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ممخص البحث بالمغة العربية
ييدؼ البحث الى:

-1التعرؼ عمى التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية لدى طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة.
-2معرفة تأثير استراتيجيتي  kwlو pmiفي التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية لدى الطبلب.

-3اية االستراتيجيتيف السابقتيف تحققا تطور اكثر في خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعمميات المعرفية
لدى الطبلب.

واستخدـ المنيج الوصفي بأسموب الدراسات المعيارية والدراسات المقارنة في قياس التموث النفسي والوعي

بالعمميات المعرفية لدى طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة باإلضافة الى المنيج التجريبي بأسموب

المجموعتيف المتكافئتيف في استخداـ استراتيجية  kwlواستراتيجية  pmiفي خفض التموث النفسي وتنمية
الوعي في العمميات المعرفية لدى الطبلب.

وحدد مجتمع البحث بطبلب المرحمة الثالثة مف كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -جامعة بابؿ لمعاـ

الدراسي( )2015-2014البالغ عددىـ( )107طالب ،واف عينة البحث توزعت ( )25طالبة عينة التجربة
االستطبلعية ،و( )81طالبا لمتجربة الرئيسة بواقع( )41طالب ضمف شعبة( )bفي تطبيؽ استراتيجية kwl

و()40طالبا شعبة ()cفي تطبيؽ استراتيجية .pmi

حدد فترة تطبيؽ االستراتيجيتيف ( 14اسبوع) وبعدد( )28وحدة تعميمية مقسمة الى( )14وحدة تعميمية عند

كؿ استراتيجية ،بواقع محاضرة واحدة في كؿ اسبوع وبواقع ()7مواضيع عف التموث النفسي وىي(الغزو
الثقافي ،انحبلؿ القيـ االخبلقية والدينية ،انحبلؿ الجودة الشاممة في المؤسسات الرياضية والتعميمية ،الفساد

االداري والمالي ،مقاىي الشباب،التعميـ الخاص(االىمي) في العراؽ ،اإلعبلـ الزائؼ) ،و( )7مواضيع عف

الوعي بالعمميات المعرفية وىي(:نصفي الدماغ ،البرامج الحركية ،التدريب العقمي ،خرائط المفاىيـ الذكاء
واالبداع ،التركيز واالنتباه ،التصور واالدراؾ) ،يتـ تنفيذ المواضيع بالترتيب عند كؿ استراتيجية ،ويتـ تكرار

المحاضرات لزيادة استيعاب وتفاعؿ الطبلب عف أىمية المواضيع

والمعرفية.

في حياتيـ الدراسية واالجتماعية

وبعد استخراج النتائج مف خبلؿ استخداـ الوسائؿ االحصائية المناسبة ،تـ التوصؿ الى مجموعة مف

االستنتاجات:
-

االستنتاجات:

الوسط الحسابي في التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية يتمركز ضمف المستوى المعياري المعتدؿ-1
.لدى طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضية

 ليما تأثير في خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعمميات المعرفية لدىpmi وkwl استرتيجيتي-2
.طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

 في خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعممياتpmi ليا تأثير أكبر مف استراتيجية

kwl استراتيجية-3

.المعرفية لدى طبلب الكمية
:الكممات المفتاحية

. الوعي بالعمميات المعرفية، التموث النفسي،PMI  استراتيجية،KWL استراتيجية
The impact of strategies and K.W.L P.M.I in reducing pollution and the
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The research aims to:

Abstract

1-Identify the psychological pollution and awareness of cognitive processes
among students of the Faculty of Physical Education and Sports Science.

2- See the effect of my strategy kwl and pmi the psychological awareness of
pollution and cognitive processes of students.

3- State of the previous two strategies realized more development in the

reduction of pollution and the development of psychological awareness of
cognitive processes of students.

Use descriptive approach style standard studies and comparative studies in
psychological pollution and awareness of cognitive processes among students

of the Faculty of Physical Education and Sports Science measure in addition
to the experimental method in a manner both groups in reducing

psychological pollution and raise awareness of the cognitive processes of
students.

And select the research community students the third phase of the Faculty of

Physical Education and Sports Science - University of Babylon for the
academic year (2014-2015) totaling 107 students, and that the research

sample were distributed (25) students sample exploratory experiment, and
(81) students to experience the main rate ( 41) students within the Division (.

b) the application of kwl strategy and (40) students Division (the c) in the
application of pmi strategy.

Select the period of application strategies (14 a week) and a number (28)
educational unit divided into (14) educational unit at each strategy, by one

lecture each week and by (7) threads for psychological pollution, namely,
(cultural invasion, the dissolution of the moral and religious values, the

dissolution TQM in sports and educational institutions, financial and
administrative corruption, youth cafes, Special Education (private) in Iraq, the

false media), and (7) threads unconscious cognitive processes, namely:

(hemispheres of the brain, programs kinetic, mental training, concepts
intelligence maps and creativity, focus and attention, perception and

cognition), threads are executed in the order when each strategy, and is

repeated lectures to increase the absorption of the interaction of the students
about the importance of topics in their academic, social and cognitive.

After extraction results through the use of appropriate statistical methods, it
was reached a set of conclusions:
Conclusions:

1. Arithmetic mean in psychological pollution and awareness of cognitive

processes are stationed within the normative level moderate among students
of the Faculty of Physical Education and Sports Science.

2. kwl and pmi an impact in reducing pollution and the development of

psychological awareness of cognitive processes among students of the
Faculty of Physical Education and Sports Science.

3. -kwl have greater than pmi strategy to reduce the impact of pollution and

the development of psychological awareness of cognitive processes among
college students strategy.

:التعريؼ بالبحث-1

1-1مقدمة البحث واىمية:
التربويوف ومنيـ اساتذة الجامعة يؤكدوف عمى مواكبة تحديث معمومات الطمبة وتطوير امكانياتيـ العممية،
ولذلؾ ركز التربويوف الجزء األكبر مف جيودىـ البحثية عمى استخداـ استراتيجيات تدريس متنوعة في تحقيؽ

مخرجات مرغوبة لدى المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة.

اف كؿ شيء في الحياة معرض لمتموث واف الجانب النفسي معرض لمتموث أيضاً

مف خبلؿ العادات

والسموكيات السيئة التي يكتسبيا المتعمـ مف المحيط الذي يترعرع فيو ،فوجب عمى التربويف ومنيـ اساتذة
التربية الرياضية تنقية الجانب النفسي لمطبلب وجعمة خاليا مف المموثات وخاصة ما يمر بو الطالب خبلؿ

مرحمة الجامعة وفي فترة الشباب.

اف التطور والتحديث في العممية التربوية واكتساب المعرفة تعد نشاطا عقميا ممي از يضطمع بو الجانب العقمي
وىو دالة أساسية عمى مدى تطور وارتقاء العمميات المعرفية ،فينبغي تنمية وعي الطبلب بيذه العمميات

وخصوصاً ما يحتاجيا طالب التربية الرياضية في حياتو االجتماعية والرياضية والفكرية.

وبذلؾ حددت اىمية البحث في اعداد استراتيجيتيف ىما استراتيجية  kwlواستراتيجية  pmiلممساىمة في

السعي نحو خفض التموث النفسي لدى طبلب التربية الرياضية وتعزيز الوعي في عممياتيـ المعرفية.

2-1مشكمة البحث:

اف الظروؼ غ ير الطبيعية التي يمر بيا العراؽ ،ولعؿ ابرزىا الحروب فضبل عما حدث بعد االحتبلؿ األجنبي
وغياب السمطة وما أفرزتو ىذه الظروؼ مف آثار خطيرة عمى البناء النفسي والتربوي لمفرد العراقي ،التي أدت

الى القتؿ وتدمير القيـ اإلنسانية واألخبلقية والدينية،فينا ترتبت عمى ذلؾ ظيور سموكيات لـ تكف مألوفة في
المجتمع العراقي المعروؼ بحضارتو وقيمو النبيمة ،وبالتالي بروز بيئة مموثة تؤدي إلى تموث سموؾ مف

يعيش فييا.

ليس ىذا وحسب فضبل عف تممس وجود ضعؼ في تنمية الطمبة لعممياتيـ المعرفية الذي ال يقؿ شانا عف

تموث النفسي في قمة الوعي بعممياتيـ المعرفية لمجريات الحياة المحيطة بيـ والذي يؤثر عمى مستقبميـ
الميني كونيـ اساتذة المستقبؿ الذي يعتمد عمييـ في بناء بمدىـ ومجتمعيـ .وبما اف أدبيات عمـ النفس

الرياضي يتطمب استراتيجيات حديثة في التدريس لحؿ القضايا النفسية الرياضية التعميمية في موضوعيف

ميميف مف خبلؿ خفض التموث النفسي لدى طبلب التربية البدنية وعموـ الرياضة والوعي بعممياتيـ المعرفية
باالعتماد عمى استراتيجيتي  kwlو.pmi

3-1اىداؼ البحث:
ييدؼ البحث الى-:

 -1التعرؼ عمى التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية لدى طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة.
 -2معرفة تاثير استراتيجية  kwlو pmiفي التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية

لدى الطبلب.

 -3اية االستراتيجيتيف السابقتيف تحققا تطور اكثر في خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعمميات
المعرفية لدى الطبلب.

 4-1فروض البحث:

 -1استراتيجيتي  kwlو pmiتحققا تطور واضح في خفض التموث النفسي وتنمية والوعي بالعمميات
المعرفية لدى طبلب كمية التربية البدنية البدنية وعموـ الرياضة.

 -2استراتيجية  kwlتحقؽ تطور اكثر في الوعي بالعمميات المعرفية.
 -3استراتيجية  pmiتحقؽ تطور اكثر في خفض التموث النفسي.

5 -1مجاالت البحث:

 -1المجاؿ البشري :طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي (-2014
)2015

 -2المجاؿ ألزماني :المدة مف  2014 / 12 / 28ولغاية .2015 / 5 / 25

 -4المجاؿ المكاني :القاعات الدراسية في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة– جامعة بابؿ.

 6-1تحديد المصطمحات:
التموث النفسي :حالة حدوث خمؿ في نظاـ البيئة النفسية بفعؿ عوامؿ خارجية تسبب الفوضى والتأثير السيئ

في توازنيا وتكيفيا مع واقعيا وتكوف الفوضى ناتجا عرضيا لمتداخؿ الحاصؿ بيف مظيري محتوى (الفكر

والسموؾ).1

الوعي بالعمميات المعرفية :القدرة عمى التخطيط وتنظيـ الخطوات واالستراتيجيات التي يتخذىا المتعمـ لحؿ

المشكبلت والقدرة عمى تقييـ كفاءة تفكيرة.

2

 إستراتيجية  :kwlبانيا مخططات رسومية األكثر استخداما الستثمار المعرفة السابقة لدى الطبلب عفطريؽ طرح االسئمة عما يعرفونو عف موضوع معيف.

3

استراتيجية  :pmiتعمـ الطمبة عمى فيـ الفكرة مف خبلؿ النقاط االيجابية والسمبية والمثيرة ،بدال مف الحدية
في القبوؿ او الرفض.

4

 -2منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:

 1-2منيج البحث  :تـ استخدـ منيجيف في البحث ىما المنيج الوصفي في معرفة متغيرات البحث عند
الطبلب بأسموبي دراسة المقارنة والمستويات المعيارية ،والمنيج التجريبي بتصميـ المجموعتيف المتكافئتيف

ذات االختباريف القبمي والبعدي في تطبيؽ االستراتيجيتيف.

 2-2مجتمع وعينة البحث:

1

احمد نصر مبارك :التموث النفسي وعالقته بأنماط المعاممة الوالدية لدى طمبة جامعة بابل ،رسالة ماجستير ،كمية التربية (ابن رشد)،

جامعة بغداد ،0202 ،ص.00
2
3

صفاء االعسر وعالء كفاني :الذكاء الوجداني ،دار قباء لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،0222،ص.025
عبد اهلل ابراهيم :اثر برنامج في الذكاءات المتعددة لمعممي العموم في تنمية مهارات التدريس االبداعي ومهارات حل المشكمة

لدى التالميذ .مجمة التربية العممية ،المجمد التاسع ،العدد الرابع ،جامعة عين شمس ،مصر ،0226 ،ص.33
4

دي بونو ادوارد  :برنامج الكورت لتعميم التفكير ،ترجمة ناديا هايل السرور(واخرون) ،ط ،0دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،

عمان ،االردن ،0998 ،ص.00

حدد مجتمع البحث بطبلب المرحمة الثالثة مف كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة في جامعة بابؿ لمعاـ

الدراسي( )2015 -2014البالغ عددىـ بػ ( )87طالب ،وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية في تنفيذ
االستراتيجيات المعتمدة بواقع( )81طالب والمحدد بطبلب (شعبة )b

ضمف استراتيجية()kwl

بواقع()41طالب مف اصؿ()44بعد استبعاد ( )3طبلب لكثرة تغيبيـ خبلؿ فترة تنفيذ االست ارتيجيات بواقع ثبلث
محاضرات واكثر ،وشعبة( )cالستراتيجية( )pmiبواقع()40طالب مف مجموع( )43بعد استبعاد ( )3طبلب

لكثرة تغيبيـ ،وتشكؿ العينة نسب( )%93.1مف مجتمع البحث.

 3-2الوسائؿ واألدوات واألجيزة المستخدمة في البحث:

 -1المصادر العممية 2ػ المبلحظة 2ػ استمارة االستبياف 3ػ مقياس التموث النفسي
الوعي بالعمميات المعرفية.

 -4مقياس

 4-2اجراءات البحث الميدانية:
 1-4-2التجربة االستطبلعية:

تـ اجراء تجربة استطبلعية مصغرة بتاريخ

 2015/1/8-7عمى طالبات شعبة( )Aمف نفس المرحمة

الدراسية البالغ عددىف()25طالبة وبواقع محاضرتيف(محاضرة واحدة عف كؿ استراتيجية) ،لغرض معرفة سير
اجراءات العمؿ البحثي مف حيث سيولة العمؿ وصعوبة ،فضبل عف تحديد كفاءة فريؽ العمؿ المساعد

5

والوقت في تطبيؽ االستراتيجيتيف ،إذ استغرؽ وقت االجابة عمى مقياس التموث النفسي مف()30-20دقيقة

بمعدؿ()25دقيقة واالجابة عمى مقياس الوعي بالعمميات المعرفية مف( )25-15دقيقة بمعدؿ()20دقيقة،
وحددت ايضا االسس العممية لممقاييس.
االسس العممية لمقياسي البحث:

الصدؽ :مف خبلؿ االعتماد عمى الصدؽ الظاىري لمجموعة مف المختصيف والخبراء بعمـ النفس التربوي وعمـ

النفس الرياضي والقياس الرياضي ،*6في معرفة صبلحية فقرات مقياسي التموث النفسي والوعي بالعمميات

المعرفية ،تبيف اف فقرات المقياسيف صالحة لعينة البحث ،مف خبلؿ معرفة اف جميع قيـ (كا )²المحسوبة

لمفقرات حددت بالقيـ ( 11و 7.3و )4.4وىما اكبر مف قيمة (كا )²الجدولية عف درجة حرية( )1ومستوى
داللة( )0.05البالغة(.)3.84

الثبات :تـ تحديد الثبات باالعتماد عمى التجزئة النصفية لممقياسيف لمعرفة قيمة الثبات الكمية بعد تحديد

الفقرات الفردية والزوجية عند كؿ مقياس ،وظيرت النتائج بوجود قيـ ثبات لنصفي المقياس حددت بػ ()79

لمقياس التموث النفسي( )77لمقياس الوعي بالعمميات المعرفية ،ومف خبلؿ االعتماد عمى معامؿ (سبيرماف-
براوف) حددت قيـ الثبات الكمية وىي( )0.88لمقياس التموث النفسي و( )0.87لمقياس الوعي بالعمميات

المعرفية.
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 -فريق العمل المساعد:

ا.م.د شيماء عمي خميس :تخصص عمم النفس الرياضي -مديرية التربية الرياضية والفنية -جامعة بابل.
ا.م.د نبيل كاظم هريبد -تخصص اختبارات والقياس الرياضي -مديرية التربية الرياضية والفنية -جامعة بابل.
*اسماء المختصين -0 :ا.د محمد الياسري -0 ،ا.د فاهم الطريحي -3 ،ا.د حسين ربيع -4 ،ا.د عامر سعيد -5 ،ا.د ياسين عموان،
 -6ا.د حيدر عبد الرضا -7 ،ا.د سوسن هدود -8 ،ا.م.د عمي محمود  -9ا.م.د شيماء عمي  -02ا.م.د هيثم حسين
 -00ا.م.د محمد نعمة.

الموضوعية :مقياسي البحث مف نوع (ليكرت) ذات الموضوعية العالية في االستجابة لتعدد محاور االجابة،

باإلضافة الى فيـ العينة لمعنى الفقرات وتوضيح فريؽ العمؿ عف معنى كؿ فقرة لعينة البحث ،واصبحت جميع

الفقرات مفيومة وواضحة لدى طبلب التربية الرياضية.

 2-4-2تكافؤ مجموعتي البحث:

مػػػف خػػػبلؿ اجػػػراء االختبػػػارات القبميػػػة لعينػػػة البحػػػث بتػػػاريخ  2015 / 1/15-14قبػػػؿ الشػػػروع بتطبيػػػؽ

االستراتيجيتيف( KWLو ،)PMIتـ تحديد تكافؤ مجمػوعتي البحػث كونيػا مػف األمػور اليامػة التػي ينبغػي عمػى
الباحػػث إتباعيػػا مػػف أجػػؿ أعػػادة الفػػروؽ الػػى العامػػؿ التجريبػػي ،وعمػػى ىػػذا األسػػاس البػػد اف تكػػوف مجموعتػػا
ولمتأكد مف مبدا التكػافؤ تػـ االعتمػاد عمػى اختبػار ( )tلمعينػات

البحث متكافئتيف في متغيرات البحث،

المستقمة بيف (شعبة  Bو )Cفي متغيري البحػث ،إذ أظيػرت النتػائج إف الوسػط الحسػابي لمجموعػة شػعبة()B

في التموث النفسي ىو( )290بانحراؼ معياري مقػداره( ،)11.2إمػا فػي متغيػر الػوعي بالعمميػات المعرفيػة بمػغ
الوسط الحسابي ( )125وبانحراؼ معياري( ،)7.4إما الوسط الحسابي لمجموعة شعبة( )Cفي متغيػر التمػوث
النفسي فقد بمغ ( )286وبانحراؼ معياري مقداره( ،)10.4وعنػد متغيػر الػوعي بالعمميػات المعرفيػة بمػغ الوسػط

الحسابي ( )127وبانحراؼ معياري( )8.1ولمعرفة معنوية الفروؽ بػيف األوسػاط الحسػابية تػـ احتسػاب القيمػة

التائيػػة لعينتػػيف مسػػتقمتيف،إذ بمغػػت القيمػػة المحسػػوبة فػػي التمػػوث النفسػػي( ،)1.63وفػػي الػػوعي بالعمميػػات
المعرفيػػػة بمغػػػت( )1.41وىمػػػا أصػػػغر مػػػف القيمػػػة الجدوليػػػة البالغػػػة ( )2عنػػػد درجػػػة حريػػػة( )79ومسػػػتوى

داللة( ،)0.05وىذا يشير إلى وجود فروؽ عشوائية بيف المجموعتيف في متغيري البحػث ممػا يػدؿ عمػى تكػافؤ
المجموعتيف ،وكما مبيف في الجدوؿ ادناه.

جدوؿ( )1التكافؤ بيف المجموعتيف (شعبة  Bوشعبة  )Cفي متغيري البحث(التموث النفسي والوعي بالعمميات
المعرفية)

متغيرات البحث

المعالـ

التموث النفسي

شعبة B

290.1

شعبة C

286.1

10.4

شعبة B

125

7.4

شعبة C

127

8.1

الوعي بالعمميات
المعرفية

االحصائية

س

ع

درجة

11.2

مستوى

القيمة التائية

الحرية

الداللة

المحسوبة

الجدولية

79

0.05

1.63

2

1.14

الداللة
غير معنوي
غير معنوي

المستويات المعيارية:

حددت ( ) 3مستويات معيارية لطبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة ،أذ حددت مستويات التموث النفسي

بما ياتي:

اف اقؿ قيمة لمقياس التموث النفسي يحصؿ عمييا الطالب ىي( )86واعمى قيمة(،)430واف المستوى الواطئ

في التموث النفسي مف ( ،)200-86والمستوى المعياري المتوسط مف( ،)315-201ومستوى التموث
النفسي العالي مف( ،)430-316واف الوسط الفرضي لممقياس بمغت( ،)258أذ اف مف الجدوؿ السابؽ يتبيف
اف قيمة الوسط الحسابي عند المستوى المعياري المتوسط واعمى مف الوسط الفرضي ،وىذا يدؿ عمى ارتفاع

مقدار التموث النفسي عند الطبلب .بينما اف اقؿ قيمة يحص عمييا الطالب في مقياس الوعي بالعمميات

المعرفية( )46واعمى قيمة( ،)230واف المستويات المعيارية حددت بالمستوى الضعيؼ مف(،)107-46
المستوى المعياري المتوسط مف( ،)169-108المستوى المعياري العالي(،)230-170واف قيمة الوسط

الفرضي لممقياس بمغت( ،)138ونجد مف الجدوؿ السابؽ اف الوسط الحسابي لمطبلب ضمف المستوى
المعياري المتوسط في الوعي بالعمميات المعرفية واقؿ مف الوسط الفرضي لممقياس وىذا مؤشر عمى ضعؼ

وعي الطبلب بعممياتيـ المعرفية.

 3-4-2التجربة الرئيسة:

نفذت التجربة الرئيسة بتاريخ  2015/2/16-15لغاية  2015 /5/21 -20بواقع ( 14اسبوع) وبعدد()28
وحدة تعميمية بواقع ( )14محاضرة الستراتيجية ( )kwlونفس العدد الستراتيجية( )pmiحددت بػ ( )7مواضيع
عف التموث النفسي وىي(الغزو الثقافي ،انحبلؿ القيـ االخبلقية والدينية ،انحبلؿ الجودة الشاممة
المؤسسات الرياضية والتعميمية ،الفساد االداري والمالي ،مقاىي الشباب،

في

التعميـ الخاص(االىمي) في

العراؽ ،اإلعبلـ الزائؼ ،و( )7مواضيع عف الوعي بالعمميات المعرفية وىي(:نصفي الدماغ ،البرامج الحركية،
التدريب العقمي ،خرائط المفاىيـ ،الذكاء واالبداع ،التركيز واالنتباه ،التصور واالدراؾ) ،ويتـ تنفيذ المواضيع

بالترتيب وبعد االنتياء مف المواضيع يتـ تكرارىا لزيادة استيعاب وتفاعؿ الطبلب عف أىمية المواضيع في

حياتيـ الدراسية واالجتماعية والمعرفية ،وكما مبيف اجراءات التجربة ضمف التصميـ التجريبي المعتمد.

جدوؿ( )2يبف التصميـ التجريبي المستخدـ
المجوعات

االختبار القبمي

االستراتيجيات

االختبار البعدي

شعبة B

تموث نفسي

KWL

تموث نفسي

قبمي  -بعدي

الوعي بالعمميات

الوعي بالعمميات

قبمي -بعدي

المعرفية

المعرفية

شعبة C

تموث نفسي
الوعي بالعمميات
المعرفية

PMI

المقارنة الضمنية في

المقارنة المستقمة

المجموعة الواحدة

بيف المجموعتيف
بعدي -بعدي

تموث نفسي

قبمي -بعدي

الوعي بالعمميات

قبمي -بعدي

المعرفية

بعدي -بعدي

 4-4-2االختبارات البعدية :بتاريخ  2015 /5/25-24تـ اجراء االختبارات البعدية ،لمعرفة قيـ التموث
النفسي والوعي بالعمميات المعرفية بعد االعتماد عمى االستراتيجيتيف المعتمدة في البحث.

 5-2الوسائؿ االحصائية:

تـ االعتماد عمى الوسائؿ االحصائية االتية (الوسط الحسابي ،االنحراؼ المعياري ،معامؿ ارتباط بيرسوف،

معامؿ سبيرماف -براوف ،اختبار  tلمعينة المتناظرة ،اختبار  tلمعينة المستقمة).7

 -3المقارنات بيف االختبارات القبمية والبعدية عند عينة البحث:
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 -عايد كريم الكناني :مقدمة في االحصاء وتطبيقات ،.spssط ،0دار الضياء لمطباعة والتصميم ،العراق -النجف.0229 ،

لمعرفة الداللة المعنوية في التطور باستخداـ االستراتيجيتيف تـ االعتماد عمى اختبار( )tلمعينة المترابطة ببللة

الفروؽ بيف االختبار القبمي والبعدي وكما مبيف في الجدوؿ ادناه:

جدوؿ()3يبيف قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيـ( )tالجدولية والمحسوبة لبلختباريف القبمي
والبعدي لممجموعتيف في متغيري البحث

المجموعات
التموث

النفسي

شعبة b

االختبار القبمي

االختبار البعدي

 tالمحسوبة

 tالجدولية

الداللة االحصائية

س()290.1

س()238.1

6.2

2.02

معنوي

ع()11.2

ع()11.1

س()286

س()246.9

ع()10.4

ع()10.2

س()125

س()166

ع( ) 7.4

ع()8.1

س()127

س()160

ع()8.1

ع( )9.9

شعبة c

شعبة b

الوعي
بالعمميات
المعرفية

شعبة c

معنوي

5.6

معنوي

5.1

معنوي

4.9

جدوؿ ( ) 3يبيف عمى وجود داللة معنوية بيف االختبار القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي في التموث
النفسي والوعي بالعمميات المعرفية ،وذلؾ الف قيمة ( )tالمحسوبة اكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى

داللة ( )0.05ودرجة حرية(ف )1-والمحددة بػ ( )40لشعبة( )bو( )39لشعبة( ،)cوىذا دليؿ عمى اىمية
االستراتيجيتيف في خفض التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية ،فضبل عمى ذلؾ اف قيمة الوسط

الحسابي لبلختبار البعدي في التموث النفسي اقؿ مف الوسط الفرضي لممقياس واف الوسط الحسابي لبلختبار
البعدي في الوعي بالعمميات المعرفية اعمى مف الوسط الفرضي ،وىذا دليؿ عمى انخفاض التموث النفسي مف

خبلؿ تحسف سموؾ الطبلب وتنمية وعييـ بعممياتيـ المعرفية.

المقارنات بيف استراتيجية  kwlو:pmi

لمعرفة اية مف االستراتيجيتيف تساىـ بدرجة اكبر في خفض التموث النفسي وتنمية وعي الطبلب بعممياتيـ
المعرفية ،تـ االعتماد عمى اختبار( )tلعينتيف مستقمتيف لبلختبارات البعدية وكما مبيف في الجدوؿ ادناه:
جدوؿ( ) 4يبيف قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

وقيـ( )tالجدولية في االختبار البعدي بيف المجموعتيف في متغيري البحث
االختبار البعدي – البعدي /التموث النفسي

المجموعات
س

ع

شعبة b

11.1 238.1

شعبة c

10.2 246.9

T

T

الداللة

المحسوبة

الجدولية

االحصائية

2.9

2

معنوي

االختبار البعدي – البعدي /الوعي بالعمميات المعرفية
س

ع

T

166

8.1

160

9.9

T

الداللة

المحسوبة

الجدولية

االحصائية

3.1

2

معنوي

مف خبلؿ جدوؿ( )4يتبيف ىنالؾ داللة معنوية بيف االستراتيجيتيف وذلؾ الف قيمة ( )tالمحسوبة اكبر مف

قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة( )0.05ودرجة حرية( ،)79ولصالح استراتيجية  kwlالتي حقؽ انخفاض

اكثر في التموث النفسي وزيادة في وعي الطبلب بعمياتيـ المعرفية ،وىذا يدؿ عمى اف ليذه االستراتيجية دور

فعاؿ كونيا تساىـ في تحديد معارؼ الطبلب السابقة كمنطمؽ لمتعمـ الجديد ،وتنظيـ المعارؼ باستخداـ مخطط
االستراتيجية وتصحيح التصورات

مف خبلؿ مقارنة ما تـ تعممة بما كانوا يعتقدونو سابقاً ،وتشجيع عمى

طرح افكار جديدة والتاكيد عمى مشاركة اكثر عدد ممكف مف الطبلب ،فضبل عف استثارة المتعمميف عف طريؽ
المناقشة وتعزيز االفكار الجديدة وتقديـ التغذية الرجعة لبلستفادة مف تعمميـ مع غرس قيـ ايجابية كالتعاوف

بيف افراد المجموعة والتنافس بيف المجموعات في عرض نتائج تعمميـ .8وايضاً اف استراتيجية ( kwlتسيـ
في تعمـ المعرفة التقريرية مف خبلؿ المعنى البنائي وتنظيـ وتخزيف المعمومات ،وتنشيط المعرفة السابقة

المخزونة في الذاكرة طويمة المدى ،وزيادة ميارة التساؤؿ واالستجواب الذاتي والتي مف خبلليا يمكف تنشيط

عمميات المراقبة ،وتساعد عمى تدوير المعمومات وتنظيميا وربطيا واضافة معمومات جديدة ،وايضا عمى الفيـ
االنتقائي والتنبؤ بمصادر متنوعة لممعمومات ،وتنشيط المعرفة السابقة ومحاولة اعادة صياغتيا بشكؿ جديد

بيدؼ التفكير المتجدد).9

 -4االستنتاجات والتوصيات

 1-4االستنتاجات:

 -1الوسط الحسابي في التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية يتمركز ضمف المستوى المعياري المعتدؿ
لدى طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضية.

-2استرتيجيتي  kwlو pmiليما تأثير في خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعمميات المعرفية لدى
طبلب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة.

-3استراتيجية  kwlليا تأثير أكبر مف استراتيجية  pmiفي خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعمميات
المعرفية لدى طبلب الكمية.

 2-4التوصيات:

-1عمى التدريسيف السعي نحو معالجة مشكبلت التموث النفسي وتعزيز الوعي بالعمميات المعرفية لدى
طبلبيـ.

-2اعتماد التدريسيف عمى استراتيجيتي  kwlو pmiكونيما استراتيجيتيف حديثتيف في التدريس لمختمؼ
المواد والميارت الرياضية لدورىما الميـ في العممية التعميمية.

-3تأكيد التدريسيف عمى استراتيجية  kwlكونيا اكثر فاعمية في خفض التموث النفسي والوعي بالعمميات
المعرفية عند الطبلب.

المصادر

 احمد نصر مبارؾ :التموث النفسي وعبلقتو بأنماط المعاممة الوالدية لدى طمبة جامعة بابؿ ،رسالةماجستير ،كمية التربية (ابف رشد) ،جامعة بغداد.2010 ،
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 -ميرفت سميمان عبد اهلل :أثر استخدام استراتيجية  kwlفي أكتساب المفاهم ومهارات التفكير الناقد في العموم لدى طالبات الصف

السابع االساسي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية  ،الجامعة االسالمية ،غزة  ،0200 ،ص .43
9

 -اماني محمد حسن :أثر توظيف استراتيجية  kwlفي تعديل التصورات البديمة لممفاهيم التكنموجية لدى طالبات الصف السابع

االساسي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية  ،جامعة االزهر ،غزة،0203 ،ص.35

 اماني محمد حسف :أثر توظيؼ استراتيجية  kwlفي تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ التكنموجية لدىطالبات الصؼ السابع االساسي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية  ،جامعة اال زىر ،غزة.2013 ،

 حيدر عبد الرضا طراد :فاعمية برنامج إرشادي في خفض التموث النفسي لدى طبلب كمية التربية الرياضيةفي جامعة بابؿ ،محمة عموـ التربية الرياضة ،العدد( ،)3جزء( ،)2مجمد(.2012 ،)5

 دي بونو ادوارد :برنامج الكورت لتعميـ التفكير ،ترجمة ناديا ىايؿ السرور(واخروف) ،ط ،1دار الفكرلمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.1998 ،

 -صفاء االعسر وعبلء كفاني :الذكاء الوجداني .دار قباء لمنشر والتوزيع ،القاىرة.2000،

 -عايد كريـ الكناني :مقدمة في االحصاء وتطبيقات  .spssدار الضياء لمطباعة والتصميـ ،النجؼ ،العراؽ،

.2009

 عبد اهلل ابراىيـ :اثر برنامج في الذكاءات المتعددة لمعممي العموـ في تنمية ميارات التدريس االبداعيوميارات حؿ المشكمة لدى التبلميذ .مجمة التربية العممية ،المجمد التاسع ،العدد الرابع ،جامعة عيف شمس،

مصر.2006 ،

 عبد الرحمف بف بريكة :العبلقة بيف الوعي بالعمميات المعرفية ودافعية االنجاز الدراسي ،اطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر ،كمية العموـ اإلنسانية.٧٠٠٢،

 ميرفت سميماف عبد اهلل :أثر استخداـ استراتيجية  kwlفي أكتساب المفاىـ وميارات التفكير الناقد فيالعموـ لدى طالبات الصؼ السابع االساسي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،
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المبلحؽ

مقياس التموث النفسي /توصيؼ المقياس
اعتمد عمى مقياس (حيدر عبد الرضا)( ،)3:91المطبؽ عمى طمبة التربية الرياضية،

والمتكوف مف ()86

فقرة ،والمتكوف مف ( )5بدائؿ لئلجابة (أوافؽ بشدة ،أوافؽ ،محايد ،معارض ،معارض بشدة).

مقياس التموث النفسي
الفقرات
-1انزعج حينما يتحدث أستاذي أو غيره المغة العربية الفصحى
-2افتخر عندما يشبو الناس تفكيري كاألجنبي
-3ال أجػػػد ضػػػر ار مػػػف قيػػػاـ الشػػػباب بحػػػؼ الوجػػػو بػػػالخيط أو اسػػػتعماؿ
مساحيؽ تجميؿ الوجو

 -4أظف إف ( العدالة ،الحؽ ،اإليثار  )...مفاىيـ ال وجود ليا في واقعنا
-5أؤيد باف بمدي أصبح تاريخا أكثر مف كونو مستقببل
-6أرى إف القانوف قد خمؽ لمضعفاء والفقراء حص ار

أوافؽ
بشدة

أوافؽ

محايد

أعارض

أعارض
بشدة

-7التمسؾ بالقيـ االجتماعية مف عبلمات التخمؼ الحضاري
-8أفضؿ تحية الناس بػ (ىاي) و(باي) و(ىمو)
-9أؤمف إف التنازؿ ىو أفضؿ طريؽ لمسبلـ
-10اإلنساف الممتزـ بالواجب يعد مغفبل وغشيما
-11يصعب عمى بمدي استيعاب التكنولوجيا وتصنيعيا
-12ال توجد فكرة نفكر فييا إف لـ يسبقنا األجانب
-13لباس (الكابوي والجينز) مف ميزات اإلنساف العصري
-14مف الممكف التخمي عف المبادئ في الظروؼ الصعبة
-15مستعد لتجريب كؿ شيء حتى واف كاف مجتمعي يرفضو
-16مستعد لمحصوؿ عمى جنسية أجنبية في مقابؿ إسقاط جنسية بمدي
-17األجانب أذكى مف أبناء بمدي
-18ال باس أف يرتدي الشباب المبلبس التي يطغى عمييػا المػوف األحمػر
أو المطرزة بالورود

-19أؤيد القوؿ إف لبس (العقاؿ) ىو مانع لمتفكير
-20األجنبي عمى حؽ فيما يقوؿ ويتصرؼ
-21مف حؽ المرأة أف تكوف في يدىا العصمة الزوجية
-22معارضة األب أو المدرس تعد مف سمات الشخصية القوية والجريئة
-23أبناء بمدي ىـ أكثر عداوة لبعضيـ البعض منيـ لمغريب
-24الشاب ال يعيبو الرقص أماـ اآلخريف
-25اإلنساف الجاد ىو شخص معقد
-26اعتقد إف زمف الفارس العربي قد انتيى
-27أفضؿ أف اعمؿ أي شيء في بمد أجنبي عمى العيش في بمدي
-28خسارة أف يمتمؾ العرب النفط
-29تربية الكبلب عمى الطريقة الغربية تعد ظاىرة حضارية
-30معجب بالمرأة التي ترد عمى اىانة الرجؿ ليا وبطريقتو نفسيا
-31لي القدرة عمى حفظ األغاني أكثر مف الدروس
-32يمتاز أبناء بمدي بالتقميد وليس اإلبداع
-33تعمـ لغة األجانب أىـ مف تعمـ أي شيء آخر
-34ال أتضايؽ مف قياـ النساء بالتدخيف في األماكف العامة
-35لو امتمكت الماؿ فبل أتردد بشراء كؿ ما تشتييو نفسي
-36يتصور أبناء بمدي إف العالـ بأسره عدو ليـ
-37أفضؿ استعماؿ كممات أجنبية بدؿ العربية في حديثي مع الناس
-38التمسؾ بالحقوؽ يجمب المشاكؿ والمآسي
-39أتمذذ في ممارسة الغش في االمتحانات الدراسية

-40ال اشعر بالفخر عندما يحقؽ أبناء بمدي انجا از عمميا متمي از
-41مف سماتي التعجؿ في إصدار أحكامي عمى الناس واألشياء
-42أعداء بمدي ىـ ليسوا بالضرورة أعدائي
-43الجماؿ بأنواعو موجود لدى األجانب
-44واجب األـ ىي أف تكوف بموقع رب األسرة حتى بوجود األب
-45ييمني أف أعيش يومي وال أفكر بغدي
-46ال يحسف أبناء بمدي التصرؼ بأمواليـ واستثمارىا
-47أبػدو أكثػػر أناقػػة عنػدما احمػػؿ صػػور أو أحرفػا أجنبيػػة عمػػى مبلبسػػي
وحاجاتي الشخصية

-48مف طبيعتي أف أجامؿ وال أحرج أحدا حتى واف كاف عمى خطا
-49يغمب عمى أبناء بمدي األقواؿ دوف األفعاؿ
-50جميمة ىي الفتاة التي ترتدي السرواؿ (البنطموف)
(-51الرشوة) ميمة في تسييؿ التعامؿ مع الناس
-52مفاىيـ مثؿ (الديمقراطية ،الحرية ،الثقافة ) ال تصمح لمجتمعنا
-53أفضؿ استخداـ األسػماء األجنبيػة بػدؿ العربيػة لؤلشػخاص والمحػبلت
وكؿ شيء

-54أعجب بالنساء البلتػي يمارسػف العػاب (كمػاؿ األجسػاـ ورفػع األثقػاؿ
والمبلكمة)

-55أبناء بمدي ىـ أكثر مف يؤمنوف بالخرافة والشعوذة
-56أتمنى شيوع صاالت الرقص الغربي في بمدي
-57أتجنب المشاكؿ حتى ولو كانت تعنيني
(-58الكذب) مف سمات اإلنساف الذكي
-59األماكف المقدسة أماكف لمتجارة والسياحة أكثر مف العبادة
-60أكثر ما يزعجني ىو رؤية الكتب
-61ليس مف الضرورة أف يعرؼ اإلنساف سمسمة نسبو واصمو
-62الشيادة الجامعية التي تمنحيا أية جامعة أجنبية أفضػؿ مػف شػيادة
بمدي
-63ال يمكنني تحمؿ المسؤولية في الظروؼ كافة
-64مػػف واجػػب الوالػػديف تنفيػػذ رغبػػات أبنػػائيـ وعػػدـ التػػدخؿ فػػي حيػػاتيـ
الخاصة
-65أبناء بمدي يحبوف (النكد) وميالوف إلى خمؽ المشاكؿ
-66ال ضير في تفضيؿ الشاب لمجالس النساء
-67أجد صعوبة في حفظ أسرار اآلخريف
-68نساء بمدي اقرب لمرجاؿ في شكميف ولباسيف وطبعيف

-69بنات بمدي يكف أجمؿ بارتدائيف المني جوب والبدي والستريج
-70أحاوؿ كسب ود مف أخافو بشتى الطرؽ
-71تعجبني كثرة النوـ ويزعجني النيوض مبك ار
-72مػػف طبيعػػة أبنػػاء بمػػدي إنيػػـ ( بعزيمػػة طعػػاـ ) يمكػػف تمريػػر أكثػػر
الق اررات أىمية
-73أتمنى لو يقاطع بمدي الببلد العربية مقابػؿ توثيقػو العبلقػة مػع الػببلد
األجنبية

-74أبناء بمدي ال يستحقوف تضحيتي ليـ
-75يقاؿ لي باني ال أحافظ عمى األشياء
-76لوال خوفي مف مجتمعي لغيرت ديني
-77أشجع الزواج مف األجانب أكثر مف أبناء أو بنات بمدي
-78معاشرة الشباب لنفس جنسيـ يعد حرية شخصية
-79احمؿ سرقة أمواؿ الدولة
-80أؤمف بالقوؿ الشائع (نحف العراقييف ما تصير لنا جاره)
-81أنا معجب بالتقاليد األجنبية
(-82المصمحة) أساس العبلقات االجتماعية
-83ال أجد ضرر مف اقتناء األجانب آلثار بمدي
-84تعجبني األغاني الصاخبة والتي تكثر فييا المجاميع الراقصة
-85ييمني امتبلؾ سيارة آخر موديؿ أكثر مف الشيادة الجامعية
-86حينما يأتي الطالب إلى الجامعة ليس ميما أف يحمؿ أقبلما أو كتبا
مقياس الوعي بالعمميات المعرفية /توصيؼ المقياس

تـ االعتماد عمى المقياس المعد مف قبؿ (عبد الرحمف بف بريكة)( )98:8ويتكوف المقياس

فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد وىما:

مف (:)46

بعد الوعي واالدراؾ مكوف مف ( )12فقرة ارقاميا(-44-41-38-35-31-26-21-16-11-6-1
بعد التحميؿ

 ،)46وبعد التخطيط والتنظيـ مف()7فقرات ارقاميا(،)39-27-22-17-12-7-2

والتفسير()9فقرات ارقاميا( ،)42-36-32-28-23-18-13-8-3بعد الضبط والتحكـ مكوف مف()11

فقرة ارقاميا( ،)45-43-40-37-33-29-24-19-14-9-4والبعد الخامس بعد المراقبة والتقييـ
متكوف مف ( )7فقرات ارقاميا(.)34-30-25-20-15-10-5

مقياس الوعي بالعمميات المعرفية
ت

الفقرات

1

أستنتج معنى الكممات الغامضة مف السياؽ العاـ لمنص.

2

في بداية كؿ نشاط اضع خطة اسير عمييا.

مدى انطباقيا عؿ
دائماً

غالباً

احياناً

نادراً

ابداً

3

اشرح االفكار التي افيميا لغيري مف الطمبة.

4

اجد صعوبة في استخداـ ما ادرسو لفيـ ظواىر الحياة اليومية.

5

اثناء دراسة اي موضوع اتوقؼ احيانا ألتسائؿ:ىؿ طريقة العمؿ التي

6

اثناء دراسة اي موضوع اتوقؼ مف حيف آلخر ،ألتأمؿ فيما يحويو مف

7

قبؿ الشروع في دراسة اي موضوع ،احدد النشاطات التي سأقوـ بيا.

8

الخص دروسي في صور مخططات وأشكاؿ...حتى يسيؿ تذكرىا فيما

9

اثناء االستعداد لبلمتحاف ،أتوقع األسئمة التي قد يطرحيا االستاذ واعد

10

بعد اإلجابة عف أي سؤاؿ ،أحدد أخطائي كي أتفاداىا الحقا.

11

أفضؿ األعماؿ الدراسية السيمة ،حتى ال أرىؽ نفسي بالتفكر.

12

أستعد لدراسة المواضيع الصعبة ،بقراءة كتب مبسطة حوليا.

13

ال ألخص الدروس التي ارجعيا ،بؿ أفضؿ قراءتيا كاممة.

14

عندما تواجيني صعوبة في دراسة موضوع ما ،أتركو وأنتقؿ لموضوع

15

ييمني راي األساتذة في طريقتي لمدراسة ،ألصححيا اف كانت خاطئة.

16

أعتقد اف كؿ معمومة جديدة أدرسيا ،تثري رصيدي المعرفي.

17

أراجع دروسي دوف انتظاـ أو تخطيط مسبؽ.

18

أربط المعمومات التي أدرسيا بالمعمومات السابقة.

19

أثناء المراجعة اتوقؼ مف حيف آلخر والخص في ذىني النقاط الرئيسية.

20

بعد حؿ اي سؤاؿ ،اتسائؿ:ىؿ توصمت فعآل الى الحؿ المناسب.

21

اميؿ الى دراسة الموضوعات الصعبة التي فييا تحدي لقدراتي

22

احضر المواضيع المبرمجة قبؿ اف يتطرؽ الييا االستاذ.

23

اربط المعمومات التي ادرسيا بأمثمة مف الواقع.

24

ال اقتنع بالمفيـ الشخصي لممفاىيـ المدروسة بؿ استعيف بالمراجع

25

بعد اف أتأكد مف صحة الحؿ الذي توصمت اليو أتساءؿ :أبحث طريقة

اتبعيا مناسبة فعآل؟
افكار.

بعد.

ليا اإلجابة المناسبة.

آخر.

المعرفية..

المختمفة ألتحقؽ مف الفيـ الصحيح ليا.
اخرى لمحؿ.

26

يرجع الي زمبلئي عند اختبلفيـ لحؿ قضية عممية.

27

بعد االنتياء مف المراجعة اسجؿ ما تـ انجازه وأحدد ما بقي عمي انجازه
الحقا.

28

عند دراسة مصطمحات جديدة افكر في امثمة توضحيا.

29

اثناء المراجعة أحاور نفسي بصوت مسموع عف الخطوات التي اتبعيا

30

أقارف بيف إجاباتي واجابات زمبلئي المتفوقيف ألكتشؼ أخطائي ونقاط

في الوصوؿ الى النتيجة او الحؿ.
ضعفي.

31

عند دراسة اي موضوع افكر في اليدؼ والفائدة منو.

32

عند دراسة اي موضوع ابحث عف الفكرة العامة قبؿ الخوض في
التفاصيؿ.

33

بعد المراجعة اطرح عمى نفسي اسئمة تساعدني عمى التأكد مف انني

34

بعد حؿ اي سؤاؿ اتسائؿ:ىؿ نسيت خطوة مف خطوات الحؿ.

35

اعتقد اف الدروس التي يقدميا االستاذ كافية وال داعي لبلستعانة

36

اناقش كؿ فكرة جديدة ادرسيا مع زمبلئي ألتأكد مف فيمي الجيد ليا.

37

بعد حؿ اي سؤاؿ ألجأ الى وسائؿ مختمفة لمتأكد مف صحة ىذا الحؿ.

38

عند دراسة اي موضوع أضع خطوطا تحت األفكار التي اعتقد انيا

39

عند قراءة سؤاؿ االمتحاف اضع رسوما او اشكاال تساعدني عمى الحؿ.

40

اثناء المراجعة اختبر نفسي باإلجابة عف نماذج امتحانات سابقة.

41

ال اتعب نفسي في فيـ الدروس الصعبة بؿ احفظيا عف ظير قمب.

42

ال أستطيع تحديد األفكار اليامة والرئيسية ....فيما أقراء.

43

عندما اشؾ في صحة فكرة ما ال ييدأ بالي حتى اتحقؽ مف ذلؾ في

44

اشعر اف الدراسة في تخصصي ىذا ،ساعدتني عمى تصحيح العديد مف

45

بعد االنتياء مف االمتحانات أبعد اإلجابة عف أسئمتيا بطريقة تمكنني

افيـ ما أدرس.

بمراجع أخرى.

ىامة.

مراجع مختمفة.

المعمومات واالفكار الخاطئة.
مف تصحيح أخطائي.

46

أتضايؽ مف مراجعة ورقة االمتحاف فأسمميا بعد االنتياء مف اإلجابة

مباشرة.

اوال :نموذج مف تطبيؽ استراتيجة  kwlفي خفض التموث النفسي
القسـ التحضيري :يتضمف ما يأتي-:

عنواف الموضوع :الغزو الثقافي(وىو أحد محاور التموث النفسي)

األىداؼ العامة -1 :محاربة الثقافات األجنبية المضرة بالمجتمع  -2بياف أىمية الوعي الثقافي.

األىداؼ الخاصة -1 :تنمية قدرة الفرد عمى التصرؼ وفؽ أفكاره ومعتقداتو التي استمد أصوليا مف المجتمع

 -2التمسؾ بروح الثقافة الوطنية واإلسبلمية.

أجراءات المحاضرة(القسـ الرئيسي) :كتابة عنواف المحاضرة الى ( )8مجاميع في كؿ مجموعة( )5طبلب

ويعمؿ فريؽ العمؿ بتوزع عمى العينة مخطط استراتيجية  kwlويطمب منيـ تسجيؿ ما يعرفونو عف الموضوع

ضمف حقؿ( ،)kومف بعدىا يطمب مف الطبلب تدويف ماذا يريدوف معرفتو عف الموضوع في حقؿ( ،)wياتي

بعدىا دور فريؽ العمؿ في توضيح المفيوـ وما يريدوف معرفتو الطبلب  ،يأتي دور تدويف الطبلب ماذا تعمـ
الطبلب عف مفيوـ الغزو الثقافي وكيؼ تـ معالجة االفكار الخاطئة التي ودرت في( ،)kمف خبلؿ الجدوؿ

التوضيحي لمخطوات الثبلثة ألستراتيجية  : kwlوتحدد عند كؿ مجموعة مياـ (قائد -مسجؿ -قارئ-
ومناقشيف) ،وثـ يجمع مخطط االستراتيجية مف المجاميع وتناقش مجمعتنا ،وثـ يتـ تغير مياـ الطبلب عند

مناقشة المواضيع االخرى عند كؿ محاضرة.

ماذا يعرؼ  (what I know( k؟ ماذا يريد أف يعرؼ المتعمـ عف الموضوع  what I Want to Learn؟
ماذا تعمـ المتعمـ عف الموضوع  (What I Learned(L؟ مع تدويف كافة المعمومات المتحصمة مف العينة

تحت كؿ مجاؿ مف مجاالت استراتيجية  )k-w-L( kwlكما موضحة في المخطط والجدوؿ ادناه.
وتتـ االجراءات مع عينة البحث وفقا لمخطوات التالية:

أبدأ

ماذا أعرف k

عنوان الدرس ومناقشته

ماذا أريد ان أعرف w

ما تعلمته فعال L

النشاط
دراسة
مناقشة الحل

التعليق

ال
توضيح من

ماذا أعرؼ ()k؟

نعم

هل تحقق الهدف

خروج

ماذا اريد اف اعرؼ ()W؟

ماذا تعممت()L؟

ماذا يعرؼ المتعمـ عف التموث ماذا يريد اف يعرؼ عف التموث ماذا تعممت عف التموث النفسي في

النفسي

النفسي

المجاؿ الرياضيف ،والعمؿ عمى

.........................

.....................

ازالة المفاىيـ الخاطئة الواردة في

........................

.....................

..........................

........................

.....................

حقؿ.k

.........................

ثانيا :نموذج مف تطبيؽ استراتيجة  kwlفي الوعي بالعمميات المعرفية

نفس خطوات المتبعة في التموث النفسي مف حيث المخطط التوضيحي وجدوؿ كتابة المعمومات ،اال انو يتعمد

في الخطوات عمى احد مواضيع الوعي بالعمميات المعرفية منيا موضوع

(نصفي الدماغ)( /ماذا يعرؼ

المتعمـ عف نصفي الدماغ  -Kماذا يريد المتعمـ اف يعرؼ عف نصفي الدماغ  -Wماذا تعمـ عف نصفي

الدماغ .)L

ثالثا :نموذج مف تطبيؽ استراتيجة  pmiفي خفض التموث النفسي

 : PMIاستراتيجية لتعميـ الطبلب لمعرفة فكرة معينة مف خبلؿ النقاط االيجابية والسمبية والمثيرة عنيا ،بدال مف
الحدية في القبوؿ أو الرفض ،وتتكوف مف تسجيؿ المعمومات وفقا لمخطوات التالية:

 :P=plusالجوانب االيجابية في الموضوع : M=minus .الجوانب السمبية لمموضوع.
 :I= interestingالجانب المثير في لمموضوع.

وتتضمف خطة سير المحاضرة باستخداـ استراتيجة  PMIفي موضوع الغزو الثقافي مف خبلؿ توضيح مفيوـ
الغزو الثقافي والتي وجدتو الدوؿ االستعمارية بإف ىذا النوع مف الغزو يكوف األكثر فاعمية واألقؿ كمفة

واألسرع انتشا ار واالبقى زمنا وال يثير المشكبلت بالقدر الذي يسببو الغزو العسكري والضغوط االقتصادية وال
سيما بعد أف تصاب الشعوب بالغزو الذاتي حينما تحاوؿ برضاىا االنسبلخ مف أصوليا باسـ التقدـ والمعاصرة
والحداثة ،لقد بات الغزو الثقافي يوصؼ بكونو االستعمار النظيؼ الذي يرغب وال يرىب.

وبعد توضيح مفيوـ الغزو الثقافي بشكؿ تفصيؿ مف قبؿ فريؽ العمؿ واعطاء محاضرات ورقية لنفس

الموضوع ليطمع عمييا الطبلب ،يتـ بعدىا اعطاء وقت( )5دقائؽ ليطمع الطبلب عمى االطار العاـ والفكرة
الرئيسية واالفكار الفرعية لمفيوـ الغزو الثقافي ،وبعدىا يتـ مناقشة الخطوات الرئيسة لبلستراتيجية PMI

وتدوف المعمومات عند خطوة وىي:

ماىي الجوانب االيجابية لمغزو ماىي الجوانب السمبية لمغزو ماىي

الجوانب

الثقافي؟ P

الثقافي؟ M

الثقافي؟ I

..........

............

...........

المثيرة

لمغزو

رابعا :نموذج مف تطبيؽ استراتيجة  pmiفي الوعي بالعمميات المعرفية

اتباع نفس الخطوات السابقة الستراتيجية  PMIفي موضوع الغزو الثقافي اال انو يكوف موضوع المحاضرة عف
نصفي الدماغ لتمية الوعي بالعمميات المعرفية ،وبعد توضيح الموضوع لمطبلب وقراءتيـ لمموضوع بالمحاضرة

الورقية وبعد مرور( )5دقائؽ يتـ تطبيؽ خطوات أستراتيجية  PMIمف خبلؿ تدوف الجوانب االيجابية والجوانب
السمبية والمثيرة لموضوع لنصفي الدماغ.
ماىي الجوانب االيجابية لنصفي ماىي الجوانب السمبية لنصفي ماىي الجوانب المثيرة لموضوع

الدماغ؟ P

الدماغ؟ M

نصفي الدماغ؟ I

..........

...........

............

