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 يف إثسائيت بأنشطت املدعن يالبنائ يبايب منىذج فاعليت
 يلد املعسفت وزاء ها ههازاث وتنويت العلىم هادة حتصيل

 ياإلعداد يالثان الصف يف علويا   املىهىبني التالهير
 ية نموذج بايبعمىفا عمىالتعرف  الى الحالية الدراسة ىدف –الممخص

كل من: التحصيل، وتنمية ميارات  يالمدعم بأنشطة إثرائية ف يالبنائ
 يالصف الثان يالتالميذ الموىوبين عمميًا ف يما وراء المعرفة لد

( تمميذًا من مدرسة 29) تكونت مجموعة البحث من، وقد ياإلعداد
 يالعروبة اإلعدادية المشتركة؛ تم انتقاؤىم وفقًا لمتعريف اإلجرائ

ذلك البحث. ويستمد البحث أىميتو من ضرورة  يلمموىوب عمميًا ف
إدخال  عمىالكشف عن التالميذ الموىوبين عمميًا ورعايتيم؛ عالوة 

عن طريق تدعيمو بأنشطة إثرائية  يالبنائ ينموذج بايب عمىتعديالت 
( المنيج 1بشكل يتناسب مع ىؤالء التالميذ، وقد استخدم الباحث: )

لمبحث والوحدة التجريبية بما تشتمل  يإعداد اإلطار النظر  يف يالوصف
تحميل  يو من: كتاب التمميذ وكراسة النشاط ودليل المعمم، وفيعم

المتمثل  يالجزء الميدان يف يب( والمنيج شبو التجري2النتائج وتفسيرىا )
القياس  عمىيقوم  يالمجموعة الواحدة الذ يذ يالتصميم التجريب يف

 لمتغيرات البحث التابعة. يوالبعد يالقبم
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد
( بين 0001) مستوىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -1

 يكل من التطبيقين القبم يدرجات تالميذ مجموعة البحث ف يمتوسط
بالنسبة لكل من: التحصيل ككل، وكل  يلصالح التطبيق البعد يوالبعد
 –تركيب  –تحميل  –تطبيق  –فيم  –تذكر ) اتو الستةيمستو من 

 تقويم(، وميارات ما وراء المعرفة ككل، وكل ميارة فرعية من مياراتيا
 تنظيم المعرفة(. –معرفة المعرفة )
سب المعدلة لبميك مقبولة بصفة عامة لكل من: جاءت نسبة الك -2

(، 0078اتو ما عدا التركيب )يمستو من  مستوىالتحصيل ككل، وكل 
حين جاءت غير مقبولة بالنسبة لمقياس ميارات ما وراء المعرفة  يف

 ككل، ولكل ميارة فرعية من مياراتو.
كان كبيراً  المدعم بأنشطة إثرائية يالبنائ يحجم تأثير نموذج بايب -3

 ااتو، وميارات ميمستو من  مستوىكل من: التحصيل ككل، وكل  عمى

 وراء المعرفة ككل، وكل ميارة من مياراتيا الفرعية.
 يالبحث بضرورة تصميم بعض الوحدات أو البرامج ف يوأوص     

المدعم بأنشطة  يالبنائ يعموم المرحمة اإلعدادية وفق نموذج بايب
عداد كتيب إسترشادإثرائية لألسرة والمدرسة لمكشف عن التالميذ  ي، وا 

العموم  يالموىوبين عمميًا ورعايتيم، وعقد دورات تدريبية لمعمم
وموجيييا لتعريفيم بأىمية تنمية ميارات ما وراء المعرفة من خالل 

إعداد وحدات دراسية تدرس ضمن برامج  الىم العموم، إضافة ميعت
ب تتناول الربط بين النظرية البنائية والموىبة كميات التربية لمطال
 يالمدعم بأنشطة إثرائية ف يالبنائ ينموذج بايب عمىالعممية والتدريب 

 أثناء دروس التربية العممية أو التدريس المصغر.
، األنشطة اإلثرائية، تحصيل يالبنائ ي: نموذج بايبالكممات المفتاحية

 ة، التالميذ الموىوبون عمميًا.مادة العموم، ميارات ما وراء المعرف
 ةالمقــدم. 1

تتميز المجتمعات اإلنسانية بمختمف دول العالم المتقدم منيا      
والمتواصل نحو مسايرة ركب التقدم  الدؤوببسعييا  يوالنام

من العمماء  ياستراتيجعن طريق امتالكيا لرصيد  يالحضار 
مجاالت الحياة جميعيا ذلك أن قوة  يوالمكتشفين والمخترعين ف

زيادة إعداد  عمىقدرتيا  يمد يالمجتمعات أصبحت تكمن ف
عممائيا ومخترعييا بصورة مطردة عبر الزمن لتضمن لنفسيا 
مكانًا بين مجتمعات العالم المتحضر، وىذا بدوره يتطمب سعييا 

اكتشاف الموىوبين ورعايتيم منذ الصغر وتوفير  الىالمستمر 
 قدراتيم ومواىبيم.   يمية تنميعمبيئة ت
ويمكن القول: إن التالميذ الموىوبين يقصد بيم ىؤالء      

مجال ما قد ال  يأداء مرتفع ف مستوى الىالتالميذ الذين يصمون 
أو األلعاب الرياضية وقد  ييرتبط بالذكاء مثل الفنون أو الموسيق

ثبت أن تمك المجاالت يمكن أن تمتد لتشمل المجاالت 
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[، وأصبح من الميام 1من أىميا العموم ] ياألكاديمية الت
بناء  عمىم العموم مساعدة الموىوبين عمميًا يعماألساسية لت

، واالىتمام بنموىم يمعارفيم، وتطوير فيميم عن العالم الواقع
العممي الشامل والمتكامل عن طريق إكسابيم ميارات التفكير 

رات التي تساعدىم وتحفزىم ا، وتنمية موىبتيم وتقديم الخبيعمال
المواىب الخاصة وتوفير  الىاالنتقال من المواىب العامة  عمى

مية ليم يتعممون فييا العموم عن طريق االستقصاء يعمبيئات ت
يسمح ليم بإدراك  يالذ Originative Inquiry ياإلبداع

أفعال وخبرات  الىمنظورات متنوعة وترجمة أفكارىم، ونتائجيم 
 . [2,3,4]عممية
العام ال تتوافق مع سمات  تعميمومن المالحظ أن مناىج ال     

 عمىوقدرات التالميذ الموىوبين بصفة عامة والموىوبين عمميًا 
حاجاتيم النفسية واالجتماعية؛ وذلك  يوجو الخصوص وال تمب
التالميذ العاديين، كما أنيا تؤكد  مستوىألنيا مصممة لتالئم 

ة يالاالستعدادات الع يواستظيارىا وال تتحدحفظ المعمومات  عمى
 الى يلمتالميذ الموىوبين عمميًا وال تستثير اىتماماتيم مما يؤد

 ، كما توصل فاركاس ودوفيت[6,5]شعورىم بالممل والضجر 
أن المعممين رغم إدراكيم أن التالميذ الموىوبين عمميًا  الى [7]

حجرة الدراسة  يتحديات أكثر من التي يتمقونيا ف الىيحتاجون 
 الىإال أنيم أقروا بقمة اىتماميم بيذه الفئة من التالميذ، وبالنظر 

مناىج عموم المرحمة اإلعدادية نجد أنيا غير مالئمة لمتالميذ 
الموىوبين عمميًا ألنيا تضم معمومات غير متصمة بالموضوع، 

المفاىيم، وتضم بعض التصورات الخاطئة،  عمىوليست قائمة 
دون عمق  يوضوعات العممية بشكل سطحوتتعرض لمم

[8,9,10]. 
؛ أن [11,12]وقد أوضحت عديد من الدراسات والبحوث      

 يالمحتو  يالتالميذ الموىوبين عمميًا؛ يحتاجون الىتمام خاص ف
يمون  ستراتيجيات التدريس، حيث صمم لين ودافيس وا   [13]وا 

منيجًا يستخدم مدخل التجميع أو التوحيد لالستقصاء من خالل 
م يعممجال ت يو فيعمأنشطة العموم، وىذا ما يمكن أن يطمق 

 إطار البيئة المتكاممة لممعرفة التالميذ الموىوبين عممياً 
Knowledge Integrated Environment Framework 

(KIEFالذ ،)تعميم الىمن خاللو معممو العموم  ييسع ي 
ممارسة التفكير  عمىالتالميذ الموىوبين عمميًا بطريقة تشجعيم 

مثل الخبراء؛ وبأسموب أكثر عمقًا ومرونة معرفية، واستخدام 
 ياالستدالل العممي وتطوير فيميم لمعموم عن طريق مشاركتيم ف

ذلك إال من  ىيتأتأنشطة ومناقشات االستقصاء العممي، وال 
تزيد من اىتمام المتعممين وثقتيم  يلتخالل األنشطة اإلثرائية ا

مواصمة العمل واالستقصاء وتصميم  عمىبأنفسيم وتشجعيم 
م التالميذ يعمت الىأنيا تيدف  عمى[، عالوة 14التجارب العممية ]

الموىوبين عمميًا كيف يتعممون عن طريق تقديم فرص متنوعة 
البيئة ة مع يعمباستخدام أنشطة تفا يالمعن يذ يومثيرة لمتحد

مكانيات الموىبة  يالمحيطة تسمح ليم باالكتشاف وتنم قدراتيم وا 
، وتقدم األنشطة [15,16,17]تطويرىا  عمىلدييم وتعمل 

خبرات  ياإلثرائية فرصًا لمتالميذ الموىوبين عمميًا لممشاركة ف
 يالعقم يالذات يوأكثر تحديًا وممارسة التحقق الواقع يذات معن

Intellectual Self – Actualization سبيل صنع  يف
إسيامات مفيدة ذات قيمة بالنسبة ليم وىنا يستطيعون توليد 

ربط فيميم  عمىمعرفتيم وفيميم لمعالم حيث يمتمكون القدرة 
وبذلك يصبح التعمم عميقًا وذا  يالالح يالمعرف يالسابق بالمحتو 

، وىذه األفكار يجب أن تشكل األساس [12,18,19,20] يمعن
عمم العموم لمتالميذ الموىوبين عمميًا وتعتبر من أىم وت تعميمل

 .[12,21] يمبادئ التعمم البنائ
 Constructivist Bybee يالبنائ يويشتمل نموذج بايب     

Model حيث يعتبر نموذجُا  يمعظم أفكار التعمم البنائ عمى
تعمم  عمىالبحث يساعد التالميذ  عمىتدريسيًا فعااًل قائمًا 

المفاىيم العممية األساسية من خالل اشتراكيم وعمميم، وييدف 
السماح لمتالميذ بتطبيق المعرفة السابقة وتطوير االىتمامات  الى

 اتيمستو  يلنواتج التعمم ف يوحب االستطالع والتعزيز اإليجاب
وىذا الشكل من التدريس يضع التالميذ   [22,23]معرفية مختمفة

بيئة أكثر نشاطًا بواسطة طرح أسئمة مفتوحة النيايات ومن  يف
ثم يمكن لمتالميذ عمل اكتشافات بالتعاون مع اآلخرين بداًل من 

[، 24مجرد االستماع لممعممين الذين يتبعون أدوارًا  تقميدية ]
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يعتبر نموذجُا تدريسيًا يجعل  يالبنائ يذلك فإن نموذج بايب عمىو 
مية من خالل تفعيل دوره كمكتشف يعملتالمتعمم محور العممية ا

ذلك يمكن االستفادة من  عمى[؛ و 25وباحث ومنفذ لألنشطة ]
باألنشطة اإلثرائية وتجريب ذلك مع  يالبنائ يتدعيم نموذج بايب

حدود عمم الباحث  يف –التالميذ الموىوبين عمميًا حيث ال توجد 
ة يعمأي دراسات وبحوث مصرية أو عربية أجريت لتجريب فا –

م العموم يعمت يالمدعم بأنشطة إثرائية ف يالبنائ ينموذج بايب
 لمتالميذ الموىوبين عمميًا.
 دراسةمشكمة ال. 2

عديد من الدراسات  يبالرغم من سع     
تنمية ميارات ما وراء المعرفة  الى [26,27,28,29,30,31]

من خالل تدريس العموم بالمرحمة اإلعدادية إال أن معظميا يشير 
التمقين وييمل  عمىالعموم بالمدارس ما زال يركز  تعميمأن  الى

وينسحب ذلك  [32,33,34,35]تنمية ميارات ما وراء المعرفة 
التالميذ الموىوبين عمميًا الذين ال تتوفر ليم الفرص  عمى
ية لتنمية ميارات تفكيرىم حيث يتجاىل تدريس العموم تعميمال

[  [3,36مم الناس العموم؟الراىن المعمومات الجديدة عن كيف يتع
ورغم امتالك التالميذ الموىوبين عمميًا ذاكرة عاممة فعالة 

[ إال أن  [37,38أثناء حل المشكمة يوميارات عقمية ويدوية ف
المراقبة ما وراء  يأنيم أكثر كفاءة ف عمىذلك ال يعد دلياًل 

[؛ حيث إنيم يعانون صعوبة اكتساب 39المعرفية عن أقرانيم ]
 [. 40,41ميارات ما وراء المعرفة وممارستيا ]

 ين:يالالمحورين الت يوتتمخص مشكمة البحث ف
المحور األول: عجز تدريس العموم ومناىجو الدراسية عن  -

الموىوبين عمميًا ية الكتشاف التالميذ تعميمتوفير منظومة 
ورعايتيم وقد اتضح ذلك بعد قيام الباحث بإجراء عدة مقابالت 

العموم وخمسة من موجيييا بالمرحمة  ي( معممًا من معمم15مع )
تعتبر مرحمة محورية وسيطة تفصل بين  يالت –اإلعدادية 

ثالثة من  عمىعالوة  –المرحمة االبتدائية والمرحمة الثانوية 
ربية الخاصة حيث تبين من خالل إجاباتيم أنو إدارة الت يمسؤول

معمم العموم الكتشاف الموىوبين عمميًا من  يال يوجد وقت لد

بالنسبة ليم ارتفاع  يتالميذه، كما أن الموىبة العممية تعن
التحصيل وال ترتبط بخصائص تميز التالميذ الموىوبين عمميًا 

المعممية عدم توفر األنشطة العممية و  عمىعن غيرىم، عالوة 
 اإلثرائية المناسبة ليؤالء التالميذ.

: ندرة االىتمام بتنمية ميارات ما وراء المعرفة يالمحور الثان -
التالميذ الموىوبين عمميًا ولمتأكد من ذلك قام الباحث  يلد

بتطبيق مجموعة من األسئمة التي تقيس ميارات التفكير ما وراء 
موىوبين عمميًا  تم خمسة من التالميذ ال عمى[ 42] يالمعرف

انتقاء خمسة من التالميذ الموىوبين عمميًا من غير عينة البحث 
 يلمتمميذ الموىوب عمميًا كما سيرد ذكره ف يطبقًا لمتعريف اإلجرائ
بمدرسة  ياإلعداد يمن تالميذ الصف الثان مصطمحات البحث.

األول من  يكيما اإلعدادية المشتركة وذلك خالل الفصل الدراس
؛ اتضح من خالل إجاباتيم قصور 2012/2013 يالدراس العام

التقويم(  –المراقبة  –ميارات ما وراء المعرفة لدييم )التخطيط 
عدم قدرة  ي% مما يعن45حيث كانت نسبة متوسط درجاتيم 

 عمىوجو الخصوص  عمىالعموم  تعميمبصفة عامة و  تعميمال
 تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدييم.

العموم لمتالميذ  تعميمأن  يفإن مشكمة البحث تكمن ف وعمىوبناًء 
الموىوبين عمميًا بالمرحمة اإلعدادية ال يتناسب مع قدراتيم 

مكانياتيم وال يمب تنمية  الى يحاجاتيم، كما أنو ال يسع يوا 
 ميارات ما وراء المعرفة لدييم.

 دراسةأسئمة الأ. 
التالميذ  عمى( المقررة ما صورة وحدة )الصوت والضوء -1

والمعدة وفقًا لنموذج  ياإلعداد يالموىوبين عمميًا بالصف الثان
 المدعم بأنشطة إثرائية؟ يالبنائ يبايب
( باستخدام نموذج ة تدريس وحدة )الصوت والضوءيعمما فا -2
تحصيل التالميذ  يالمدعم بأنشطة إثرائية ف يالبنائ يبايب

تمك  يلمحتو  ياإلعداد يالصف الثان يالموىوبين عمميًا ف
 الوحدة؟ 

 ( باستخدام نموذجة تدريس وحدة )الصوت والضوءيعمما فا -3
 تنمية ميارات ما وراء  يالمدعم بأنشطة إثرائية ف يالبنائ يبايب
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 ؟ياإلعداد يالتالميذ الموىوبين عمميًا بالصف الثان يالمعرفة لد
 دراسةمصطمحات الب. 

 إثرائية:المدعم بأنشطة  يالبنائ ينموذج بايب
يؤكد التفاعل بين المعمم والتالميذ  يبنائ ينموذج تدريس     

أثناء الموقف  يف ياإلعداد يالموىوبين عمميًا بالصف الثان
تعمل  ياألنشطة العممية اإلثرائية الت عمى، ويعتمد يتعميمال

وحدة  يالتوسيع والتعميق لجوانب التعمم المتضمنة ف عمىبدورىا 
يتيح لمتالميذ الموىوبين عمميًا ممارسة  ( مما)الصوت والضوء

األنشطة والخبرات التي تشبع رغباتيم وحاجاتيم وتثير تفكيرىم 
ة: االشتراك يالمن خالل دراستيم لمعموم وفق المراحل الخمس الت

 وجذب االنتباه، واالستكشاف، والتفسير، والتوسيع، والتقويم.
 التمميذ الموىوب عمميًا:

 اليالت يالتعريف اإلجرائ عمى اليالحبحث ال ييمكن االعتماد ف
 لمتمميذ الموىوب عمميًا:

% من المجموع 90 يمجموع أكبر من أو يساو  عمىالحصول  -
 .يامتحان نياية العام لمصف األول اإلعداد يف يالكم
مادة  ي% ف90 يمجموع أكبر من أو يساو  عمىالحصول  -

 .يامتحان نياية العام لمصف األول اإلعداد يالعموم ف
 [.43] 125 يمعامل ذكاء أكبر من أو يساو  عمىالحصول  -
% من الدرجة الكمية لمقياس الخصائص 85 عمىالحصول  -

السموكية لمتالميذ الموىوبين كما يسجميا معمم عموم المرحمة 
 اإلعدادية.

ة % من الدرجة الكمية لمقياس الموىب85 عمىالحصول  -
 [.44العممية ]
 التحصيل:

 ياإلعداد يىو مقدار استيعاب تالميذ الصف الثان     
وحدة  يالموىوبين عمميًا لممعارف والمعمومات المتضمنة ف

المدعم  يالبنائ ي( المعدة وفقًا لنموذج بايب)الصوت والضوء
تمميذ الصف  ياعميبأنشطة إثرائية ويقاس بالدرجة التي يحصل 

 المعد لذلك. ياالختبار التحصيم يالموىوب عمميًا ف يالثان
 ميارات ما وراء المعرفة:

مجموعة القدرات أو العمميات العقمية التي تساعد  يى     
متابعة  عمى ياإلعداد يالتمميذ الموىوب عمميًا بالصف الثان

: معرفة المعرفة يالتعمم واألداء الناجح لميامو من خالل عمميت
ألنواع المعرفة المختمفة التقريرية  يفيم الواعال يالمتمثمة ف

التخطيط،  يواإلجرائية والشرطية، وتنظيم المعرفة المتمثمة ف
 ياعميوالمراقبة والتحكم، والتقويم. وتقاس بالدرجة التي يحصل 

مقياس ميارات  يالموىوب عمميًا ف ياإلعداد يتمميذ الصف الثان
 ما وراء المعرفة المعد ليذا الغرض.

 دراسةأهمية الج. 
 يتناد يتمشيًا مع اآلراء واألفكار التربوية الت الىوالحاجة  يومد 

بضرورة الكشف عن الموىبة العممية ورعايتيا وتطويرىا وربط 
منظرية البنائية، فإن أىمية أبحاثيا بالمبادئ األبستمولوجية ل

 أنو: يتكمن ف دراسةال
متنوعة لتحديد التالميذ الموىوبين  ومحكات باليأسيقدم  -1

 عمىعمميًا بالمرحمة اإلعدادية يمكن أن يستفيد منيا القائمون 
 .تعميمالموىوبين بوزارة التربية وال تعميمرعاية و 

نموذج  عمى –أنشطة عممية إثرائية  –إدخال تعديالت  ييتبن -2
بشكل يتناسب مع  – يالبنائ ينموذج بايب – يبنائ يتدريس

ية تعميمالتالميذ الموىوبين عمميًا وقدراتيم وحاجاتيم الخصائص 
 المتنوعة.

 يعموم الصف الثان ييقدم نموذجًا لوحدة تدريسية ف -3
المدعم بأنشطة عممية  يالبنائ ينموذج بايب عمىقائمة  ياإلعداد

العموم  يمناىج العموم ومعمم يإثرائية مما يفيد كال من مخطط
العموم بنفس النموذج  يف يإعادة صياغة وحدات دراسية أخر  يف

 المقترح.
 يالعموم لتالميذ الصف الثان ييقدم اختبارًا تحصيميًا ف -4

ات الستة يمستو ال عمىالموىوبين عمميًا يشتمل  ياإلعداد
احتذائو  عمىالعموم  ي؛ مما يساعد معمميلتصنيف بموم المعرف

 لالختبارات التحصيمية لمتالميذ الموىوبين عمميًا. عند إعدادىم
يقدم مقياسًا لتقدير ميارات ما وراء المعرفة لمتالميذ  -5

 .ياإلعداد يالموىوبين عمميًا بالصف الثان
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 دراسةأهداف الد. 
 :الى اليةالح دراسةييدف ال

التالميذ  عمى( المقررة صياغة وحدة )الصوت والضوء -1
وتنظيميا طبقًا لنموذج  ياإلعداد يالموىوبين عمميًا بالصف الثان

المدعم بأنشطة إثرائية وما يتطمبو ذلك من كتاب  يالبنائ يبايب
التمميذ، وكراسة النشاط، ودليل لممعمم يستخدمو معمم العموم عند 

 تدريس الوحدة.
( باستخدام تدريس وحدة )الصوت والضوء فاعميةدراسة  -2

تحصيل التالميذ  يالمدعم بأنشطة إثرائية ف يالبنائ ينموذج بايب
 تمك الوحدة. يلمحتو  ياإلعداد يالموىوبين عمميًا بالصف الثان

( باستخدام تدريس وحدة )الصوت والضوء فاعميةدراسة  -3
تنمية ميارات ما  يالمدعم بأنشطة إثرائية ف يالبنائ ينموذج بايب

 يالصف الثان يالتالميذ الموىوبين عمميًا ف يوراء المعرفة لد
 .ياإلعداد

 دراسةمسممات اله. 
 المسممات اآلتية: عمى لدراسةقوم ات
رعاية التالميذ الموىوبين عمميًا منذ الصغر يضمن لممجتمع  -1

 المستقبل. يوجود عمماء ومكتشفين ف
لمتالميذ الموىوبين عمميًا  تسمح األنشطة العممية اإلثرائية -2

 بمعالجة المعارف والمعمومات العممية باتساع وعمق.
 ميارات التفكير وأعقدىا. يميارات ما وراء المعرفة من أرق -3

 دراسةحدود الو. 
 الحدود اآلتية: عمى اليةالح دراسةال تاقتصر 

مجموعة البحث: مجموعة من التالميذ الموىوبين عمميًا  -1
بمدرسة العروبة اإلعدادية المشتركة  ياإلعداد يبالصف الثان

ية حيث محل عمل الباحث ومن ثم فإن تعميمبإدارة أسوان ال
البيئة األسوانية وليس ليا صفة  عمىنتائج البحث تكون قاصرة 

 الجميورية. مستوى عمىالتعميم 
 ي( من كتاب العموم لمصف الثانوحدة )الصوت والضوء -2

( حصة 16؛ )تدريسيا أربعة أسابيعحيث يستغرق  ياإلعداد
 ثمانية فترات دراسية. يدراسية؛ ما يواز 

ت الست وفقًا يامستو ال يالعموم ف يف يالتحصيل الدراس -3
 –التطبيق  –الفيم  –لتصنيف بموم لألىداف المعرفية )التذكر 

 التقويم(. –التركيب  –التحميل 
م المعرفة( تنظي –ميارات ما وراء المعرفة )معرفة المعرفة  -4

 المدعم بأنشطة إثرائية. يالبنائ ينموذج بايب ةعميفالقياس 
من العام  يالثان يتنفيذ تجربة البحث خالل الفصل الدراس -5

 الىم 17/3/2013م خالل الفترة من 2012/2013 يالدراس
 م. 22/4/2013

 . الطريقة واالجراءات3
 دراسةفرضيات الأ. 

 :اليالتالنحو  عمى دراسةال يتم صياغة فرض
درجات  يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -1

لالختبار  يوالبعد يالتطبيقين القبم يتالميذ المجموعة التجريبية ف
من  مستوىكل  يكل من التحصيل ككل وف يف يالتحصيم
التركيب  –التحميل  –التطبيق  –الفيم  –التذكر تو الستة )يامستو 
 التقويم (. –
درجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال  -2

لمقياس  يوالبعد يالتطبيقين القبم يتالميذ المجموعة التجريبية ف
كل من: ميارات ما وراء المعرفة  يميارات ما وراء المعرفة ف

 ككل وكل ميارة من مياراتو الفرعية.
 وعينته دراسةمجتمع الب. 
( تمميذًا من التالميذ 29من ) دراسةتكون مجتمع ال     

والذين تم انتقاؤىم  ياإلعداد يالصف الثان يالموىوبين عمميًا ف
ىوب عمميًا لمتمميذ المو  يبطريقة قصدية طبقًا لمتعريف اإلجرائ

خاص  يفصل مدرس يتم وضعيم ف دراسةالوارد بمصطمحات ال
( بمدرسة العروبة اإلعدادية المشتركة؛ حيث تم 2/2فصل بيم )

يقوم  يالمجموعة الواحدة والذ يذ ياستخدام التصميم التجريب
 لمتغيرات البحث. يوالبعد يالقياس القبم عمى

 ج. منهج الدراسة
 :يناليالتالمنيجين  الحاليةت الدراسة استخدم

 ، والوحدةلمدراسة الوصفي في: إعداد اإلطار النظري( المنيج 1)
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النتائج وتفسيرىا وتقديم ، وتحميل التجريبية، وأدوات الدراسة 
 التوصيات والمقترحات.

شبو التجريبي في دراسة أثر المتغير المستقل  ( المنيج2)
المدعم  ت والضوء" باستخدام نموذج البنائيتدريس وحدة "الصو )

تحصيل التالميذ رائية( في المتغيرين التابعين )بأنشطة إث
حدة و  يلمحتو  بين عمميًا بالصف الثاني اإلعداديالموىو 

"الصوت والضوء"، وميارات ما وراء المعرفة(، وتمت معالجة 
نتائج البحث إحصائيًا باستخدام: اختبار )ت(، وحجم التأثير، 

 Blake’s modifiedومعادلة نسبة الكسب المعدلة لبميك 

gained ratio. 
 د. إجراءات الدراسة

 :اآلتية لمخطوات طبقاً  دراسةال تجربة إجراء تم
 الباحث قام وفييا: دراسةال تجربة لتطبيق االستعداد  -1

 :اآلتية بالخطوات
 مدرسة – التجريب موضع لممدرسة زيارات بعدة القيام -أ 

 من يالثان يالدراس الفصل خالل – المشتركة اإلعدادية العروبة
 شرح من الباحث فييا تمكن م2011/2012 يالدراس العام
 طبق وبمعاونتيم العموم يومعمم المدرسة إلدارة دراسةال تجربة
 السموكية الخصائص ومقياس العقمية، القدرات اختبار الباحث
 الصف تالميذ عمى العممية الموىبة مقياسو  الموىوبين، لمتالميذ
 تالميذ عدد عمى الوقوف تم العام نياية يوف ،ياإلعداد األول

 تجربة تطبيق المراد( عممياً  الموىوبين التالميذ) البحث مجموعة
 ليمثموا تمميذاً ( 29) عددىم وكان التالي العام يف يمعمي البحث
 .بالمدرسة 2/2 فصل

 الفصل خالل مرات عدة التجريب موضع المدرسة زيارة -ب 
 االتفاق فييا تم م2012/2013 يالدراس العام من األول يالدراس
 يف المعمل توفير عمى العموم معمل وأمين المدرسة إدارة مع
( والضوء الصوت) وحدة بتدريس الخاصة العموم حصص أثناء

 الفصل خالل ياإلعداد يالثان الصف تالميذ عمى المقررة
 المتوافرة واألجيزة واألدوات المواد عمى والتعرف ،يالثان يالدراس

 تدريس أثناء يف يحتاجو ما توفير الباحث يستطيع يلك بالمدرسة

 قيامو عمى العموم يمعمم أحد مع واالتفاق التجريبية، الوحدة
 المدعم يالبنائ يبايب نموذج باستخدام التجريبية الوحدة بتدريس
 التالميذ مع تطبيقو فكرة بشرح الباحث قام وىنا إثرائية بأنشطة

 دروس من درس كل تدريس قبل لقاء عقد عمى االتفاق وتم
 يتم بالمدرسة العموم ومعمم الباحث بين يجمع التجريبية الوحدة
مداده الالزمة واألدوات المواد توفير فيو  وكراسة التمميذ بكتاب وا 

 نموذج لمراحل وفقاً  الدرس وتنفيذ إجراء كيفية وتوضيح النشاط
 لو؛ المعمم دليل تقديم ثم إثرائية، بأنشطة المدعم يالبنائ يبايب

 تالميذ يتكف بأعداد النشاط وكراسة التمميذ كتاب طباعة تم حيث
 .التجريبية المجموعة

 االختبار تطبيق تم حيث: قبمياً  دراسةال أدوات تطبيق  -2
 ومقياس ،(والضوء الصوت) وحدة معمومات يف يالتحصيم
 خالل دراسةال مجموعة تالميذ عمى قبمياً  المعرفة وراء ما ميارات
 .م18/3/2013 الى م17/3/2013 من الفترة
 يبايب نموذج باستخدام( والضوء الصوت) وحدة تدريس -3

 الى 19/3/2013 من الفترة خالل إثرائية بأنشطة المدعم يالبنائ
 الدراسية الخطة مع يتفق بما( أسابيع أربعة) م18/4/2013

 دراسيتان فترتان أو أسبوعياً  دراسية حصص أربعة) بيا المعمول
 .(أسبوع كل
 الوحدة تدريس انتياء فبعد: بعدياً  دراسةال أدوات تطبيق -4

 وراء ما ميارات ومقياس يالتحصيم االختبار تطبيق تم التجريبية
 من الفترة خالل دراسةال مجموعة تالميذ عمى المعرفة

 .م22/4/2013 الى 21/4/2013
 وراء ما ميارات ومقياس يالتحصيم االختبار تصحيح -5

 والتوصل إحصائيًا، ومعالجتيا وجدولتيا الدرجات ورصد المعرفة
 التوصيات تقديم ثم ومن وتفسيرىا، ،دراسةال نتائج الى

 .والمقترحات
 والدراسات السابقة ياإلطار النظر . 4

 التالميذ الموىوبين عمميًا: -أوالً 
 ماىية الموىبة العممية: -1

 : تعريفات كميةالىإن تعاريف الموىبة يمكن تصنيفيا      
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معامل الذكاء كما تقيسو اختبارات الذكاء، وتعاريف  ىتعتمد عم 
الخصائص السموكية لمموىوبين، وتعاريف ترتبط  ىتعتمد عم

بحاجات المجتمع دون االىتمام بحاجات الفرد نفسو، وتعاريف 
حاجات التالميذ الموىوبين  يالبرامج التربوية التي تمب الىتشير 

 عمىمجال الموىبة  ي[، كما اتفق الباحثون والخبراء ف4546,]
أن تعاريف الموىبة تختمف باختالف المجال أو الثقافة أو اليدف 

براندوين  ي[، وىنا ير 47تم فيو استخدام التعريف ] يأو الزمن الذ
أن الموىبة العممية تضم تصنيفًا عامًا ومزيجًا من القدرات  [3]

مجاالت معينة ومن سماتيا  ىوالعادات الشخصية التي تركز عم
معالم طوال الوقت ويمكن إدراكيا منذ الصغر المثابرة المتواصمة ل

شكل ميول عممية تبدأ كأساس لمتفوق العام، ومع توافر بيئة  عمى
تالميذ لدييم بثالوث العوامل المتالزمة ) يية فعالة تسمتعميم

ون، ومنيج قدرات عقمية وغير عقمية متميزة، ومعممون متميز 
لسموك يظير ( تتحول الميول العممية وتدريس وتسييالت مادية

 الموىبة العممية.
 ي[ الموىبة العممية بأنيا "استعداد طبيع48وتعرف حبيب ]     
ميارات  يأداء متميز ف مستوى الىيييئ المتعمم لموصول  ينوع

عال من الدافعية لإلنجاز  مستوىعمميات العمم وفيم طبيعتو و 
المجاالت األكاديمية وغير األكاديمية وتقاس بدرجة الكسب  يف
مقياس الموىبة العممية،  يالطالب ف ياعميالتي يحصل  عميالف
[ بتوحيد النماذج الضمنية والنماذج الصريحة المفسرة 44] وقام

سبيل  يلمموىبة وتحديد المشترك بينيا واالستفادة من ذلك ف
يضم  يلتنمية الموىبة العممية الذ ينموذجو الرباع الىالتوصل 

: يأربعة أبعاد رئيسية، ى عمىخمسة مكونات: األول يشتمل 
طبيعة العمم وعممياتو، والدافعية لإلنجاز، وحكمة العمم، والتفكير 

: الموىبة، يات، ىيمستو خمسة  عمىيشتمل  ي، والثانياالبتكار 
والموىبة المتقدة، واالختراع، والعبقرية، والتنظير والتفمسف، 

العمميات التكوينية المكونة لمموىبة مع  عمىوالثالث يشتمل 
العوامل الوسيطة  عمىالعمميات التكميمية ليا، والرابع يشتمل 

مجموعة المبادئ التي  عمىالموىبة، والخامس يشتمل  يالمؤثرة ف
 تدير التفاعالت المتبادلة بين مكونات المنظومة.

 خصائص التالميذ الموىوبين عمميًا: -2
النقاط  يلتالميذ الموىوبين عمميًا فويمكن إيجاز خصائص ا

 : [36,49,50,51]ةاليالت
 المالحظة. يلألشياء والبيئة ودقة ف يحب استطالع قو  -
 اىتمام عال باستقصاء الظواىر العممية. -
التخطيط  ياستخدام ميارات عمميات العمم المتنوعة ف -

 لالستكشافات أو االستقصاءات.
وموجزة لوصف األحداث استخدام المغة بصورة دقيقة  -

 والظواىر.
ويظير  Practical Work يالعمل المعمم يالدقة واإلتقان ف -

 المتغيرات وعالقاتيا. يالتحكم ف يغالبًا ف
لحل  Withdrawn Approachالمدخل المتردد  يتبن -

 المشكالت مع زيادة التركيز.
 الميل لعمل مالحظات وطرح األسئمة. -
عمل الترابطات بين المفاىيم العممية والظواىر  عمىالقدرة  -

 التي تم مالحظتيا.
 توليد التفسيرات اإلبداعية. عمىالقدرة االستثنائية وغير العادية  -
االىتمام بتجميع األشياء والمعمومات العممية وتصنيفيا  -

 وتبويبيا.
مما يظيره غيرىم من التالميذ  عمىبالدراسة أ يإظيار وع -

 وتحفزىم لقراءة الدروس.
 يتعممون أسرع من غيرىم ويفيمون المفاىيم العممية بسرعة. -
 تصميم األدوات لحل المشكالت. ييظيرون قدرات فريدة ف -
 العموم لمتالميذ الموىوبين عمميًا: تعميم -2

مميًا العموم لمتالميذ الموىوبين ع تعميمإن عممية تصميم      
 اليالحالعموم  تعميملدييا عديد من المبررات أىميا: ضعف تمبية 

لالحتياجات الخاصة لمموىوبين، وضرورة تحقيق النمو الشامل 
تاحة الفرص المناسبة لتحقيق مبدأ التميز  والمتوازن ليم، وا 

ذلك إال من خالل تقديم منيج متمايز  ىيتأت[، وال 44لمجميع ]
[، ولذلك تم استخدام عديد من المداخل 52ومالئم تطوريًا ]

العموم لمتالميذ الموىوبين  تعميم يواالستراتيجيات التدريسية ف
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 يعن طريق طرح مشكمة تتحد يعمميًا منيا: طريقة التحد
تقديم أكبر  عمىالتي تشتمل  يتفكيرىم، وطريقة العصف الذىن

ر ممكن من األفكار وغربمتيا وصواًل لحل المشكمة، وطريقة قد
اكتشاف  الىفييا التمميذ الموىوب عمميًا  ياالكتشاف التي يسع

العمميات العقمية والتجريب  عمىالمعمومات بنفسو مع التركيز 
 يالخرائط المتتابعة الت واستراتيجيةوالمشكالت مفتوحة النيايات، 
مركز لشكل مرسوم ثم  يالدراسة فيتم فييا وضع القضية موضع 

التمميذ الموىوب عمميًا أكبر عدد من النواتج المحتممة  ييعط
وفييا يتم تكوين  يالتعمم التعاون واستراتيجيةالمرتبطة بيا، 

مجموعات متعاونة من التالميذ الموىوبين عمميًا لمعالجة ميمة 
قديم التعمم من خالل الحاالت وفييا يتم ت واستراتيجيةمعينة، 

التالميذ الموىوبون  يقرأىالحالة تمثل مشكمة  يسيناريو واقع
ألسئمة التي تدور حول مجموعات لمناقشة ا يعمميًا ثم يعممون ف

  [53,54,55,56]. تمك الحالة
العموم لمتالميذ الموىوبين عمميًا:  تعميم باليأسومن      

[، ويعتبر اإلثراء من 57التجميع، واإلسراع، واإلرشاد، واإلثراء ]
 عمىالتالميذ الموىوبين عمميًا؛ ألنو يساعدىم  تعميم باليأسأنجح 

البرامج الدراسية  ياكتساب المعمومات التي يكتسبيا العاديون ف
وضوعات إضافية نفس الوقت يوفر ليم دراسة م يالعادية وف

تفكيرىم  يوممارسة أنشطة أكثر تعقيدًا تصقل موىبتيم وتتحد
مكاناتيم  [؛ وىذا ما [58,59وتتوافق مع حب استطالعيم وا 

التي تسمح لمتالميذ الموىوبين  ييمكن أن تقدمو بيئة التعمم البنائ
تعمم ما  يعمميًا بطرح األسئمة واستكشاف األفكار والمرونة ف

 ي[ ويتوافر ذلك ف60ناء معارفيم بأنفسيم ]يريدون تعممو وب
 .يبوصفو أحد أىم نماذج التعمم البنائ يالبنائ ينموذج بايب

 Constructivist Bybee يالبنائ ينموذج بايب –ثانيًا 

Model :المدعم بأنشطة إثرائية 
 Constructivist Bybee Model: يالبنائ ينموذج بايب -1

أحيانًا دورة  وعميأو ما يطمق  يالبنائ ييرجع نموذج بايب     
 يالعالم التربو  الى 5Es Learning cycleالتعمم الخماسية 

 يطوره لتدريس مادة العموم ف يالذ Roger Bybee يروجر بايب

لدراسة منيج  يأية مرحمة دراسية من خالل قيادتو لفريقو البحث
 The Biological Science Curriculumالعموم البيولوجية 

(BSCS) [61] 
 :يالبنائ يمراحل نموذج بايب -أ 

من خمسة مراحل متتابعة يمكن  يالبنائ ييتكون نموذج بايب
 [: [23,62,63,64,65,66يتناوليا كما يم

: تيدف Engagement( مرحمة االشتراك وجذب االنتباه 1 –)أ 
إثارة اىتمام التالميذ وجعميم مشتركين بصورة  الىىذه المرحمة 
أثناء ذلك يتم تقييم معرفتيم السابقة  يالدرس وف يشخصية ف

ويتطمب ذلك من المعمم توجيو األسئمة الواقعية أو عرض حدث 
مشكمة أو تقديم ميمة تعمم  عمى يمتناقض أو تمثيل موقف ينطو 

اىتمام التالميذ  عمىمفاىيمية أو إجرائية أو سموكية تستحوذ 
 يمتفكير فوتشجع حب االستطالع لدييم وتثير دافعيتيم ل

مجموعات متعاونة  الىموضوع الدرس، ثم يقسم المعمم التالميذ 
تالميذ حسب النشاط المراد  5 – 3بحيث تضم المجموعة من 

 إجراؤه.
ىذه المرحمة  يوف :Exploration( مرحمة االستكشاف 2 –)أ 

يتفاعل التالميذ مباشرة مع واحدة من الخبرات أو المعمومات 
نشطة الجماعية داخل المجموعات تتولد الجديدة ومن خالل األ

التالميذ تساؤالت مفتوحة النيايات يبحثون عن إجابات ليا  يلد
جراء التجارب وف أثناء  يعن طريق قياميم بالبحث والتنقيب وا 

ذلك قد يكتشفون المفاىيم أو المبادئ المتصمة بموضوع الدرس 
ىذه  يالتالميذ ف يوغير المعروفة لدييم من قبل، وتتولد لد

و خالل مرحمة الىالمرحمة تناقضات بين توقعاتيم وما تم التوصل 
االستكشاف من عالقات لم تكن معروفة ليم من قبل وبذلك 

ما لدييم من تصورات عممية خاطئة  عمىيتعرف التالميذ 
مرتبطة بموضوع الدرس، ويقوم المعمم بتزويد التالميذ بالمواد 

اراتيم وتشجيعيم بواسطة واألدوات وتوجيو اىتماماتيم واستفس
 يدور المصدر لممعمومات حت يطرح أسئمة مقيدة ويمكن أن يؤد

 يتمكن التالميذ من القيام باألنشطة المطموبة.
: تقدم ىذه المرحمة Explanation( مرحمة التفسير 3 –)أ 

أو سموكياتيم أو  يالفرص لمتالميذ لعرض فيميم المفاىيم
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ل مجموعة من مجموعات عمميات العمم عن طريق السماح لك
و واكتشافو من الحمول الىالتالميذ بعرض ما تم التوصل 

التي  بالياألسزمالء الصف وىنا يوضحون  عمىوالتفسيرات 
ىذه الحمول ويتم ذلك من خالل مناقشة  الىاستخدموىا لموصول 
فكريًا يطور من خاللو التالميذ تفسيرات  يجماعية تشكل منتد

ويفاضمون بين الحمول المطروحة الختيار الستدالالتيم الفكرية 
تعديل تصوراتيم العممية الخاطئة  الى يالحل المناسب مما يؤد

 وتصويبيا ووضع الصيغ العممية الصحيحة ليا.
: وفييا يتم تشجيع Elaboration( مرحمة التوسيع 4 –)أ 

مروا بخبرتو من  يالتالميذ لتوسيع فيميم لممفيوم العممي الذ
أن ىدف ىذه المرحمة  يبايب يخالل المراحل الثالث السابقة وير 

ىو تعميم المفاىيم والعمميات والميارات عن طريق توسيع تفكير 
الموضوع المثار فيفكرون تفكيرًا تفصيميًا محكمًا  يالتالميذ ف

حيث يتناولون الموضوع من جوانبو كافة ويشترك كل تالميذ 
 يتطبيق التالميذ لما تعمموه ف الى يفكير؛ مما يؤدالت يالفصل ف

مواقف جديدة أو تزويدىم بخبرات إضافية، إلثارة ميارات 
، وىذا اعميالاالستقصاء والتفكير المرن واألصيل وميارات التفكير 

تنظيم المعمومات والخبرة الجديدة  عمىمن شأنو مساعدة التمميذ 
بنيتو المعرفية  يوذلك ف مع الخبرات المتشابية ياعميالتي حصل 
 تأكيد الفيم العممي الصحيح لممفيوم. عمىكما يساعد 

 عمىالتغمب  الى: وتيدف Evaluation( مرحمة التقويم 5 –)أ 
مرحمة من المراحل السابقة ويكون  يالصعوبات التي تقابل أ

كل  يف ينياية الوحدة بل يجر  عمىالتقويم مستمرًا وال يقتصر 
و الىمرحمة من مراحل النموذج، وفييا يتم تقديم ما تم التوصل 

من حمول وأفكار باستخدام وسائل التقويم المختمفة مثل 
االختبارات المقننة وقوائم المالحظة ومقابالت التالميذ مما 

اإلفادة  يو ومعرفة مدالىما تم التوصل  عمىالحكم  ييساعدىم ف
والتقويم  يح بالتقويم الذاتمن الحمول وىذا من شأنو السما

 .يالنيائ
 األنشطة اإلثرائية: -2

 العموم تعميم ياألنشطة العممية اإلثرائية دورًا ميمًا ف يتؤد     

تنمية التحصيل العممي  يلمتالميذ الموىوبين عمميًا حيث تسيم ف
والفيم العميق لدييم ألنيا تمثل وسيمة ميمة لوصول الموىوب 

تعممو ومن ثم تحسين كفاءة التعمم، كما  ياإلتقان ف مستوى الى
[، 67لديو ] يواالجتماع ىالميار تنمية الجانب  يأنيا تسيم ف

[ من ضرورة رفع 68واألشول ] يوىذا ما أكدتو دراسة الحداب
رعاية التالميذ الموىوبين عن طريق تزويدىم باألنشطة  مستوى

فكير الناقد التفكير بصورة عامة والت يتنم يوالمواد اإلثرائية الت
يصمم لمموىوبين  يبرنامج إثرائ يبشكل خاص، لذلك فإن أ

توسيع وتعميق ما لدييم من حصيمة معرفية وتدريبيم  الىييدف 
الوصول لممعمومات والمعارف  يالذات ف عمىاالعتماد  عمى

كسابيم ميارات اإلبداع والميارات البحثية البد أن يعتمد   عمىوا 
 [.69ثرائية ]ممارسة مجموعة األنشطة اإل

 يذلك يمكن القول: بأن األنشطة العممية اإلثرائية ى عمىو      
وترتبط بو  اليالحأنشطة وخبرات عممية مضافة لمقرر العموم 

توسيعو وتعميقو وتتيح الفرصة لمتمميذ الموىوب  عمىوتعمل 
عمميًا لمقيام بعديد من الممارسات والخبرات العممية / العقمية 

 أثناء دراستو لمعموم. يبشكل يشبع رغباتو وحاجاتو ويثير تفكيره ف
العموم لمتالميذ  تعميم يوتكمن أىمية األنشطة العممية اإلثرائية ف

 [: [44,70,71,72ياآلت يالموىوبين عمميًا ف
أثناء  يف يالدور اإليجاب الى يتنقل المتعمم من الدور السمب -

 الحصة الدراسية.
ميول المتعممين نحو تعمم العموم وتحقيق تأثيرات  مستوىترفع  -

 نتائج التعمم المنشودة. عمىإيجابية كثيرة 
يجابيًا. يتجعل التعمم ذا معن -  والتمميذ مفكرًا ومجربًا وا 
الذات  عمىالمتعمم قدرات اتخاذ القرار واالعتماد  يلد يتنم -

واالتجاىات والعادات والقيم العممية وميارات التفكير الناقد 
 من خالل ما توفره من أنشطة استقرائية واستنتاجية. يواالبتكار 

توفر لممتعممين الفيم الصحيح لطبيعة العمم وممارسة مياراتو  -
 ة العممية.وىو من المخرجات األساسية لمتربي

توسيع مجاالت االىتمامات العممية وزيادة  عمىتعمل  -
 إحراز المعرفة وتنمية روح التعاون يالمتعممين ف يلد ةلياالستقال
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 أفكارىم. يلتأكيد الثقة ف
 ميارات ما وراء المعرفة والتالميذ الموىوبين عمميًا: -ثالثاً 
 ما وراء المعرفة والموىبة العممية: -1

الباحثون أن ىناك عالقة بين ما وراء المعرفة والموىبة  يير      
ما وراء المعرفة  الستراتيجياتحيث إن استخدام الموىوبين 

لمتمميذ الموىوب  يالنجاح األكاديم يبيا يمكن أن يؤثر ف يوالوع
أن التالميذ  ي[، وبالرغم من أن بعض الباحثين ير 73عمميًا ]

الموىوبين عمميًا يمتمكون قدرات ما وراء معرفية أكبر من أقرانيم 
[ إال 37إظيارىم لذاكرة عاممة فعالة ] يالعاديين ويظير ذلك ف

تميز  عمىأن ىذه المؤشرات ال تعتبر دلياًل  يأن بعضيم ير 
 يالتفكير ما وراء المعرف يالتالميذ الموىوبين عمميًا عن غيرىم ف

ذلك فإن اكتساب التمميذ الموىوب عمميًا لما وراء  عمى[، و 39]
 ةاليالت النقاط يالمعرفة لو أىمية كبيرة يمكن طرحيا ف

61,74,75]:] 
إجراء التفاعالت الواعية واألحكام الذاتية  يالمساعدة ف -

قبل وأثناء وبعد تنفيذ الميمة أو  يالمتعمقة باألداء الشخص
 المشكمة العممية.

المعرفة والمعتقدات الذاتية األكثر ثباتًا  عمىإدخال تعديالت  -
 لمشخص.

جراء التقويم الذات - بصفة  يالتوصل لممعمومات بنفسو وا 
 مستمرة.

التعامل مع  يت تفكيره وقدراتو الذاتية فيامستو زيادة وعيو ب -
 ية المختمفة.تعميمالمواقف ال

تنمية أنماط  عمى زيادة التفاعل البناء مع المعرفة مما يساعد -
 والناقد وحل المشكالت. يالتفكير اإلبداع

ات متقدمة من التفكير والمعالجة والتوظيف يمستو  الىاالرتقاء  -
 .يالمعرف

 التقميل من صعوبات التعمم وتنمية االتجاه نحو دراسة العموم. -
 تصميم خطط التعمم وتنفيذىا ومتابعتيا. عمىتنمية القدرة  -
خارجيا لتصبح  الىنقل عممية التعمم من حجرات الدراسة  -

 أسموب حياة.

اكتساب ميارات إدارة الوقت واختيار إستراتيجيات مناسبة لحل  -
 .يواجياالمواقف التي 

 عممية التعمم. يإدراك جوانب القوة والضعف ف -
 التالميذ الموىوبين عمميًا: يميارات ما وراء المعرفة لد -2

 عمىضوء مكونات ما وراء المعرفة وباطالع الباحث  يوف     
عديد من الكتابات والدراسات التي تناولت تنمية ميارات ما وراء 

ميارات ما  الى[؛ تم التوصل 74,76,77,78,79,80المعرفة  ]
 :اليالحالبحث  ياعمييعتمد  يالت اليةالتوراء المعرفة 

 الى: وتشير Knowledge of Cognitionمعرفة المعرفة  - أ
المباشر والصريح لألفراد عن معرفتيم، وتتضمن الميارات  يالوع

التي يستخدميا المتعمم عند القيام بأداء الميام العممية الكتساب 
متناول يده وتوجد ثالثة أنواع  يتصبح ف يالمعرفة بأنواعيا لك

 :يمن المعرفة؛ ى
معرفة المتعمم  ي(: وى( المعرفة التقريرية )التصريحية1 - )أ

معرفتو  عمىبمياراتو ووسائل تفكيره وقدراتو كمتعمم عالوة 
 الالزمة إلنجاز الميمة المطموب القيام بيا. باالستراتيجيات

معرفة المتعمم بكيفية استخدام  ي( المعرفة اإلجرائية: وى2 - )أ
المختمفة من أجل إنجاز إجراءات التعمم الواجب  االستراتيجيات
 جاز ميمة ما.اتباعيا إلن

أو لماذا  يمعرفة المتعمم بمت ي( المعرفة الشرطية: وى3 - )أ
إنجاز ميمة  عمىفعالة دون غيرىا لمعمل  االستراتيجيةتكون 
 معينة.

 ي: وىRegulation of Cognitionتنظيم المعرفة  - ب
ذخيرة من األنشطة  عمىيشتمل  يالذ يواإلجرائ يالجانب التنفيذ

المستخدمة من جانب المتعمم عندما يقوم بعممية التقويم أو 
تقدمو إلنجاز الميمة العممية التي يقوم بيا والتحكم  ياختبار مد

 معرفتو وتضم الميارات الثالث اآلتية: يف
وضع الخطط واألىداف  ي( ميارة التخطيط: وتعن1 –)ب 

 يمن أجل إنجاز الميام وىوتحديد المصادر الرئيسية قبل التعمم 
األنشطة المتعمدة التي تنظم عمميات التعمم كافة  الىتشير 

 :يوتشتمل ما يم



332014
 

12 

 و.الىتحديد اليدف المراد الوصول  -
 صورة ميام بسيطة. يتحميل الميمة ف -
 تنفيذ لمحل. استراتيجيةاختيار  -
 ترتيب تسمسل خطوات التنفيذ. -
أثناء أداء  يات المحتممة فتحديد العقبات واألخطاء والصعوب -

 الميمة.
 مواجية ىذه الصعوبات واألخطاء. باليأستحديد  -
 تحديد الوقت الالزم لمتعمم. -
 التنبؤ بالنتائج المرغوب بيا أو المتوقعة. -

بما يتم  ي( ميارة المراقبة والتحكم: ويقصد بيا الوع2 –)ب 
لمتعمم أو حل لممشكمة بشكل يسمح  استخدامو من إستراتيجيات

بإكمال الميام وضبط التعمم ومراقبتو واستخدام اإلستراتيجيات 
 :يالبديمة لتصحيح الفيم وأخطاء األداء، وتشمل ما يم

 بؤرة االىتمام. ياليدف ف عمىاإلبقاء  -
 تسمسل العمميات المؤدية لمحل. عمىالحفاظ  -
 تتحقق األىداف الفرعية. يمعرفة مت -
 .ةاليالتالعممية  الىيجب االنتقال  يتحديد مت -
أثناء  ياكتشاف الصعوبات واألخطاء وفق تسمسل العمميات ف -

 أداء الميمة.
 العقبات والتخمص من األخطاء. عمىمعرفة كيفية التغمب  -

ميارات تقويم المتعممين  الى( ميارة التقويم: وتشير 3 –)ب 
تقييم عممية تعمميم من  يلمعارفيم قبل وأثناء وبعد الميام أ

أنشطة التعمم وما يتضمنو ذلك من تحميل  يخالل تقويم تقدميم ف
األداء واإلستراتيجيات الفعالة عقب حدوث التعمم أو حل المشكمة 

 :يوتشمل ما يم
 تحقق األىداف الرئيسية والفرعية. يتقييم مد -
 يا.الىدقة النتائج التي تم التوصل  عمىالحكم  -
 يا.الىكفاية النتائج التي تم التوصل  عمىالحكم  -
 التي تم استخداميا. بالياألسمالءمة  يتقييم مد -
 الصعوبات واألخطاء. عمىتقييم كيفية التغمب  -
 المستخدمة وكيفية تنفيذىا. واالستراتيجيةالخطة  ةعميفاتقييم  -

عزو نجاح األداء الستعدادات التمميذ وأسموب تفكيره  -
 .ياالستراتيج

 دراسةاد الوحدة التجريبية وأدوات الإعد
 إعداد الوحدة التجريبية: -أوالً 

 تم إعداد الوحدة التجريبية طبقًا لمخطوات اآلتية:
موضع التجريب: تم اختيار وحدة )الصوت  اختيار الوحدة -1

التالميذ  عمىمن الوحدات الدراسية المقررة  ي( وىوالضوء
تضم  ؛ وذلك ألنياياإلعداد يالموىوبين عمميًا بالصف الثان

عديدًا من الموضوعات المتنوعة التي تسمح دراستيا بإعداد 
المعتاد  يأنشطة إثرائية متنوعة غير الموجودة بالكتاب المدرس

كما يمكن صياغة موضوعات  االتساع والعمق. يمما يحقق بعد
المدعم بأنشطة  يالبنائ يودروس الوحدة باستخدام نموذج بايب

تنوعة مما يسمح لمتالميذ الموىوبين عمميًا بتقديم أكبر إثرائية م
أثناء معالجتيم لمشكالت حياتية  يقدر من األفكار والحمول ف

 واقعية.
ضوء اطالع الباحث  يية لموحدة: فتعميمتحديد األىداف ال -2

األىداف العامة لمادة العموم بالمرحمة اإلعدادية تمكن  عمى
ضوئيا تم  يية لموحدة، وفميمتعالباحث من تحديد األىداف ال

 تحديد األىداف السموكية لكل درس من دروس الوحدة.
 الوحدة طبقًا لمخطوات اآلتية:   يتحميل محتو  -3
)الحقيقة،  يتحديد فئات التحميل التي تمثل عناصر المحتو  أ( )

 (.المفيوم، التعميم
وفقًا لمتعاريف اإلجرائية لفئات التحميل  وحدة يتحميل محتو  ب( )

 قائمة مبدئية بيا. الىحيث تم التوصل 
التأكد من ثبات التحميل وصدقو: تم التأكد من ثبات التحميل  ج( )

شير من  يبعد مض يعن طريق إعادة عممية التحميل مرة أخر 
لمتحميل، ثم  يقائمة أخر  عمىالتحميل األول، حيث تم الحصول 

 يكان يساو  يلتحميل بالنسبة لعناصر التحميل الذحساب ثبات ا
ثبات التحميل بدرجة جيدة. وتم عرض  عمى( مما يدل 0096)

 عمىالتحميمين  يف ياعميقائمة أولية لجوانب التعمم التي ٌاتفق 
مجال المناىج وطرق  يمجموعة من المحكمين المتخصصين ف
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أن التحميل صحيح عمميًا وشامل  الىالعموم حيث أشاروا  تعميم
صياغة  يمجممو عدا بعض التعديالت ف يلموحدة المختارة ف

ضوء  يبعض التعميمات وقد قام الباحث بإعادة صياغتيا ف
القائمة النيائية لمتحميل حيث  الىآرائيم. ومن ثم تم التوصل 

( تعميمًا تمثل 19( مفيومًا، )33( حقيقة، )55تضمنت )
 التحميمين. يف ياعمياالتفاق  الجوانب التي تم

 : يإعداد كتاب التمميذ: بحيث يتكون مما يم -4
مقدمة لمتمميذ الموىوب عمميًا توضح كيفية استخدامو ليذا  -

 الكتاب.
دروس الوحدة التجريبية بحيث يضم كل درس سؤااًل واقعيًا أو  -

موقفًا غامضًا يتطمب تفسيرًا أو عرض مجموعة من الصور أو 
الرسوم أو مقاطع الفيديو لجذب انتباه التمميذ، ثم األنشطة العممية 
اإلثرائية حيث يضم كل نشاط: المواد واألدوات الالزمة، 

ت ئمة، والمالحظاوخطوات العمل، والمالحظات واألس
 ي( لمتقييم فموضوعية – مقاليووالتفسيرات، ثم أسئمة متنوعة )

 نياية كل درس.
األنشطة  عمىكل درس  يإعداد كراسة النشاط: بحيث يحتو  -5

المواد المستخدمة،  عمىاإلثرائية المطموبة ويشتمل كل نشاط 
وخطوات العمل، والمالحظات والتفسيرات التي يسجل فييا كل 

موىوب عمميًا ما يالحظو وما يستنتجو وبحيث يقوم بإجراء  تمميذ
 يالبنائ ياألنشطة اإلثرائية المطموبة وفقًا لمراحل نموذج بايب
 وترفق كراسة النشاط مع كتاب التمميذ عقب كل درس.

يتكون من: مقدمة توضح أىمية  يإعداد دليل المعمم: الذ -6
 يالبنائ يوذج بايبالدليل وكيفية استخدامو ونبذة مختصرة عن نم

 يالمدعم بأنشطة إثرائية، وتوجييات عامة لممعمم، وتحميل محتو 
، ياعمي( طبقًا لفئات التحميل المتفق وحدة )الصوت والضوء

 ي(، والتوزيع الزمنداف العامة لوحدة )الصوت والضوءواألى
(، وقائمة بالكتب والمراجع التي لتدريس وحدة )الصوت والضوء

( ا عند تدريس وحدة )الصوت والضوءاالستعانة بييمكن لممعمم 
عم بأنشطة إثرائية، ودروس المد يالبنائ يباستخدام نموذج بايب

 (.وحدة )الصوت والضوء

 عمىعرض كتاب التمميذ وكراسة النشاط ودليل المعمم  -7
مجال المناىج وطرق  يمجموعة من المحكمين المتخصصين ف

عادة تغ الىتدريس العموم الذين أشاروا  يير بعض األنشطة وا 
إجراء بعض التعديالت المغوية  عمىترتيب البعض اآلخر عالوة 

 الالزمة.
الصورة النيائية لموحدة التجريبية: قام الباحث  الىالتوصل  -8

( تمميذًا من تالميذ الصف 25) عمىبتجربة استطالعية لموحدة 
ن ضوء ذلك تم إجراء بعض التعديالت م ي، وفياإلعداد يالثان

حيث الصياغة المغوية لبعض األنشطة العممية اإلثرائية، وبذلك 
 صورتيا النيائية قابمة لمتطبيق. يأصبحت الوحدة التجريبية ف

 :دراسةأدوات ال -ثانياً 
 :تيناليالتاألداتين  عمى ةاليالح دراسةاعتمد ال

 :ةاليالتتم إعداده وفقًا لمخطوات  ي: الذياالختبار التحصيم -1
التحصيل  مستوىتحديد ىدف االختبار وأبعاده: وىو قياس  -أ 

 يف ياإلعداد يلمتالميذ الموىوبين عمميًا بالصف الثان يالمعرف
ات بموم الستة لتصنيف يمستو ضوء  ي( فوحدة )الصوت والضوء

  يالجانب المعرف ياألىداف ف
ضوء األىداف  يإعداد جدول المواصفات وتوزيع األسئمة: ف -ب 

السموكية التي تم تحديدىا ودروس الوحدة، قام الباحث بإعداد 
 عمىيوضح توزيع عدد أسئمة االختبار  يجدول المواصفات الذ

األىداف المختمفة حيث يمكن قياس كل ىدف من األىداف 
السموكية لموحدة بمفردة من مفردات االختبار وبذلك يكون العدد 

 ( مفردة.34ر ىو )لمفردات االختبا الياإلجم
تحديد نوعية مفردات االختبار وصياغتيا: تم اختيار نوع  -ج 

االختيار من متعدد وصياغتيا وفقًا لمخطوات السميمة عمميًا 
 ذلك.  يالمتبعة ف

اتو ونظام تقدير الدرجات: تعميمصياغة مفردات االختبار و  -د 
حيث تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة من مفردات االختبار 
يجاب عنيا بصورة صحيحة وتحديد صفر لإلجابة الخاطئة أو 

 ( درجة.34المتروكة وبذلك تكون الدرجة الكمية لالختبار )
 عمىتحكيم الصورة األولية لالختبار: عن طريق عرضو  -ه 
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مجال المناىج وطرق تدريس العموم  يمجموعة من المحكمين ف
 ضوء آرائيم.  يوتم إجراء التعديالت الالزمة ف

تجريب الصورة األولية لالختبار: تم تطبيق االختبار يوم  -و
 ياإلعداد يمجموعة من تالميذ الصف الثان عمى 11/3/2013

وتحصيميم لمعموم أكبر  يالتحصيل بمغ تحصيميم الكم يمرتفع
لذين درسوا وحدة %. غير مجموعة البحث ا75 يمن أو يساو 

 وذلك بيدف: ( تمميذاً 33( من قبل بمغ عددىم ))الصوت والضوء
التأكد من حسن الصياغة المغوية لمفردات االختبار: حيث تم  -

تعديل صياغة بعض الكممات القميمة بثالثة بنود من بنود 
 االختبار لتكون مناسبة لمتالميذ الموىوبين عمميًا.

تحديد زمن االختبار: عن طريق حساب زمن االختبار برصد  -
يذ من تالميذ مجموعة استغرقو كل تمم يزمن االختبار الذ

التجربة االستطالعية لالختبار ثم حساب متوسط زمن االختبار 
 ( دقيقة.40) يوقد وجد أنو يساو 

حساب معامالت السيولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات  -
قيم  ي، وى0082و 0027االختبار: وقد وجد أنيا تنحصر بين 

 مقبولة.

االختيار: وقد وجد أنيا حساب معامالت التمييز لمفردات  -
معامالت تمييز موجبة  يوى 0079و 0030تنحصر بين 

 ومقبولة.
حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كيودرـــ ريتشاردسون  -

kuder - Richardson  وقد وجد أن معامل الثبات لالختبار
 ومناسبة. ةاليعأن االختبار ذو درجة ثبات  يأ 0090 ييساو 
: صدق ياالختبار باستخدام طرق ثالث ىحساب صدق  -

االختبار  يالوحدة بمحتو  ي: وفيو تم مقارنة تحميل محتو يالمحتو 
 يحيث تبين أن االختبار يتضمن عينة ممثمة لجوانب التعمم الت

 يالذ يالوحدة، وصدق المحكمين، والصدق الذات ياعميتشتمل 
جيد  مستوى عمىأن االختبار  الىمما يشير  0095 يكان يساو 

 من الصدق.
ضوء الخطوات السابقة أصبح  يالصورة النيائية لالختبار: ف -ز

 عمى( مفردة موزعة 34صورتو النيائية مكونًا من ) ياالختبار ف
مجموعة البحث كما  عمىدروس الوحدة، وصالحًا لمتطبيق 

 :ييتضح من الجدول اآلت

 1جدول 
 األهداف التي يقيسها االختبار وموضوعات الوحدة عمىتبار التحصيمي توزيع مفردات االخ

 يةتعميماألهداف ال اتمستوي   
 دروس الوحدة

لبنود  الياإلجمالعدد  تقويم تركيب تحميل تطبيق فهم تذكر
 رقم السؤال االختبار

 12 9، 7 6، 3 11، 1 12، 2 10، 5 8، 4 خصائص الموجات الصوتية. -1
 6 - 16 18 15 14، 13 17 الموجات الصوتية.انعكاس  -2
 7 - 20 25، 23 - 22 24، 21، 19 الطبيعة الموجية لمضوء. -3
 9 34 32 27 30 29، 26 33، 31، 28 انعكاس وانكسار الضوء. -4

 34 3 5 6 4 7 9 المجموع
ويتضح من الجدول السابق أنو يمكن قياس كل ىدف من 
األىداف السموكية لموحدة بمفردة من مفردات االختبار وبذلك 

 ( مفردة.34لمفردات االختبار ىو ) اإلجمالييكون العدد 
يذ الموىوبين إعداد مقياس ميارات ما وراء المعرفة لمتالم -2

 :ياإلعداد يعمميًا بالصف الثان
تم إعداد مقياس ميارات ما وراء المعرفة لمتالميذ الموىوبين 

 :ةاليالتطبقًا لمخطوات  ياإلعداد يالثانعمميًا بالصف 

تحديد اليدف من المقياس: وىو قياس بعض ميارات ما وراء  -أ 
 ياإلعداد ييذ الموىوبين عمميًا بالصف الثانالتالم يالمعرفة لد
المدعم بأنشطة  يالبنائ يتيم باستخدام نموذج بايبنتيجة دراس

 إثرائية
 يتم استخدام طريقة ليكارت فتحديد طريقة بناء المقياس:  -ب 

 عمى( بناء المقياس حيث ُيطمب فييا من التمميذ وضع عالمة )
أحيانًا  –( 4كثيرًا ) –( 5دائمًا )) يدرجة تدرج المقياس الخماس
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التصميم (، وذلك ألنيا تتسم بسيولة (1أبدًا ) –( 2نادرًا ) –( 3)
 والتطبيق والتصحيح.

عدد من  عمىضوء االطالع  يفتحديد أبعاد المقياس:  -ج 
من األبحاث والدراسات التي تناولت ميارات ما وراء المعرفة 

 ،[76,77,81,82,83,84,85] حيث تحديدىا وتنميتيا وقياسيا
 وعمي: معرفة المعرفة وما تشتمل يتم تحديد أبعاد المقياس وى

المعرفة الشرطية،  –المعرفة اإلجرائية  –من: المعرفة التقريرية 
من ميارات: التخطيط، والمراقبة  وعميوتنظيم المعرفة وما تشتمل 

أبعاد مقياس ميارات ما  التاليويوضح الجدول والتحكم، والتقويم، 
 ياإلعداد ييذ الموىوبين عمميًا بالصف الثانوراء المعرفة لمتالم

 كل بعد. عمىات الدالة وأرقام العبار 

 2جدول 
 كل بعد عمىوأرقام العبارات الدالة  ياإلعداد يأبعاد مقياس مهارات ما وراء المعرفة لمتالميذ الموهوبين عمميًا بالصف الثان

 النسبة المئوية عددها أرقام عبارات كل بعد في المقياس أبعاد المقياس
 %10 3 3، 2، 1 المعرفة التقريرية المعرفةمعرفة  -1

 %10 3 6، 5، 4 المعرفة اإلجرائية
 %10 3 9، 8، 7 المعرفة الشرطية

 %2607 8 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10 التخطيط تنظيم المعرفة -2
 %20 6 23، 22، 21، 20، 19، 18 المراقبة والتحكم

 %2303 7 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24 التقويم
 %100 30 المجموع

ويتضح من الجدول السابق أن المقياس يتكون من بعدين      
 عمى( عبارات موزعة 9) عمىرئيسيين وقد اشتمل البعد األول 

عبارات(، والمعرفة  3بعاد فرعية ىي: المعرفة التقريرية )ثالثة أ
عبارات(، في حين  3الشرطية )عبارات(، والمعرفة  3اإلجرائية )

الثة أبعاد ث عمى( عبارة موزعة 21) عمى اشتمل البعد الثاني
 6عبارات(، والمراقبة والتحكم ) 8فرعية، ىي: التخطيط )

(، وبذلك يكون عدد عبارات اتعبار  7عبارات(، والتقويم )
 ( عبارة.30المقياس ككل )

غة صياغة عبارات المقياس وتصحيحو: قام الباحث بصيا -د 
التالميذ وممارساتيم لميارات  تأدائيا عمىعبارات المقياس لتدل 

ما وراء المعرفة، ونظرًا ألن عبارات المقياس كميا إيجابية فإن 
أساس  ىتقدير الدرجات لكل عبارة من عبارات المقياس عم

، أحيانًا = 4، كثيرًا = 5: دائمًا = يطريقة ليكرت يكون كاآلت
( عبارة 30، ولما كان المقياس يضم )1، أبدًا = 2، نادرًا = 3

( درجة وأقل درجة 150المقياس تكون ) يدرجة ف ىفأن أعم
 ( درجة.30تكون )

مجموعة من  عمىس يصدق المقياس: تم عرض المقاي -ه 
مجال المناىج وطرق تدريس العموم،  يالمحكمين المتخصصين ف

 ىوذلك إلبداء آرائيم ومالحظاتيم حول مد يوعمم النفس التربو 
)ميارة فرعية( من أبعاد  يمالءمة كل عبارة لقياس كل بعد فرع

من  يارتباطيا بالبعد الرئيس يالمقياس )ميارة رئيسية(، ومد
التالميذ الموىوبين عمميًا  مستوىأبعاد المقياس ومناسبتيا ل

 ضوء آرائيم. يووضوحيا، وتم إجراء التعديالت الالزمة ف
 يوم المقياس تطبيق تملممقياس:  يالتجريب االستطالع

 يمجموعة من تالميذ الصف الثان ىعم م13/3/2013
وتحصيميم  يالتحصيل بمغ تحصيميم الكم يمرتفع ياإلعداد

%. غير مجموعة البحث بمغ 75 يلمعموم أكبر من أو يساو 
 ( تمميذًا وذلك بيدف:33عددىم )

 عمىاتو والتعرف تعميمالتأكد من وضوح عبارات المقياس و   -
أثناء تطبيق تجربة البحث؛  يالمشكالت التي يمكن أن تظير ف

حيث لوحظ أن جميع التالميذ لم يبدوا أية استفسارات حول 
 ياتو، كما لم تظير أية مشكالت فتعميمعبارات المقياس أو 

 أثناء إجابتيم عن المقياس مما يوضح مالءمتو ليم.
من تحديد زمن تطبيق المقياس: عن طريق حساب متوسط ز   -

 ( دقيقة.35) يإجابات التالميذ عن المقياس ووجد أنو يساو 
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حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  -
Cronbach’s Alpha حيث وجد أن معامل ثبات المقياس :

قيمة جيدة لمعامل الثبات، كما انحصرت  ي( وى0079) ييساو 
بين من عبارات المقياس ما قيم معامالت الثبات لكل عبارة 

( مما يشير 0001) مستوىقيم دالة عند  يوى 0067و 0059
 من الثقة. ةاليعإمكانية التعامل مع المقياس بدرجة  الى

الصورة النيائية  ىالصورة النيائية لممقياس: تم التوصل إل -و 
لمقياس ميارات ما وراء المعرفة ببعديو الرئيسيين: معرفة 

 ىوزعة عم( عبارة م30لمعرفة المذين يضمان )المعرفة، وتنظيم ا
 ىأبعادىما الفرعية وبذلك أصبح المقياس صالحًا لمتطبيق عم

 مجموعة البحث.
 ومناقشتها نتائج. ال5

  فاعميةمن أسئمة البحث: "ما  يلإلجابة عن السؤال الثان  -1

 يالبنـــائ ي( باســـتخدام نمـــوذج بـــايب)الصـــوت والضـــوء تـــدريس وحـــدة
تحصــــيل التالميــــذ الموىــــوبين عمميــــًا  يالمــــدعم بأنشــــطة إثرائيــــة فــــ

تمـــك الوحـــدة؟"، تـــم التحقـــق مـــن  يلمحتـــو  ياإلعـــداد يبالصـــف الثـــان
ال توجـد فـروق نصـو " يالبحث الذ يصحة الفرض األول من فرض

درجـــــات تالميـــــذ المجموعـــــة  يذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــط
كـل  يفـ يلالختبار التحصـيم يوالبعد يالتطبيقين القبم يالتجريبية ف

 –ذكر لتـالسـتة )ا اتومسـتويمن  مستوىكل  يمن التحصيل ككل وف
 " عن طريق:لتقويم(ا –التركيب  –التحميل  –التطبيق  –الفيم 
حساب داللة الفـروق بـين متوسـطات درجـات تالميـذ مجموعـة  ( أ)

بالنسبة لمتحصيل ككـل،  يوالبعد يالتطبيقين القبم يالبحث ف
الســتة عــن طريــق معرفــة قــيم )ت(  اتومســتوي يولمتحصــيل فــ

 :يودراسة داللتيا اإلحصائية كما يوضحو الجدول اآلت

 3جدول 
 الستة اتهمستويو  ياالختبار التحصيم يف يوالبعد يالقبم التطبيقين يـموعة الـبحث فجدرجات م يـطسـتو قيم )ت( لـمفـرق بــين م

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( ياالنحراف المعيار  يالمتوسط الحساب عدد التالميذ التطبيقنوع  التحصيل اتمستوي
 يالقبم التذكر

 يالبعد
29 3031 

7097 
1058 
0098 

 0001دالة عند مستوى  16077

 يالقبم الفيم
 يالبعد

29 4034 
6090 

1014 
0031 

 0001دالة عند مستوى  12026

 يالقبم التطبيق
 يالبعد

29 2052 
3093 

0064 
0026 

 0001دالة عند مستوى  12013

 يالقبم التحميل
 يالبعد

29 2031 
5062 

1034 
0073 

 0001دالة عند مستوى  11059

 يالقبم التركيب
 يالبعد

29 2048 
3079 

0078 
0041 

 0001دالة عند مستوى  9028

 يالقبم التقويم
 يالبعد

29 0031 
2083 

0054 
0047 

 0001دالة عند مستوى  21039

 يالقبم التحصيل الكمى
 يالبعد

29 15028 
31003 

3066 
1059 

 0001دالة عند مستوى  25005

المحسوبة أكبر من  (ويتضح من الجدول السابق أن قيم )ت     
أن ىناك فروقًا ذات داللة  ي( أ2076( الجدولية )قيمة )ت

درجات التالميذ  ي( بين متوسط0001) ىإحصائية عند مستو 
بالنسبة لمتحصيل  يوالبعد يالتطبيقين القبم يالموىوبين عمميًا ف

الستة لصالح التطبيق  اتومستويمن  ىكل مستو  يوف يالكم
الوحدة التجريبية المعدة ي )المتغير التجريب ىوىذا يرجع إل يالبعد

 ي( وىذا يعنإثرائية بأنشطةي المدعم البنائ يوفقًا لنموذج بايب
البحث، ويمكن تفسير داللة تمك  يرفض الفرض األول من فرض

 عمى اتومستويمن  ىكل مستو  ي، وفيالتحصيل الكم يالفروق ف
 :يالنحو اآلت

يذ مجموعة : دراسة تالميبالنسبة لمتحصيل الكم  -
( باستخدام نموذج البحث لموضوعات وحدة )الصوت والضوء
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ليم بإجراء عديد المدعم بأنشطة إثرائية سمحت  يالبنائ يبايب
 يمن األنشطة العممية اإلثرائية غير الموجودة بالكتاب المدرس

استثمار قدراتيم العقمية  ىجو من الحرية ساعد عم يالمقرر ف
لتقديم تفسيرات وحمول ألسئمة المعمم وأسئمة األنشطة العممية 

 الىمعارفيم السابقة من أجل الوصول  عمىاإلثرائية قائمة 
؛ يالبنائ يالمعمومات العممية الجديدة مرورًا بمراحل نموذج بايب

وبذلك فقد اكتشف التالميذ الموىوبون عمميًا المعمومات بأنفسيم 
مواقف جديدة بالنسبة ليم،  يوأخضعوىا لمتجريب واستخدموىا ف

كما أجابوا عن عديد من األسئمة المتعمقة بالمعمومات التي 
وضع أىدافيم  عمىتشجيعيم  يفيا؛ مما ساىم الىتوصموا 

وتنظيم معارفيم وتقييم أدائيم عدة مرات من خالل عمميات 
تكون  يالتفاوض المستمرة داخل المجموعات وخارجيا لك

تقديميا أكثر التفسيرات والحمول  ياألفضل ف يمجموعتيم ى
العممية قابمة لمتطبيق والتعميم وموضع اتفاق الفصل بأكممو؛ 

ك التالميذ الموىوبين عمميًا ألىمية ما وىذا من شأنو إدرا
يتعممونو وسعييم الدؤوب الكتشاف المشكالت والعقبات وكيفية 

تقديم المزيد من التساؤالت  ىوحرصيم الدائم عم ياعميالتغمب 
الذاتية واإلجابة عنيا الختبار صحة المعمومات التي توصموا 

ممية داخل لممعمومات الع يليا وبذلك تتم عممية التنظيم المعرف
البنية العقمية لمتالميذ الموىوبين عمميًا؛ ومن ثم يصبح ما 

 يتعممونو أكثر بقاًء وثباتًا.
التذكر: قام تالميذ مجموعة  ىمستو  يبالنسبة لمتحصيل ف  -

 يعممية تعمميم حيث بذلوا الجيد العقم يف يالبحث بدور إيجاب
شاط سبيل اإلجابة عن أسئمة المعمم وأسئمة كل ن يف يوالبدن
يقومون بو، وأسئمتيم داخل المجموعات أو بين  يإثرائ

 ى، عالوة عميالبنائ يأثناء مراحل نموذج بايب يالمجموعات ف
معمومات  ىالوصول إل ياستخدام تفسيرات بعضيم البعض ف

مواقف جديدة تمكنيم من توسيعيا؛  يعممية صحيحة ليطبقوىا ف
سياق  يوبذلك فقد اكتسب التالميذ الموىوبون عمميًا المعمومات ف

 تذكرىا بشكل أفضل. ىساعدىم عم يواقع يحيات
 الفيم: مر تالميذ مجموعة مستوى يبالنسبة لمتحصيل ف  -

 البحث بعديد من الخبرات االستكشافية من خالل مراحل نموذج
دمين أنشطة عممية إثرائية متنوعة حيث تم مستخ يالبنائ يبايب

مرحمة االشتراك وجذب االنتباه وتشجيعيم  يإثارة دافعيتيم ف
التعبير عما يفكرون فيو ثم قياميم باألنشطة اإلثرائية التي  ىعم

اكتشاف المفيوم أو التعميم العممي المراد تعممو  ىساعدتيم عم
ن طريقة ثم داللتو المفظية وصياغتو بأكثر م ىوالتوصل إل

توسيعو وتقييمو؛ كل ذلك قدم المزيد من الخبرة بالظواىر 
زيادة فيميم لممفاىيم  ىالعممية المتنوعة مما عمل عم

 يأنفسيم ف ىوالتعميمات العممية عن طريق اعتمادىم عم
 .ياستخالص وبناء المعن

 يالتطبيق: قدم نموذج بايب ىمستو  يبالنسبة لمتحصيل ف  -
ئية الفرص المتعددة والمتنوعة لتالميذ اطة إثر المدعم بأنش يالبنائ

مجموعة البحث الستخدام معموماتيم السابقة والجديدة وتطبيقيا 
مواقف جديدة غير مألوفة بالنسبة ليم نظرًا الىتمامو بانتقال  يف

مواقف جديدة من خالل  يأثر التعمم وتعميم الخبرات السابقة ف
 يلك يالتفسير والتوسيع، كما تم إعطاء الوقت الكاف يمرحمت

أمثمة جديدة  ىيطبق التالميذ الموىوبون عمميًا ما تعمموه عم
متصمة بمفاىيميم وتعميماتيم العممية وحياتيم العممية مع 

 ىمد ىواختيار أفضميا بناء عم بعضاً مناقشتيم ألفكار بعضيم 
 قابميتيا لمتطبيق.

التحميل: بعد إجراء تالميذ  ىتو مس يبالنسبة لمتحصيل ف  -
كل درس من  يمجموعة البحث لألنشطة العممية اإلثرائية ف

مرحمة  يفقد سعوا ف يالبنائ يدروس الوحدة وفقًا لنموذج بايب
تعميم المفاىيم والتعميمات العممية عن طريق  ىالتوسيع إل

المحكم حيث تناولوا الموضوع من  يقياميم بالتفكير التفصيم
الفحص المستمر لألسئمة التي يقدميا  ىنبو، عالوة عمكافة جوا
االشتراك وجذب االنتباه،  يمرحمت يبداية الدرس وف يالمعمم ف

والتوسيع حيث درسوا أفكار بعضيم البعض عن طريق تجزئ 
مكوناتيا الفرعية سعيًا لتأكيدىا عن طريق تطبيقيا  الىكل فكرة 

مثل من وجية نظرىم أو تعديميا وتحسينيا وتقديم أفكار جديدة ت
 تفسيرًا أو إجابة صحيحة لكل سؤال من أسئمة األنشطة
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 اإلثرائية.
 يالتركيب: َمكَّن نموذج بايب ىمستو  يبالنسبة لمتحصيل ف  -

المدعم بأنشطة إثرائية تالميذ مجموعة البحث من  يالبنائ
صياغات ذاتية تعبر عن إدراكيم لعديد  ىالتوصل بأنفسيم إل

من العالقات التي تربط بين معارفيم السابقة والمعمومات 
الجديدة التي اكتسبوىا بأنفسيم، وبين المفاىيم والتعميمات 

يا، كما أنو عمىالشاممة والحقائق والتفصيالت والتطبيقات القائمة 
الموىوبون التفسير والتوسيع استخدم التالميذ  يأثناء مرحمت يف

تطوير فكرة أو معمومة  يعمميًا أفكار وآراء بعضيم البعض ف
يا عن طريق تجميع األفكار وتنظيميا والربط بينيا عمىيتفقون 

 وصواًل لفكرة متكاممة.
 التقويم: مارس تالميذ مجموعة  ىمستو  يبالنسبة لمتحصيل ف  -

المدعم بأنشطة  يالبنائ يالبحث خالل مراحل نموذج بايب  -
لألفكار المقدمة سواء داخل  يية عمميات التحقق العقمإثرائ

المجموعات الصغيرة المتعاونة أو بين المجموعات، كما قاموا 
بتجريب أفكارىم بصورة عممية لتقييميا، وأصدروا أحكامًا حول 

من دراستو من خالل محاوالتيم  ىأىمية ما تعمموه والجدو 
إجابتيم  الىة المستمرة اإلجابة عن أسئمة المعمم، باإلضاف

ما تم تعممو  ىالحكم عم يساعدتيم ف يألسئمة مرحمة التقويم الت
 االستفادة منو. ىومد

حساب نسبة الكسب المعدلة لبميك، وحجم تأثير نموذج  ( ب)
المدعم بأنشطة إثرائية بالنسبة لمتحصيل ككل،  يالبنائ يبايب

الستة كما ىو موضح بالجدول  اتومستوي يولمتحصيل ف
 :ياآلت

 4جدول 
 الستة اتهمستويو بالنسبة لمتحصيل الكمي ـير يك ومقدار حجم الــتأثـمبنـسبة الكـسب الـمعدلة ل

االختبار 
 اتهمستويو 

الدرجة  يالتطبيق البعد يالتطبيق القبم
 العظمى

نسبة الكسب 
 المعدلة

داللة نسبة 
 الكسب

مقدار حجم 
 (dالتأثير )

حجم داللة 
 يالمتوسط الحساب يالمتوسط الحساب التأثير

 كبير 9047 مقبولة 1030 34 31003 15028 التحصيل ككل
 كبير 6034 مقبولة 1034 9 7097 3031 التذكر
 كبير 4063 مقبولة 1033 7 6090 4034 الفيم
 كبير 4058 مقبولة 1031 4 3093 2052 التطبيق
 كبير 4038 مقبولة 1045 6 5062 2031 التحميل
 كبير 3051 غير مقبولة 0078 5 3079 2048 التركيب
 كبير 8008 مقبولة 1078 3 2083 0031 التقويم

 يتضح من الجدول السابق أن:
ككل  يقيمة نسبة الكسب المعدلة لبميك لالختبار التحصيم  -
تقويم(  – تحميل –تطبيق  –فيم  –تذكر اتو الخمسة )يمستو ول

( كما أنيا 2) ى( إل1حدده بميك وىو من ) يالذ يالمد يتقع ف
التركيب فقد كانت  مستوى ي(، أما ف102أكبر من الحد الفاصل )

( 2( و )1أنيا أقل من الحد الفاصل وال تقع بين ) ي( أ0078)
اىتمام تالميذ مجموعة البحث بتقديم األفكار  ىوقد يرجع ذلك إل

الفكرة الصحيحة  الىيتوصموا  ىحت ىوتجريبيا الواحدة تمو األخر 
 يالقابمة لمتطبيق وعند توسيعيا يكتفون بالتفسير العممي السميم ف

 عمميات بناء األفكار عمىذلك الموقف أو الخبرة دون التركيز 
 .صيغ وأشكال جديدة متنوعة يوتنظيميا ف

كل  يككل وف يالتحصيل الدراس يقيمة حجم التأثير ف -
 –تحميل  –تطبيق  –فيم  –تذكر اتو الستة )يمستو من  مستوى
أن  يأنيا كبيرة، وىذا يعن ي( أ008( أكبر من )تقويم –تركيب 

 يالمدعم بأنشطة إثرائية كبير ف يالبنائ يحجم تأثير نموذج بايب
 اتو الستة.يمستو من  مستوىكل  يككل وف يالتحصيل الدراس

 عميةفاما السؤال الثالث من أسئمة البحث: "لإلجابة عن  -2
 يالبنائ ي( باستخدام نموذج بايبتدريس وحدة )الصوت والضوء

 يتنمية ميارات ما وراء المعرفة لد يالمدعم بأنشطة إثرائية ف
"، تم التحقق ي؟اإلعداد يالتالميذ الموىوبين عمميًا بالصف الثان

 توجد الي نصو: "البحث الذ يمن فرض يالفرض الثانمن صحة 
 تالميذ درجات يمتوسط بين إحصائية داللة ذات فروق
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 ميارات لمقياس يوالبعد يالقبم التطبيقين يف التجريبية المجموعة
 وكل ككل المعرفة وراء ما ميارات: من كل يف المعرفة وراء ما

 "  وذلك عن طريق:الفرعية مياراتو من ميارة

درجات تالميذ مجموعة  يداللة الفروق بين متوسط حساب (أ )
بالنسبة لميارات ما وراء  يوالبعد يالتطبيقين القبم يالبحث ف

المعرفة ككل، ولكل ميارة فرعية من مياراتيا كما يوضحو 
 :يالجدول اآلت

 5جدول 
مــجموعـــة الـــبحث فـي التطبيقين القبمي والبعدي في مقياس مهارات ما وراء المعرفة ككل قيم )ت( لمـــفرق بـين مــتوســطي درجــات 

 ومهاراته الفرعية
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( ياالنحراف المعيار  يالمتوسط الحساب عدد التالميذ نوع التطبيق مهارات ما وراء المعرفة

 يالقبم معرفة المعرفة
 يالبعد

29 30024 
37083 

3080 
3015 

 مستوىدالة عند  9082
0001 

 يالقبم المعرفة التقريرية
 يالبعد

29 10048 
12007 

1074 
2012 

 مستوىدالة عند  3011
0001 

 يالقبم المعرفة اإلجرائية
 يالبعد

29 10028 
13003 

1046 
1018 

 مستوىدالة عند  7097
0001 

 يالقبم المعرفة الشرطية
 يالبعد

29 9048 
12072 

2016 
1075 

 مستوىدالة عند  7006
0001 

 يالقبم تنظيم المعرفة
 يالبعد

29 58041 
87090 

8091 
8021 

 مستوىدالة عند  12032
0001 

 يالقبم التخطيط
 يالبعد

29 23076 
33062 

4033 
3037 

 مستوىدالة عند  9078
0001 

 يالقبم المراقبة والتحكم
 يالبعد

29 15097 
24090 

2087 
2094 

 مستوىدالة عند  10091
0001 

 يالقبم التقويم
 يالبعد

29 18069 
29038 

3056 
2086 

 مستوىدالة عند  12002
0001 

 يالقبم ميارات ما وراء المعرفة ككل
 يالبعد

29 88066 
125072 

11035 
10043 

 مستوىدالة عند  13024
0001 

 ويتضح من الجدول السابق أن قيم )ت( المحسوبة أكبر من     
أن ىناك فروقًا ذات داللة  ي( أ2076قيمة )ت( الجدولية )
درجات التالميذ  ي( بين متوسط0.01) يإحصائية عند مستو 
بالنسبة لميارات ما  يوالبعد يالتطبيقين القبم يالموىوبين عمميًا ف

كل ميارة فرعية من مياراتيا لصالح  يوراء المعرفة ككل وف
الوحدة ) يالمتغير التجريب الىوىذا يرجع  يالتطبيق البعد

المدعم بأنشطة  يالبنائ يالتجريبية المعدة وفقًا لنموذج بايب
البحث.  يمن فرض يرفض الفرض الثان يإثرائية(، وىذا يعن

ميارات ما وراء المعرفة ككل  يويمكن تفسير داللة تمك الفروق ف
 :اليالتالنحو  عمىكل ميارة فرعية من مياراتيا  يوف
 يارات ما وراء المعرفة ككل: سمح نموذج بايببالنسبة لمي  -

المدعم بأنشطة إثرائية لتالميذ مجموعة البحث بمعالجة  يالبنائ
الخبرات االستكشافية من خالل األنشطة الجماعية مما ولد 

أثناء محاوالتيم  يلدييم تساؤالت ذاتية مفتوحة النيايات وف
المستمرة لإلجابة عنيا مارسوا عممية التأمل حيث حددوا 

 الىمعارفيم السابقة واكتشفوا ما يحتاجون أن يتعمموه لمتوصل 
معرفة أحسن عمقًا ثم قاموا بتوسيعيا وتقييميا لمتأكد من 

تفسير المواقف الواقعية المحيطة بيم، وىذا كمو  يف تيااليفع
ىم بالمسئولية الذاتية عن تعمميم وحماسيم زيادة شعور  يأسيم ف

تحديدىم لنقاط القوة  ىالعمل عالوة عم يوالرغبة اإليجابية ف
من كل  يمسارات تفكيرىم وتحديد اليدف الرئيس يوالضعف ف
بداية  ييقومون بو وربطو بتساؤالت المعمم ف ينشاط إثرائ
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بؤرة اىتماميم واتباع الخطوات  يف وعميالدرس والحفاظ 
 يزمة وااللتزام بالخطة الزمنية لتنفيذه، ومراقبة أنفسيم فالال

أثناء ذلك، وتقييم العمميات واالستراتيجيات التي يستخدمونيا 
تباع  يف سبيل الوصول لممعرفة العممية بعد القيام بكل نشاط وا 

التالميذ  يمنيا؛ وىذا من شأنو تطوير وع ةعميفاما أثبت 
عرفية وبمعارفيم ومن ثم تنمية الموىوبين عمميًا بعممياتيم الم

 ميارات ما وراء المعرفة ككل لدييم.
بالنسبة لميارة معرفة المعرفة: مر تالميذ مجموعة البحث   -

بعديد من المواقف الجديدة والمتنوعة التي توصموا من خالليا 
المعارف العممية التقريرية واإلجرائية والشرطية فعن طريق  الى

عارفيم السابقة ثم قاموا بإجراء م يجذب انتباىيم فكروا ف
التجارب واإلجابة عن تساؤالتيم الذاتية والتأكد من إجاباتيم 

تفسيرات عممية مقبولة، وىنا كامل التالميذ  الىلموصول 
الموىوبون عمميًا ودمجوا المعارف التقريرية واإلجرائية 

بتمك  يالوع يمعميسيل  ىمعن يسياق ذ يوالشرطية ف
معرفة المزيد  يالمعارف وفيم الغرض منيا وزاد من رغبتيم ف

 عنيا.
المعرفة التقريرية: اختبر تالميذ مجموعة البحث معارفيم  -

السابقة في مرحمة االشتراك وجذب االنتباه، وفي مرحمة 
التفسير فقد قاموا بتجريب المعمومات التي توصموا ليا في 

التي استخدموىا  بالياألسمرحمة االستكشاف، حيث عرضوا 
لموصول الى حموليم وتفسيراتيم وكل ىذا ساىم في اكتسابيم 
لمميارات الالزمة لمقيام باألنشطة العممية اإلثرائية والمعارف 

 بالنسبة ليم. ىالمتعمقة بموضوع الدرس في سياق ذي معن
المعرفة اإلجرائية: ابتكر تالميذ مجموعة البحث طرقًا  -

يم في أثناء قياميم باألنشطة العممية عممية خاصة ب باليوأس
اإلثرائية، وفي سبيل التوصل الى التفسيرات والحمول السميمة 
سواء داخل المجموعات أو خارجيا اضطر التالميذ 

 الموىوبون عمميًا في مرحمتي التفسير والتوسيع الى تطوير 
 إجراءاتيم الالزمة لحدوث تعمم أفضل.

 موذج بايبي البنائي المدعمالمعرفة الشرطية: طوال مراحل ن -

باألنشطة اإلثرائية مارس تالميذ مجموعة البحث عديدًا من 
المحاوالت إلقناع بعضيم البعض بالتفسيرات والحمول 

تأييد باقي تالميذ الفصل  ىالمقبولة في سبيل الحصول عم
ومعمميم وفي أثناء ذلك كانوا يضطرون الى تبرير استخدام 

ن أو طريقة بعينيا في سبيل أو أسموب معي استراتيجية
 عمميات ومعارف تحظيأفضل تعمم ممكن ) الوصول الى
 (.بقبول الجميع

 يبالنسبة لميارة تنظيم المعرفة: ركز التدريس وفقًا لنموذج بايب  -
 يالنشاط واإليجابية ف ىالمدعم بأنشطة إثرائية عم يالبنائ

عممية التعمم حيث اكتشف تالميذ مجموعة البحث المعارف 
مواقف جديدة بالنسبة ليم،  يالمعمومات العممية واستخدموىا فو 

 يالفيم العميق، وف ىوقائمًا عم يوبذلك أصبح التعمم ذا معن
أثناء ذلك تولدت لدييم تساؤالت ذاتية حول األنشطة العممية 

وأجريت المفاوضات والمناقشات الثنائية والجماعية من  اإلثرائية
أجل االتفاق حول تفسير أو حل معين لمشكمة أو موقف 
غامض حيث قام كل تمميذ من تالميذ مجموعة البحث بعدة 

نفس الوقت أىميا: السائل والمجيب والمراقب والمّقيم  يأدوار ف
التخطيط  :عمىوالمنظم؛ مما ساعد التالميذ الموىوبين عمميًا 

ضوء اليدف منيا، واختيار  يمن أجل إنجاز األنشطة ف
أثناء تنفيذ  يتنفيذ الحل الناجحة، ومراقبة أنفسيم ف استراتيجية

 ياألنشطة العممية اإلثرائية، وتقييم األنشطة العممية اإلثرائية ف
ارتباطيا بما تم جمعو  يضوء أىدافيا وخطوات تنفيذىا ومد

 المجموعات وبينيا. من معمومات ومعارف داخل
التخطيط: بمجرد تمقي تالميذ مجموعة البحث أسئمة المعمم  -

خالل مرحمة االشتراك وجذب االنتباه عمدوا الى وضع 
تصور لخطة عمل داخل مجموعاتيم لموصول الى ىدفيم 
المتمثل في تقديم تفسيرات وحمول عممية سميمة، ثم قاموا 

ثرائية طول مراحل بتنفيذىا مستخدمين األنشطة العممية اإل
نموذج بايبي البنائي وفي أثناء ذلك حمموا ميمة العمل الى 

لمحل واختاروا  استراتيجيةميام بسيطة واستخدموا أكثر من 
 أنسبيا في شكل خطوات متسمسمة التنفيذ.
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المراقبة والتحكم: خالل قيام تالميذ مجموعة البحث  -
نموذج باألنشطة العممية اإلثرائية المتضمنة في مراحل 

تحقيق أىداف  ىمد ىبايبي البنائي راقبوا أنفسيم لمتعرف عم
كل نشاط والتأكد من مناسبة الوقت خالل مناقشات 

 المجموعات من أجل التوصل الى تفسير عممي مقبول.
التقويم: قام تالميذ مجموعة البحث بإجراء عديد من  -

تفكيرىم وتفسيراتيم  باليوأسالتقييمات لمعارفيم السابقة 
عدة مستويات وفي أوقات مختمفة سواء في  عمىموليم وح

مرحمة االشتراك وجذب االنتباه بصورة فردية أو في باقي 
مراحل نموذج بايبي البنائي المدعم بأنشطة إثرائية بصورة 
جماعية سواء داخل المجموعات أو في أثناء تقديم 

المجموعات لتفسيراتيا وحموليا، كما قيَّموا المعمومات 
رف الجديدة عن طريق إخضاعيا لمتطبيق والتجريب والمعا

مبادأتيم لتقديم إجابات  ىفي أثناء مرحمة التوسيع عالوة عم
صحيحة عن أسئمة المعمم المقدمة في مرحمة التقويم، وبذلك 
فقد قام التالميذ الموىوبون عمميًا بتقييم معارفيم وتقدميم في 

 تخدموىا. التي اس واستراتيجياتيمأنشطة التعمم وخططيم 
 Blake’sالكسب المعدلة لبميك حساب نسبة (ب )

modified gained ratio وحجم تأثير ،Effect Size 
المدعم بأنشطة إثرائية بالنسبة لميارات ما  يالبنائ ينموذج بايب

كما ىو  ولكل ميارة من مياراتيا الفرعية؛وراء المعرفة ككل، 
 :اليالتموضح بالجدول 

 6جدول 
 مهاراتهانـسبــة الكـــسب الــمـعدلـــة لبمــيك، ومـــقدار حـــجم التأثيـر بالنــسبة لمهارات ما وراء المعرفة ككل، ولكل مهارة فرعية من 

مهارات ما وراء 
 المعرفة

الدرجة  يالتطبيق البعد يالتطبيق القبم
 العظمى

نسبة الكسب 
 المعدلة

داللة نسبة 
 الكسب

مقدار حجم التأثير 
(d) 

داللة حجم 
 يالمتوسط الحساب يالمتوسط الحساب التأثير

 كبير 3071 غير مقبولة 0068 45 37083 30024 معرفة المعرفة
 كبير 1020 غير مقبولة 0046 15 12007 10048 المعرفة التقريرية
 كبير 3001 غير مقبولة 0077 15 13003 10028 المعرفة اإلجرائية
 كبير 2067 غير مقبولة 0080 15 12072 9048 المعرفة الشرطية
 كبير 4066 غير مقبولة 0091 105 87090 58041 تنظيم المعرفة
 كبير 3070 غير مقبولة 0085 40 33062 23076 التخطيط

 كبير 4012 غير مقبولة 0093 30 24090 15097 المراقبة والتحكم
 كبير 4054 غير مقبولة 0096 35 29038 18069 التقويم

ميارات ما وراء 
 المعرفة ككل

 كبير 5000 غير مقبولة 0085 150 125072 88066

 ويتضح من الجدول السابق أن:
قيمة نسبة الكسب المعدلة لبميك لميارات ما وراء المعرفة ككل   -

المدى الذى حدده  الفرعية ال تقع فيرة من مياراتيا وكل ميا
(، كما أنيا أقل من الحد الفاصل 2( إلى )1بميك وىو من )

زمنية التي تم فييا ( وقد يرجع ذلك إلى قصر المدة ال102)
 لصوت والضوء( وفقًا لنموذج بايبي البنائياتدريس وحدة )

مى اىتمام تالميذ مجموعة المدعم بأنشطة إثرائية عالوة ع
بداًل  ن بنواتج التفكير ما وراء المعرفيبعض األحيا البحث في

 من التركيز عمى وظيفتو.
 ميارات ما وراء المعرفة ككل وفى كل قيمة حجم التأثير في  -

 أنيا كبيرة ( أي008يا الفرعية كانت أكبر من )ميارة من ميارات
ئي المدعم بأنشطة البنا وبذلك فإن حجم تأثير نموذج بايبي

تنمية ميارات ما وراء المعرفة ككل وفى كل  إثرائية كبير في
 ميارة من مياراتيا الفرعية.
 توصيات. ال6

ضوء نتائج البحث وتفسيراتيا يمكن تقديم بعض التوصيات  في
 والمقترحات اآلتية:

 :أواًل: توصيات الدراسة
لفت أنظار التربويين العمميين إلى ضرورة االىتمام بتنمية  -1
لدى  اعميالمستوياتو  والتحصيل في ارات ما وراء المعرفةمي
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 خالل استخدام نموذج بايبي البنائيالتالميذ الموىوبين عمميًا من 
 المدعم بأنشطة عممية إثرائية.

تصميم بعض الوحدات أو البرامج في العموم وتخصصاتيا  -2
 موذج بايبي البنائي( وفق نأحياء –كيمياء  –فيزياء المختمفة )

دخاليا في لمدعم بأنشطة إثرائيةا مناىج عموم المراحل  وا 
 ية بالمدارس المصرية.تعميمال
توفير المواد واألدوات المعممية المتنوعة بمعمل العموم  -3

 Sourcebooksبالمدرسة باإلضافة إلى الكتب المصدرية 
وكتب األنشطة العممية المتنوعة وكتيبات التجارب واألنشطة 

حجرة مناىل أو  بمكتبة المدرسة Cooking Labsالمطبخية 
العموم باختيار وتصميم أنشطة عممية  المعرفة لمسماح لمعممي

تدريسيم  ية وتوظيفيا بما يدعم نموذج بايبي البنائي فيإثرائ
 لمعموم.

لألسرة والمدرسة لمكشف عن التالميذ  إعداد كتيب استرشادي -4
المبكرة وتقديم الرعاية  تعميمالموىوبين عمميًا منذ مراحل ال

 ية ليم واختيار معممين متميزين لمتدريس ليم.يمتعمال
دخال تعديالت  -5  ياعميإعادة تنظيم معامل العموم بالمدارس وا 

بشكل يسمح باستخدام األنشطة اإلثرائية العممية والوسائل 
 Data Show ة المتطورة مثل جياز العرض المرئييتعميمال

 والمحمول وغيرىا. ر العاديوجياز الكمبيوت
أثناء الخدمة لتدريبيم  برامج تدريبية لمعممي العموم فيد عق -6

عمى خطوات انتقاء التالميذ الموىوبين عمميًا وتشجيعيم عمى 
بشكل  مية إثرائية تدعيمية لنموذج بايبي البنائيتصميم أنشطة عم

يتناسب مع ىؤالء التالميذ ومساعدتيم عمى تطوير تدريسيم بما 
 يالئم إمكانيات وظروف المدرسة.

إعداد وحدات دراسية تدرس ضمن برامج كميات التربية  -7
بحيث  اعمياللمطالب المعممين قبل الخدمة وطالب الدراسات 

مية والعالقة بينيما ونموذج تتناول النظرية البنائية والموىبة العم
 واألنشطة العممية اإلثرائية وتدريب طالب كميات بايبي البنائي

تدريس الاء دروس التربية العممية )التربية عمى استخداميا في أثن
 (.المصغر أو التدريب الميداني

العموم بالمدارس  عقد دورات تدريبية لموجيي ومعممي -8
اإلعدادية والثانوية تيدف إلى تعريفيم بميارات ما وراء المعرفة 

العموم والقيمة التربوية جراء  تعميموأىمية تنميتيا من خالل 
 وىوبين عمميًا.تنميتيا لدى التالميذ الم

تنظيم المبادرات والمسابقات أو المباريات العممية لمتالميذ  -9
مديريات الموىوبين عمميًا عمى مستوى المدارس واإلدارات أو ال

يطرح فييا التالميذ الموىوبون عمميًا  ية المختمفة والتيتعميمال
تحويل تمك األفكار إلى  أفكارىم اإلبداعية ويجربونيا بحيث يتم

لمتوصل إلى  ياعميممموس ومن ثم إدخال التعديالت  ع عمميواق
ثالثة من تالميذ مجموعة  األفضل منيا، حيث لوحظ اشتراك

برنامج العموم والرياضيات واالبتكارات اليندسية  البحث في
Intel ISEF  االبتكارات اليندسية برنامج العموم والرياضيات و

الباحثون من لمعموم واليندسة يمتقى فيو  ىو معرض دولي
 18-14) حمتين اإلعدادية والثانوية من سنالمر  ب فيالطال
( ليتنافسوا من أجل الوصول إلى فكرة أو نظرية جديدة إلى سنة

دى حد ما مثبتة من خالل البحث بحيث يكون ىناك مخرج ما
إثبات الفرضية ويمكن االستفادة  كجياز أو أداة أو آلة تساىم في

 منيا وتقديميا لممجتمع.
 البحوث المقترحة: -ثانياً 
نموذج بايبي البنائي  عميةفاإجراء دراسات أخرى لقياس  -1

تنمية االتجاىات والقيم العممية  المدعم بأنشطة عممية إثرائية في
 والميارات العممية لدى التالميذ الموىوبين عمميًا.

ا المتنوعة قائمة عمى نموذج العموم وفروعي بناء برامج في -2
 في فاعميتياعممية إثرائية وقياس  المدعم بأنشطة نائيبايبي الب

تنمية العادات العقمية لدى التالميذ الموىوبين عمميًا ذوى السعات 
 العقمية المختمفة.

ي المدعم بأنشطة عممية البنائ تجريب استخدام نموذج بايبي -3
الرتبة لدى التالميذ  عاليإثرائية في تنمية ميارات التفكير 

 الموىوبين عمميًا.العاديين و 
إلكترونية المدعم بأنشطة  استخدام نموذج بايبي البنائي -4

 تنمية االتجاىات نحو العمم والتكنولوجيا لدى تالميذ إثرائية في
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 المرحمة اإلعدادية.
مم الخميط القائم عمى نموذج بايبي البنائي التع ةاليفعقياس  -5
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العموم قبل وأثناء  برنامج مقترح لتدريب معممي فاعميةدراسة  -6
المدعم بأنشطة عممية  البنائي بايبيالخدمة عمى استخدام نموذج 

لقرار ت اتخاذ اإثرائية وعالقة ذلك بتحصيل تالميذىم وميارا
 العام. تعميملدييم بمراحل ال والتفكير التحميمي
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EFFECTIVENESS OF A CONSTRUCTIVIST BYBEE 

MODEL SUPPORTED BY ENRICHING ACTIVITIES 

ON SCIENCE ACHIEVEMENT AND THE 

DEVELOPMENT OF METACOGNITIVE SKILLS FOR 

SCIENTIFICALLY – 

TALENTED STUDENTS IN PREPARATORY SECOND 

GRADES 

Saied Mohamed Sedeek Hassan 

Lecturer of Curricula and Teaching Science, 

Curricula and Methods of Teaching Department, 

Faculty of Education, Aswan University. 

EGYPT 

Abstract – The current research aims at identifying the effectiveness of a constructivist Bybee model supported by 

enriching activities on science achievement and the development of metacognitive skills for scientifically – talented 

students in preparatory second grades. The sample of the research includes twenty – nine pupils from EL Oroba 

preparatory school (Aswan – Egypt) who are selected according to the procedural definition for scientifically – 

talented student in this research. 

     The research derives its importance from the necessity to detect scientifically – talented students and care for them. 

In addition to entry modifications in a constructivist Bybee model via supporting it by enriching activities which match 

with these students. So the researcher uses the descriptive methodology in preparing the theoretical framework for the 

research and the experimental unit. These include: the student’s book, activity notebook, and the teacher’s guide. In 

analyzing and explaining the results the previous method is also used. The quasi – experimental methodology is used in 

the field part which represented in one sample group experimental design based on the pre and post measurement for 

dependent variables. 

The research comes to the following results: 

 -1 There are statistically – significant differences at the level of (0.01) between means of scores of the experimental 

group students in both pre and post application favoring the post application in: Achievement as a whole, and its six 

levels (Recalling – Comprehension – Application – Analysis – Synthesis – Evaluation). This also applies to 

metacognitive skills as a whole, and its other sub – skills (knowledge of cognition – regulation of cognition).  

2- Blake’s modified gained ratio is acceptable in general for: Achievement as a whole, and its levels except synthesis 

(0.78), while not acceptable in metacognitive skills scale as a whole, and its other sub – skills. 

3- The effect size of a constructivist Bybee model supported by enriching activities is large in: Achievement as a whole, 

each level from its levels, and metacognitive skills as a whole, and its other sub – skills. 

The research recommends: 

• The necessity to design some units or programs in preparatory stage science according to a constructivist Bybee 

model supported by enriching activities. 

• It also recommends preparing a guidance booklet for parents and the school to detect for scientifically – talented 

students and the nurture for them. 

• It also recommends holding training courses for science teachers and guides to be aware of the importance for 

developing metacognitive skills through teaching science. 

• Finally there should be new programs in Egyptian Faculties of Education to link between constructivism theory, 

scientific talent and training on a constructivist Bybee model supported by enriching activities during practical 

education or microteaching courses. 

Keywords: A Constructivist Bybee Model Supported Enriching Activities, Science Achievement, Metacognitive Skills, 

Scientifically – talented Students in Preparatory Second Grades. 

 

 


