أمثلةة علةى    

 القاعدة ، وضت خطوا  شىخ معين ... وغيرها ( 

يتطلب القسةتو  الثالةث  Thinking Strategic : مكارا  التفٌكر ام تراتيجي ستوى الثالثالم •

تفكيًرا وتخطيًطا وا تخداًما لكدلة ، ومستو  أعلى للتفكير عن القستو  الساما للقتطلبا  العقلية 

يضا عن فتكون معقدة ومجردة . والتعقيد م ينتج فقط عن وجود أكثر من إجامة أو حل ولكنه ينتج أ

وجود خطوا  متعددة للقكقة واحتياجكا إلى كثير من التفكير والتةدمر . وتاةقل أااةطة القسةتو  

الثالث : ا تخالص ا تنتاجا  مةن القالحظةا  و ام تاةكاد ماألدلةة، وتطةوير الحجةج القنطقيةة 

، للقفاهيب ، وشةرح الظةواهر وتفسةيرها ، وا ةتخداب القفةاهيب فةي حةل القاةكال  غيةر القألوفةة 

ويقكن تقديب معض األمثلة لكاا القستو  فيقا يلي : القيةاب مسلسةلة مةن الخطةوا   ثةالث فةأكثر ( 

للوصول إلى الحل ، وتحديد األ ئلة البحثية ، وتصقيب ام تقصاخا  لقاكلة علقية، حل القسةا ل 

  والقاكال  غير الروتينية ، تطوير اقوذج علقي لقوقةف معقةد ، تكةوين ا ةتنتاجا  مةن ميااةا

تجريبية ، ويجب مالحظة أن األفعال مثل : صف واشرح وفسر وقارن يقكةن تصةنيفكا فةي أكثةر 

من مستو  من مستويا  عقا القعرفة وفقًا لتعقد الايخ القطلو  وصفه أو شرحه أو تفسيره أو 

مقاراته . ومن هنا فإن تصنيف القعرفة وفقًا لقستويا "ويب" لعقا القعرفة م ينظةر إلةى الفعةل 

في تصنيف ملوب للقجال القعرفي ولكن ينظر إلى مةا وراخ الفعةل   درجةة تعقةد اةاتج الةتعلب(   كقا

تفسير ظاهرة ما مألوفة للطالب وواضحة القعالب فيكون التفسير في القستو  األول لعقةا   –مثال  
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القعرفة ، وقد يكون التفسير قراخة شكل ميااي أو جدول مسيط فيكةون فةي القسةتو  الثةااي ، وقةد 

  .يتطلب التفسير قراخة أشكال معقدة فيكون التفسير في مستو  عقا القعرفة الثالث 

وفي هاا القسةتو  مةن التعقيةد ، يجةب علةى الطةال  ا ةتخداب التخطةيط واألدلةة ، والتفكيةر أكثةر    

تجريدًا. وتكون القكقة ذا  ا تجاما  صالحة متعددة ، حيةث يجةب علةى الطةال  تبريةر خيةاراتكب ، 

 (Gerald, A,2014)القاكال  غير الروتينية أو تصقيب تجرمة أو تحليل خصا ص النوع . مثل حل 

ويطرح القعلب على  المه أ ئلة مضقواكا   ا تنبا  ا تنتاجا  لبيااا  إحصةا ية ، حةل ماةكال     

 غير روتينية ، تطوير اقوذج علقي ... وغيرها ( 

تتضقن مكاب هةاا القسةتو   Thinking Extended : مكارا  التفٌكير القو ع المستوى الرابع •

متطلبا  معرفية عليا ومال ةة التعقيةد ، مثةل ام تقصةاخ ، ومعالجةة القاةكال  ، فالطالةب يكلةف 

معقل العديد من امرتبا ا  مين األفكار القوجودة داخةل مجةال درا ةي أو مةين مجةام  درا ةية 

  التفكير العليةا مثةل : التركيةب والتأمةل متنوعة ; فكاا القستو  يتطلب ام تخداب القو ع لعقليا

ا ، وقةد يتطلةب فتةرة  والتقويب ، فالقستو  الرامع يتطلب تفكيًرا معقدًا وتصقيًقا تجريبيًةا وتخطيطةً

 ويلة من الةزمن مةن أجةل ام تقصةاخ العلقةي، ويسةتدعي ذلةك مةن الطالةب القيةاب مالعديةد مةن 

ل ماكلة ما ، أو إجراخ ماروعا  تتطلب تحديةد األااطة مثل :   تحديد مديل من مدا ل متعددة لح

ماكلة ، تصقيب وإجراخ التجار  ، وتحليةل اتا جكةا ، وتحليةل وتجقيةع القعلومةا  مةن مصةادر 

 إلجراخ تجرمة معقدة وجديدة وغير مألوفة له .

ا ، قةب مةإجراخ خطةة محةث ، وضةت رؤيتةك حةول     ويطرح القعلب على  المه أ ئلة مثل   ضةع مخططةً

 أو ظاهرة ما ، قي  ب مقرر معين ...وغيرها ( موضوع 

والطالب الاي يسعى إلى التقكن من مستويا  عقا القعرفة خاصة القسةتويا  األكثةر عققًةا منكةا هةو    

 ( 18،  2018 الب أكثر اادماًجا و تركيًزا وااكقاًكا في ميئة التعلب .   الفيل  ، 

ويا  عقا القعرفة لةد   ةال  القراحةل القختلفةة جةاخ وهناق معض الدرا ا  التي تناولت تنقية مست   

 أكثرها في مجال تدريس العلوب _ على حد علب الباحثة _ ياكر منكا : 

( التي هدفت إلى وضع عينة من األ ئلة لتوضةيت مةا يحتاجةه الطةال    Boyles,2016درا ة   •

بةدو دقةة عقليةة التعلةيب ليكواوا قادرين على اجتياز القستويا  األرمعة لعقةا القعرفةة ، وكيةف ت

والتعلب في كل مستو  ، وأكد  الدرا ة أاه م يجب التخلي عن دقة التعلب من أجل الوصةول إلةى 

أعقا مستويا  عقا القعرفة ، فقثالً ، عندما يؤدي الطال  مكقة فةي مسةتو  مةنخفض للعثةور 

لةى الدقةة الفوريةة على أدلة واقعية في النص يقكنكب مقار ة الدقةة مةن خةالل محا ةبة أافسةكب ع

 .واختيار أفضل األدلة 

( التي هدفت إلى الكاف عن أثر تدريس العلوب ما تخداب وحدا  التعلب  2017درا ة   إمراهيب ،  •

الرققية في تنقية مستو  عقةا القعرفةة العلقيةة والثقةة مالقةدرة علةى تعلةب العلةوب والكاةف عةن 

ولتحقيةا هةاه األهةداف تةب إعةداد موقةع ويةب العالقة مينكقا لد   ال  الصف الثااي القتو ط ، 

لوحدا  التعلب الرققية ، ودليل إرشادي للقعلةب، واختبةار عقةا القعرفةة العلقيةة ، ومقيةا  الثقةة 

مالقدرة على تعلب العلوب وتكوات عينةة الدرا ةة مةن خقسةين  البًةا ، وا ةتخدب الباحةث التصةقيب 

ليةة تةدريس العلةوب ما ةتخداب وحةدا  الةتعلب التجريبي ذي القجقوعتين . وكافت النتا ج عةن فاع
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الرققية في تنقية مستويا  عقا القعرفةة العلقيةة، والثقةة مالقةدرة علةى تعلةب العلةوب لةد   ةال  

الصف الثااي القتو ةط ، كقةا أوضةحت النتةا ج وجةود عالقةة إيجاميةة ذا  دملةه إحصةا ية عنةد 

الثقةة مالقةدرة علةى تعلةب العلةوب لةد  ( مين مستويا  عقا القعرفةة العلقيةة ، و0.01مستو   ≤ 

 .  ال  الصف الثااي القتو ط 

( التي هدفت إلى تعرف تأثير مراامج مقترح لتوظيف أاقوذج التعلب القا ب   2018درا ة   الفيل ،   •

( في التدريس على تنقية مستويا  عقا القعرفةة وخفةض التجةول العقلةي SBLعلى السيناريو  

وعية جامعة األ كندرية ، و بقت الدرا ة على عينة مكواة من تسعين لد   ال  كلية الترمية الن

 البًا من  ال  الفرقة الرامعة مالكلية ، وا ةتخدب الباحةث التصةقيب التجريبةي ذي القجقةوعتين ، 

وأعد الباحث  اختبار مستريا  عقةا القعرفةة وا ةتبيان التجةول العقلةي ، وأ ةفر  النتةا ج عةن 

للبراامج الققترح على تنقية مستويا  عقا القعرفة ، وخفةض التجةول   وجود تأثير دال إحصا يًا

 العقلي لد  الطال  .

لتنقية    STEM( التي هدفت إلى معرفة فعالية مراامج تدريبي في تعليب  2018درا ة  الباز ،   •

  ، الخدمة  أثناخ  العلوب  معلقي  لدي  التصقيقي  والتفكير  التدريسية  والققار ا   القعرفة  عقا 

في  متقثلة  الدرا ة  أدوا   وجاخ   التجريبي.  والقنكج  التحليلي  الوصفي  القنكج  على  مامعتقاد 

أثناخ الخدمة ،   STEMقا قة مققار ا  التدريس وفا تعليب العلوب  الواجب تنقيتكا لدي معلقي 

متعليب  القرتبطة  القعرفة  واختبار عقا  التصقيقي  التفكير  مقكارا   ومطاقة  ،      STEMوقا قة 

واختبار مكارا  التفكير التصقيقي  ،      STEMقويب الااتي ألداخ مقار ا  التدريس وفا تعليبالت

لقعلقي العلوب أثناخ الخدمة، وتب تطبيقكب على عينة من معلقي العلوب أثناخ الخدمة مقراحل التعليب  

إحصا يًا   دال  فرق  وجود  إلى  الدرا ة  اتا ج  وأشار   معلًقا.  وعارين  اثنين  تقثل  مين  العاب 

متو طي درجا  معلقي العلوب في اختبار عقا القعرفة لصالت التطبيا البعدي  واخ في النتيجة 

 الكلية أو في اتيجة القستويا  القختلفة لالختبار.  

( التي هدفت إلى مناخ منك أ ئلة إلكترواي في مقرر ج رافيا البحار   2018درا ة   فرج هللا ،   •

الطالبا   لد   امختبار  قلا  وخفض  القعرفية  األعقاق  تنقية  على  أثره  وقيا   ؛  والقحيطا  

منخفضا  التحصيل مقسب الج رافيا مكلية اآلدا  جامعة مياة، ولتحقيا هدف الدرا ة قاب الباحث  

أعقاق  م تصنيف  إلى  مستند  والقحيطا   البحار  ج رافيا  مقرر  في  الكترواي  أ ئلة  منك  بناخ 

مناخ اختبار تحصيلي مصقب وفقًا لتصنيف أعقاق القعرفة ، وكالك مقيا  قلا  تب  القعرفة، كقا 

 ، القجقوعتين  ذي  التجريبي  شبه  القنكج  ا تخداب  وتب  الج رافيا.  قسب  لد   البا   امختبار 

نة البحث من  تين  البة ، وأ فر  اتا ج الدرا ة عن فاعلية ا تخداب منوق األ ئلة  وتكوات عي

املكترواية في خفض قلا امختبار ، وتنقية مستويا  العقا القعرفي لد   البا  قسب الج رافيا 

 .منخفضا  التحصيل مقسب الج رافيا مكلية اآلدا  جامعة مياة 

•   ، إمراهيب  هدفت  2020درا ة    التي  اقوذج  (  وفا  العلوب  في  وحدة  تنظيب  فاعلية  تعرف  إلى 

VARK     أاقا ذوي  اممتدا ية  القرحلة  تالميا  لد   الخيالي  والتصور  القعرفة  عقا  تنقية  في 

وثقااين  ثقااية  من  الدرا ة  عينة  وتكوات   ، القختلفة  الرامع   التعلب  الصف  تالميا   من  تلقياًا 

مالو الخارجة  مإحد  مدار  مدينة  التجريبي  اممتدا ي  التصقيب  الباحثة  الجديد ، وا تخدمت  ادي 

 ، الخيالي  التصور  ومقيا   القعرفة  عقا  مستويا   اختبار  الباحثة  وأعد    ، القجقوعتين  ذي 

وأ فر  اتا ج الدرا ة عن وجود فرق دال إحصا يًا مين متو طي درجا  القجقوعتين التجريبية  
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ومق  ، القعرفة  اختبار مستويا  عقا  في  ، وعدب وجود فروق والضامطة  الخيالي  التصور  يا  

 دالة إحصا يًا مين الطال  يرجع إلى أاقا  التعلب القختلفة .  

 ومن الدراسات السابقة التي تناولت مستويات عمق المعرفة في مجال تدريس اللغات ما يلي :  

الل ة  Huange,H,2006درا ة   • مفردا   عقا  و  حجب  مين  العالقة  تعرف  إلى  هدفت  التي   )

من  ا الدرا ة  عينة  وتكوات   ، كندا  في  مواتريال  جامعة  لد   ال   القرا ي  الفكب  و  إلاجليزية 

عارين و  اتا ج   أرمعة  وأ فر   القجقوعتين،  ذي  التجريبي  التصقيب  البحث  واعتقد   ،  البًا 

الدرا ة عن وجود عالقة دالة إحصا يًا مين حجب وعقا مفردا  الل ة اإلاجليزية والفكب القرا ي 

 ال  الجامعة ، وعالقة دالة إحصا يًا مين حجب وعقا مفردا  الل ة اإلاجليزية لد   ال   لد   

 الجامعة .

( التي هدفت إلى تعرف العالقة مين مدة تدريب القعلقين على معايير  Viator,C,2010درا ة   •

إلى  القناهج الدرا ية وفا مستويا  عقا القعرفة واوع التدريب و تحصبل فنون الل ة ، وهدفت  

هاه   ارتبا   وكيفية  والتقييب  التدريس  في  القعرفة  عقا  تطبيا  حول  القعلقين  تصورا   تعرف 

و تين من  بعة  الدرا ة  عينة  وتكوات   ، الطال   متحصيل  وا ت رق   التصورا    ، معلًقا  

التدريب ثالثة أشكر، وأ فر  اتا ج الدرا ة عن وجود عالقة دالة إحصا يًا مين تحصيل الطال  

  ل ة ومدة التدريب على مستويا  عقا القعرفة الاي تلقاه القعلب .لفنون ال

تعلب  Zhang,X,Lu,X,2015درا ة   • ا تراتيجيا   مين  العالقة  معرفة  إلى  هدفت  التي   )

الدرا ة من ما ة وخقسين القعرفة ، وتكوات عينة  القفردا  وعقا   الب ،  القفردا  واتساع 

القفردا  ، وام تدعاخ ذي القعنى ، وعقا القعرفة ، وأ فر  وأعد الباحثان اختباًرا لقستو   

اتا ج الدرا ة عن وجود عالقة دالة إحصا يًا مين ا تراتيجيا  تعلب القفردا  واتساع القفردا   

وعقا القعرفة، كقا ان ام تراتيجيا  التي تركز على األشكال و القعااي القرتبطة مالكلقا  تعد  

 ع القفردا  وعقا القعرفة .منبئا  مكقة لكل من اتسا 

لد   Zhang,D,Yang,X,2016درا ة   • القعرفة  عقا  مين  العالقة  تعرف  إلى  هدفت  التي   )

القتعلقين من الل ة الثااية من الصينيين ومكارا  فكب الققروخ لديكب ، وتكوات عينة الدرا ة من 

 يًا مين  القة الكلقا    البًا ، وأ فر  اتا ج الدرا ة عن وجود عالقة دالة إحصا واحد وعارين

واوع الكلقا  وعقا القعرفة لد  القتعلقين من الل ة الثااية من الصينيين ومكارا  فكب الققروخ  

 لديكب . 

 تعليق عام على نتائج الدراسات السابقة لهذا المحور :

   يتفا البحث الحالي مع الدرا ا  السامقة في امهتقاب متنقية مستويا  عقا القعرفة لد   ال  .1

 القراحل الدرا ية القختلفة .

البحث حيث هدفت هاه   .2 إليه  الاي يسعى  الكدف  السامقة في  الدرا ا   الحالي عن  البحث  يختلف 

في   أكثرها  وجاخ  القختلفة  الدرا ية  القواد  تدريس  في  القعرفة  عقا  مستويا   تنقية  الدرا ا  

طال  من هاه القستويا  مثل  تدريس مقررا  العلوب لكافة القراحل الدرا ية ، أو مد  تقكن ال

،    Boyles,2016   درا ا :   شاهين     ، تنقية  (2019(  إلى  الحالي  البحث  يسعى  مينقا   ،

 مستويا  عقا القعرفة في تدريس مقرر الل ة العرمية . 
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الدرا ا  السامقة التي تناولت تنقية مستويا  عقا القعرفة في تدريس  يختلف البحث الحالي عن   .3

لتنقية هاه القستويا  في تدريس مقررا  الل ة العرمية مالقرحلة الثااوية وهاا   الل ا  في تناوله

_ على حد علب الباحثة _ غير متوفر؛ حيث ركز  الدرا ا  السامقة على تنقية هاه القستويا   

    .في الل ا  القختلفة مثل الل ة اإلاجليزية ، والل ة الصينية وغيرها 

 المحور الثالث : االنهماك القرائي المعرفي :  

اماكقاق   التعلب   Engagement ياير  ااا   لبدخ  القبادرة  إلى  الطالب  تدفع  التي  القااعر  شدة  إلى 

القكاب   في  القااركة  مكواًا  لوكيًا    يتضقن  اماكقاق  فإن  التعريف  هاا  ضوخ  وفي   . فيه  وام تقرار 

 Skinner واألااطة أثناخ الحصة (، وآخر اافعاليًا  القااعر وامتجاها  واإلدراكا  احو القدر ة(.    

& Belmont,1993,575)    ويضيف كل من ،(Archambault, Janosz, Morizot & Pagani, 

النفسي في مكقا      (2009 البعد القعرفي ؛ ويايرون فيه إلى اماخرا   ثالثًا ألمعاد اماكقاق وهو  معدًا 

الااتي   التنظيب  ا تراتيجيا   وا تخداب   ، الجكد  مال  في  والرغبة  مالكفاخة  الاعور  ويتضقن   ، أثناخ  التعلب 

 ( 411  .عقلية التعلب

القوقفي     اماكقاق  أو  كقوقف  اماكقاق  ومين  الاخصية  من  قا   اماكقاق كسقة  مين  التقييز  ويقكن 

معاملين : األول ياير إلى مقدار الجكد الاي من القتوقع أن يباله القتعلب ، والثااي ياير إلى القتعة التي 

  (  Verkuten & Thijs,2009,280 تحققكا خبرة التعلب .  

 :  Readers Engagement خصائص الطالب المنهمكين في القراءة

 يتصف الطال  القنكقكون في القراخة مأاكب : 

يقبلون على القراخة مدافع ذاتي، أومن منطلا حرية خاصة، أو اتيجة لتقدير شخصي للقوقف ، أو  .1

ع  متأثير  وليس   ، ام تقتاع  مجرد  أو  معينة،  رغبة شخصية  أو ض و   لتحقيا   ، خارجية  وامل 

 اجتقاعية . 

 يستقتعون مالقراخة أكثر من أي ااا  أخر .   .2

 يقرؤون دا قا محقا  وثقة .  .3

 ، ويعدواكا ااا كب القفضل و ويقار واكا ماكل يومي .  يقدرون قيقة القراخة .4

يًا، وجاابًا م يتعاملون مع القراخة على أاكا ااا  معرفي فقط ، ولكنكب يرون لكا جاابًا وجداايًا دافع .5

 اجتقاعيًا . 

 ياعرون مقتعة كبيرة في القراخة ، ويعبرون عن حبكب لكا ماكل مستقر .  .6

 يركزون جكدهب لتحقيا أهداف محددة من القراخة .  .7

  يسعون إلى الفكب وتحقيا أهداف قراخة واضحة ومحددة . .8

 يدمجون مين الدافعية والقعرفة والتفاعال  امجتقاعية في كل موقف قرا ي . .9

 يستطيعون فك شفرة النصوص القكتومة وفكقكا . .10

 يستخدمون إ تراتيجيا  قراخة منا ب . .11

 يوظفون معرفتكب السامقة لفكب النصوص التي يقرؤواكا .  .12

 (   231،  2017 محقد ، حامد ،   .يثقون في ذاتكب وفي قدرتكب على القراخة   .13
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القؤشرا       مةةن  أاةةواع  ثالثة  يسةةتخدب  القنكقك  األولى    والقةةارئ   : هي  الةةنص  لفكةةب  في  ةةعيه 

تتعلةةا ،    مؤشةةرا   معلةب  مالقفردا   تتعلةا  مؤشةرا   والثالثةة   ، الجقلة  مبناخ  تتعلا  مؤشرا   والثااية 

دمم  األلفاظ وتطورهةا؛ حيةث تعقةل مؤشةرا  القفردا  عنةد مسةتو  الكلقةة القفردة . أمةا مؤشةرا   

إدراق   الجقلة  معرفة  منةاخ  األلفاظ  دمم   علب  مؤشةرا   وتتطلةب   . مكقا  والةوعي  والل ة  النحو  لقواعد 

معنى األلفاظ وتطورهةا ، ومراعةاة اقط الجقلة والسياق القحيط ، وتفسير القعنى ، كقةا تتطلةب القعالجة 

فكًقا  لي ينتج  عقيا  ااكقاق  لتحقيا  األهب  القعيار  هةو  وهةاا  للةنص  والدقيقةة  . الاةاملة  القراخة  عند  ًقا 

 Luo,2008  ) 

مين الدافعية اإليجامية و لوق اماكقاق عند الطال  ومين ما يسقيه "العالقة عالية  (   Reeve     ويرمط   

الجودة مين القعلب والطال " ؛ حيث يقترح على القعلقين مقار ة أاقا   لوكية معينة تؤدي إلى تطوير  

يندرج تحت ما يسقيه حسا ية القعلب وقدرته على معرفة مقاذا   هاه العالقة ، ولعل أول هاه الققار ا  

التعلب ؛ محيث تؤدي هاه الحسا ية إلى  يفكر الطالب ، وكيف ياعر ، وما هي درجة ااكقاكه في عقلية 

خالل  من  ماماتقاخ  الطالب  شعور  أهقية  إلى  أيًضا  وياير   . ومااعره  الطالب  لحاجا   القعلب  ا تجامة 

الثالثة فتاير إلى دعب القعلب  إدراكه لقكااته عن مالدفخ والتقبل . أما الخاصية  د القعلب الاي يتسب  لوكه 

الطالب   إحسا   من  يزيد  القعلب  فدعب   ، األهداف  إاجاز  في  والقساعدة  التاجيع  يقدب  محيث  ؛  للطال  

 (  Reeve , 2006,279   .مالكفاخة والقدرة على توجيه موقف التعلب ، ومن ثب ااكقاكه في عقلية التعلب 

ويتطلةب تحقيا اماكقاق العقيةا في القةراخة امتالق القعرفة الل ويةة ومةا وراخ الل ويةة وتطويرهقةا     

 ، منا ةبتين  ودقة  مسرعة  وفكقكا  القكتومة  القادة  تفسير  للقةارئ  يقكن  حتى  ؛  الكافيةة  مالدرجةة  معًةا 

الل ةة مةاهًرا في حةل شةفرة  يكةون  القنكقك  وأاظقتكةا    فالقةارئ  فكةب رموزهةا  علةى  وقةادًرا   ، القكتومة 

الصةو   الفواولةوجي واإلمال ي، وأشةكال  الةوعي  التي تتضةقن  الل ويةة  القعرفة  يقتلك  القختلفة ، فكةو 

كقةا أاةه يقتلك القعرفة مةا وراخ الل ويةة     .القكتو  ، ودمم  األلفاظ وتطورهةا، و ريقةة منةاخ الجقلة

، ودور   : معرفةة مفةاهيب الل ةة ، وأعرافكةا وثقافةة ا ةتخدامكا ، وفكةب مةا يحدد معنى الكلقةة    التي تاةقل

 (  Luo,2008السياق في ذلك ، وإدراق متى ؟ وأين ؟ وكيف ؟ تستخدب أ اليب الل ة القختلفة ؟   

 الصعوبات التي تعوق االنهماك القرائي المعرفي :  

 اماكقاق القرا ي في معالجة النصوص ثالثة مسارا  مختلفة : تتقثل الصعوما  التي تعوق    

  . عندما م يقتلك القارئ الفكب القعرفي الكافي الاي يسكل اماكقاق في قراخة النص وتعلقه .1

 عندما يقتلك القارئ الفكب القعرفي ولكن اإلشارا  النصية م تكون كافية لتنايطكا . .2

 للنص يخالف التفسير الصحيت له .  عندما يبني القارئ تفسيًرا  .3

التي      الكتب  مختيار  الطال   عن  رق  يكاف  للكتب  اختياراتكب  في  التأمل  على  الطال   وتاجيع 

يقرؤواكا، فإذا لب يستطع الطال  اختيار الكتب دون توجيه فعليق  من القعلقين وأمناخ القكتبا ؛ فكاا يعني  

اخ آخرين أاكب لب يُطو روا القكارا  التي يحتاجون إليكا معد مختيار الكتب مأافسكب. هل يعرف الطال  قرَّ

يقكنكب ترشيت كتب ؟ هل لديكب و يلة للدخول على اإلاترات أو  باعة مصادر القراجعا  النقدية للكتب  

لطال  ا تعراض وتقييب  ؟ . والقراخ القنكقكون يختارون القواد التي يقرؤواكا مأافسكب ، ويستطيع هؤمخ ا

واختيار الكتب من مكتبة أو متجر كتب ، ويستقتعون مالكتب التي يختارواكا مأافسكب ، ويجدون صعومة  

 ( 106، 2017في اماتكاخ من الكتب التي يختارواكا ؟  ميلر ، 
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الطال      خصا ص  إلى  القرا ي  اماكقاق  مكارا   تناولت  التي  السامقة  الدرا ا   معض  أشار    وقد 

اماكقاق  ومكارا    ، عامة  مصفة  القكارا   مكاه  امهتقاب  مضرورة  وأوصت   ، القراخة  في  القنكقكين 

 القرا ي القعرفي مصفة خاصة وياكر منكا :  

الل ةة 2013درا ة   الزعبي ،   • ( التي هدفت إلى فحص عالقة  لوق ااكقاق الطال  في تعلةب 

معلقةة مةةع  عالقةةتكب  مةةن  مكةةل  . اإلاجليزيةةة  تعلقكا  احةةو  واتجاهةةاتكب  اإلاجليزيةةة  الل ةةة  ي 

مين  العالقة  على  بيعة  للتعرف  وآخر   ، اماكقةاق  لقيةا   ةلوق  مقيا ةاً  الباحثة  وا تخدمت 

اليقةااي  الل ة اإلاجليزية الاي  ةوره  تعلب  الطال  والقعلقةين ، ومقيةا  اتجاها  الطال  احو 

الدرا   2008  عينة  حجب  وملةغ   ، العاةوا ية (  مالطريقةة  اختيارهب  تب  وثالثقا ة  الب  ثالثة  ة 

العنقوديةة مةن  ال  الصةف األول الثةااوي فةي مةديريا  الترميةة للعاصةقة عقةان. وأظكةر   

يتقتعةون مةدرجا  ااكقةةاق متو ةةطة، ولةةب تظكةةر فةةروق  اتةا ج الدرا ةة أن الطال  الاكور 

فةةي دملةةة إحصا ية  ماةكل   ذا   الطال   اتجاهةا   . وكااةت  الجنسةين  مةين  اماكقةاق  مسةتو  

فةةي   إحصا ية  دملةة  ذا   فةروق  وظكةر    ، اإلاجليزيةة  الل ةة  تعلةب  احو  ايجاميةة  عةاب 

امتجاهةةا  تعةةز  للجةةنس لصالت الطالبةةا  . أمةةا مالنسةةبة ألمعةةاد مقيةةا  العالقا  فقد قد ر  

العدالة   وظكةةر   مُعدي   . متدايةةة  مرتبةةة  فةي  القاةاركة  ومُعةد   ، عاليةة  مدرجةة  وامحتةراب 

فةةروق ذا  دملةةة إحصةةا ية علةةى معةةد القااركة لصالت القعلقين، وعلى معد العدالةة لصةالت 

 القعلقةا .  

اكقاق ( التي هدفت إلى الكاف عن العالقة مين مستوي مكارا  ام2017درا ة  محقد ، حامد ،  •

العةةةدد   العةةةاب ، وملغ  التعلةةةيب  الل ة العرمية مبعض القت يرا  لد  عينة من  ال   القرا ي في 

 الب ، معد تصةةةنيفكب إلى ثالث مجقوعا :   الكلةةةي لعينةةةة الدرا ةةةة واحد و تين و ثالثقا ة

الق وحسب  وثااوية(،  وإعدادية،   ، امتدا ية  التعليقية    القرحلة  ،  حسةةةب  الل وية  مرتفعة  درة 

ومنخفضةة   ، ،    )ومتو ةطة  متو ط  ودملوب   ، فأعلي  جامعي  تعليب  الوالدين    تعليب  وحسب   ،

القرا ةي   البحث مقياً ا لتحديةد مسةتوي مكةارا  اماكقاق  وشكادة إعدادية فأقل ( ، وقد ا تخدب 

مس اختالف  عن  النتةا ج  كاةفت  وقةد  الطال .  لةدي  العرميةة  الل ةة  اماكقاق في  مكةارا   ةتوي 

القرا ي في الل ة العرمية مين مجقوعا  البحث حسب مستوي القرحلة التعليقية ، وحسب مستو   

تعليب الوالدين، وحسب مسةتو  القدرة الل وية الطال  ، وفي ضوخ هاه النتةا ج أوصةت الدرا ة  

وتعليقكة  ، القرا ةي  اماكقاق  مكةارا   تنقيةة  علةى  العقةل  التعليقية  مضةرورة  القراحل  في  ا 

  .القختلفة

ويتفا البحث الحالي مع الدرا ا  السامقة في التركيز على درا ة مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي     

في تدريس الل ا  القختلفة مالقرحلة الثااوية ؛ اظًرا ألهقية هاه القكارا  في فكب وتحليل واقد وتطوير 

عن الدرا ا  السامقة في التركيز    النصوص القرا ية وصومً لقرحلة اإلمداع ، مينقا يختلف البحث الحالي

مكارا    مدرا ة عالقة  السامقة  الدرا ا   اهتقت  ؛ حيث  القعرفي  القرا ي  اماكقاق  مكارا   تنقية  على 

الوالدين   وتعليب  التعليقية  والقراحل  الدرا ي  التحصيل  مثل  القت يرا   مبعض  األرمع  القرا ي  اماكقاق 

( ، ولب تتطرق هاه الدرا ا  2013( ،  الزعبي ،  2017وغيرها مثل درا ة كل من:  محقد ، حامد ،  

 لتنقية هاه مكارا  اماكقاق القرا ي للطال  .
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 الطريقة و اإلجراءات : 

البحث   التجريبي  منهج  القنكج شبه   :Quasi-experimental approach    التجريبي ذي مالتصقيب   ،

تجريبي ذي القجقوعة الواحدة اظًرا لتكرار القجقوعة التجريبية الواحدة ، وقد لجأ  الباحثة للتصقيب ال

اتيجة لجا حة كرواا التي مر  مكا البالد ، وعدب توفر كثافة  المية كبيرة   غيا  الطال  هاا العاب ؛ 

 تسقت ما تخداب التصقيب التجريبي ذي القجقوعتين التجريبية والضامطة . 

االستطالعية البحث  ام تطالعية  أرم  عينة  العينة  حجب  ملغ  األول :  الصف  من  ال   عين(  البًا 

 الثااوي مقدار  مدينة الخارجة غير عينة البحث األ ا ية .

األساسية   البحث  األول عينة  الصف  من  ال   من  خقسين(  البةً  األ ا ية  البحث  عينة  تكوات   :

 الجديد .الثااوي مقدر ة الاعراوي الثااوية منا  مقدينة الخارجة مالوادي 

 أدوات البحث :

 واد البحث التعليمية : م

 قا قة مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي :   .1

الثااوي      القرا ي القعرفي لطال  الصف األول  يتطلب البحث الحالي إعداد قا قة مقكارا  اماكقاق 

 العاب ، وقد اتبعت الباحثة الخطوا  التالية في مناخ وضبط القا قة : 

 تحديد الهدف من القائمة :   •

 األول الثااوي العاب .ا تكدفت القا قة تحديد مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي الالزمة لطال  الصف 

 تحديد قائمة مهارات االنهماك القرائي المعرفي :   •

معد اإل الع على القراجع والدرا ا  السامقة والكتب والقؤتقرا  العلقية ذا  العالقة مقكارا   -

من   مجقوعة  تضب  ا تبااة  إعداد  تب  والقؤتقرا   الدرا ا   تلك  وتوصيا    ، القرا ي  اماكقاق 

تب   ثب   ، و  را ا  القكارا   القناهج  أ اتاة  من  القحكقين  السادة  من  مجقوعة  على  عرضكا 

 التدريس معدد من جامعا  مصر ، وذلك لتحديد القكارا  القنا بة لفئة القيا  . 

مبد ية  ملحا  - قا قة  إعداد  تب  عليه  القعرفي  1مناخ  القرا ي  اماكقاق  مكارا   معض  تتضقن   )

 .  القنا بة لطال  الصف امول الثااوي العاب

: إضافة معض  - القحكقون وجاخ  كالتالي  السادة  إليكا  التي أشار  القنا بة  التعديال   معد إجراخ 

مادة   ،  توظيف   ) الققروخ  النص  من  ومضامينكا  الجديدة  القعلوما   ا تنبا   مثل    القكارا  

ام تفادة  مثل  تحديد  القكارا   معض  حاف  و   ،  ) عليه  القطروحة  القاكال   حل  في  القراخة 

تنقي  ال التي  القدر ية  ماألااطة  و امهتقاب   ، وضوحكا  لعدب   ) القراخة  معد  النص  من  اخصية 

لبعض   اكا ية  قا قة  إلى  التوصل  تب   ، معرفي  ليس  وجدااي  معد  ذا   لكواكا  اظًرا  ؛   ) القراخة 

 ( . 2مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي القنا بة لطال  الصف األول الثااوي العاب .  ملحا
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 ( 3تدريسية في القضايا األخالقية قا قة على توظيف التراث الثقافي غير القادي: ملحا  وحدة .2

 الهدف العام للوحدة المقترحة : 

لطال      القعرفي  القرا ي  واماكقاق   ، القعرفي  العقا  مستويا   تنقية  إلى  التدريسية  الوحدة  تكدف 

الصف األول الثااوي العاب من خالل توظيف التراث غير القادي ، وقد ا تند  الباحثة عند تصقيب الوحدة  

 التدريسية لقا يلي : 

 الفلسفة النظرية للبحث الحالي . -

سامقة التي تناولت تصقيب الوحدا  الدرا ية ، ومستويا  العقا القعرفي ، البحوث والدرا ا  ال -

 ومكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي .

مستويا  العقا القعرفي األرمعة   التاكر و إعادة اإلاتاج ، تطبيا القفاهيب والقكارا ، التفكير   -

 ي القعرفي الالزمة لطال  ام تراتيجي ، التفكير القو ع ( ، و مؤشرا  مقيا  اماكقاق القرا 

 الصف األول الثااوي العاب . 

  بيعة الخصا ص النفسية و العقلية لطال  الصف األول الثااوي العاب .  -

 عناصر بناء الوحدة التدريسية : 

   أوالً : كتاب الطالب :

غير      الثقافي  التراث  توظيف  على  قا قة  األخالقية  القضايا  في  درا ية  لوحدة  الطالب  كتا   تصقيب  تب 

القادي لتنقية مستويا  عقا القعرفة ، ومكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي لطال  الصف األول الثااوي  

 العاب و تضقن الكتا  ما يلي : 

الثق - التراث  للوحدة ، وتعريف  العاب  تنفيا كل در  من درو   الكدف  وآليا   القادي ،  افي غير 

الوحدة الخقسة ؛ محيث تضقن كل در  قضية اجتقاعية خلقية من واقع مالحظة الباحثة في ميئة 

 القجتقع القصري ، وتأثير هاه القضية على  لوكيا  ومعتقدا  الطال  . 

درو - ، وعدد  الققترحة  الوحدة  لتنفيا كل در  من درو   الزمني  الوحدة، وعناوين  القخطط    

الدرو  ، والقضايا الخلقية القتضقنة داخل هاه الدرو  ، وتقثلت في :  الصداقة مين الجنسين ،  

امعتقاد في أولياخ هللا الصالحين ، امغترا  من أجل الرزق ، اإلادفاع من أجل الحصول على  

 القال ، العنف ضد القرأة ( . 

 وجاخ  على النحو التالي : آليا  تنفيا كل در  من الدرو  الخقسة  -

 األهداف الخاصة مالدر  .  .1

 التعريف مالقضية الخلقية القتضقنة داخل الدر  من خالل مقدمة اظرية حولكا.   .2

 النص القرا ي القنا ب للقضية موضوع الدر  . .3

األقوال  .4  ، الحكب    : مثل  مالقضية  القرتبطة  القادي  غير  الثقافي  التراث  أاقا   أهب   رح 

 حكايا  الاعبية ، األغااي الاعبية ، األل از ، األمثال الاعبية وغيرها ... ( .القأثورة ، ال

 القفردا  و القعااي الجديدة القتضقنة داخل القضية .  .5

خطوا  تنظيب القناقاة الجقاعية حول القضية من حيث أ بامكا   التاكر وإعادة اإلاتاج (،  .6

تط الطال     قبل  من  معكا  وامختالف  امتفاق  ووضع  أوجه  والقكارا (،  القفاهيب  بيا 
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ا تراتيجية ومخططا  ومدا ل وحلول لكا  التفكير ام تراتيجي (، اختيار البديل القنا ب 

القيب    ،  ) القو ع  التفكير  والبراهين    مالاواهد  مالقضية مدعًقا  القرتبطة  القاكال   لحل 

 والدرو  القستفادة .   

مين   القناقاا .7 التقويب القتنوعة  القتدرجة وفقًا لقستويا   أ اليب  التحريرية    ، واأل ئلة 

العقا القعرفي األرمعة ، تدريبا  على مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي ، أوراق عقل 

 الطال  والتكليفا  القنزلية الخاصة مكل قضية ( .

 ثانيًا : دليل المعلم : 

 واشتقل على : تب إعداد دليل القعلب للوحدة التدريسية الققترحة  

القادي  - غير  التراث  توظيف  مفكوب  عن  للقعلب  ومقدمة  الدليل  من  الكدف  وتضب   : الدليل  مقدمة 

 وآليا  تدريسه .

واصف   - ماكر  ر  قد   الاي   ) التعليقي  القحتو   الخقسة    الوحدة  درو   لتصقيب  زمني  مخطط 

 لقية من درو  الوحدة. تقريبًا   تة أ اميع ( مواقع حصتين أ بوعيًا ، كل أ بوع يتضقن قضية خ

-  ، القضية  مفكوب   : وتاقل   ) الوحدة  محتو   األخالقية    القضايا  من  قضية  كل  في  السير  خطة 

التكليفا    أهب  القستخدمة،  واألدوا   الو ا ل   ، مالقضية  القرتبطة  الاعبية  والروايا   الحكايا  

مستويا   من  مستو   مكل  الخاصة  التعليقية  واألااطة  الطال   عقل  القعرفي    وأوراق  العقا 

التفكير    ، ام تراتيجي  التفكير  والقكارا ،  القفاهيب  تطبيا   ، اإلاتاج  إعادة  و  التاكر  األرمعة   

 القو ع ( ، وأ اليب التقويب . 

 أدوات البحث القياسية :

 اختبار عقا القعرفة :   -1

 وفقًا للخطوا  التالية : قامت الباحثة مإعداد اختبار عقا القعرفة للوحدة التدريسية الققترحة ، وذلك    

 تحديد الهدف من االختبار :  -

الثااوي مقدينة      يكدف امختبار إلى قيا  مستويا  العقا القعرفي لدي عينة من  ال  الصف األول 

القضايا   في  مقترحة  تدريسية  وحدة  فاعلية  ف  تعرُّ وهو  البحث  هدف  لتحقيا  ؛  الجديد  مالوادي  الخارجة 

 عرفة لديكب .األخالقية قا قة على توظيف التراث الثقافي غير القادي لتنقية مستويا  عقا الق

 صياغة مفردات االختبار :  -

تبَّ تصقيب امختبار في صورة أ ئلة متنوعة ملغ عدد مفردا  امختبار خقس وعارين مفردة متدرجة     

القعرفي  للعقا  األعلى   القستو   إلى   ) اإلاتاج  إعادة  و  التاكر  القعرفي    للعقا  األداي  القستو   من 

 ة درجتان لتبلغ الدرجة الكلية لالختبار   خقسين درجة ( .   التفكير القو ع ( ، وخصصت لكل مفرد 

  * حسا  صدق امختبار :

وتب حسا       ، امختبار  لحسا  صدق  وذلك   ، ام تطالعية  العينة  امختبار على  متطبيا  الباحثة  قامت 

 الصدق مالطرق التالية : 
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 The arbitrators Validityصدق المحكمين :  •

في صورته      امختبار  عن  ريا عرض  وذلك  القحكقين   مطريقة صدق  امختبار  من صدق  التأكد  تب 

الترمية ، وتب الحصول على مؤشر   األولية على عدد من السادة القحكقين القتخصصين من أ اتاة كليا  

قامت الباحثة    ، وقد   %85لصدق محتو  امختبار ، حيث اتفا القحكقون على منا بته ومل ت اسبة امتفاق  

 مإجراخ التعديال  التي اقترحكا السادة القحكقون والتي تقثلت في تعديل صياغة معض مفردا  امختبار . 

 Discriminate Validityالصدق التمييزي لالختبار :  •

تصاعديًا      الطال   درجا   ترتيب  خالل  من  وذلك  التقييزي  الصدق  مطريقة  امختبار  حسا  صدق  تب 

( من العينة ام تطالعية أقل الدرجا  ، وتب تحديد   أحد عار(  %27.5عار (  البًا منسبة    وتحديد   أحد 

منسبة   ويتني%27.5 البًا  مان  اختبار  ا تخداب  وتب   ، الدرجا   أعلي  ام تطالعية  العينة  من   ) (U) 

Whitney   وعتين ،  للكاف عن دملة الفروق مين متو طي درجا   ال  العينة ام تطالعية في القجق

الاي يعد مؤشًرا لقدرة امختبار على التقييز مين القجقوعا  القختلفة من الطال  ، ويوضت الجدول التالي  

 قيقة اختبار مان ويتني مين متو ط درجا  الطال  للقجقوعتين في اإلرماعي األعلى ، واإلرماعي األداى: 

للمجموعتين في اإلرباعي األعلى ، واإلرباعي  ( قيمة اختبار مان ويتني بين متوسط درجات الطالب1جدول ) 

  األدنى

مجموعة  

 الطالب 

متوسط  العدد 

 الرتب

 Uقيمة  مجموع الرتب

 

 الداللة Zقيمة 

اإلرماعي 

 األعلى 

11 17.00 

 

187.00 0.000 -3.993 0.00 

 دالة إحصا يًا

اإلرماعي 

 األداى

11 6.00 

 

66.00 

    

( وهي أقل من مستو  الدملة  0.00يتضت من الجدول الساما أن قيقة مستو  دملة امختبار تساوي      

ويتني    0.01    مان  قيقة  أن  أيضاً  ويتضت   ،)U    تساوي قيقة    3.993-القحسومة  أقل من   U( وهي 

( مين    0.01(، وهاا يعني وجود فروق دالة إحصا ياً عند مستو       0.01الجدولية عند مستو  دملة    

إلى أن امختبار   يُاير  الدايا، وهاا  العليا،  القجقوعتين:  العينة ام تطالعية في  متو طي درجا   ال  

لديه امختبار  أن  أي  ؛  ام تطالعية  العينة  مجقوعتي  مين  التقييز  في  مين    صادق  التقييز  على  القدرة 

 القجقوعا  القختلفة للطال  وهاا مؤشر على صدق امختبار . 

  * حسا  ثبا  امختبار :

 تب حسا  ثبا  امختبار مالطرق التالية : 

 (  test-retest methodطريقة إعادة االختبار : ) •

مأرم    وتقدر  ام تطالعية  العينة  على  امختبار  متطبيا  الباحثة  قامت  ومعد حيث    ، و البة  عين  البًا 

تصحيت امختبار لكاه العينة قامت الباحثة متطبيا امختبار مرة أخر  على افس العينة معد خقسة عار  

يوًما من التطبيا األول ، ومعد تصحيت امختبار في التطبيا الثااي قامت الباحثة محسا  معامل امرتبا   

بار في كل من التطبيا األول والتطبيا الثااي ، ووجد  أاه مقعادلة مير ون مين درجا  الطال  في امخت

التطبيقين   0.990يساوي   مين  امرتبا   معامل  قيقة  التالي  الجدول  ويوضت   ، قوي  ارتبا   عامل  وهو 

 األول والثااي :  
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 ( معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني الختبار مستويات عمق المعرفة2جدول ) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط التطبيق 

 0.01 0.990 األول

 الثااي

 Alpha-Kronbachطريقة ألفا كرونباخ :   •

ودلت النتا ج على أن معامل    SPSSكقا تب حسا  ثبا  امختبار مطريقة ألفا كرواباخ ما تخداب مراامج     

 ( ، مقا يدل على ثبا  امختبار وصالحيته للتطبيا .  0.995ثبا  امختبار ككل   

 ( قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ الختبار مستويات عمق المعرفة  3جدول ) 

 مستوى الداللة معامل ألفا كرونباخ عدد المفردات 

25 0.995 0.01 

 * تحديد الزمن القنا ب لالختبار :  

متو ط     حسا   ثب  امختبار،  على  اإلجامة  في  كل  الب  ا ت رقه  الاي  الزمن  متسجيل  الباحثة  قامت 

الزمن الالزب لإلجامة عن امختبار ، وقد كان متو ط الزمن القست رق لحل مفردا  امختبار هو تسعون  

 دقيقة    اعة و اصف ( .

 ( 6الختبار : ) ملحق الصورة النهائية ل •

النكا ية     صورته  في  امختبار  أصبت   ، ام تطالعية  التجرمة  واتا ج  القحكقين  السادة  آراخ  ضوخ  في 

يتكون من خقس و عارين مفردة مقسقة على مستويا  العقا القعرفي األرمعة مواقع   عار مفردا  

القفاه تطبيا  لبعد  مفردا   وخقس   ، اإلاتاج  وإعادة  التاكر  لبعد  لبعد  مفردا   وخقس   ، والقكارا   يب 

 التفكير ام تراتيجي ، وخقس مفردا  لبعد التفكير القو ع ( .

 مقيا  اماكقاق القرا ي القعرفي :   -2

البحث     مقت ير  القتعلا  النظري  األد   على  ام الع  معد  القعرفي  القرا ي  اماكقاق  مقيا   تصقيب  تب 

الحالي ، وكالك الدرا ا  السامقة التي تناولت مقاييس اماكقاق القرا ي ، وكان الققيا  من اوع التقدير 

 الثالثي األمعاد ، وذلك وفقا للخطوا  التالية : 

 ياس : تحديد الهدف من المق •

األول     الصف  لد   ال   القعرفي  القرا ي  اماكقاق  مكارا   توافر  مد   ف  تعرُّ إلى  الققيا   يكدف 

الثااوي العاب ، وذلك لتحقيا هدف البحث وهو ميان فاعلية وحدة تدريسية مقترحة في القضايا األخالقية  

 القرا ي القعرفي لديكب . قا قة على توظيف التراث الثقافي غير القادي  لتنقية مكارا  اماكقاق 

 صياغة مؤشرات المقياس : 

الطالب من مكارا       تقكن  تعبر عن مد   إيجامية  الققيا  في صورة عبارا   تقَّت صياغة مؤشرا  

تدرج   وتب  األولية من  بعة وعارين مؤشًرا،  الققيا  في صورته  ن  وتكوَّ  ، القعرفي  القرا ي  اماكقاق 

( مالتقدير الثالثي األمعاد على النحو التالي  متوفر ،   Likertة ليكر     التقييب على القؤشرا  وفا  ريق

التقييب    درجا   وخصصت   ) متوفر  غير   ، ما  حد  إلى  حاف  1،  2،  3متوفر  تب  ثب   ، التوالي  على   )



وحدة تدريسية في القضايا األخالقية قائمة على توظيف التراث الثقافي غير المادي لتنمية مستويات عمق المعرفة  

 الثانوية واالنهماك القرائي لدى طالب المرحلة  

          
 2021 العاشرالعدد   22المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 358 - 

للققيا  خقسة وعارين   النكا ية  اتفاق السادة القحكقين لتصبت الصورة  الققيا  مناًخ على  مؤشرين من 

و  ، غير  مؤشًرا  القعقدة  النصوص  قراخة  أحب  مثل    العبارا   معض  حاف  عن  التحكيب  اتا ج  أ فر  

الناتجة عن   السامقة  البحث ، و  ا تخدب معلوماتي  مقت ير  يرتبط  الواضحة ( لتضقنكا جااب وجدااي م 

ثل   أهتب  القراخة عند مواجكتي لقاكلة ما ( اظًرا لتكرار محتو  العبارة  امقًا ، وتعديل معض العبارا  م

  ،  ) الققروخة  القادة  في  الدقيقة  التفاصيل  أحدد  إلى     ) الققروخة  القادة  في  القتضقنة  الدقيقة  مالتفاصيل 

وعارين  خقس  للققيا   الدايا  والدرجة   ، درجة  و بعين  خقس  للققيا   القصو   الدرجة  تكون  ومالك 

 درجة .

 * حسا  صدق الققيا  : 

 تطالعية للتأكد من صدقه مالطرق التالية :  تب تطبيا الققيا  على العينة ام    

 The arbitrators Validityطريقة صدق المحكمين :  •

اعتقد  الباحثة في حسا  صدق الققيا  على صدق القحكقين وذلك عن  ريا عرض الققيا  في      

مكد  وذلك   ، الترمية  كليا   أ اتاة  من  القتخصصين  القحكقين  السادة  من  عدد  على  األولية  ف  صورته 

وتب    ، البحث  لكدف  ومنا بتكا  العبارا   ومال قة   ، الصياغة  صحة  حيث  من  حوله  رأيكب  ا تطالع 

الحصول على مؤشر لصدق محتو  الققيا  ، حيث اتفا السادة القحكقون على منا بتكا ، ومل ت اسبة 

 %. 90امتفاق 

  Discriminate Validityالصدق التمييزي :   •

تصاعديًا  تب حسا  صدق      الطال   درجا   ترتيب  من خالل  وذلك  التقييزي  الصدق  مطريقة  الققيا  

( من العينة ام تطالعية أقل الدرجا  ، وتب تحديد   أحد عار  %27.5وتحديد   أحد عار (  البًا منسبة   

 (U) ( من العينة ام تطالعية أعلي الدرجا  ، وتب ا تخداب اختبار مان ويتني%27.5(  البًا منسبة   

Whitney    للكاف عن دملة الفروق مين متو طي درجا   ال  العينة  ام تطالعية في القجقوعتين

الجدول  الطال  ، ويوضت  القختلفة من  القجقوعا   مين  التقييز  الققيا  على  لقدرة  يعد مؤشًرا  الاي   ،

ي األعلى ، واإلرماعي  التالي قيقة اختبار مان ويتني مين متو ط درجا  الطال  للقجقوعتين في اإلرماع 

 : األداى

(  قيمة اختبار مان ويتني بين متوسط درجات الطالب للمجموعتين في اإلرباعي األعلى ، واإلرباعي 4جدول ) 

  األدنى

مجموعة  

 الطالب 

متوسط  العدد 

 الرتب

 Uقيمة  مجموع الرتب

 

 الداللة Zقيمة 

اإلرماعي 

 األعلى 

11 17.00 

 

187.00 0.000 -4.034 0.00 

 دالة إحصا يًا

اإلرماعي 

 األداى

11 6.00 

 

66.00 

    

تساوي         الققيا   دملة  مستو   قيقة  أن  الساما  الجدول  من  مستو    0.00يتضت  من  أقل  وهي   )

( وهي أقل من قيقة   4.034-القحسومة تساوي    U(، ويتضت أيضاً أن قيقة مان ويتني    0.01الدملة    
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U      0.01     (، وهاا يعني وجود فروق دالة إحصا ياً عند مستو  0.01الجدولية عند مستو  دملة   )

أن   إلى  يُاير  وهاا  الدايا،  العليا،  القجقوعتين:  في  ام تطالعية  العينة  درجا   ال   متو طي  مين 

التقييز   القدرة على  التقييز مين مجقوعتي العينة ام تطالعية ؛ أي أن الققيا  لديه  الققيا  صادق في 

 مين القجقوعا  القختلفة للطال  وهاا مؤشر على صدق الققيا  . 

 حسا  معامل ثبا  الققيا  :  *

 تب حسا  ثبا  الققيا  مالطرق التالية : 

 طريقة إعادة التطبيق :   •

حيث قامت الباحثة متطبيا الققيا  على العينة ام تطالعية وتقدر مأرمعين  البًا ،  ومعد تفريغ اتا ج    

الققيا  لكاه العينة قامت الباحثة متطبيا الققيا  مرة أخر  على افس العينة معد خقسة عار يوًما من  

الباح  قامت  الثااي  التطبيا  في  النتا ج  تفريغ  ومعد   ، األول  مقعادلة  التطبيا  امرتبا   معامل  محسا   ثة 

مير ون مين درجا  الطال  في الققيا  في كل من التطبيا األول والتطبيا الثااي ووجد  أاه يساوي  

األول    0.725 التطبيقين  مين  امرتبا   معامل  قيقة  التالي  الجدول  ويوضت   ، قوي  ارتبا   معامل  وهو 

 والثااي :  

 يق األول والثاني لمقياس االنهماك القرائي المعرفي ( معامل االرتباط بين التطب5جدول ) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط التطبيق 

 0.01 0.725 األول

 الثااي

  Alpha-Kronbach معامل ثبات ألفا كرونباخ : •

مراامج      ألفا كرواباخ من خالل  مطريقة  البطاقة  ثبا   تب حسا   وكان معامل  SPSS كقا  اإلحصا ي 

 ، مقا يدل على ثبا  الققيا  وصالحيته للتطبيا. 0.838ثبا  البطاقة ككل  

 ( قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس االنهماك القرائي المعرفي6جدول ) 

 مستوى الداللة باخمعامل ألفا كرون عدد المؤشرات

25 0.838 0.01 
  

 :  التطبيق القبلي ألدوات البحث

يوب      التطبيا  تب  قبليًا، وقد  التجريبية تطبيقًا  القجقوعة  البحث على  أدوا   تطبيا  ب  2020/    11/  6تب 

على العينة األ ا ية للبحث ، وذلك معد تعريف الطال  مالكدف من البحث والتأكد من وضوح العبارا   

 وتعليقا  األدوا  .

 التدريس لمجموعة البحث: 

الوحدة      تدريس  مين  تب  ما  الفترة  في  الققترحة  حتى  2020/ 11/ 10التدريسية  أي  22/12/2020ب  ب 

ا ت رق تدريس القحتو  شكر واصف تقريبًا    تة أ اميع ( مقعدل حصتين أ بوعيا ، واظًرا لظروف 

( عبر شبكة اإلاترات ؛ إلتاحة الفرصة  zoomجا حة كرواا في هاا العاب تقت ام تعااة مبراامج الزوب  

 للقااركة التزامنية وا تكقال التكليفا  وأوراق العقل القتضقنة داخل الوحدة الدرا ية .للطال  
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 التطبيق البعدي ألدوات البحث:

معد اماتكاخ من تدريس محتو  الوحدة الققترحة لقجقوعة البحث ، أعيد تطبيا أدوا  البحث تطبيقا      

 .  SPSSا  إحصا يًا ما تخداب البراامج اإلحصا ي معديًا على القجقوعة التجريبية ، وتقت معالجة البياا

 نتائج البحث وتفسيرها: 

دال إحصةا يًا مةين متو ةطي درجةا  القجقوعةة   للتحقا من الفرض األول للبحث و هو " يوجد فرق •

 التجريبية في التطبيقين   القبلي والبعدي (  مختبار مستويا  عقا القعرفة لصالت التطبيا البعدي" .

ف مد  تحقا هاا الفرض تب إجراخ التطبيةا البعةدي للقجقوعةة التجريبيةة لقعرفةة مةد  وجةود      ولتعرُّ

فروق دالة إحصا يًا مين التطبيقين القبلي و البعدي أب م  ، وتب ذلك من خالل الققاراة مين اتا ج القجقوعة 

،   (50 ن =  علًقا مأن لتطبيقين ،التجريبية قبليًا و معديًا ، وحسا  قيقة   ( للفرق مين متو طي درجا  ا

 والجدول التالي يوضت هاه العالقة :

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحساب قيمة "ت" لدرجات الطالب في التطبيقين القبلي    7جدول ) 

 والبعدي في اختبار مستويات عمق المعرفة لمجموعة البحث : 

االنحراف  المتوسط التطبيق  البعد 

 المعياري 

 مستوي الداللة قيمة ت

التذكر و إعادة  

 اإلنتاج

 3.676 9.58 القبلي 

4.435 

دال عند أقل من  

0.01 

 3.455 12.74 البعدي 

تطبيق المفاهيم  

 والمهارات

 1.591 3.28 القبلي 

4.049 

دال عند أقل من  

0.01 

 1.856 4.68 البعدي 

التفكير  

 االستراتيجي

 1.764 3.90 القبلي 

3.588 

دال عند أقل من  

0.01 
 1.804 5.18 البعدي 

 2.157 4.96 القبلي  التفكير الموسع 

 
4.428 

دال عند أقل من  

0.01 

 1.649 6.66 البعدي 

  7.483 21.72 القبلي  الكلي

5.233 

 

 دال عند أقل من 

0.01 

 6.913 29.26 البعدي 

يتضت من الجدول الساما أن قيقة " " للفرق مين متو ط درجا  مجقوعة البحث في التطبيقين القبلي    

( ، كقا أن قيقة " " للفرق مين   0.01( وهي قيقة دالة إحصا يًا عند مستو     5.233والبعدي تساوي  

في التطبيقين القبلي متو ط درجا  الطال  في كل مستو  من القستويا  األرمعة مختبار عقا القعرفة  

( وهي قيب دالة إحصا يًا عند مستو   4.428،  3.588،  4.049،   4.435والبعدي تساوي على التوالي  

( ، هاا يعني أن هناق تحسةن واضةت فةي األداخ البعةدي لقجقوعةة البحةث ، وهةاا يؤكةد إيجاميةة   0.01 
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دريس الل ة العرمية لد   ةال  الصةف الوحدة التدريسية الققترحة في تنقية مستويا  عقا القعرفة في ت

( ، Huange,H,2006األول الثةةااوي العةةاب  مجقوعةةة البحةةث(، وهةةاا يتفةةا مةةع درا ةةا  كةةل مةةن:  

 Viator,C,2010    ، )Zhang,D,Yang,X,2016   التي أكةد  علةى أهقيةة تنقيةة مسةتويا  عقةا )

 القعرفة في تدريس الل ا  القختلفة ، ومالتالي يتب قبول الفرض .

دال إحصةا يًا مةين متو ةطي درجةا  القجقوعةة   للتحقا من الفرض الثااي للبحث وهو " يوجد فةرق •

التجريبيةةة فةةي التطبيقةةين   القبلةةي والبعةةدي (  لققيةةا  اماكقةةاق القرا ةةي القعرفةةي لصةةالت التطبيةةا 

 البعدي".

ف مد  تحقا هاا الفرض تب إجراخ التطبيا البعدي للققيةا  علةى القجقوعةة التجريبيةة لقعرفةة     ولتعرُّ

مد  وجود فروق دالة إحصا يًا مين التطبيقين القبلي و البعدي أب م ، وتب ذلك من خالل الققاراة مين اتا ج 

ا مةأن متو طي درجا  التطبيقةين ،القجقوعة التجريبية قبليًا و معديًا ، وحسا  قيقة   ( للفرق مين   علقةً

 ،  والجدول التالي يوضت هاه العالقة : (50 ن = 

( المتوسط الحسابي واالنحرافي المعياري وحساب قيمة "ت" لدرجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي    8جدول ) 

 في مقياس االنهماك القرائي المعرفي لمجموعتي البحث 

 مستوي الدملة قيقة   اماحراف القعياري القتو ط  التطبيا  مؤشرا  الققيا  

 الكلي 

 

 القبلي
46.32 8.105 

4.718 

 

دال عند مستو  

0.000 
 البعدي

54.50 9.197 

يتضت من الجدول الساما أن قيقة " " للفرق مين متو ط درجا  مجقوعة البحث في التطبيقين القبلي    

( ، وهاا يدل على 0.01( وهي قيقة دالة إحصا يا عند مستو  أقل من  4.718والبعدي للققيا  تساوي  

اماكقةاق القرا ةي  أن الوحدة التدريسية الققترحةة تتصةف مدرجةة عاليةة مةن الفاعليةة فةي تنقيةة مكةارا  

 القعرفي .

ويتضت مقا  با أن هناق تحسن واضت في األداخ البعدي لقجقوعة البحث ، وهاا يؤكد إيجامية الوحةدة    

التدريسية القا قة على توظيف التراث الثقافي غير القادي في تنقية مسةتويا  عقةا القعرفةة  واماكقةاق 

 العاب  مجقوعة البحث( ، ومالتالي يتب قبول الفرضين .القرا ي القعرفي لطال  الصف األول الثااوي 

 تعليق عام على نتائج البحث : 

من العرض الساما لنتا ج البحث يتضت أن الوحةدة التدريسةية الققترحةة القا قةة علةى توظيةف التةراث    

ز  السةبب الثقافي غير القادي أ كقت في تنقية معظب األمعاد التي تضقنتكا مت يرا  البحةث التامعةة ويعة

 في ذلك إلى :

األمثال  .1  ، الحكايا    ، الاعبية  األغااي  القتقثلة في    القادي  الاعبي غير  الثقافي  التراث  أااطة 

على   القا قة  الققترحة  التدريسية  الوحدة  تضقنتكا  التي   ) وغيرها  األل از...   ، الحكب   ، الاعبية 

ة امجتقاعية لطال  الصف األول  توظيف التراث الثقافي غير القادي في تدريس القضايا الخلقي

ما   وهاا   ، الطال   ومثيرة مهتقاما   واقعية  التدريس  عقلية  في جعل  أ كب  مقا  العاب؛  الثااوي 

 ( . 2019( ،   أمو الفتوح ،   2018أكدته درا ة كل من   رمضان ،
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وامتجاها   .2 الفكرية  القعتقدا   في  تؤثر  التي  امجتقاعية  الخلقية  القضايا  على  القختلفة    التركيز 

 لد  القتعلقين في هاه القرحلة العقرية؛ مقا أثار دافعيتكب احو عقلية التعلب . 

القرتبطة  .3 والتكليفا    ، التعليقية  األااطة  إعداد  أثناخ  الطال   مين  والتفاعل  اإليجامية  القااركة 

دة امتجاه  مقستويا  عقا القعرفة األرمعة ، وتوزيع األدوار مينكب خالل العقل ، مقا أ كب في زيا

( ،   الفيل ،    Viator,C,2010اإليجامي لديكب احو عقلية التعلب ، وهاا ما أكد  عليه درا ا   

 (  2020( ،   إمراهيب ، 2018

البعد عن عوامل القلل التي تسببكا الطرا ا النظرية في تدريس مقرر الل ة العرمية، وامتجاه احو   .4

األاقا  خالل  من  الل ة  درا ة  في  في الواقعية  الطالب  يعياه  الاي  الثقافي  للتراث  القختلفة    

 القجتقع القحيط مه ، والتي تؤثر مطبيعة الحال في أفكاره و لوكياته.  

امهتقاب متنقية مكارا  اماكقاق القرا ي القعرفي لطال  القرحلة الثااوية من خالل التركيز على  .5

لت   ، مقار تكا  أثناخ  الل وية  وراخ  وما  الل وية  وإمداًعا  األااطة  عققًا  أكثر  القراخة  عقلية  صبت 

 ( .  2017وتاويقًا للطال  ، وهاا ما أوصت مه درا ة  محقد ، حامد ، 

 توصيات البحث : 

 مناخ على اتا ج البحث تقت صياغة التوصيا  التالية : 

امجتقاعي (، والتركيز  امهتقاب متنقية أاقا  و مكارا  اماكقاق القرا ي األخر  مثل   الوجدااي ،  -1

 على مكارا  القراخة التي تتطلب التعقا داخل النصوص الققروخة .

القيب الخلقية للطال  خاصة مع ال زو الفكري ال رمي   -2 تنقية  التركيز على البرامج التي تعتقد على 

 الاي تسبب في ظكور كثير من السلوكيا  الدخيلة غير الققبولة مجتقعيًا  .

ث التي توظف مستويا  العقا القعرفي لد  الطال  مصفة عامة ، و ال  القرحلة امهتقاب مالبحو -3

 الثااوية مصفة خاصة ؛ مواكبةً مع التطورا  الحديثة داخل منظومة التعليب الثااوي . 

توظيف   -4 مدخل  مثل    القجتقع  في  السا دة  الخلقية  مالقضايا  تكتب  التي  الحديثة  مالقداخل  امهتقاب 

 ر القادي ، ومدخل التحليل األخالقي و غيرها ...( .التراث الثقافي غي

امهتقاب مالبرامج التي تكتب مالجوااب البحثية لد   ال  القرحلة الثااوية؛ مقا يتطلب خروجه عن   -5

 إ ار الققرر الدرا ي التقليدي إلى جوااب أعقا وأو ع للقعرفة . 

مالقعتقدا   -6 الثااوية  القرحلة  و الب   ، عامة  مصفة  الطال   واألعراف    رمط  والتقاليد  والقيب 

 القجتقعية، وذلك من خالل توظيف التراث الثقافي القادي وغير القادي .  

 البحوث المقترحة :  

 يقكن اقتراح مجقوعة من البحوث في ضوخ اتا ج البحث تتقثل في :  

ا ةي مراامج مقترح قا ب على توظيف التةراث الثقةافي غيةر القةادي فةي تنقيةة مكةارا  اماكقةاق القر .1

 امجتقاعي و ام تراتيجي لد   ال  القرحلة الثااوية . . 

وحدة تدريسية مقترحة قا قة علةى توظيةف التةراث الثقةافي غيةر القةادي فةي تنقيةة مكةارا  القةراخة  .2

 التحليلية لد   ال  القرحلة الثااوية . 

قرا ةي لةد   ةال  مراامج إلكترواي قا ب على مةدخل التحليةل األخالقةي لتنقيةة مكةارا  اماكقةاق ال .3

 القرحلة الثااوية . 
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 مد  تضقين مقررا  الل ة العرمية مالقرحلة الثااوية لقستويا  العقا القعرفي   درا ة تحليلية ( .  .4

مراامج في القضايا امجتقاعية األخالقية قا ب على توظيف التراث الثقافي غير القادي لتنقية القكارا   .5

 القرحلة اإلعدادية  .العليا للفكب القرا ي لد  تالميا 

 مراامج تدريبي الكترواي لتنقية مستويا  العقا القعرفي لد  معلقي الل ة العرمية مالقرحلة الثااوية . .6

وحدة مقترحة قا قة على آليا  توظيف التراث الثقافي غير القادي لتنقيةة مسةتويا  العقةا القعرفةي  .7

 والقراخة الناقدة لد   ال  القرحلة اإلعدادية . 

 مة المراجع :  قائ

 أوالً : المراجع العربية :  

 القرآن الكريب .  .1

  VARK(: فاعلية تنظيب محتو  وحدة في العلوب وفا اقوذج  2020إمراهيب ، امتساب علي أحقد   .2

أاقا     ذوي  اممتدا ية  القرحلة  تالميا  لد   الخيالي  والتصور  القعرفة  عقا  مستويا   تنقية  في 

 .  1276:   1221( ، 47عدد  ،   ، جامعة  وهاج الترمية مجلة كليةالتعلب القختلفة ، 

تنقية  2017إمراهيب ، عاصب محقد   .3 الرققية في  التعلب  ما تخداب وحدا   العلوب  تدريس  أثر   :)  )

عقا القعرفة العلقية والثقة مالقدرة على تعلب العلوب لد   ال  الصف الثااي القتو ط ، مستويا   

 .  145:   99( ،  125( ، عدد 32، جامعة الكويت ، مجلد  القجلة الترموية

، القركز الجامعي  التراث الثقافي غير القادي مقنطقة الطارف  ( :  2008آ يا ، زويش وآخرون    .4

 مالطارف ، معكد الل ة العرمية وآدامكا ، قسب األد  العرمي . 

فاعلية مدخل التراث في تدريس التاريخ لتنقية معض القيب    ( :2019أمو الفتوح ، شيقاخ رشدي   .5

، ر الة ماجستير غير مناورة ، جامعة القنوفية  ، كلية الجقالية لد  تالميا القرحلة اإلعدادية  

 مية . التر

، األ كندرية ، مصر : دار  األاثرومولوجيا الثقافية( : 2005أحقد ، فاروق ، عبا   ، محقد   .6

 القعرفة الجامعية .

لتنقية عقا القعرفة  STEM ( فعالية مراامج تدريبي في تعليب2018الباز ، مروة محقد محقد    .7

،   مجلة كلية الترميةالخدمة ،    والققار ا  التدريسية والتفكير التصقيقي لد  معلقي العلوب أثناخ

 .54:   1( ، 12( ، عدد  34جامعة أ يو  ، مجلد  

، مركز درا ا  الوحدة التراث والحداثة ، درا ا  ومناقاا  ( :  1991الجامري ، محقد عامد   .8

 العرمي ، ميرو  لبنان . 

محقود    .9 ،  اهر  :  2011الحنان  لت(  التاريخية  والطرا ف  التراث  مدخلي  ا تخداب  دريس  أثر 

األول  الصف  تالميا  لدي  الو ني  واماتقاخ  التاريخي  البحث  مكارا   معض  تنقية  في  التاريخ 

 ر الة دكتوراه غير مناورة ، جامعة أ يو  ، كلية الترمية مالوادي الجديد . ،  اإلعدادي

ة  ااكقاق الطلبة في تعلب الل ة اإلاجليزية وعالقته مكل من عالق( :  2013الزعبي ، رافعة رافع    .10

تعلقكا  احو  واتجاهاتكب  اإلاجليزية  الل ة  مقعلقي  الترموية،    الطلبة  العلوب  في  األرداية  ،    القجلة 

 .241:  221( ، 2( ، عدد  9مجلد 
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دور التراث الاعبي في تحسين مستو  التاوق القو يقي لطال  ( :  2019السيد ، أمير محقد     .11

األ ا ي التعليب  من  اإلعدادية  كلية   القرحلة   ، حلوان  جامعة   ، مناورة  غير  ماجستير  ر الة   ،

 الترمية القو يقية . 

(: أهقية الحفاظ على التراث الثقافي غير القادي في القوصل 2018العبيدي ، علي أحقد محقد   .12

 . 96:   81( ، 48، جامعة القوصل ، عدد   موصلية مجلة درا ا   ،

لتوظيف أاقوذج التعلب القا ب على السيناريو  ( :مراامج مقترح  2018الفيل ، حلقي محقد حلقي    .13

(SBL)    في التدريس وتأثيره في تنقية مستويا  عقا القعرفة وخفض التجول العقلي لد   ال

:   2، جامعة القنوفية ، العدد الثااي ،    مجلة كلية الترمية  كلية الترمية النوعية جامعة األ كندرية ،

66 . 

، درا ة تطبيقية في مسرح  عدهللا التراث في القسرح    توظيف( :  2000القخلف ، حسن علي   .14

 واو  ، دماا ،  ورية  : دار األوا ل للنار و التوزيع .

،    6،    توظيف التراث في الاعر الجزا ري الحديث  ( ،  2007مويعيور ، موجقعة وآخرون   .15

 عنامة ، الجزا ر : مطبعة القعارف .

 ، ميرو  ، لبنان : دار الاروق .  القوروث الاعبي  ( :1992خورشيد ، فاروق    .16

تصور مقترح لال تفادة من معض األغااي الاعبية القصرية  ( :  2018رمضان ، فا قة محقد     .17

، ر الة ماجستير غير مناورة  ، جامعة القنوفية ، كلية الترمية    في امرتجال القو يقي التعليقي

 النوعية . 

مد  توفر مستويا  العقا القعرفي في كتب األحياخ ( :2019 شاهين ، عبد الرحقن من يو ف   .18

مجلة كلية   "،درا ة تحليلية    "في الققلكة العرمية السعودية    -اظاب الققررا     -للقرحلة الثااوية  

 . 771:   732، (10، جامعة أ يو  ، العدد   الترمية

إ قاعيل    .19 ماهر   ، م 2002صبري  على  القرميين  لتدريب  مقترح  مراامج   : التساؤم   (  واجكة 

القؤتقر العلقي الساد  ، الترمية العلقية  العلقية الصعبة والقحرجة األكثر شيوًعا لد  األ فال ،  

 أغسطس . 31:   28( ، 1، جامعة عين شقس ، كلية الترمية ، مجلد  و ثقافة القجتقع

، األ كندرية ،   امجتقاع مدخل علب  :  (  2008عبد الرحقن ، عبدهللا محقد ، غنيب ، السيد رشاد     .20

 مصر : دار القعرفة الجامعية للطبع والنار والتوزيع .

جقعة    .21 آمال   ، الفتاح  لتنقية  2013عبد  التطبيقية  األخالق  فلسفة  في  مقترحة  وحدة  فاعلية   :  )

  ،  ) امجتقاع  و  الفلسفة  القعلقين  شعبة  الطال   لد   األخالقية  مالقضايا  الجقعية  الوعي  مجلة 

 .  80:   13( ، 50، عدد للدرا ا  امجتقاعية الترموية 

تنقية أصناف  2016عبدهللا ، أمل    .22 الااتي في  التساؤل  قا ب على ا تراتيجية  تدريبي  مراامج   : )

القؤ سة العرمية لال تاارا  العلقية العقا القعرفي لد  معلقا  الل ة العرمية للقرحلة الثااوية ،  

 . 38:   1( ، 53عدد  (،17، مجلد وتنقية القوارد البارية 

(: فعالية ا تخداب إ تراتيجية عظب السقكة في تدريس البيولوجي  2018عزاب ، محقود رمضان   .23

في تنقية عقا القعرفة البيولوجية ومكارا  التفكير البصري لد   ال  الصف الثااي الثااوي ،  

 . 146:   109( ،  9عدد  ( ،21مجلد ، الجقعية القصرية للترمية العلقية ،  مجلة الترمية العلقية

( : أثر ا تخداب مدخل التراث في تدريس الدرا ا  امجتقاعية في 2008عالب ، عبا  راغب   .24

القؤتقر العلقي األول، ترمية القوا نة ومناهج  تنقية الكوية الثقافية لد  تالميا القرحلة اإلعدادية ، 

 . 628:   588( ، 2ية ، مجلد ،الجقعية الترموية للدرا ا  امجتقاع الدرا ا  امجتقاعية
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وليد محقد خليفة   .25  ، الج رافيا 2018فرج هللا  تدريس  إلكترواى فى  أ ئلة  منك  ا تخداب  تأثير   :)

مقسب   التحصيل  منخفضا   الطالبا   لد   امختبار  قلا  وخفض  القعرفية  األعقاق  تنقية  على 

:    451( ،    35، جامعة جنو  الوادي ، كلية الترمية مقنا ، عدد     مجلة العلوب الترمويةالج رافيا ،  

495 . 

( : أثر تدريس العلوب ما تخداب مدخل حل القاكال  مفتوحة  2019محقد ، أشرف عبد القنعةب     .26

  ، القتو ط  األول  الصف  لد   ال   العلقية  القعرفة  عقا  وتنقية  التحصيل  على  مجلة النكاية 

 .  32:   1( ، 7(، عدد  77، الجقعية القصرية للترمية العلقية ، مجلد  الترمية العلقية

(: مكارا  اماكقاق القرا ي في الل ة العرمية لد   ال   2017قد ، محقود ، حامد ، وحيد    مح .27

مجلة جامعة القلك خالد  التعليب العاب وعالقتكا مالقرحلة التعليقية وتعليب الوالدين والقدرة الل وية ،  

 . 257:   225،  (1( ، عدد 4، مجلد للعلوب الترموية 

ث الثقافي غير القادي تراث الاعو  الحي ، مركز دماا لكمحاث ( : الترا2017معال ،  الل   .28

 ( ، متاح على :  4، عدد    لسلة أوراق دمااو الدرا ا  ، 

-rigor-increase-knowledge-depth-https://www.edutopia.org/blog/webbs

aungst-gerald 
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Abstract :   

    The aim of the current research is to identify the effectiveness of a teaching unit in ethical 

issues based on the intangible heritage to develop levels of depth of knowledge and reading 

engagement among first year secondary students. To achieve the goal, a depth of knowledge 

test and a reading-cognitive engagement scale were designed, it was applied to a sample of 

(50) students in the first year of Al Shaarawy Secondary School for Girls in Kharga City in 

the New Valley. It was concluded that there was a statistically significant difference between 

the mean scores of the pre and post applications of the test and the scale in favor of the post 

application of the experimental group. As the research has taken the one-group experimental 

design, the differences between the results of the two applications before and after the 

experimental group in the depth of knowledge test were statistically significant at the level of 

(0.01). The cognitive reading engagement scale is significant at the level of (0.01) in favor of 

the dimensional application, and this indicates the effectiveness of the proposed unit in 

developing the levels of depth of knowledge and reading cognitive engagement for first year 

secondary students, The study suggests a set of recommendations, including: the need to pay 

attention to develop  the levels of depth of knowledge among secondary school Students.   

   

Key words: ( Ethical issues, Cultural Intangible heritage, Reading 

Preoccupation , Depth of  Knowledge 
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