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اء املعرفة �� تحقيق �عض التحليل  رالبعدي لفاعلية استخدام إس��اتيجيات ما و

 نواتج .علم العلوم البيولوجية لدى طالب التعليم العام

3دان، عبد    ننعم أحمد حسن، السعيد جمال عثمااملزعبد الفتاح دمحم أحمد 

?ر Dس، Bلية ال��بية، جامعة @ زقسم املناEF وطر التد ر   ق

   abdelftah.zedan88@azhar.edu.eg   :ال�Qيد Oلك��وMي للباحث الرئIس1

  :املستخلص

اء املعرفـة $ـ# إلالتوصـل إ�ـ� ن�يجـة عامـة حـو فاعليـة اسـتخدام اس�
دف البحث  رسـ-,اتيجيات مـا و

، باسـتخدام مـن>; التحليـل  التعلـيم العـاملـدى طـالب البيولوجيـة لعلـومتحقيق 3عض نـواتج 0علـم ا

ن تAـوالبعـدي، و َّ َ َ
بحثـ) 323( مجتمـع البحــث مـن 

ً
اسـة أوليــة أجرQـت بـOن عــامي  م، 2020 - 2000را ود

س�بعاد، وقائمة معايO, اYZودة، والVW تم التوصل $#  تم تحليلaا $# ضوء قائمة معايO, التضمOن ̂و

� عين�
ا إbبحث) 35(ة البحث املتمثلة $# ضو
ً

اسات $#  اسة، تم تحليل بيانات gذه البحوث والد را ود ر

ةضــوء  
ـــا بـــالطر املناســـبة، ْنِ ال-,مOـــj الWـــV أعـــدت لaـــذا الaـــدف 3عــد التأكـــد مـــراســـتماnا وثباaق صـــدق


ـــا ) 51 (
اتـــضمqوتبـــOن qـــم أثـــر، اســـ�بعد مYr)9 (ـــوم أثـــرYrـــا متطرفـــة ومـــ؛
uوAثـــْنِ ل 
َ

 أصـــبح عـــدد َّم

r يwــا
qثــر الx ــومY)42 (ــم أثــرYr،فَوَ و
ْ

اســات ًقــ عينـــة را لنتــائج تحليــل بيانــات عينــة البحــوث والد

ل، ول��صو ع�ـ� تحليـل أك�ـ, حـساسية تـم حـساب متوسـط  ات{| عدم تجا}سaا؛التحليل البعدي

فYrَم xثر و
ْ

) 1.133، 1.232،  1.094،1.186(ي�ـساو ن أنـھ َّا لنموذج التأثO,ات العشوائية، وتبـOًق

ات التفكOـــ,، ^تجـــاه نحـــو املـــادة، نـــواتج الـــتعلم كAـــل(بال�ـــسبة لــــ  ع�ـــ� ) رالتحـــصيل املفـــاgي�V، مaـــا

اسـات xوليـة غOــ, متماثـل تمامــ �ـع Yrــوم xثـر للبحــوث والد ًال-,ت�ـب، كمـا كــشفت النتـائج أن تو ر ا ز

طرQقـة  مما يؤكد وجـود تحOـj ال�ـشر، ولتـ��يح gـذا التحOـj اسـتخدمت  xثر؛لحو متوسط Yrم

اسـات املفقـودة  ، و�إضـاف�
ا 0غOـ,ت قيمـة )9(را�Zذف و�ضافة والVW أظaـرت أن عـدد البحـوث والد

 ��اء املعرفة  وgو ما يدل ع�� وجود فاعلية كبO,ة إل،)0.85(متوسط Yrم xثر إ رس-,اتيجيات ما و

وعـات الفرعيـة أن ى ناحية أخر أظaرت نتائج تحليـل ا�Yمْنِع�� نواتج 0علم العلوم البيولوجية، وم

 ,Oوإتأث ,Oنواتج 0علم العلوم البيولوجية ال يتغ �اء املعرفة ع� َس-,اتيجيات ما و فر
ْ

اسة، ًقا  ر�Yال الد

اسية للعينة، ونوع  اء املعرفةإرواملرحلة الد   .رس-,اتيجية ما و

ــــــة: الUلمــــــــات املفتاحيــــــــة اء املعرفــ ـــــ-,اتيجيات مــــــــا و ـــــدي، إســـ ـــــوم، رالتحليــــــــل البعـــ  نــــــــواتج 0علــــــــم العلـــ

  .البيولوجية
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ABSTRACT 

This study aimed to reach a general conclusion about the effectiveness 
of metacognitive strategies use in achieving some biological sciences 
learning outcomes among public school students utilizing the meta-
analysis approach. The study population included 323 primary 
research and studies that were undertaken between 2000-2020. These 
studies were analysed based on a list of inclusion and exclusion 
criteria, as well as a list of quality standards. Based on these criteria 
and standards, 35 studies were selected to be analysed and reassuring 
their validity and reliability. They included 51 effect sizes, nine of 
them were excluded being extremes, and 42 of them were the final 
effect sizes to be included in the study. According to the results of data 
analysis, the meta-analysis sample revealed that the results of these 
studies are heterogeneous. To get deep analysis, the mean effect size 
was calculated according to the random effects model, and it was 
found that it is equal to (1.094, 1.186, 1.232, 1.133) for (conceptual 
achievement, thinking skills, attitudes towards the subject, and 
learning outcomes as a whole), respectively.  The results also revealed 
that the distribution of effect sizes for sample studies is not completely 
symmetrical around the mean effect size, which confirms the 
publication bias. To correct this bias, deletion and addition were used. 
This method showed that by adding the missing studies (9), the value 
of the mean effect size changed to (0.85), which indicates a significant 
effectiveness of metacognitive strategies on biological science learning 
outcomes. On the other hand, the results of subgroup analysis showed 
that the impact of metacognitive strategies on biological science 
learning outcomes does not change according to the field of study, the 
study stage of the participants, and the type of metacognitive strategy. 

Keywords: Meta-analysis, Metacognitive Strategies, Biological 
Science Learning Outcomes 
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  :املقدمة

باإلضــافة م والتكنولوجيـا، وريتـصف العـالم ا�Zـا�# بـالتغO, الـسر�ع والتطــو الaائـل $ـ# مجـال العلـ     
 � ؛ ممـا £ـان لــھ# لنتـائج العلـوم ا�¢تلفـةم�ـالتطبيــق العوxخـذ باالتجـاه العل�ـV ع�ـ� نطـاق واسـع، إ�ـ

ة كبOــ,ة $ــ# جميــع امليــادين، أثــر وا¥ــ| $ــ# تزايــد املع ة معلوماتيــة فررفــة بــصو رأصــبح العــالم يمــر بثــو
ةأسـاس ي £ان العقـل ال©ـشر ، وملاوتكنولوجية $# شW§ منا¦# ا�Zياة ر َنِ فإنـھ مـ؛رتلـك الثـو ي الـضر و

ة ع�ــ� التفكOـــ, املبــدع واZ¢ـــ؛ل تنميــة عقـــو املتعلمــOنسaم $ـــ# �ــبمـــاتطــوQر التعلــيم  َ لتــصبح قـــاد
الر

َّ
ق، 


ا العقلية، و0ستطيع اnا ر رستخدام قد يكما أنھ من الضر ن و و^gتمام بتعلـيم xفـراد كيـف يفكـر
ان، $# املواقف ا�Zياتية ا�¢تلفة واملتغO,ة الVW تواجaaم  أن التفكOـ, )1()2007( وو$# ذلك يؤكـد جـر

 ا ن�يجـةً ألن العالم أصبح أك�ـ, 0عقيـد؛$# العصر ا�Zا�# أصبح حاجة م��ة أك�, من أي وقت م®§
$ـــ# جميـــع مجـــاالت ا�Zيـــاة؛ حWـــ§ أصـــبح  تـــصاالت  التحـــديات الWـــV تفرضـــaا تكنولوجيـــا املعلومـــات ̂و

 ع�� كيفية اسـتخدام اعتمادهالنجاح $# مواجaة gذه التحديات ال �عتمد ع�� الكم املعر$#، بقدر 
  .املعرفة وتطبيقaا

ـــة التفكOــــ, $ــــ# حيــــاة املتعلمــــOن؛ ـــً     ونظــــرا ألgميـ  العمليــــة التعليميــــة 0علــــيم  أgــــم أgــــدافْنِ أصــــبح مـ
 �Qن ع�ــ ن، حWـــ§ يAونــوا قــاد راملتعلمــOن كيــف يفكــر بتAــار، والتجديــد ^نتقـــاءو ات ̂و ســة مaـــا ر ومما ر


م ع�ـ� الـتعلم الـذا0ي،التفكOـ, وعملياتـھ $ـ# مجـاالت ا�Zيـاة ا�¢تلفـةnا  وكيفيـة البحـث ،ر وتنميـة قـد

م مواجaـــة التـــqـــ§ يمكــــWا املتعـــددة حg ، (دفق العل�ــــV الaائـــل رعـــن املعرفـــة مـــن مــــصاد رعبـــد الــــصبو

2000(.  

ــــــة   اء املعرفـــ ـــــة، جـــــــــاء ظaـــــــــو مفaـــــــــوم مـــــــــا و ـــــــ, ا�¢تلفـــ ــ Oـــأنواع التفك ـــــد بــــــ ــــام امل-jايــــ ر     ون�يجــــــــة ^gتمـــــ ر
Metacognition   نيـة وأسـاليب الـتعلم والـتحكمgو«# املتعلم بال�شاطات والعمليـات الذ ��ل�شO, إ

اء ما مفaوم وقد دخل الذا0ي ف¼
ا، $ـ# ) John Flavell (يـد ع�ـ� املعر$ـ# الـنفس علـم مجـال املعرفـة رو
اســات التجرQ©يــة واملناقــشات النظرQــة $ــ# موضــوعات اتي الــسبعي�بدايــة ر؛ ليفــتح آفاقــا واســعة للد

ً

ات الـــتعلم، ثـــم تطــو gـــذا املفaــوم $ـــ# الثماني�يـــات وال  ســـ�يعاب ومaــا رالــذ£اء والتفكOـــ, والــذاكرة ̂و ر
تباطــھ بنظرQـات الـذ£اء وإســ-,اتيجيات حـل املـشAلة واتخــاذ يـزال يلقـى الكثOـ, مــن ^gتمـام؛ ن رظـرا ال ً

  .)2004العتوم، ؛ 1999جابر،  (القرار

اء املعرفـــة ب) Flavell, 1979(ف ّو�عـــر      
ـــارمـــا وuــــ, :أOـــ, $ـــ# عمليـــات التفكOالتفك �ة الفــــرد ع�ـــ ر قـــد
م فعرفaـا 1985عـام وقد وسع من نطـاق مفaومـھ .  فVÈ معرفة الفرد 3عملياتھ املعرفية،اZ¢اصة بھ


ماÉ تتعلق 3عملياتھ ونواتجھ املعرفية وما يتصل VWا معرفة الفرد ال
u1999جابر، ( بأ.(  

اء املعرفــة Îــ#) Sungur & Senler, 2009(     وQـضيف  ة املــتعلم ع�ــ� املعرفــة حــو : رأن مــا و لقــد ر

ا من حيث الضبط والتحكم فn 
اراملعرفة الVW لديھ، وتخطيطaا، وتنظيمaا وإدا¼.  

اء املعرفـة فيعرفaـا  َ     أمـا إسـ-,اتيجيات مـا و ُّ
ِ

َ ُ 
ـا) Hacker, et al, 1998(رuات : بأ رمجموعـة مـن القـد

ـا، والـتمكن É لـفAـام املaتمكنـھ مـن تنـاو امل ,Oتمد املتعلم بطرائق وأساليب تفك VWانيات، الAلو�م

                                                
ــة  توثيــقاتبــع الباحــث ) 1(  American Psychological Association األمريكــي الــنفس علــم مجعي

   .السابع اإلصدار) APA(بـ ًاختصارا املعروف
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ـــ� الت ة املـــــتعلم ع�ــ ـــاز gxـــــداف املرجـــــوة، كمـــــا تتـــــضمن قـــــد 
ـــــا، وإنجــqخطـــــيط والتنظـــــيم واملراقبـــــة رم
  .والتقوQم


ــا) 2005(ي     وQؤكــد الــشر�يVÒ والطنــاو uأ �
ــا يقــوم الWــV �جــراءات مجموعــة :ع�ــÉ ــدف املــتعلم؛
É 
اء مـــــا متطلبـــــات تحقيـــــق ــــو«#  وأغراضـــــھ، وعملياتـــــھ الـــــتعلم طبيعـــــة معرفـــــة و0ـــــشمل املعرفـــــة، رو والـ


ا القيام ي�بÓ# الVW وx}شطة باإلجراءاتÉ التعلم  عملية $# الذا0ي والتحكم معينة، �يجةن لتحقيق
فــھ ومعتقداتــھ وعمليــات  لية 0علــم ذاتــھ، مــن خــالل اســتخدام معا روتوج¼
aــا، و�ــذلك يتحمــل مــسؤ و
ٍالتفكOـ, $ـ# تحوQـل املفــاgيم وا�Zقـائق إ�ـ� معـان يمكــن اسـتخدامaا $ـ# حـل مــا يواجaـھ مـن مــشكالت 

  .حياتية

اء املعرفـة الWـV تختلـف $ــ# يواملت�بـع لـألدب ال-,بـو يجـد أن gنـ      راك العديـد مــن إسـ-,اتيجيات مـا و

ـــا $ـــ# مجملaـــا تتفـــق ع�ـــ� عـــدة عناصـــر أساســـية uا، إال أ
nتتمثـــل $ـــ# التخطـــيط، واملراجعـــة، مـــسميا

ــــو«#، واملعرفـــــــة، والـــــــتحكم وة،  (واملالءمـــــــة، والـــ ــــاب، ؛ 2004زدر ؛ 1990قطـــــــامي، ؛ 2005عبـــــــد الوgـــ
Eller& Henson, 2005.(  

ـــو ً     واعتمــــاد ـــدد ال-,بوQــ اء املعرفـــــة، فقــــد حـ نا ع�ــــ� تلــــك العناصـــــر xساســــية إلســــ-,اتيجيات مــــا و ر
اســية ا�¢تلفــة،  رالعديــد مــن تلــك �ســ-,اتيجيات الWــV يمكــن اســتخدامaا $ــ# 0علــيم و0علــم املــواد الد


ا خصائص وخطوات محددة، و0سaم $# تنمية جانب أو أك�, من جوانب التعلمqل مAومن تلك ُول ،
�س التبــــــاد�#، والعـــــصف الــــــذVÒg، ولال�ـــــساؤ الــــــذا0ي :يجيات�ســـــ-,ات ــــة، ورالتـــــد ــــرائط ، والنمذجـ خــ
ة الـــتعلم فـــو املعرفيـــة، واملفـــاgيم قدو ، )خـــرائط العقـــل(اZ¢ـــرائط الذgنيـــة ، وVخـــرائط الـــشAل ، ور

ت�بـأ الحـظ ، والتعليميـة) الـدعائم(الـسقاالت ، وخـرائط التفكOـ,، والتعلم الذا0ي، والتعلم التعاو}يو
ـــ, بـــــصوت مرتفـــــع و،اشـــــرح ، ولاYZـــــدو الـــــذا0ي، والتفكOــ  املنظمـــــات املتقدمـــــة، وال�ـــــشب¼
اتل لل�ـــــساؤ

) ، ــــو ــــــــ 
لــــÉـــــــابر، ؛ 2004ل ــــــــ وة، 1999جـ ، 2004ز؛ در ـــــــــو Qتـــــــ ن؛  ــــــــــ#، 2003ز ــــــــي، 2002؛ ع�ــــــ ؛ 2004؛ قر}ــــــــ
Gunstone, 2012 ؛Warian, 2003(.  

اسات xولية فاعلية تلك �س-,اتيجي ات $ـ# تحقيـق نـواتج ر     وقد تناولت العديد من البحوث والد
 VW00علم العلوم البيولوجية، وال
ُ


افَّرَعuف:  بأ £ل مـا يتوقـع أن يك�ـسبھ املـتعلم مـن معـا
َ

اتر ٍ، ومaـا ، ر
ا ع�ــ� أدائــھ ؛ بحيــث واتجاgـات، وقــيم ًريAــو قــاد ر بخßــ,ة 0عليميــة معينــة أو ن 
ايــة مقــر و3عـد املــرu #ر$ــ

اàــV أو برنــامج 0علي�ــV محــد د، وفــق مــا تــم التخطــيط لــرد
ْ ِھ مــن قبــل املؤســسة التعليميــة أو املعلــم؛ َ

َ ِ
ْ

ِ
�،  ( معايO, قياسية محددةًاعتمادا ع� ندر يد   ).2010ر

اء املعرفـة $ـ# مواقـف الـتعلم إن ع�� أن استخدام O ال-,بوQاتفق كثO, منوقد        رس-,اتيجيات مـا و
ات التفكOــ, املتنو: نــواتج الــتعلم ا�¢تلفــة؛ مثــل تنميــة$ــ# aما�¢تلفــة �ــس عــة لــدى املــتعلم، مــن ر مaــا

ســـ-,اتيجية الفعالـــة  ع�ـــ� اختيـــار �تـــھرتحـــسن قدو،  تـــوفO, ب�ئـــة 0عليميـــة تبعـــث ع�ـــ� التفكOـــ,خــالل
ـــات أو gxــــداف املطلــــوب تحقيقaــــاو  لــــھ،وxك�ــــ, مناســــبة ع�ــــ� تھ كــــذلك مــــساعد، والت�بــــؤ با�¢رجـ


ــا ء عمليــة الــتعلميمaــا أثنــايرالقيــام بــدو إيجــاâي $ــ# جمــع املعلومــات وتنظيمaــا ومتا3ع�
ــا وتقuكمــا أ ،
ة املـــتعلم ع�ـــ� اســـتخدام املعلومـــات، وتوظيفaـــا $ـــ# مواقـــف الـــتعلم ا�¢تلفـــةتزQـــد تحـــسن مـــن  ور قـــد

تــــھ اZ¢اصـــة $ــــ# تطـــوQر 0علــــم  اســــية، وتمكنـــھ مــــن اســـتخدام مaا رتحـــصيلھ واتجاgـــھ نحــــو املـــادة الد ر
الـتعلم، gـذا باإلضـافة إ�ـ� مستقل يمكنھ من تحمل املسئولية الذاتية للتعلم، وتنظيم الذات أثناء 

̂سـ�يعاب  ̂ن�بـاه و 
ا 0سaم $# التقليل مـن صـعو�ات الـتعلم؛ مـن خـالل تنميـة عمليـات الفaـم وuو£ْ
ِ



البعدي لفاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحقيق بعض التحليل 
 نواتج تعلم العلوم البيولوجية لدى طالب التعليم العام

  عبد الفتاح دمحم أحمد زيدان/ أ
  منعم أحمد حسنال عبد / د.أ

 ن السعيد جمال عثما/ د.أ
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ا تجعل املتعلم ع�� و«ـ# بمـا يقـوم بتعلمـھ، مـن خـالل وعيـھ باملaمـة الWـV بـOن يديـھ، uوالتذكر، كما أ
عيھ بالغرض من التعلم ومطالبھ، و�جراءات الVW ت عيـھ باإلسـ-,اتيجيات وو وحقـق gـذه املطالـب، و

؛ Eller& Henson, 2005؛ x1998عــــسر، ؛ 2008أحمـــد، (الفعالـــة $ـــ# تحقيــــق أgـــداف الــــتعلم 
Rickey& Stacy, 2000 ؛Thamraksa, 2005 ؛Wilson & Scalise, 2006.(  

اء املعرفــــة $ــــ# تحقيـــق نــــواتج الــــتعلم، ون�يجـــة   طــــرحكــــذلك لر     ون�يجـــة ألgميــــة إســــ-,اتيجيات مـــا و
اء ملامتعددة  س-,اتيجياتإ ن فقد أجر الباحثو ،املعرفة رو اساتى  تلـك اسـتخدام لت�ناو  عديدةرد

� $ـ# سـ-,اتيجيات� اسـية ا�¢تلفـة؛ وgـو رتـد البحــوث  مـن gائـل كـم تـوافر� إ�ـ ىأد مـارس املـواد الد
اسـاتو ة الWـV تناولـت فاعليـة تلـك �سـ-,اتيجيات $ـرالد ة وغOـ, امل�ـشو ر امل�ـشو # نـواتج 0علـم العلـوم ر

اســاتوالبحـــوث $ـــ# تلــك  إال أن املالحــظ ،البيولوجيــة  والWـــa، Vــانتائج بـــOن -ــ,ابط الgــو ضـــعف رالد
اسات الVW تناولت فاعلية إس-,اتيجيات ما جاءت متباينة؛ ر فعند مراجعة نتائج 3عض البحوث والد

ات التفكOـــ,؛ تبــOن أن 3عـــضaا أثب�ــت وجـــود فاعليــة اء املعرفــة ع�ـــ� مaــا رو اســـة : è كبOـــ,ة جــدا؛ مثـــلر رد
� Yrم أثر مرتفع جدا قيمتھ )2013(اYZوالدة وآخرQن �، ب�نما جاء Yrم )è)2.909، والVW توصلت إ

gا  اسـة أâــي Yéêـوح  )0.476(رxثـر بقيمـة متوسـطة قــد ، و$ـ# الوقــت ذاتـھ جـاء Yrــم )2016(ر$ـ# د
gا  رxثر بقيمة ضعيفة جدا قد è)0.163 ( ـةQاسـة البحر ، وكمثـال آخـر ع�ـ� تبـاين نتـائج )2015(ر$# د

اسـات جــاء Yrـم أثـر إســ-,اتيجية خـرائط املفـاgيم ع�ــ� تنميـة التحـصيل بقيمــة  رgـذه البحـوث والد
اســة ع�ــ#  رمرتفعـة جــدا $ــ# د è)2013 ( اg اســة مــد}ي )2.1(رقــد ر، ب�نمــا جــاء بقيمــة متوســطة كمــا $ــ# د

gا ) 2015( اســـة ، و$ـــ# الوقـــت ذاتـــھ جـــاء Yrـــم xثـــر بقيمـــ)0.586(رقـــد رة منخفـــضة جـــدا كمـــا $ـــ# د è

 Vëا ) 2010(الشلg اسات؛ بحيث يصعب )0.163(رقد ر، وgو ما يؤكد تباين نتائج تلك البحوث والد
ِ مــــن قبــــل 
ــــا¼عل̂عتمــــاد 

َ ــذِ xمــــر الــــذي يؤكــــد ا�Zاجــــة امل��ــــة إ�ــــ� تحليــــل نتــــائج تلــــك ، القــــرار يمتخــ
اساتوالبحوث  � رالد� يمكن إجمالية0عميمات واست�تاجات ل؛ لتوحيد اaYZود املبذولة، والوصو إ

ات التعليمية 
ا الطالب واملعلمو ومتخذو القراqرأن �ستفيد م   .ن

، (      و$ـ# gــذا الـصدد يؤكــد عـدد مــن ال-,بــوOQن  ، وعلمـاء الــنفس مثــل )1993؛ شــرQف، 1997يزكـر
ســـات البحثيـــة املتنوعــــة أســـفرت عـــن كـــم gائـــل مـــن البحــــوث ) 1991(أâـــي حطـــب وصـــادق  رأن املما

اســـات جــاءت نتائجaـــا متناقـــضة أو وا اســات $ـــ# مجــال ال-,بيـــة، إال أن 3عـــض gــذه البحـــوث والد رلد ر
؛ ممـا يقلـل مـن فـرص توظيفaـا  ضة $# 3عض xحيان، وال يدعم 3عضaا 3عـضا $ـ# أحيـان أخـر ىمتعا ً ر

ــا $ــ# تحــسOن العمليــة التعليميــة؛ لعــدم وجــود طرQقــة تــر�ط وتولــف بــOن نتائجaــا؛ لــذا qســتفادة م ̂و


تم بتحليـل نتـائج ا�Yموعـات امل-jايـدة أصبí دقيق Vن البحث عن أسلوب عل�Oا�¢تص �ًح لزاما ع�

ـــــط نتــــــائج gــــــذه البحـــــــوث  �ـ صــــــف و ــــصلة، وQمكننــــــا مـــــــن تنظــــــيم و اســــــات املنفــ ـــن البحــــــوث والد رمـــ و
ّ َ ُ ر

اسات مع 3عضaا   .روالد

َّثم ْنِوم      َ
 نتائج بOن تAامل الثإلحدا ؛Research Synthesis البحوث بتوليف �س�§ ما اتجاه ظaر 

اســـاتوالبحـــوث  
ا عامـــة اســـت�تاجات إ�ـــ� لوالوصـــو املنفـــصلة، رالدîـــل، 0ـــستوعAن أنـــواع كOومـــن بـــ ْ
ِ

Vوالـذي يختلـف عـن ^تجـاه التقليـدي ملراجعـة توليف البحوث نجد اتجاه التحليل البعـدي الك�ـ ،
 بمراجعـة البحــوث ، وفيـھ يقـوم الباحــث Narrative Reviewالـسردية باملراجعــةالبحـوث واملـس�§ 

� است�تاجات عامة حو ما يجب اس�بعاده أو �بقاء عليھ �
ا إqكمية  يتوصل م ,Oة كيفية غ لبصو ر
نمـن نتــائج gـذه البحــوث، وgـذا xســلوب �ـسaل إجــراؤه عنـدما يAــو عـدد البحــوث الWـV يــتم عرضــaا 

 عن أسلوب آخـر -ًأيضا–كما يختلف توليف البحوث من خالل التحليل البعدي . ًونقدgا محدودا
، وفيــھ يؤســس الباحــث اســت�تاجاتھ عمـــا Vote Countingُللمراجعــة �ــس�§ أســلوب عــد xصــوات 
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èيراجعــھ مــن بحــوث بحــساب تكــرار البحــوث ذات النتــائج الدالــة إحــصائيا، واســ�بعاد البحــوث غOــ,  ْ َ

رالدالة إحصائيا، إال أنھ من أgم نوا¦# قصو gذا xسلوب è :قيم الد �اللة �حصائية، َّاعتماده ع�

ا غOـ, qو النتائج دالة لكAفراد $# البحوث، ومن ثم قد تx وم عيناتYr �gا 0عتمد ع� نوالVW بدو َّ َ ْ

ِ ر
لـذلك £لـھ ظaــرت ا�Zاجـة إ�ـ� املراجعـة بتوليـف البحـوث الWـV 0ــستخدم . مaمـة مـن الناحيـة العمليـة

اسات املتضمنة، أو امل س�بعدة من املراجعة، كما تنحو رالعديد من القواعد الوا¥�ة لتحديد الد

اqاستخدام أساليب إحصائية متنوعة، م ��  .)Borenstein et al, 2009(أسلوب التحليل البعدي : إ

ر     ولعل من أوائل من اق-,حوا استخدام التحليل البعدي الك�ـV ملعاYZـة جوانـب القـصو الAامنـة  ِ
َ ْ

ِ
 وgذا xسلوب �عتمد Glass, 1976) (ن جالس رعالم �حصاء املشaو جx #$ :Oساليب السابقة gو


ــدف الوصــو إ�ــ� 0عميمـــات É ،ي لنتــائج مجموعـــة مــن البحــوث $ــ# مجــال مـــاwالتحليــل �حــصا  �لع�ــ
مفيدة من البيانات والنتائج الVW توصلت إل¼
ا gذه البحوث، و�التا�# فإن أسلوب التحليل البعـدي 

اسـاتوالبحـوث وا¥ــ�ة لتحديـد gـو أحـد xسـاليب النظاميــة الWـV 0ـستخدم قواعـد   املتــضمنة رالد
ـــن  أو املــــس�بعدة مــــن املراجعــــة، و�عتمــــد ع�ــــ� اســــتخدام التوليــــف �حــــصاwي للبيانــــات، والــــذي يمكـ

ا عاما شفافا وموضوعيا ومنضبطا ه إطا اعتبا
ً è èً

ًر   .ر

 ,Oو�ـــش     )Decoster, 2009 ( موعــــة مـــن نتــــائجY� يwـــو تحليــــل إحـــصاg أن التحليـــل البعــــدي �إ�ــــ
اســات، وQــضيف ا 
ــدف إحــداث توليــف بــOن نتــائج gــذه الدÉ اســات املــستقلة؛ رلد أن ) Ilic, 2009(ر

اسـات  رالتحليل البعدي طرQقة إحصائية تحليلية، تقوم بتوليف نتائج عـدد كبOـ, ومختلـف مـن الد
اســـات، ومعرفــة أثــر املعاYZـــة مــن أجـــل  رالكميــة املــستقلة؛ حيـــث يمثــل أداة قوQــة لفحـــص gــذه الد

اسات ا�¢تلفةحسم التنا   .رقض بOن نتائج الد

ـــن أســــاليب      و �Qــــسم أســــلوب التحليــــل البعــــدي بالعديــــد مــــن اZ¢ــــصائص الWــــV تمOــــjه عــــن غOــــ,ه مـ
وQمكـن تحديـد  ىاملراجعات xخر املستخدمة $ـ# تحليـل نتـائج البحـوث، وتزQـد مـن أgميتـھ ال-,بوQـة،

اســــات فوائـــد التحليــــل البعـــدي وأgميتــــھ ال-,بوQـــة $ــــ# تحديـــد الفجــــوات ا رملوجـــودة $ــــ# البحـــوث والد
اســات التجرQ©يـــة، والWـــV مــن خاللaـــا يمكــن تحديـــد مـــدى ا�Zاجــة إ�ـــ� إجـــراء  رالــسابقة املرتبطـــة بالد
اســات التجرQ©يــة املـــستقبلية إ�ــ� توجaـــات  راملزQــد مــن البحـــوث $ــ# مجــال معـــOن، ومــن ثــم توجيـــھ الد َّ َ ْ

ِ
جديـــــدة دعـــــت ا�Zاجـــــة إل¼
ـــــا، كمـــــا �ـــــساعد $ـــــ# تحديـــــد العالقـــــة

َ املـــــستقلة ( بـــــOن املتغOـــــ,ات البحثيـــــة َ
ات ، 3شAل أك�, دقة) والتا3عة سOن، وصناع القـرا ركما تفيد نتائج التحليل البعدي الباحثOن واملما ر

اضــــö# الــــسياسات التعليميــــة، مــــن خــــالل التوصــــل إ�ــــ� نتــــائج عامــــة وأك�ــــ, عمقــــا تفيــــد $ــــ# اتخــــاذ  ًو و
ات ال-,بوQة، ومن فوائـد التحليـل البعـدي كـذل ْالقرا

ِ نـات بـOن نتـائج ر Qـادة القـوة �حـصائية للمقا رك  ز
اسات ا�¢تلفة؛ حيث  ل�ستخدم $# تقدير املتوسط الك�# YéZوم xثر؛ التخاذ قرار حو مدى رالد

فاعليـــة معاYZـــة معينـــة بال�ـــسبة لعـــدد كبOـــ, مـــن املفحوصـــOن 3ـــشAل أفـــضل مـــن حـــساب قـــوة xثـــر 
̂عتمــــاد ع اســــة الفرديــــة؛ حيــــث إن  اســــات راملستخلــــصة مــــن الد ر�ــــ� نتــــائج عــــدد مــــن البحــــوث والد

اســــة واحــــدة، ومــــن ثــــم  ̂عتمــــاد ع�ــــ� نتــــائج د xَّوليـــة لإلجابــــة عــــن فــــرض معــــOن؛ يAــــو أفــــضل مــــن  َ ْ
ِ ر ن

اسات من كبO, عدد نتائج ت�¢يصإمAانية استخدامھ ل كما يتمjO التحليل البعـدي ، التجرQ©ية رالد
اسـات جديـدة، ىبإمAانية تحديث التحليل البعدي مرة أخر عندما تظaـر  كمـا يتمOـj باملوضـوعية رد

اسات xولية؛ حيث   �ـسمح ال مرصـا نظـامي 3ـشAل للبحـوث مراجعـة يمثـلر$# اختيار البحوث والد
اسات البا تحjOب ̂ختيار، وال يصدر أحAاما مسبقة ع�� جودة نتائج الد رحثOن $# عملية  ً)Banda & 



البعدي لفاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحقيق بعض التحليل 
 نواتج تعلم العلوم البيولوجية لدى طالب التعليم العام

  عبد الفتاح دمحم أحمد زيدان/ أ
  منعم أحمد حسنال عبد / د.أ

 ن السعيد جمال عثما/ د.أ
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Therrien, 2008 ؛Borenstein et al, 2009 ؛Carson et al, 1990 ؛Green & Hall, 1984 ؛Guzzo 
et al, 1987 ؛Hamer & Simpson,2010 ؛Hedges & Olkin,2014.(  

 يتــ{| أن لــھ من>Yيتــھ ل     ممـا ســبق عرضــھ حــو خـصائص التحليــل البعــدي وأ?ميتــھ ال��بو3ـة؛
اسـات الـسابقة، وقـد ذ كـر روخطواتھ الVW تمjOه عن غOـ,ه مـن أسـاليب تحليـل وتوليـف البحـوث والد

خطوات ) Hamer & Simpson, 2010؛ Ilic,2009؛ Decoster,2004؛ 1987عبد ا�Zميد، (£ل من 
اســـات والبحـــوث ذات الــــصلة : التحليـــل البعـــدي $ـــ# رتحديــــد مجـــال اgتمـــام البحـــث، ثــــم تجميـــع الد

اســة، اســات ثــم ربموضــوع الد ًوتوصــيفaا وفقــا للمتغOــ,ات الWــV تناول�
ــا، يل¼
ــا ، رفحــص البحــوث والد ْ َ

Oحـدة، مـن ترم �اسـة أوليـة ع�ـ 
ا، ثم حساب Yrـم xثـر $ـ# £ـل بحـث أو دîQالبيانات والنتائج وتبو jر
خــالل xســلوب �حــصاwي املناســـب $ــ# ضــوء البيانـــات املتــوافرة، ثــم حـــساب متوســط Yrــوم xثـــر 

 ,Oخx #$قيمتھ، و �
اwي التقرQر إعدادوا�Zكم ع�qيالبعد للتحليل ال.  


ـــا الـــسابقةو_مالحظـــة ا[\طـــوات      uملـــت 3عـــض القـــضايا والعناصـــر ؛ يتـــ{| أgخطـــوات عامـــة أ

ـا تحليـل ا�Yموعـات الفرعيـةqم VـWمة $# التحليل البعـدي، والaن املOالتـضم ,Oوكيفيـة إعـداد معـاي ،

 ,Oاسات والبحوث عينة التحليل البعدي، وكذلك معـاي 
ا تحديد الدbس�تم $# ضو VWس�بعاد ال ر̂و
اســــات  ـــ# عينــــة التحليـــــل رجــــودة البحــــوث والد اســـــات $ـ 
ا قبــــو تلــــك الدbيــــتم $ـــــ# ضــــو VــــWوليـــــة الxر ل ُ َ


ـا لـم تتطـر إ�ــ� قـضية تحOـj ال�ـشر، gـذا باإلضـافةuـا لـم تتـضمن تحديـد نــوع قالبعـدي، كمـا أ
uأ � إ�ــ
النمـــــوذج املـــــستخدم $ـــــ# التحليـــــل البعـــــدي، والـــــذي يتوقـــــف ع�ـــــ� مـــــدى تبـــــاين أو تجـــــا}س البحـــــوث 

اسات xولية موضع التحل تختلف إجراءات التحليـل البعـدي �Yموعـة مـن يل البعدي؛ حيث روالد
اســـــات الــــسابقة تبعـــــا للنمــــوذج املـــــستخدم $ـــــ# ذلــــك، وâـــــشAل عــــام  ًالبحــــوث والد ـــد نموذجـــــان ر يوجــ

اسات   . السابقة، gما نموذجا xثر الثابت والتأثرات العشوائيةرللتحليل البعدي للبحوث والد

  :Oحساس باملشUلة

م، ومنـذ ذلـك ا�ZـOن ان�ــشر اسـتخدامھ $ـ# عـدد مــن 1976حليـل البعـدي منــذ عـام      ظaـر مـن>; الت
اساتوالبحوث  اسات xجن©ية الVW اسـتخدمت رالد ر ال-,بوQة ع�� املستو العال�V، ومن أمثلة الد ى

اســـة : gــذا املـــن>; الWـــV اســتخدمت أســـلوب التحليـــل البعـــدي للكـــشف عـــن ) Bayraktar, 2001(رد
�س بمــساعدة اســة رفعاليــة التــد الWــBecker & Park, 2011 ( V(ر ا�Zاســوب $ــ# مــادة العلــوم، ود

ـــر مـــــداخل التAامـــــل بـــــOن موضــــوعات العلـــــوم والتكنولوجيـــــا والaندســـــة  ـــ� الكـــــشف عـــــن أثـ gــــدفت إ�ــ
اســـــة ) STEM(والرQاضـــــيات  ــــن خـــــالل اســـــتخدام مـــــن>; التحليـــــل البعـــــدي، ود ــ# 0علـــــم الطـــــالب، مـ ر$ـــ

)Furtak, et al, 2012 ( تناولـت التحليــل VــWال VــWيــة ال©Qيــة وشـبھ التجر©Qاسـات التجر رالبعــدي للد
تناولـت أثـر الــتعلم القـائم ع�ــ� ^ستقـصاء ع�ــ� 0علـم الطــالب ملـادة العلــوم والتكنولوجيـا والaندســة 

اســـة )STEM(والرQاضــيات  الWـــV تناولـــت التحليـــل البعـــدي ألثـــر ) Schroeder, et al, 2007(ر، ود
�س العلوم $# التحصيل ا اVà لدى الطالب $# الواليات املتحدة xمرQكيةرإس-,اتيجيات تد   .رلد

      �ة $# تناو بحوثوىستو العرâي فقد لاملأما ع� لحظ ند اساتر  التحليل البعدي $# مخرجات ر ود

ــا الباحــث خــالل إحـصائية ْنِ، فمــ البيولوجيــة0علـم العلــومÉ ــذاحـصل $ــ# ت لــم يقــامg ى الــصدد ســو

 �اســــاتالبحـــوث وال عـــدد قليــــل مـــنع�ـــ اســـة £ــــل مـــن : مثـــل ،رد ؛ 2014غنــــيم، ؛ 2017هللا،  عبـــد(رد
الـــتعلم ( والWـــV اســـتخدمت مـــن>; التحليـــل البعـــدي للكـــشف عـــن أثـــر) 1995امليÈـــV، ؛ 2018£امـــل، 

ع�ـــ� ال-,ت�ـــب $ــــ# )  التعلـــيم �فـــرادي،ســـ-,اتيجيات التقيـــيم التAــــوVÒQإ ، التقنيـــات الرقميـــة،ال�ـــشط
اســة إبـ الWـV تناولـت التحليـل البعــدي ) 2003( وشـلVë راgيمرمخرجـات 0علـم العلـوم، باإلضـافة إ�ـ� د
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اســة  اســات ال-,بيــة العلميـة خــالل الرâــع xخOــ, مــن القـر العــشرQن $ــ# مــصر، ود رلـبعض بحــوث ود نر
�س العلـوم مـن خـالل) 2015( العرفج    رالg VWـدفت إ�ـ� الكـشف عـن العناصـر الفاعلـة $ـ# عمليـة تـد

                                                                                                                                      .تحليل xبحاث البعدية

اء  اسات xولية عن فاعلية إس-,اتيجيات ما و ر     وقد الحظ الباحث من خالل ت�بعھ للبحوث والد ر
اســاتوالبحــوث # تلــك املعرفــة $ــ# نــواتج 0علــم العلــوم البيولوجيــة، وجــود وفــرة $ــ ً؛ نظــرا ألgميــة رالد

gا $# تحسOن عمليVW التعليم والتعلم لدى  راستخدام تلك �س-,اتيجيات $# العملية التعليمية ودو
املتعلمـOن، باإلضـافة إ�ــ� أنـھ ال يقتــصر اسـتخدام تلــك �سـ-,اتيجيات ع�ــ� فئـة عمرQــة معينـة، لكــن 

�س �¢تلـــف الفئـــات ا ات ا�¢تلفـــة، كمـــا ريمكـــن اســـتخدامaا $ـــ# التـــد رلعمرQـــة للمتعلمـــOن ذو القـــد ي
اســات املــصرQة والعر�يــة الWــV تناولــت تحليــل 3عــدي لنتــائج، مثــل gــذه  ة $ــ# الد رلــوحظ نــد البحــوث ر

اســــاتو ة وا¥ــــ�ة، واســــت�تاجات عامــــة ومتAاملــــة تجمــــع بــــOن نتائجaــــا؛ حيــــث لــــم رالد ر إلعطــــاء صــــو
اسـتOن اســة حــسب النëــx Vو�ــ� : ريحـصل الباحــث $ــ# gــذا الــصدد إال ع�ــ� د والWــV تناولــت ) 2014(رد

اء املعرفـــة $ـــ# 0علــــيم  اســـات الWـــV اســـتخدمت إســـ-,اتيجيات مـــا و رف¼
ـــا التحليـــل البعـــدي لنتـــائج الد ر
اســة مaــدي . الرQاضــيات اســة الثانيــة فÈــV د رأمــا الد والWــV تناولــت كفــاءة إســ-,اتيجيات مــا ) 2019(ر

ا اء املعرفة $# ضوء التحليل البعدي لنتائج الد رو Qات العر�ية خالل ر ة $# 3عض الدو رسات امل�شو ر
اسـتOن تختلفـان عـن البحــث ا�Zـا�# مـن حيـث طبيعــة 2017 إ�ـ� 2000الف-ـ,ة مـن  ر، إال أن gــاتOن الد

اساتوالبحوث مجال التخصص، وكذلك عينة  
مارالدqموضع التحليل البعدي $# £ل م .  

  :مشUلة البحث وأسئلتھ

اســــات نتــــائج بــــOن ضالتنــــاقتمثلــــت مــــشAلة البحــــث ا�Zــــا�# $ــــ#   فاعليــــة تناولــــت الWــــV رالبحــــوث والد
اء مــــا إســــ-,اتيجيات  بمراحــــل التعلــــيم العــــام  البيولوجيــــة0علــــم العلــــوم نــــواتج $ــــ# تحقيــــق املعرفــــة رو

تجـاه نحـو املـادة؛ ات التفكOـ, ̂و  مـن كبOـ, كـم يتـوافر حيـث رواملتمثلة $# التحصيل x£ـادي�V، ومaـا
اســـــات، إال أن  تلـــــك ـــ aـــــاتائجنرالبحـــــوث والد �ة، باإلضـــــافة إ�ـــــ� أن gـــــذه يرةامتغــ ــو متـــــضا ر وقـــــد تAـــ ن

اســات لــم ت�نــاو أثــر التغOــ, ا�Zــادث $ــ# لالبحــوث والد عنــدما يتغOــ,  نــواتج 0علــم العلــوم البيولوجيــة ر
اسة  اسية للعينة وأرمجال الد اء املعرفـةإنوع  وأ ،راملرحلة الد ة كميـة، وgـورس-,اتيجية ما و  ر بـصو

ات ،إجماليـة واسـت�تاجات 0عميمـات إ�ـ� لالوصـو القـرار $ـ# ö#صـا} أمـام ًعائقـا يمثل ما  رواتخـاذ قـرا
اء ما إس-,اتيجيات باستخدام تتعلق � لذا والتعلم؛ التعليم عمليVW $# املعرفة روöالبحث س  #�ا�Zا

� استخدام�و$ـ# ضـوء التنـاقض،  gـذا ع�ـ� للتغلـب مقننـة نظاميـة كطرQقة البعدي التحليل من>; إ
  :  �جابة عن السؤالOن التاليOنلذلك حاو الباحث

ـــا  )1 ـــ-,اتيجيات مـــــاإاســـــتخدام فاعليـــــة مـ ـــق  سـ اء املعرفـــــة $ــــ# تحقيــ  0علـــــم العلـــــوم نــــواتج3عـــــض رو
ات التفكOــــ,، ^تجــــاه نحــــو املــــادة(البيولوجيــــة   بمراحــــل التعلــــيم )رالتحــــصيل املفــــاgي�V، مaــــا

 ؟العام

اء املعرفة $ س-,اتيجيات ماإاستخدام مدى اختالف فاعلية ما  )2  0علم العلوم # تحقيق نواتجرو
اســــية ( بــــاختالف £ــــل مــــن  بمراحــــل التعلــــيم العــــامالبيولوجيــــة اســــة، املرحلــــة الد رمجــــال الد ر

اء املعرفة   ؟)رللعينة، ونوع إس-,اتيجية ما و
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  :أ?داف البحث

  : ا[fا�e إdeبحث?دف ال     
اســات 0عــرف )1 اء املعرفــة وفاعلي�
ــا $ــ# تحقيــق إر واقــع بحــوث ود نــواتج 0علـــم رســ-,اتيجيات مـــا و

�اسـة الWـV يمكـن و  الفجوات البحثية $# gذا ا�Yال،العلوم، و�التا�# التعرف ع� رمجاالت الد
  .س-,اتيجيات ف¼
ا $# املستقبلاستخدام gذه �

اء املعرفـــة $ـــ# تحقيـــق إلالتوصـــل إ�ـــ� ن�يجـــة عامـــة حـــو فاعليـــة اســـتخدام  )2 رســـ-,اتيجيات مـــا و
ـــةنــــواتج 0علــــم العلــــوم تعلــــيم العــــام؛ مــــن خــــالل توليــــف نتــــائج البحــــوث  بمراحــــل ال البيولوجيـ

ات ال-,بوQـة اسات xولية الVW تناولت gذا ا�Yال، بما يفيد صناع القرا روالد ل حـو  واملعلمـOنر
 .ىس-,اتيجيات ع�� املستو التنفيذيإمAانية تبVÒ تلك �

  :أ?مية البحث
  :الية     استمد البحث ا[fا�e أ?ميتھ من أن نتائجھ قد تفيد الفئات الت

Dس العلوم .1 رالباحثو �� مجال طر تد ق  :، وذلك فيما ي�#البيولوجية ن

اسات والبحوث عرض  � اء رالد رالسابقة الVW تناولت فاعليـة اسـتخدام إسـ-,اتيجيات مـا و
املعرفـــة $ــــ# تحقيـــق نــــواتج 0علـــم العلــــوم البيولوجيـــة بمراحــــل التعلـــيم العــــام، $ـــ# محاولــــة 

جة الثقة 
ا 3عد معرفة دqارلالستفادة م
É . 

ا  � ــ 0عـــرQفaم باتجاgـــات ومجــــاالت البحـــث املـــستقبلية املتعلقــــة باســـتخدام إســـ-,اتيجيات مــ
اء املعرفة $# 0عليم و0علم العلوم البيولوجية  .رو

اســــات ال-,بيـــــة  � ـــ# بحـــــوث ود ر0عــــرQفaم بمــــن>; التحليـــــل البعــــدي الــــذي ينـــــدر اســــتخدامھ $ـ

nاسا  .م املستقبليةرالعلمية؛ بما قد ��Yعaم ع�� استخدام gذا املن>; $# د

اســــــات والبحـــــوث تحقيـــــق التAامــــــل بـــــOن نتــــــائج  � الWـــــV اgتمــــــت بالكـــــشف عــــــن فاعليــــــة رالد
اء املعرفة $# تحقيق نواتج 0علم العلوم البيولوجيـة، خاصـة مـع 0عـدد  رإس-,اتيجيات ما و

اساتوالبحوث تلك  ات ال-,بوQةرالد � نتائج تدعم القرا� .ر، و�التا�# إمAانية اZ¢لوص إ

ْ وذلــك مـن خــالل 0عــرف فاعليـة إســ-,اتيجيا:البيولوجيـةمعلمـو العلــوم  .2
اء املعرفــة $ــ# تِ ر مـا و


م من تبg VÒذه �س-,اتيجيات ع�� املـستو qىتحقيق نواتج 0علم العلوم البيولوجية، بما يمك ْ
ِ


ـــم وQحقـــق Éطال �اســـة، وgـــو مـــا قـــد �عـــود بـــالنفع ع�ـــ ر�جراwـــي التنفيـــذي داخـــل Yrـــرات الد

م نواتج التعلم ا�íتلفةلد¢. 

 وذلك من خالل استقراء التعميمات املفيدة من :صناع السياسة التعليمية ومتخذو القرار .3
اسات  � قرار تبVÒ نتائج gذه البحوث والد�رنتائج التحليل البعدي، ومن ثم إمAانية التوصل إ َّ َ ْ

ِ
  .بما يفيد $# تحسOن العملية التعليمية

 :منjkية البحث وإجراءاتھ

أوال
ً

ة ، وgــو  3ــشAل أساàــV ع�ــ� مــن>; التحليــل البعــديا�Zــا�# بحــث الاعتمــد :مـنEk البحــث:  رعبــا
اســات فرديــة ســابقة  رعــن تحليــل إحــصاwي �Yموعــة كبOــ,ة مــن النتــائج الWــV توصــلت إل¼
ــا بحــوث ود


ــا، وgــو مــا يتطلــب 0ــ�Yيل خــصائص تلــك qامــل بيAــ,ة 3غــرض التOاســات والبحــوث كث ونتائجaــا رالد
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ـــدف حــــساب متوســـط Yrـــم xثـــر الــــذي يحدثـــھ املتغOـــ, التجرëQــــè Vكميـــا، ثـــم تحليـــل تلــــك النتـــاÉ ئج
اء املعرفـــة( ل$ـــ# املتغOـــ,ات التا3عـــة، وصـــوال إ�ـــ� نتـــائج حـــو نتـــائج gـــذه ) رإســـ-,اتيجيات مـــا و

ً
البحـــوث 

اساتو صد ^تجاgات البحثية املستقبلية $# gذا ا�Yال ،رالد 
ا، وqرواستقراء التعميمات م.  

نتAو مجتمع البحث ا�Zا�# من جميع : تھ وعيpمجتمع البحث: ًنياثا َّ َ َ
اسات والبحوث  xوليـة رالد

ــــت فاعليـــــــة  ــــة، والWـــــــV تناولـــ ــــة املـــــــصرQة وâعـــــــض الـــــــدو العر�يـــ ـ ـــــن الب�ئــ ـــات مــ لالWـــــــV أجرQـــــــت ع�ـــــــ� عينــــ
اء املعرفة $# تحقيق نواتج 0علم العلوم البيولوجية $# الف-,ة ما بOن عام  م 2000رإس-,اتيجيات ما و

سائل ماجستO, أو م؛ حيث 2020حW§ عام  ة ان�شار املفaوم وتداولھ بOن الباحثOن، سواء £انت  رذر و
اه أو بحــــوث ةردكتــــو Qر أو أبحــــاث املــــؤتمرات( ر م�ــــشو ـــا Qات أو التقـ رالــــدو ، وقــــد وصــــل عــــدد gــــذه )ر

 �اســات إ�ـــ اســـة أوليــة، تمكـــن الباحــث مـــن ا�Zــصو عل¼
ـــا مــن خـــالل ) 323(رالبحــوث والد لبحثــا ود ر
ً

شــبكة املعلومــات العر�يـــة البحــوث ال-,بوQــة الWــV ت�ـــشرgا دار املنظومــة، والبحــث $ــ# قاعــدة بيانـــات 
فـة باســم قاعـدة معلومـات شــمعة، باإلضـافة إ�ــ� البحـث $ـ# قــوائم مراجـع البحــوث ال-,بوQـة و، واملعر

اسات إضافية اسات xولية الVW تم جمعaا من xساليب السابقة ل��صو ع�� بحوث ود روالد   .لر

أو اس�بعاد / تم تحديدgا من خالل مجموعة من املعايO, اZ¢اصة بتضمOن فقد :أما عينة البحث
اســـات والبحـــوث  مـــن عينــــة التحليـــل البعــــدي للبحـــث ا�Zـــا�#، باإلضــــافة إ�ـــ� قائمــــة / xوليــــة $ـــ#رالد

اســة $ـ# معـايO, اYZــودة، بحثــ) 35(ر ومـن خــالل ذلـك تحــددت عينـة الد
ً

اسـة أوليــةا ، )2()4م��ــق  (ر ود
اسات و£ان عدد Yrوم xثر  ، 3عـد ذلـك قـام الباحـث بتحديـد )51(راملتضمنة $# تلك البحوث والد


ــــا Yrــــوم أثــــر )Yr)3ــــوم xثــــر الWــــV تزQــــد قيم�
ــــا عــــن uوAا مــــن التحليــــل البعــــدي لgوتــــم اســــ�بعاد ،
، و£ــان عــدد Yrــوم xثــر )2021حــسن، (، وgــو أحــد أوجــھ تحليــل ا�Zــساسية )Outliers(متطرفــة 
َّ، ومن ثم أ)9(املتطرفة  َ ْ


اwي YéZوم xثـر ِqـم أثـر، ) 42(صبح العدد الYr ه 
ـا باعتبـاqـل م£ jـOرتـم ترم
اســة فرديــة مــستقل 
ــا ردqات واملــؤتمرات، و) 28(ة، مQ ا $ــ# الــدو ربحثــا م�ــشو ًر ً

)11 ( ،,Oرســالة ماجــست
اه) 3(و رسائل دكتو   . ر

ثالث
ً

  : البحثأدوات: ا

  : دوات التاليةx، تم إعداد تحقيق أgدافھ أسئلة البحث، ونلإلجابة ع     

اســـات الـــسابقة �ـــ�/ قائمـــة معـــاي�s تـــضمsن  )أ  مـــن عينـــة التحليـــل / رأو اســـwبعاد البحـــوث والد
�eاf]البعدي للبحث ا:  

اســـات الـــسابقة $ـــ#وأو اســـ�بعاد البحـــوث / معـــايO, تـــضمOن     مـــرت قائمـــة  مـــن عينـــة التحليـــل / رالد
  :، 3عدد من اZ¢طوات يمكن توضيحaا فيما ي�# ا�Zا�#بحثالبعدي لل

  :إعداد القائمة .1

ي     مـــن خــــالل مراجعـــة xدب ال-,بــــو املaـــتم بأســــلوب التحليـــل البعــــدي، و�االعتمـــاد ع�ــــ� البحــــوث 
اســات الــسابقة $ــ# مجــال ال-,بيــة العلميــة، والWــV اســتخدمت أســلوب التحليــل البعــدي كــذلك  روالد

                                                
تق منهـا البحـث، متـضمنة برسـالةحق الوارد ذكرهامجيع املال: ملحوظة  (2)  : بعنـوان، وهـي احلـايل الـدكتوراه الـيت اشـ

  .)دراسة حتليلية توليفية( تعلم العلوم مبراحل التعليم العام فاعلية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتقيق نواتج
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؛ Hu, et al, 2018؛ Furtak, et al, 2012؛ Bayraktar, 2001؛ 2014؛ غنيم، 2017عبد هللا، : (مثل
Schroeder, et al, 2007( #ــا $ـــgط الواجــب توافر ا تمثــل الــشر و، تــم اشــتقاق ثالثـــة عــشر معيــا ًر

#�اسات xولية السابقة؛ £ي تدرج $# عينة التحليل البعدي للبحث ا�Zا   .رالبحوث والد

اسـات الـسابقة �ــ�/ صـدق قائمـة معــاي�s تـضمsن .2 مـن عينــة / رأو اسـwبعاد البحــوث والد
  :حليل البعدي للبحث ا[fا�eالت

أو اســـ�بعاد البحـــوث / لقائمـــة معـــايO, تـــضمOن) صـــدق ا��كمـــOن(ي     للتأكـــد مـــن الـــصدق الظـــاgر 
اسات السابقة $ـ# مـن عينـة التحليـل البعـدي، تـم عـرض القائمـة 3عـد إعـدادgا ع�ـ� عـدد مـن / روالد

�س وعلم النفس  راملتخصصOن $# املنا�; وطر التد 
)1م��ق (قqم إبداءم ، وطلب م
nفيما مالحظا 
نــھ مناســب�
ا مــدى صــياغة معــايO, القائمــة، و ودقــة وضــوح مــدىمــن حيــث  0عــديالت مــن ًمناســبا وير


م qوطلب م ،,Oة للمعايQوالسالمة اللغو ،#� إضافات أو 0غيO,ات أية اق-,احللغرض من البحث ا�Zا
Qة    .)إضافة، حذف، 0عديل(ورضر

اء وتوج¼
ـــ ر     ومـــن خـــالل مراجعــــة آ ْ

ــــا تتمحـــو حــــو ِuالقائمــــة؛ اتـــ{| أ �لات الــــسادة ا��كمـــOن ع�ـــ ر

 ,Oــو أك�ـ, وضـوحا وتحديـدا، حـذف 3عـض املعــايAـ§ تW0ًعـديل صـياغة واختـصار 3عـض الفقـرات، ح ً ن
اسـة؛ حيـث مـن البـديVÈ أنـھ  رمثل املعيار اZ¢اص بتطبيق أدوات القياس ع�� جميع مجموعـات الد

ـــملتإذا  اســـــــةشــــ نـــــــة ر الد ـــــبھ رمقا ــــــة شـــ ـــــتطبق، فإتجرQ©يـ ـــــا ســ 
ــu جميــــــــع �ــــ ـــــاس ع�ـــ ـــــس أدوات القيــ  نفـــ
ـــد، مثــــــل Qن : ًا�Yموعــــــات الــــــضابطة والتجرQ©يــــــة، ودمــــــج 3عــــــض املعــــــايO, معــــــا $ــــــ# معيــــــار واحـــ راملعيــــــا

ا واحـــــدا ي�نــــــاو صـــــدق وثبــــــات xدوات  ـــا ــــصبحا معيــ لاZ¢اصـــــOن بـــــصدق وثبــــــات أدوات القيـــــاس، ليــ ً ًر
اسة xولية  . راملستخدمة $# البحث أو الد

ة ال|}ائية ل .3   :لقائمةرالصو

ـــOن، تــــم إجــــراء 3عــــض التعــــديالت ع�ــــ� قائمــــة التــــضمOن  اء وتوج¼
ــــات الــــسادة ا��كمـ ر     $ــــ# ضــــوء آ

ائية qا ال
n س�بعاد، وأصبحت القائمة $# صو ا تـنص ع�ـ�  )2م��ق (ر̂و ًرمAونة من أحد عشر معيا

اسة xولية قد رأن تAو البحث أو الد   :ن

 .بيولوجيةتناولت أحد مجال 0عليم العلوم ال -

̂بتدائية أو �عدادية أو الثانوQةطبقت ع�� عينات من -  . املرحلة 

نة شبھ تجرQ©ية أي - èشملت مقا  . £ان نوع التصميم التجرVëQ لaاار

اه - سالة ماجستO, أو دكتو Qات واملؤتمرات العر�ية ا��كمة، أو  ر}شرت $# الدو ر  .ر

 .2020 د�سمß, 31 حW§ 2000 يناير 1}شرت $# الف-,ة بOن  -

 .العر�يةلâعض الدو ع�� عينات من الب�ئة املصرQة وطبقت  -

̂ختيار العشواwي للعينة -  � .اعتمدت ع�

اء املعرفــةإســ-,اتيجية واحــدة ع�ــ� xقــل مــن إتناولــت  -  كمتغOــ, تجرëQــV $ــ# ؛رســ-,اتيجيات مــا و
اسة   .رالد
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ات التفكOــ,، ^ت ( البيولوجيــةشــملت أحــد نــواتج 0علــم العلــوم - جــاه رالتحــصيل املفــاgي�V، مaــا
 .كمتغO, تا3ع) نحو املادة

ـــــــر - ــــساب Yrـــــــــم xثــ ـــن اســـــــــتخدامaا �Zـــــ ـــة يمكــــــ ـــات £افيــــــ ــــل،تــــــــضمنت بيانــــــ ـــــطات،  (: مثـــــ املتوســــ
تباط Qة، ومعامالت ^ ̂نحرافات املعيا رو  ).، أو ال�سبة التائية أو ال�سبة الفائيةر


ا��يحة استخدمت أساليب  -nجات أدوا   .رللتحقق من صدق وثبات د

مـة لققائمة معاي�s تقييم جـودة  )ب  اسـات الـسابقة الال  البحـوث والد
َ

ز ول�ـا �ـ� عينـة التحليـل ُبر
 :البعدي

 �ْ     gـــدف الباحـــث مـــن إعـــداد قائمـــة معـــايO, اYZـــودة إ�ـــ
اســـات البحـــوث وتقيـــيم جـــودة ِ xوليـــة رالد

  .  للبحث ا�Zا�# $# عينة التحليل البعدي، وتحديد مدى قابلي�
ا للتضمOنالسابقة

اسـات الكميـة      وقد اعتمد الباحث $# إ Qر البحـوث والد رعداد gذه القائمة ع�� معايO, كتابة تقـا ر ِ
̂جتماعيـة   Journal Article Reporting Standards for Quantitative$ـ# ا�Yـاالت النفـسية و

Research in Psychology  )JARS( ن بجمعيـةOن وا�¢تـصOـق مـن البـاحثQا فرgقـام بإعـداد VـWوال ،َ
ِ

  ).Appelbaum, et al, 2018(م 2018لعام ) APA(ة علم النفس xمرQكي

اسـات xوليـة الـسابقة مـن وتAونت       
ـا) 33(رقائمة معـايO, اYZـودة للبحـوث والدqا، م ثالثـة : ًرمعيـا
ا للمقدمة، وسبعة معايO, ل، معايO, للعنوان ا ،  و�جراءاتلمن>;ًرواثنا عشر معيا ًروأحد عـشر معيـا َ َ

ــــة ب ــــدد مــــــن )3م��ــــــق (، 
ا�مناقــــــش والنتــــــائجمرتبطــ ـــــايO, اYZــــــودة ع�ــــــ� عــ ، وقــــــد تــــــم عــــــرض قائمــــــة معـ
�ـــسaا، وذلـــك للتأكـــد مـــن �ـــ�ة ال-,جمـــة، وســـالمة اللغـــة  را�¢تـــصOن $ـــ# اللغـــة �نجلjOيـــة وطـــر تد ق
ْاملستخدمة $# إعداد القائمة، ومن خالل ذلك أصبحت القائمة جاgزة للتطبيق ع�� عينة البحوث 

ِ
اسات xولية املتحصل عل¼ ̂س�بعادروالد 
ا من قائمة التضمOن و.  

ة ترم�s البيانات   )ج    :Coding Sheetرإعداد استما


دف استخالص وتفر�غ البيانات الكمية والكيفيـة اZ¢اصـة بـالبحوث É اgة تم إعداد ر     وÎ# استما
ـــا�#؛ تمaيـــــدا لتحليـــــل  اســــات xوليـــــة الـــــسابقة، والWـــــV ستخـــــضع للتحليـــــل البعـــــدي للبحـــــث ا�Zــ ًوالد ر


ا، nا فيما ي�#بياناa3عدة خطوات يمكن توضيح jOة ال-,م   :روقد مر إعداد استما

م ترم�s?ــا) البيانــات الكميــة والكيفيــة(تحديــد املتغsــ�ات  .1 ̂طــالع : وتــم ذلــك مــن خــالل: زالــال
 VـــــWـــل البعــــدي، وال اســــات العر�يــــة وxجن©يــــة الWـــــV اgتمــــت بمجــــال التحليـ رع�ــــ� xدبيــــات والد

gا أعدت أدوات ل-,مjO بيان اسات xولية موضوع التحليل البعدي لAل ربدو رات البحوث والد
اســات موضــع التحليــل البعــدي للبحــث ا�Zــا�#، و0عــرف البيانــات  
ــا، وفحــص البحــوث والدqرم


اqاملتوافرة $# £ل م. 

ة ال��مsـــ� .2 ة @وليــــة الســـتما رإعـــداد الـــصو 
ا xوليــــة : رn ة ال-,مOــــj $ـــ# صـــو روقــــد شـــملت اســـتما ر
البحــث أو  بتفاصــيل  مــن البيانـات يخــتص بـالتعرQفلالنـوع @و، خمـسة أنــواع مـن البيانــات

ـــــة، اسـ ــــود: مثـــــــل رالد اســـــــة، £ـــ ــــا، رالبحـــــــث أو الد ـــــاحثOن وعـــــــدد ومجالaـــــــا، واملـــــــصدر، ونوعaـــ  البــ

ـــا، $ـــ# املـــشاركOنbىواملـــستو إجرا Vـــم، العل�ـــaامعـــة لYZوا VـــWـــا، ني�تمـــو ال
 أو ال�ـــشر وســـنة إل¼

ة اســــة، مثــــل صميمتـــ بمتغOــــ,ات  يخــــتصوالنــــوع الثــــاMي. ز�جـــا  التــــصميم نــــوع: رالبحــــث أو الد



البعدي لفاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحقيق بعض التحليل 
 نواتج تعلم العلوم البيولوجية لدى طالب التعليم العام

  عبد الفتاح دمحم أحمد زيدان/ أ
  منعم أحمد حسنال عبد / د.أ

 ن السعيد جمال عثما/ د.أ
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،VـــــëQـــــم التجرYrاســـــية للعينـــــة، واملرحلـــــة العينـــــة، و  البحـــــث ومـــــن>; العينـــــة، أفـــــراد ونـــــوع رالد
ـــة املـــــستخدم، ـــة اختيـــــار العينـــــة، وفئــ ـــة، ب�ئـــــة وطبيعـــــة العينـــــة، وطرQقــ  الزمنيـــــة والف-ـــــ,ة العينــ

: التجرQ©يــــة خــــتص بــــاملتغO,اتيوالنــــوع الثالــــث . املــــستخدمة xدوات ونــــوع التجر�ــــة، لتطبيــــق
اء إســـــ-,اتيجيات وشـــــملت جميـــــع ـــات  املعرفـــــة رمـــــا و اســ را�¢تلفـــــة املتـــــضمنة $ـــــ# البحـــــوث والد

اســة، والنـوع الرا�ــع. xوليـة عينـة التحليـل البعـدي ر يخـتص بـاملتغO,ات التا3عـة للبحـث أو الد
 املفـــاgي�V، التحـــصيل(وشـــمل 3عـــض نـــواتج 0علـــم العلـــوم البيولوجيـــة املـــس�
دفة املتمثلـــة $ـــ# 

تجــاه نحــو املــادة ات التفكOــ,، ̂و   مــن البيانــات، فيخــتص بالنتــائجالنــوع ا[\ــامسأمــا ). رومaــا
ـــل �حـــــصائية، ـــات نتـــــائج تحليـــــل $ـــــ# املـــــستخدمة �حـــــصائية xســـــاليب :مثــ اســ  رالبحـــــوث والد

مة �Zساب Yrم xثر، وقيمة Yrم xثر  . زالسابقة، والبيانات �حصائية الال

ة ال��مsـ�حـساب صـدق وث .3 ة ال-,مOـj، : ربـات اسـتما رقـام الباحـث بحـساب صـدق وثبـات اسـتما
  : وذلك من خالل ما ي��

ة ال��مsـــ� � ة ترمOـــj ) صـــدق ا��كمـــOن(يللتأكـــد مـــن الـــصدق الظـــاgر : رصـــدق اســـتما رالســـتما
اســات xوليــة عينــة التحليــل البعــدي للبحــث ا�Zــا�#، تـــم  دة $ــ# البحــوث والد رالبيانــات الــوا ر

̂ســتما �س وعلــم رعـرض  رة 3عــد إعـدادgا ع�ــ� عــدد مـن املتخصــصOن $ــ# املنـا�; وطــر التــد ق

م qم إبــــداءالــــنفس، وطلــــب مــــ
nنــــھ فيمــــا مالحظــــا اء  0عــــديالت، مــــن ًمناســــبا وير رو$ــــ# ضــــوء آ


ـاqالبيانـات، م jـOة ترم : روتوج¼
ات السادة ا��كمOن؛ تم إجـراء 3عـض التعـديالت ع�ـ� اسـتما
ة ̂ســــتما ً، حWــــ§ تAــــو أك�ــــ, وضــــوحا وتحديــــدا $ــــ# التحليــــل، ر0عــــديل صــــياغة 3عــــض بيانــــات  ً ن

ا : وإضــافة 3عــض البيانــات املaمــة بال�ــسبة لعمليــة التحليــل، وذلــك مثــل اســة وفقــ ًتوثيــق الد ْ َ ر
اســـة،  �صــدار الــساAPA جمعيــة علــم الــنفس xمرAQـــي لنظــام ر3ع، والتــصميم التجرëQــV للد

كتفــاء بإســ-,اتيجيات اء ̂و اســات املعرفــة الWــV تــوافر É رمــا و ر
ــا عــدد £ــاف مــن البحــوث والد ٍ
ة؛ وذلك ألسـباب مختلفـة،  رxولية، واس�بعاد ما دو ذلك، وحذف 3عض البيانات باالستما ن


اqو�جابة عن أسئلتھ، : م #�البيانات ذات gxمية املنخفضة $# تحقيق أgداف البحث ا�Zا
اســـة، واZ: مثـــل راملـــستو العل�ـــV للبـــاحثOن املـــشاركOن $ـــ# إعـــداد الد Yامعـــة الWـــV ي�ت�ـــV إل¼
ـــا ى

ــــر $ـــــ#  ـــ# مواضـــــع أخـ ، والف-ـــــ,ة الزمنيـــــة للتطبيـــــق، والبيانـــــات املتـــــضمنة بالفعـــــل $ــ ىالبـــــاحثو ن
ة ال-,مjO؛ وذلك منعا للتكرار، مثل َّاستما ً اسة، وعدد الباحثOن املشاركOن $# إعداد : ر رنوع الد

اسة  .رالد

� �sم��ة ال ة ال-,مOـj باسـتخ: رثبات استما ف رتم حساب ثبات اسـتما ودام مؤشـر ألفـا كرQ©نـدر
Krippendorff’s Alpha (α) ونــــھ يأخــــذ عامــــلAــــذا املؤشــــر؛ لg �̂ختيــــار ع�ـــ ؛ وقــــد وقــــع 

̂عتبــار عنــد حــساب معامــل الثبــات بــOن الفاحــصOن، باإلضــافة إ�ــ� جــودة gــذا  الــصدفة $ــ# 
؛ حيــث يمكــن اســتخدام gــذا املؤشــر مــع £ــل  ىاملؤشــر و0عــدد اســتخداماتھ $ــ# تحليــل ا��تــو

ت©يـــة أم ف-,يـــة أم }ـــس©ية، ع�ـــ� ) تـــص�يفية(ٌع القيـــاس، ســـواء £انـــت البيانـــات اســـمية أنــوا رأم 
ة استخدامھ $# بحوث التحليل البعدي   ).2021حسن، (رالرغم من ند

ة  ـــj، قــــــام الباحــــــث بإعــــــداد ^ســــــتما ة ال-,مOـــ ر     و�Zــــــساب ثبــــــات اســــــتما لكيفيــــــة دليــــــل و) 5م��ــــــق (ر
اســـات لإجــــراء عمليـــة ال-,مOــــj ل aا $ــــ#اســـتخدام xوليــــة عينــــة التحليـــل البعــــدي للبحــــث ربحــــوث والد

 #�ة ، ثــم عـــرض )6م��ــق (ا�Zــا والــدليل ع�ـــ� اثنــOن مــن البـــاحثOن املaتمــOن بمجــال التحليـــل ر̂ســتما
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ما ع�ــ� عمليــة )3(البعـديîQ اســات 3عــد تــد 
مــا إجــراء عمليــة ال-,مOــj لــنفس البحــوث والدqر، وطلــب م ر
ف )KALPHA(ال-,مOـــj، ثـــم اســـتخدم الباحـــث برنـــامج   & Hayes(و، الـــذي قدمـــھ gـــايز وكرQ©نـــدر

Krippendorff, 2007( ف ة عـــن برنـــامج يـــضاف إ�ــــ� برنـــامج التحليـــل �حـــصاwي املعــــر و، وgــــو عبـــا ر
)SPSS( واحد، ومن خالل ذلـك ��، وQمكن من خاللھ حساب ثبات ال-,مjO بمؤشر ي-,اوح من صفر إ

ف للمتغOــــ,ات امل Q©نــــدر وتــــم حــــساب معــــامالت ألفــــا كر ة ال-,مOــــj، و�أخــــذ متوســــط و رتــــضمنة باســــتما
  .، وgو معامل ثبات كبO,)0.92(يمعامل الثبات YZميع املتغO,ات؛ ات{| أن قيمتھ 0ساو 

ًا�عا ات عدم التجاMس لتحديد نموذج التحليل البعدي: ر   : راختبا

ـــد مــــن اYZوانــــب؛ مثــــل ـــات ال-,بوQــــة عــــن 3عــــضaا $ــــ# العديـ اسـ تــــصميمaا، : ر     تختلــــف البحــــوث والد

ـا، لـذا فإنـھ يتوقــع تبـاين نتائجaـا؛ بحيـث مـن املمكـن أال يAــو nا، وأدواaـدافgنوخـصائص العينـة، وأ
ات عـدم التجــا}س بــOن  رلaـا Yrــم أثــر مـش-,ك واحــد، و$ــ# بحـوث التحليــل البعــدي يـتم إجــراء اختبــا

اسات xولية لتحديد نموذج التحليل البعدي xك�, مناسبة مع طبيعة تلك البح وث رالبحوث والد
اسات،     :حيث يوجد نموذجان للتحليل البعديروالد

اسـات املـش-,كة $ـ# التحليـل البعـدي ھُيف-ـ,ض فيـ gو نموذج xثر الثابـت، والـذي :ل@و ر أن £ـل الد
 أن £ــل العوامــل الWــV يمكــن أن تــؤثر ع�ــ� قيمــة Yrــم : وgــو مــا �عÒــV،لaــا Yrــم أثــر مــش-,ك حقيقــي

اسات 
ة $# £ل الدÉثر م�شاxومن ر ،ْ
َّثم ِ َ

 Homogeneity تجا}س وجود عند النموذج gذا �ستخدم
اسات البحوث ونتائج بOن   . البعدي التحليل موضوع رالد

اسـات ن gـو نمـوذج التـأثO,ات العـشوائية، و�ـستخدم عنـدما تAـو:والنموذج �خر  مـن املـشتقة رالد

ا £ل يختلف xصلية ا�Yتمعاتqثر $# �خر عن مx مYrيوجد ال: أي ؛ Yrمماثـل حقيقـي أثر م 

اسات لAل �ع gناك بل ،رالد اسات xثر YéZوم ومختلف عشواwي، زتو  ْنِوم التحليل، موضوع رللد
ث
َ

اسات بOن تجا}س يوجد ال َّم   ).Ellis, 2010؛ Borenstein et al, 2009 (رالد

ات عدم التجا}س املتمثلة $#  اسات $# بحوث ) Q ،I2(ر     وع�� الرغم من شيوع استخدام اختبا رود
ات $# البحث ا�Zا�#؛ وذلك ألن  ̂ختبا تختßـ, مـدى ) Q(رالتحليل البعدي، إال أنھ لم 0ستخدم gذه 

اسات xولية عينة التحليل البعدي، كما يتحقق الفرض الصفر ر للتجا}س بOن نتائج البحوث والد
�ع Yrـوم xثـر ا تو¥| ال�سبة املئوQة لعدم التجا}س، 3غض النظر عن )I2(أن  ل�Zقيقيـة حـو زتو

اســة xوليــة عينــة التحليــل متوسـط ر Yrــم xثــر، ب�نمــا تــم تقيــيم عــدم التجـا}س بــOن البحــوث والد

ا xد}ــــى  )Prediction Intervals(البعــــدي للبحــــث ا�Zــــا�#، مــــن خــــالل حــــساب ف-ــــ,ة الت�بــــؤ íبحــــد

،�
ـا ف-ـ,ة تبـOن وxع�ـuوAل
ً

�ـع Yrـوم xثـر ا�Zقيقيـة حـو متوسـط ل تو َّن ثـم توضــيح ِ Yrـم xثـر، ومـز َ ْ

  ).2021حسن،  (مقدار ال�ش�ت ا�Zقيقي YéZوم xثر

اســات xوليــة املـــستخدمة $ــ# التحليــل البعــدي، تـــم      و رلتحديــد عــدم التجــا}س بـــOن البحــوث والد

ا xد}ىíحساب ف-,ة الت�بؤ بحد) (�  :من خالل املعادلتOن التاليتOن)  ( وxع�

  
                                                

ة األزهر، هاين عبده مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامع:  دمحم عبد الرمحن عبد الرازق إمساعيل)3(
 .مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة األزهر: سليمان



البعدي لفاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحقيق بعض التحليل 
 نواتج تعلم العلوم البيولوجية لدى طالب التعليم العام

  عبد الفتاح دمحم أحمد زيدان/ أ
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ل  واYZــدو التــا�# يو¥ـــ| النتــائج الWـــV تــم التوصـــل إل¼
ــا فيمــا يخـــص ا�Zــدين xد}ـــى وxع�ــ� لف-ـــ,ة    

  :الت�بؤ

  )1(لجدو 

اسات عينة التحليل البعدي من حساب  ف-,ة الت�بؤ   رتقدير مدى عدم التجا}س للبحوث والد

95% PI 
عدد 

اسات   رالد
M VM T2 df  

 

 LL  UL  

42 1.17761  0.0250  0.292442 41 1.683  0.05  0.03  2.24 

اسـات0عß, عن) M(حيث        Hedges's( املقـدر مـن خـالل حـساب ر متوسط Yrم xثـر لعينـة البحـوث والد
g( ، ،ثــرx ـمYr ـ# تبـاين متوســطÎ T2 قيقيـة، أمـا�Zثــر اx ـومYr ـ# تقـدير لتبــاينÎ  ـ, عــنß0ع VــÈف 

جـــات ا�ZرQــة ) α = 0.05(لداللـــة ىعنـــد مــستو ا) t(قيمــة   ا�Zـــد xد}ــى لف-ـــ,ة LL، ف-ـــ,ة الت�بــؤ، df( ،PI(رود
  . ا�Zد xع�� لف-,ة الت�بؤULالت�بؤ، 

دة $ـــ# جـــدو  ل     و�اســتقراء البيانـــات الــوا جـــة ؛ ي�بــOن أنـــھ )1(ر اســة، وعنـــد د âعـــOن د رلعــدد اثنـــOن وأ ر ر
، )0,03( xد}ــى لف-ــ,ة الت�بــؤ بقيمــة  ، جــاء ا�Zــد)α = 0.05(ى، وعنــد مــستو داللــة 41يحرQـة 0ــساو 

وgو ما يؤكد وجـود مـدى كبOـ, مـن التبـاين؛ xمـر ، )2.24(ب�نما جاء ا�Zد xع�� لف-,ة الت�بؤ بقيمة 
اســــات xوليــــة املتــــضمنة $ــــ# عينــــة التحليــــل البعــــدي،  رالــــذي �ــــشO, إ�ــــ� عــــدم تجــــا}س البحــــوث والد

ـــل إحـــــصاwي ذي حـــــساسية عاليـــــة YZـــــأت ـــ� تحليــ ــــل لول��ـــــصو ع�ــ  البحـــــث ا�Zـــــا�# إ�ـــــ� إجـــــراء التحليـ
اسات غO, املتجا}سة، باف-,اض وجود تنوع عشواwي $# قيم Yrوم xثر؛ إذ يتم بنـاء  ر�حصاwي للد

  ).Random Effects Model(ُما �س�§ بنموذج التأثO,ات العشوائية 

ًا�عا   )عرض�ا، تفس�s?ا، مناقش�}ا(نتائج البحث : ر
 :ل @و من أسئلة البحث ا[fا�eعرض النتائج املرتبطة بالسؤال  )أ 

اء املعرفة �� تحقيق  س��اتيجيات ماإاستخدام فاعلية ما ":      والذي نصھ .علـم  نـواتج�عض رو
ات التفك�s، ¤تجاه نحو املادة(البيولوجية  العلوم  بمراحل التعليم )رالتحصيل املفا?ي¦¥، م�ا

 xثر، ثم إجراء تقيـيم تحOـj ال�ـشر،  ولإلجابة عن gذا السؤال، ثم حساب متوسط Yrم،"؟العام
اتتـم إجـراء وقـد  ̂ختبـا   الــشاملبعـديبرنــامج التحليـل المـن   ال�ــ�¢ة التجرQ©يـة باسـتخدامرتلــك 

̂سـتعانة $ـ# عمـل )�Comprehensive Meta Analysis V3) CMA V3صـدار الثالـث  ، كمـا تمـت 
مــن برنــامج �كــسيل الــذي أعــده ) 1.4(بال�ــ�¢ة ) شــAل الغابــة، وأشــAال القمــع(الرســوم البــصرQة 

)Suurmond, et al, 2017(وفيما ي�# تفصيل ذلك ،:  

ــا مــــــن جــــــدو       ـــــصل عل¼
ــــ ـــــا}س البحــــــوث ؛الــــــسابق) 1(لمــــــن خــــــالل النتــــــائج املتحـ  يتــــــ{| عــــــدم تجـ
اســـات   للبحـــوث متوســـط Yrـــم xثـــراملتـــضمنة $ـــ# عينـــة التحليـــل البعـــدي، وفيمـــا ي�ـــ# عـــرض روالد

اسة  اسات عينة الد روالد   .ًفقا لنموذج التأثO,ات العشوائيةَور
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  )2(لجدو 

  Yrم xثر القائم ع�� نموذج التأثO,ات العشوائية

95% CI  نواتج
التعلم 

  املس�}دفة

عدد 
اسات   رالد

g SE 
UL  LL  

Z  P  

التحصيل 
Vي�gاملفا 

27 1.094 0.118 1.326  0.863    

ات  رمaا
,Oالتفك 

8 1.186 0.218 1.613 0.759   

 نحو ^تجاه
 املادة

7 1.232 0.233 1.689 0.775   

نواتج التعلم 
  كAل

42 1.13315 0.0924 1.3143 0.952 12.263 0.000  

ًفقا لنموذج َ، يت{| أن متوسط Yrم xثر ا��سوب و)2(لباستقراء البيانات املتضمنة بجدو      

، )0.118(يأ معيار قيمتھ ، بخط)1.094(يالتأثO,ات العشوائية بال�سبة للتحصيل املفاgي�V �ساو 
ه �ف-,ة ثقة ذات و ه ،)0.863(رحد أد}ى مقـدا ؛ وgـذا )%95(ىعنـد مـستو ) 1.326(ر وحـد أع�ـ� مقـدا

 أن متوســط xداء $ــ# التحــصيل املفــاgي�V لــدى طــالب ا�Yموعــات التجرQ©يــة الــذين 0عرضــوا :�VعÒـ
اء املعرفــةإ(للمعاYZــات التجرQ©يــة  ط أداء طــالب ا�Yموعــات أفــضل مــن متوســ) رســ-,اتيجيات مــا و

ل و�استخدام جدو ،يانحراف معيار) 1.094(الضابطة الذين لم يتعرضوا لaذه املعاYZات بمقدار 
مـالؤه  انو و زالتحـوQالت الـذي وضــعھ مـار واملـستخدم لتحوQــل ) Marzano, et al, 2001, p.160(ز

ـــة؛ ــــر إ�ــــــ� }ــــــسبة مئوQـــ ـــة Yrــــــم xثــ ســــــط أداء طــــــالب ً فــــــإن Yrـــــم xثــــــر gنــــــا �عÒــــــV أيــــــضا أن متوقيمــ
gا  ًتقرQبـــا مـــن أداء طــــالب % 36را�Yموعـــات التجرQ©يـــة $ـــ# التحــــصيل املفـــاgي�V أفـــضل ب�ـــسبة قــــد

  .ا�Yموعات الضابطة

ات َكما يت{| أن متوسط Yrم xثر ا��سوب و      رفقا لنموذج التأثO,ات العشوائية بال�سبة ملaا ً

ه �ف-,ة ثقة ذات و، )0.218(ي، بخطأ معيار قيمتھ )1.186(يالتفكO, �ساو  ) 0.759(رحد أد}ى مقدا
ه  ات التفكOـ, :V؛ وgـذا �عÒـ)%95 (ى عنـد مـستو)1.613(روحد أع�� مقدا ر أن متوسـط xداء $ـ# مaـا

اء إ(لــــدى طــــالب ا�Yموعــــات التجرQ©يــــة الــــذين 0عرضــــوا للمعاYZــــات التجرQ©يــــة  رســــ-,اتيجيات مــــا و
ة الــذين لـم يتعرضـوا لaـذه املعاYZــات أفـضل مـن متوســط أداء طـالب ا�Yموعـات الـضابط) املعرفـة

مـــالؤه. يانحـــراف معيـــار) 1.186(بمقـــدار  انو و زو�اســـتخدام جـــدو التحـــوQالت الـــذي وضـــعھ مـــار ز  ؛ل
 VÒنا �عg ثرx مYr ـ, -ًأيضا–فإنOات التفك ر أن متوسط أداء طالب ا�Yموعات التجرQ©يـة $ـ# مaـا

gا    .الضابطةًتقرQبا من أداء طالب ا�Yموعات % 38رأفضل ب�سبة قد

ًفقا لنموذج التأثO,ات العشوائية بال�سبة لالتجاه َكما يت{| أن متوسط Yrم xثر ا��سوب و     

ـــو املــــادة �ــــساو  ـــار قيمتـــــھ )1.232(ينحـ ـــأ معيـ ـــ,ة ثقــــة ذات ، و)0.233(ي، بخطـ ه �ف-ـ رحــــد أد}ــــى مقـــــدا
ه ) 0.775( اء $# ^تجـاه  أن متوسط xد:V؛ وgذا �عÒ)%95 (ىعند مستو) 1.689(روحد أع�� مقدا
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س-,اتيجيات ما إ(نحو املادة لدى طالب ا�Yموعات التجرQ©ية الذين 0عرضوا للمعاYZات التجرQ©ية 
ـــة اء املعرفــ ــــط أداء طـــــالب ا�Yموعـــــات الـــــضابطة الـــــذين لـــــم يتعرضـــــوا لaـــــذه ) رو ــــضل مـــــن متوسـ أفـ

انو لو�اســتخدام جــدو التحــوQالت الــذي وضــعھ . يانحــراف معيــار) 1.232(املعاYZــات بمقــدار  زمــار
مالؤه  أن متوسط أداء طالب ا�Yموعات التجرQ©ية $# ^تجاه -ًأيضا– فإن Yrم xثر gنا �عVÒ ؛زو

gا    .ًتقرQبا من أداء طالب ا�Yموعات الضابطة% 39رنحو املادة أفضل ب�سبة قد

فَكما يت{| أن متوسط Yrم xثر ا��سوب و     
ْ

واتج ًقا لنموذج التأثO,ات العـشوائية بال�ـسبة لنـ
حـــد أد}ــــى �ف-ـــ,ة ثقـــة ذات ، و)0.09(ي، بخطـــأ معيـــار قيمتـــھ )1.13(يالـــتعلم املـــس�
دفة كAـــل �ـــساو 

ه  ه ) 0.95(رمقــدا  أن متوســـط xداء $ـــ# :V؛ وgـــذا �عÒـــ)%95 (ىعنـــد مـــستو) 1.31(روحـــد أع�ـــ� مقـــدا
ــــات التجرQ©يـــــــة  ــــوا للمعاYZــ ــــة الــــــذين 0عرضـــ ـــــل لــــــدى طـــــــالب ا�Yموعــــــات التجرQ©يـــ ـــــتعلم كAــ نــــــواتج الـ

ــ-إ( اء املعرفـــةسـ أفـــضل مـــن متوســــط أداء طـــالب ا�Yموعـــات الـــضابطة الـــذين لــــم ) ر,اتيجيات مـــا و
لو�اســـتخدام جـــدو التحـــوQالت الــــذي . يانحــــراف معيـــار) 1.13(يتعرضـــوا لaـــذه املعاYZـــات بمقـــدار 

ــــالب ا�Yموعــــــات  ــــإن Yrـــــم xثــــــر gنــــــا �عÒــــــV أيـــــضا أن متوســــــط أداء طــ مــــــالؤه فــ انو و ًوضـــــعھ مــــــار ز ز
gا التجرQ©ية $# نواتج ًتقرQبـا مـن أداء طـالب ا�Yموعـات % 37ر 0علـم العلـوم كAـل أفـضل ب�ـسبة قـد

  .الضابطة

اسات عينة  ر     وQمكن التعبO, عن متوسط Yrم xثر، وYrوم xثر الفردية YZميع البحوث والد
#�  :التحليل البعدي من خالل شAل الغابة التا

  
اسات xولية من خالل شAل متوسط Yrم xثر، وYrوم xثر الفردية): 1(شAل  ر للبحوث والد

  الغابة
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من شAل الغابة السابق تمثل الدائرة املصمتة أسفل الشAل متوسـط Yrـم xثـر ا��ـسوب $ـ#      
اسـات xوليـة عينـة  رالبحث ا�Zـا�#، ب�نمـا تمثـل الـدوائر املفرغـة أYrـام xثـر الفرديـة للبحـوث والد

يــــة املوجــــودة ع�ــــ� يمــــOن و�ــــسار الــــدوائر املفرغــــة واZ¢ــــط التحليــــل البعــــدي، و0ــــشO, اZ¢طــــوط xفق
� حدود ف-,ات الثقـة� حيـث ا�Zـدود الـدنيا جaـة ؛xفقي القصO, ع�� يمOن و�سار الدائرة املصمتة إ

 #Î اسة ذات أد}ى ف-,ة ثقة 
ا يالحظ أن الدqن؛ ومOة اليمaدود العليا ج�Zاسة الرال�سار، وا ذات رد
اسة،)1005(رقم الAود  اسة الVW لaا )2015( البحرQة ر وÎ# د اسة ذات أع�� ف-,ة ثقة Î# الد ر، والد ر

قـــم  اســـة اYZوالـــدة)1001(رالAــود  ، و�ال�ـــسبة ل�¢ـــط xفقــي الطوQـــل ع�ـــ� )2013 ( وآخــرQنر، وÎــ# د
يمـــOن و�ـــسار الـــدائرة املــــصمتة فيمثـــل ا�Zـــدين xد}ــــى وxع�ـــ� لف-ـــ,ة الت�بــــؤ، ومنـــھ يتـــ{| أن ا�Zــــد 

، وgـو مـا �ـشO, إ�ـ� )2.24(ي، ب�نما ا�Zد xع�� لف-,ة الت�بـؤ �ـساو )0,03 (يساوxد}ى لف-,ة الت�بؤ �
#�اســات xوليــة املتــضمنة $ــ# عينــة التحليــل البعــدي للبحــث ا�Zــا ، كمــا رعــدم تجــا}س البحــوث والد

 �اسة xع� اسات xولية، وQالحظ أن الد ان ال�س©ية للبحوث والد ريوجد $# منتصف الشAل xو ُر ز
 #Î نا ًو قم ز اسة ذات الAود  رالد اسة اZ¢والدة ،)1007(ر نـا )2007(ر وÎ# د اسة xقـل و ً، ب�نما الد ز ر

قم  اسة ذات الAود  رÎ# الد اسة اYZوالدة،)1001(ر   ).2013 ( وآخرQنر وÎ# د

اســـات xوليـــة       ركمــا يالحـــظ مــن شـــAل الغابـــة الــسابق أن قـــيم Yrــم xثـــر الفرديـــة للبحــوث والد
اســتOن ذ)2.87 : 0.16(تراوحــت  اســت) 1001 و 1008( الAــودين يا0ــور للد ؛ 2010الـــشلVë،  (اروgمــا د
اسـات xوليـة ) 2013،  وآخرQناYZوالدة رع�� ال-,ت�ب، ومن املالحظ كذلك أن معظم البحوث والد

  .لaا قيمة Yrم أثر إيجاâي

  :عرض النتائج املرتبطة بالسؤال الثاMي من أسئلة البحث ا[fا�e  )ب 

اء املعرفـــة �ـــ� تحقيـــق  ســـ��اتيجيات مـــاإاســـتخدام دى اخـــتالف فاعليـــة مـــمـــا : "     والـــذي نـــصھ رو
اسة، املرحلة ( باختالف Bل من  بمراحل التعليم العامالبيولوجية .علم العلوم نواتج رمجال الد

اســـية للعينـــة، ونــــوع إ اء املعرفــــةرالد ، ولإلجابـــة عـــن gــــذا الـــسؤال تـــم إجــــراء " ؟)رســـ��اتيجية مـــا و
  :لعية لaذه املتغO,ات، وgو ما يو¥�ھ اYZدو التا�#تحليل ا�Yموعات الفر

  )3(لجدو 

اســية للعينــة، ونــوع(َتحليــل ا�Yموعــات الفرعيــة وفــق  اســة، املرحلــة الد رمجــال الد ســ-,اتيجية مــا  إر
اء املعرفة   ً تبعا لنموذج التأثO,ات العشوائية)رو

95% CI 
�sاملتغ  �sيف املتغpتص 

عدد 
اسات   رالد

g SE  
UL  LL  

Qb df P  X2 

 0.987  1.514 0.134 1.251 20  علوم

 0.778 1.277 0.127 1.028 22  أحياء
  مجال 

اسة   رالد
 0.917 1.353 0.111 1.135 42  ا�Yاالن كAل

1.450 1 0.229  3.84 

املرحلة  0.621  1.411 0.202 1.016  9املرحلة ^بتدائية
اسية  0.997 1.548 0.141 1.272 19لة �عداديةاملرح  رالد

1.742 2 0.419  5.99 
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95% CI 
�sاملتغ  �sيف املتغpتص 

عدد 
اسات   رالد

g SE  
UL  LL  

Qb df P  X2 

   للعينة 0.707 1.345 0.136 1.026 14  املرحلة الثانوQة

اسية  راملراحل الد
  كAل

42 1.126 0.112 1.345 0.907 

VÒg0.980  2.419 0.367 1.699 3  العصف الذ  

��س التباد  0.007  1.414 0.363 0.704 3#رالتد

 0.660 1.459 0.204 1.060 9  خرائط املفاgيم

 0.892 1.701 0.206 1.296 9اZ¢رائط الذgنية

 0.612 1.688 0.275 1.150 5  التعلم التعاو}ي

,O0.265 1.454 0.303 0.860 4  خرائط التفك 

لاYZدو الذا0ي 
  للل�ساؤ

3 1.401 0.357 2.100 0.702 

  493. 1.493 0.255 0.993 6  ال�شب¼
ات

نوع إس-,اتيجية

اء املعرفة   ر ما و

�س-,اتيجيات 
  كAل

42 1.136 0.130 1.391 0.881 

6.222 7 0.514  14.07 

لفقــا ل�Yـــدو َو      اســـة) 3(ً تحليـــل   املعتمـــد ع�ـــ�Q ، يتـــ{| أن قيمـــة اختبــاررومـــن حيـــث مجــال الد
نــة gــذه القيمـة مــع القيمــْنِ، ومــQb = 1.450)(التبـاين   £ــاي مرâــعلة ا�Zرجــة مــن جــدو ر خــالل مقا

)χ2 ( 0ساو VWيوال)ة 0ساو )3.84Qجة حر ي، لد يت{| أن قيمة  ،)α = 0.05(ى وعند مستو داللة 1ر
، ومــن ثـــ0.05ىأقـــل مــن القيمـــة ا�Zرجــة عنـــد مــستو داللـــة ) Q(التجــا}س ا��ــسوب مـــن معادلــة 

َ
 َّم

�ــع متجــا}س؛ بمعÒــ§إ :ليمكـن القــو اء املعرفــة ع�ــ� نــواتج 0علــم سـ-,اتيجيات مــاإ أن تــأثO, :زن التو ر و
اســـة، ًفقـــا �َالعلـــوم ال يتغOـــ, و كمـــا يتــــ{| أن قيمـــة متوســـط Yrـــم xثـــر املـــرتبط بمجــــال رYـــال الد

اسة 0ساو  يالد  أن متوسط أداء طالب ا�Yموعات التجرQ©ية الذين 0عرضوا :V وgذا �عÒ،)1.135(ر
ضابطة الـــذين لـــم يتعرضـــوا للمعاYZـــات التجرQ©يـــة أفـــضل مـــن متوســـط أداء طـــالب ا�Yموعـــات الـــ

ـــدار لaـــــذه املعاYZـــــات  ــــعھ . ي انحـــــراف معيـــــار1.135بمقــ ــــتخدام جـــــدو التحـــــوQالت الـــــذي وضـ لو�اسـ
مالؤه انو و زمار اسـة �عÒـV ؛ز  أن متوسـط أداء -ًأيـضا–ر فإن متوسط Yrم xثـر املـرتبط بمجـال الد

gا    .Yموعات الضابطة من أداء طالب ا�ً تقرQبا%37رطالب ا�Yموعات التجرQ©ية أفضل ب�سبة قد

اســـية للعينــة       تحليـــل التبـــاين  املعتمــد ع�ـــ�Q ، يتـــ{| أن قيمـــة اختبـــاررومــن حيـــث املرحلـــة الد
)(Qb = 1.742 رجـة مـن جـدو�Zذه القيمة مع القيمة اg نة ل، ومن خالل مقا والWـχ2 ( V( £ـاي مرâـعر

جة حرQة 0ساو )5.99(ي0ساو  ي، لد أن قيمـة التجـا}س يتـ{|  ،)α = 0.05(ى وعند مستو داللة 2ر
 ثْنِ، وم0.05ىأقل من القيمة ا�Zرجة عند مستو داللة ) Q(ا��سوب من معادلة 

َ
 :ل يمكـن القـوَّم

�ع متجا}س؛ بمعÒ§ أن تأثO, إ اء املعرفة ع�ـ� نـواتج 0علـم العلـوم ال يتغOـ, إزن التو رس-,اتيجيات ما و
اسية للعينة، ًفقا َو اسية ة xثر املرتبط باملرحلكما يت{| أن قيمة متوسط Yrمرللمرحلة الد ر الد
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 أن متوسـط أداء طــالب ا�Yموعـات التجرQ©يــة الـذين 0عرضــوا :V وgـذا �عÒــ،)1.126(ي0ــساو  للعينـة
للمعاYZـــات التجرQ©يـــة أفـــضل مـــن متوســـط أداء طـــالب ا�Yموعـــات الـــضابطة الـــذين لـــم يتعرضـــوا 

ـــدار  ــــتخدام جـــــدو ا. ي انحـــــراف معيـــــار1.126لaـــــذه املعاYZـــــات بمقــ ــــعھ لو�اسـ لتحـــــوQالت الـــــذي وضـ
مــالؤه انو و زمــار اســة �عÒــV أيــضا،ز ً فــإن متوســط Yrــم xثــر املــرتبط بمجــال الد  أن متوســط أداء :ر

gا    .ًتقرQبا من أداء طالب ا�Yموعات الضابطة% 37رطالب ا�Yموعات التجرQ©ية أفضل ب�سبة قد

اء املعرفـــةإومـــن حيـــث نـــوع       تحليـــل   املعتمـــد ع�ـــ�Q ، يتـــ{| أن قيمـــة اختبـــاررســـ��اتيجية مـــا و
نــة gــذه القيمـة مــع القيمــة ا�Zرجــة مــن جــدو م، ومــن خــالل Qb = 6.222) (التبـاين لقا  £ــاي مرâــعر

)χ2 ( 0ـــساو VـــWيوال)ـــة 0ـــساو )14.07Qجـــة حر ي، لد يتـــ{| أن  ،)α = 0.05(ى وعنـــد مـــستو داللـــة 7ر
 ْنِ، ومـ0.05ىأقـل مـن القيمـة ا�Zرجـة عنـد مـستو داللـة ) Q(قيمة التجا}س ا��سوب من معادلـة 

ث
َ

�ع متجا}س؛ بمعÒ§إ :ل يمكن القوَّم اء املعرفة ع�� نواتج 0علم إ أن تأثO, :زن التو رس-,اتيجيات ما و
اء املعرفــةلنــوع إًالعلــوم ال يتغOــ, وفقــا  كمــا يتــ{| أن قيمــة متوســط Yrــم xثــر ، رســ-,اتيجية مــا و

اء املعرفـــــة 0ـــــساو إاملـــــرتبط بنـــــوع  يســـــ-,اتيجية مـــــا و  أن متوســـــط أداء طـــــالب :VعÒـــــوgـــــذا �) 1.136(ر
ــــالب  ـــات التجرQ©يــــــة أفــــــضل مــــــن متوســــــط أداء طــ ــــوا للمعاYZـــ ــــذين 0عرضــ ـــــة الــ ا�Yموعــــــات التجرQ©يـ

ــــات  ـــم يتعرضـــــــوا لaـــــــذه املعاYZـــ ــــذين لــــ ـــات الـــــــضابطة الـــ . ي انحـــــــراف معيـــــــار1.136بمقـــــــدار ا�Yموعــــ
مالؤه فإن متوسـط Yrـم xثـر املـرتب انو و زو�استخدام جدو التحوQالت الذي وضعھ مار ز ط بنـوع ل

اء املعرفـــة �عÒــــV إ  أن متوســـط أداء طــــالب ا�Yموعـــات التجرQ©يــــة أفــــضل :ًأيــــضا–رســـ-,اتيجية مــــا و
gا    .ًتقرQبا من أداء طالب ا�Yموعات الضابطة% 37رب�سبة قد

  :عرض النتائج املرتبطة بتقييم تح�s الpشر  )ج 

ة واملتــضمنة $ـ# عينــة التحليـل البعــدي ال       اســات امل�ـشو ر�ـشO, تحOــj ال�ـشر إ�ــ� أن البحـوث والد ر
اســات الـذي �ــ�بت منــھ تمثـيال جيــدا، وgـو مــا �عÒـV أن نتــائج التحليــل  ًتمثـل مجتمــع البحـوث والد ً

ر

ا التحليل البعـدي قـد تختلـف إالبعدي غO, صادقة؛ حيث qتضم VWاسات ال رن نتائج البحوث والد

اســات xخــر $ــ# ا�Yتمــععــ ىن نتــائج البحــوث والد اســات التحليــل البعــدي، ؛ر ر لــذا فإنــھ يو�ــ§ $ــ# د
بــالتحقيق $ــ# تــأثO, تحOــj ال�ــشر ع�ــ� متوســط Yrــم xثــر، خاصــة إذا £ــان مــن املــرê| أن البحـــوث 
ة، وذات الداللــــــة  ـــ� تلــــــك امل�ــــــشو ـــ# عينــــــة التحليــــــل البعــــــدي مقتــــــصرة ع�ـــ اســــــات املتــــــضمنة $ـــ روالد ر

  ).Borenstein, et al, 2009( فحسب �حصائية

اســـات التحليـــل البعـــدي؛ فقـــد       ــj ال�ـــشر يـــؤثر ســـلبا ع�ـــ� متوســـط Yrـــم xثـــر $ـــ# د روملـــا £ـــان تحOـ ً

اسـات  اسـات التحليـل البعـدي الـسابقة بتقيـيم تحOـj ال�ـشر مثـل د راgتمـت بحـوث ود  ,Gökmen(ر
، )Yücelyiğit & Toker, 2021؛ Talan, 2021؛ Talan, 2020؛ Öztop & Nayci, 2021؛ 2021


ــــا qل القمــــع(قواســــتخدمت $ــــ# ذلــــك عــــدة طــــر أو تحلــــيالت إحــــصائية مختلفــــة مAــا �ــــس�§ ،شــــ  أو مــ
تباط الرتëـV، وطرQقـة إيجـر لالنحـدار،  مدار الختبار معامل ^ طي، طرQقة بيج وماز ربالشAل ا�¢ر و و

اســــات الفــــشل � وQــــن لعـــدد د نثــــال، طرQقـــة أو روطرQقـــة عــــدد الفـــشل �مــــن لر رز ، كمــــا توجــــد )مـــنو
  .طرQقة ا�Zذف و�ضافة لت��يح تحjO ال�شر إن وجد

طــــي( ا�Zــــا�# طرQقــــة شــــAل القمــــع بحــــثوقــــد اســــتخدم ال      $ــــ# تقيــــيم تحOــــj ال�ــــشر ) والــــشAل ا�¢ر
اسات عينة التحليـل البعـدي رمحـو (ر حيـث تـم تمثيـل Yrـم xثـر ع�ـ� ا��ـو xفقـي ؛رللبحوث والد
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رZ¢طــأ املعيــار ع�ـــ� ا��ــو الرأàــV ، ب�نمــا تــم تمثيــل ا)الــس�نات ، وgــو مــا يمكـــن )رمحــو الــصادات(ي
  :توضيحھ من خالل ما ي�#

 
  ):2(شAل 

  شAل القمع لتقييم تحjO ال�شر

اســات ) 2(مـن خـالل فحـص الــشAل       روالـذي يبـOن شــAل القمـع لتقيـيم تحOــj ال�ـشر للبحـوث والد
اسـات ذات العينـات الكبOـ,ة الWـV لaـا خطـأ معيـار  ي؛عينة التحليل البعـدي يتـ{| أن البحـوث والد ر

اســـات، ب�نمــــا  رأع�ـــ� توجـــد $ـــ# قـــرب القمـــة، وتتجمـــع حـــو متوســـط Yrـــم xثـــر لAـــل البحـــوث والد ل
اسات ذات العينات الصغO,ة توجد قرب قاع الشAل   .  رالبحوث والد

�ـــع Yrـــوم xثـــر :ًي�بـــOن أيـــضا) 2(و�فحـــص الـــشAل       اســـات xوليـــة واملمثلـــة ز أن تو رللبحـــوث والد
اســـات ربالــدوائر املفرغـــة غOــ, متماثـــل تمامـــا حــو متوســـط Yrــم xثـــر لAـــل البحــوث والد ل  واملمثـــل ،ً

�ــع Yrــوم xثــر ي-,كــز $ــ# جانــب واحــد ع�ــ� :بالــدائرة املــصمتة أســفل الــشAل؛ و�معÒــ§ آخــر ز فــإن تو
اســات ع ينــة التحليــل البعــدي لــصاZ| فاعليــة ريمــOن خــط التــأثO,، وgــو مــا يؤكــد تحOــj البحــوث والد

 VëQالتجر ,Oاء املعرفةإ(املتغ   ).نواتج 0علم العلوم($# تحقيق املتغO, التا3ع ) رس-,اتيجيات ما و

اســات xوليــة عينــة التحليــل البعــدي       بحــث اعتمــد ال،رولتــ��يح تحOــj ال�ــشر بــOن البحــوث والد
 & Duval، والVW اق-,حaا £ل من )The trim-and-fill method(ا�Zا�# ع�� طرQقة ا�Zذف و�ضافة 
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Tweedie as cited in Borenstein et al, 2009)( ,ـذف و�ضـافة مـن أك�ـ�Zقـة اQ؛ حيـث 0عـد طر
اســـات املفقــــودة  رالطـــر شـــيوعا لتقيـــيم تحOـــj ال�ـــشر وتــــ��يحھ؛ وذلـــك ألن إضـــافة البحـــوث والد ً ق

ا أنـ ھ �غOــ, مــن قيمـة متوســط Yrـم xثــر لAــل نيAـو لaــا تـأثO, إيجــاâي ع�ـ� تــ��يح تحOــj ال�ـشر، كمــ
اسات  لواYZدو والشAل التاليان يو¥�ان طرQقة ت��يح تحShi & Lin, 2019( ، jO(رالبحوث والد

� شAل القمع�اسات املفقودة، ثم إضاف�
ا إ   .رال�شر من خالل تحديد عدد الد

  )4(لجدو 

  )Duval and Tweedie(نتائج اختبار ا�Zذف و�ضافة لدوفال وتوQدي 

اسات املفقودة g  متوسط ®jم @ثر   رعدد الد

  1.13315  )املالحظ(ا��سوب 

|é0.85  امل� 
9 

اســات املفقــودة والWــV £ــان لaــا تــأثO, ) 4(لباســتقراء بيانــات اYZــدو       ريتــ{| أن عــدد البحــوث والد
اسات 0غO, قيمة متوسط r)9(يYrم xثر �ساو متوسط سلVë ع�� قيمة  Yم ر، و�إضافة تلك الد

� ) x)1.13315ثر من �اسات املفقـودة، وتحقيـق التماثـل 3عـد إضـاف�
ا )0.85(إ ر، أما عن اتجاه الد
  :يمكن توضيحھ من خالل شAل القمع 3عد إجراء طرQقة ا�Zذف و�ضافة كما ي�#
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  ):3(شAل 

  ل�شرًشAل القمع م��و�ا بطرQقة ا�Zذف و�ضافة لت��يح تحjO ا

بيانات تحjO ال�شر 3عد إجراء اختبار ا�Zذف و�ضافة؛ حيث تمثل الدوائر ) 3(يختصر الشAل      
ـــن  اســــات xوليــــة املتــــضمنة عينــــة التحليــــل البعــــدي، وQظaــــر مـ راملفرغــــة Yrــــوم xثــــر للبحــــوث والد

ب�نمـــا الــشAل أن جميعaـــا تقـــع ع�ــ� يمـــOن خـــط التــأثO, بمعÒـــ§ أن جميعaـــا ذات Yrــوم أثـــر إيجابيـــة، 
اســات املفقــودة الWــV يلــزم إضــاف�
ا ) 9(تمثــل املرâعــات املفرغــة ع�ــ� �ــسار خــط التــأثO, وعــددgا  رالد

 ا�Zا�# لت��يح تحjO ال�ـشر، كمـا يتـ{| مـن خـالل الـشAل الـسابق بحثلعينة التحليل البعدي لل
اسات املفقودة 0غO, موقع متوسط Yrم xثر ا��سوب املمثل بدائر ة مصمتة رأنھ 3عد إضافة الد

، إ�ــــ� موقــــع أقــــرب إ�ــــ� خــــط التــــأثO,، وأصــــبح يطلــــق عليــــھ متوســــط Yrــــم xثــــر )1.13315(وقيمتــــھ 
الـت $ـ# املـستو امل، )0.85(املعـدل واملمثـل بـاملرâع املـصمت أسـفل الـشAل، وقيمتـھ  
ـا ال uىإال أ رتفـع ز

ن�
ــا Qــة الWــV وضـعaا £ــوOgن، رعنـد مقا اســات املفقــودة ر كمــا يتـ{| أنــھ 3عــد إضـافة الدربـالقيم املعيا
عـــة 3ــشAل متماثـــل حــو متوســـط Yrــم xثـــر املعــدل وع�ـــ� جــانVë خـــط  لأصــبحت Yrـــوم xثــر مو ز

، gذا وQمكـن تفـسO, تلـك النتـائج ومناقـش�
ا مـن خـالل التأثO,، وgذا دليل ع�� ت��يح تحjO ال�شر
  :ما ي�#
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  :مناقشة وتفس�s نتائج البحث

 : من أسئلة البحث ا[fا�eلمناقشة وتفس�s النتائج املرتبطة بالسؤال @و  )أ 

اء املعرفة �ـ� تحقيـق  س��اتيجيات ماإاستخدام  ما متوسط ®jم أثر":      والذي نصھ �عـض رو
ات التفكsـــ�، ¤تجــــاه نحـــو املــــادة(البيولوجيـــة  .علـــم العلــــوم نـــواتج  )رالتحـــصيل املفــــا?ي¦¥، م�ـــا

ات،"العام؟بمراحل التعليم   عدم التجا}س، ثم حساب ر ولإلجابة عن gذا السؤال تم إجراء اختبا
ـــسO, النتـــــائج الWـــــV تـــــم  ــــشر، وفيمـــــا ي�ـــــ# مناقـــــشة وتفــ ًمتوســـــط Yrـــــم xثـــــر، ان�
ـــــاء بتقيـــــيم تحOـــــj ال�ـ

  :لا�Zصو عل¼
ا $# gذا الصدد

دة بجـدو  ل     أظaـرت النتـائج الـوا اسـاتعـدم تجـا}س) 1(ر عينــة  $ـ#  والبحـوث xوليـة املتـضمنةر الد
لو ع�ـ� تحليـل إحـصاwي ذي حـساسية عاليـة تـم اسـتخدام ول��ـص للبحث ا�Zا�#، التحليل البعدي

ثـــر Yrـــم xمتوســـط  وقـــد أظaـــرت النتـــائج املتحـــصل عل¼
ـــا أن قيمـــةنمـــوذج التـــأثO,ات العـــشوائية، 
 لتـــ��يح تحOــــj دوفال وتوQـــديو�ـــإجراء اختبـــار ا�Zـــذف و�ضــــافة لـــ ،)M= 1.13315 (ا��ـــسوب

الـــت $ـــ# املـــستو املإال) 0.85(ال�ـــشر 0غOـــ,ت قيمـــة متوســـط Yrـــم xثـــر ليـــصبح  
ـــا ال uى أ رتفـــع عنـــد ز
ن�
ا Qة الVW وضعaا £وOgن رمقا   .ربالقيم املعيا

 ��، كما يمكن تحوQلھ إ ي     وملا £ان من مزايا Yrم xثر إمAانية تفسO,ه من خالل ^نحراف املعيار
َّ}ـــسبة مئوQـــة؛ ومـــن ثـــم فإنـــھ يمكـــن تفـــسO, الن�يجـــة الWـــV تـــم التوصـــل إل¼
ـــا بـــأن نـــواتج  َ ْ

0علـــم العلـــوم ِ
جة أفضل من تحققaا لدى طالب ا�Yموعة الضابطة  رتحققت لدى طالب ا�Yموعة التجرQ©ية بد

  .يانحراف معيار) 0.85(بما قيمتھ 

ـــام xو لـــــصناع الـــــسياسات  ـــل البعـــــدي تAـــــو موجaـــــة $ــــ# املقــ اســـــات التحليـ ل     ونظــــرا ألن نتـــــائج د ن ر ً

ــــضال عـــــن  ات ال-,بوQــــــة، فــ ـــرا التعليميـــــة ومتخــــــذي القـــ
ً

ـــية ع�ــــــ� املــــــستو التنفيــــــذي ر ســـ ات املد ى�دا ر ر
نحـــــراف  ـــل Yrــــم xثـــــر، ̂و اســـــة، ونظــــرا ملـــــا قــــد 0ـــــس©بھ مفــــاgيم مثــ ًواملعلمــــOن داخـــــل Yrــــرات الد ر
تبــــاك وغمـــوض لــــدى gـــذه الفئــــات، لـــذا فــــإن تحوQلaـــا إ�ــــ� }ـــسبة مئوQــــة �عـــد ترجمــــة  راملعيـــار مـــن ا ي

  ).Marzano, et al, 2001(وا¥�ة ولغة �سaل فaمaا YéZم xثر 

 �مــالؤه واملــستخدم لتحوQــل قيمــة Yrــم xثــر إ�ــ انو و ز     و�ــاالطالع ع�ــ� اYZــدو الــذي وضــعھ مــار ز ل
ي0ــساو ) 0.85(}ــسبة مئوQــة، يتــ{| أن ال�ــسبة املئوQــة املقابلــة لقيمــة متوســط Yrــم xثــر املعــدل 

ة عـن طـالب ًتقرQبا؛ بما �عVÒ أنھ يمكن ملعلم العلوم توقع تحـسن طـالب ا�Yموعـة التجرQ©يـ%) 30(

م ب�ـسبة íموعة الضابطة $ـ# تحقيـق نـواتج 0علـم العلـوم لـدY؛ فـإذا اف-,ضـنا أن متوسـط %)30(ا�

ــــساو  جـــــات طــــــالب ا�Yموعـــــة الــــــضابطة �ـ يد ، فمــــــن املتوقـــــع أن يحــــــصل طـــــالب ا�Yموعــــــة %)50(ر
اء املعرفة ع�� }سبة    .ًتقرQبا%) 80(رالتجرQ©ية 3عد استخدام إس-,اتيجيات ما و

فقـا       ًو اء املعرفــة فاعليــة إيجابيــة كبOــ,ة $ــ# لنتــائج البحــث ا�Zــا�#؛ يتــ{| أن و إلســ-,اتيجيات مــا و
ً ً ر

 بمراحـل التعلـيم العـام، و$ـ# ضـوء تلـك الن�يجـة قـام الباحـث  البيولوجيةتحقيق نواتج 0علم العلوم
اسات العر�ية وxجن©ية الVW اgتمت بالكشف عن فاعل ية ربمراجعة نتائج العديد من البحوث والد

اء املعرفــة $ــ# تحقيـــق نــواتج 0علــم العلــوم  ْمــن خــالل مــن>; التحليـــل البيولوجيـــة رإســ-,اتيجيات مــا و
ِ

ْالبعدي، ومن خالل ذلك ات{| اتفاق الن�يجة الVW توصل إل¼
ا البحث ا�Zا�# مع نتائج العديد من 
ِ

اء املعرفة  اسات التحليل البعدي الVW أثب�ت فاعلية إس-,اتيجيات ما و ربحوث ود $# تحقيق نواتج ر



البعدي لفاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحقيق بعض التحليل 
 نواتج تعلم العلوم البيولوجية لدى طالب التعليم العام

  عبد الفتاح دمحم أحمد زيدان/ أ
  منعم أحمد حسنال عبد / د.أ

 ن السعيد جمال عثما/ د.أ
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اســة البيولوجيــة 0علــم العلــوم   De(ر3ــشAل عــام، وا��ــددة $ــ# البحــث ا�Zــا�# بــصفة خاصــة مثــل د
Boer, et al 2018( ـــر التحليـــل البعـــدي الـــذي قامـــت بـــھaأظ VـــWس �ثـــار �يجابيـــة ل، وال� رلتـــد

اء املعرفـــةســـ-,اتيجيباســـتخدام إ ســـتخدام تلـــك ٌ، ســـواء تـــم الطـــالبل  x£ـــادي�Vداءx ع�ـــ� رات مـــا و
Qـادة فاعلي�
ـا 3ـشAل طفيـف $ـ# حالـة  ز�س-,اتيجيات ع�� املدى القصO, أو ع�ـ� املـدى الطوQـل، مـع 

  .استخدامaا ع�� املدى الطوQل

اسة  سات ، والVW تناولت امل)(Ellis, et al, 2014ر     كما تتفق تلك الن�يجة مع ن�يجة د تعليمية الرما
اء املعرفـة،الVW ي�بÓ# اتباعaا عنـد اسـتخدام إسـ 
ـا تـؤدي إ�ـ�  ر-,اتيجيات مـا وuـا فإgعنـد توافر VـWوال

اء املعر$ـ# ة الطـالب ع�ـ� التفكOـ, مـا و رتحـسOن قـد اسـة ر  ,Fleur,  et al(ر، والتحـصيل املفـاgي�V، ود
� أن) 2021�مجموعـة كبOـ,ة مـن xدلـة ع�ـ�  قـدمت يال-,بـو$ـ# ا�Yـال  وث البحالVW أكدت نتائجaا إ

اء املعأgمي   . 3شAل خاصالتحصيل x£ادي�3VشAل عام، و التعلم  تحقيق نواتج $#رفةرة ما و

اســة  الWــLan, et al, 2014 ( V(ر     كمــا تتفــق الن�يجــة الWــV توصــل إل¼
ــا البحــث ا�Zــا�# مــع نتــائج د
اء املعرفـ بإسـ-,اتيجيات التعلـيمتناولـت التحليـل البعــدي الك�ـV لفاعليــة  فaـم القراwــيال ع�ــ� ةر مــا و

اســـة القـــراءة ا��وســـبةمـــن خـــالل لـــدى الطـــالب  )17( لعـــدد بعـــدي نتـــائج التحليـــل الر، وتناولـــت الد
ــــــ اسـ اســــــــة أن اســــــــتخدام ، ة $ــــــــ# gــــــــذا ا�Yــــــــالرد ــــــا الد ـــــلت إل¼
ــ ــــــة العامـــــــة الWــــــــV توصـــ ـــــت الن�يجــ روأثب�ـــ

اء املعرفــــة  $ــــ# تنميــــة الفaــــم القراwــــي $ــــ# ســــياق القــــراءة  أك�ــــ, فعاليــــة مــــن غg,Oــــارإســــ-,اتيجيات مــــا و
اســـ تحلـــيالالWـــV تناولــت ) Muncer, et al, 2021(ة را��وســبة، ود

ً
القـــة بـــOن َ يبحـــث $ــ# العè 3عــديا

اء املعرفـــة وxداء x£ـــادي�V $ـــ# مـــادة   الرQاضـــيات $ـــ# مرحلـــة املراgقـــةراســـتخدام إســـ-,اتيجيات مـــا و
اســة ً عامــا،)16-11 (للطـالب مــن ســن اســة)31( روقـد تــضمنت عينــة التحليــل البعـدي لaــذه الد  ،ر د

اســة Yrــم أثـر)74( أسـفرت عــن ت النتــائج الWــV توصـلت إل¼
ــا الد ر، وأشــا  إ�ـ� وجــود عالقــة إيجابيــة ر
اء املعرفة وةم��وظ   .الرQاضيات $# مرحلة املراgقة$# داء xر بOن ما و

اسـة  ر     كما تتفق الن�يجة الVW توصل إل¼
ا البحث ا�Zا�# أيضا مع نتائج د ً)Ohtani & Hisasaka, 
èيال 3عــديا لبحــثوالWــV أجــرت تحلــ ،)2018 ً

اء املعرفــة والــذ£اء وxداء x£ــادي�Vَلعا  ، رالقــة بــOن مــا و
اســةأظaــرت نتــائج و تبــاط معتــدل 3ــشAل عــام رالد اء املعرفــة و£ــل مـــن رع�ــ� وجــود ا  xداء ربــOن مــا و

اسـة x£ـادي�V والـذ£اء ر، كمـا تتفـق أيـضا مـع نتـائج د ً)Zohar & Barzilai 2013 ( أجـرت VـWتحلـيال ال
ً

بحثا) 178( عددا لèمن>Yي
ً

اسة و  اء املعرفـة $ـ# تحقيـق gxـداف رد رتناولت فاعلية إس-,اتيجيات ما و
}ــشرتxساســية لــتعلم العلــوم، وقــد 
ُ

 - 2000(ام مــا بــOن  $ــ# مجــالت محكمــة $ــ# xعــو gــذه البحــوث
اسة أن مجال  ،)2012 اء املعرفة $# 0عليم العلوم $# حالـة نمـو وتوسـروأثب�ت نتائج الد  كمـا ع،رما و

اســـــات الWــــV ت�نـــــاو تحقيــــق نـــــواتج 0علــــم العلـــــوم  لأنــــھ يـــــتم دمجــــھ 3ـــــشAل أساàــــV $ـــــ# البحــــوث والد ر
Vي�gا التحصيل املفاaأس  �  .رxساسية، وع�

جــــــاع فاعليــــــة  ــــومر     وقـــــد أمكــــــن إ ــــ� تحقيــــــق نــــــواتج .علــــــم العلــ اء املعرفـــــة �ــ  رإســــــ��اتيجيات مــــــا و
  :، إde @سباب التاليةالبيولوجية

Qـــادة و«ـــ# املـــتعلم بمـــا يقـــوم بتعلمـــھ، مـــن خـــالل وعيـــھ 0ـــسaم إســـ-,اتيجي .1 اء املعرفـــة $ـــ#  زات مـــا و ر
عيــھ بــاإلجراءات الWــV تحقــق  عيــھ بــالغرض مــن الــتعلم ومطالبــھ، و وباملaمــة الWــV بــOن يديــھ، و و

عيــھ باإلسـ-,اتيجيات الفعالــة $ـ# تحقيــق أgـداف الــتعلم،  عيـھ ملــا يقـوم بــھ وgـذه املطالـب، و وو
ات أثنـــ اء املعر$ـــ# لـــھ عالقـــة كبOـــ,ة اء اك�ـــساب املعرفـــةرمـــن عمليـــات ومaـــا ر، وgـــذا الـــو«# مـــا و

اســـة  ,Zohar & Barzilai (رب�نميــة التحـــصيل و�نجــاز x£ـــادي�V مــن جaـــة، كمـــا أثب�ــت د
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اسة البلب��V وآخرQن )2013 ، كما أكدتھ د ات التفكO, ا�¢تلفة من جaة أخر ر، وتنمية مaا ىر
)2018.(  

اء .2 �س يحسن من ب�ئة التعلم وQجعلaا أك�, فاعلية  املعرفة راستخدام إس-,اتيجيات ما و ر$# التد
ـــد مـــــن x}ـــــشطة املتنوعـــــة للتوصـــــل إ�ـــــ� gxـــــداف املطلــــــوب و مناســـــبة لقيـــــام الطـــــالب بالعديــ

ة ال منحسنتحقيقaا، xمر الذي ي فaم املعرفة وتطبيقaا 3شAل أفـضل، ممـا  ع�� طالبر قد
ات التفكO, املتنوعة، وgو  
م مaاíلد Vن رين�Qاسة أحمد وآخر  ).2018(رما أثب�تھ د

اء املعرفـة ت�ـيح للطـالب فـرص املـشاركة $ـ# عمليـة الـتعلم، وتحمـل  .3 راستخدام إس-,اتيجيات ما و
gم دو خــــوف مـــن النقــــد، وتAــــوQن  
ــــم وأفAـــاbا لية الذاتيــــة لـــتعلمaم، والتعبOــــ, عـــن آ ناملـــسؤ ر ر و


م و�ـOن أقـqة و�يـaن من جOن املعلمOم و�
qمـن خـالل عالقات إيجابية بي ، 
م مـن جaـة أخـرuىرا

م معــا ومــساعدة 3عـضaم 3عــضا $ــ# عمليـة الــتعلم وأداء مaــام أ}ـشطة الــتعلم، كمــا تزQــد u0ًعـاو ً

� تAـوQن �ه إ رمن فرصaم $# التفو والنجاح وتحقيق gxداف املرجوة، xمر الذي يؤدي بدو ق
Qــادة التحـصيل   #�
م، وQتفــق زاتجاgـات إيجابيـة نحــو املعلـم ونحــو املـادة، و�التـاíلـد Vي�gاملفــا

 VWاس   ).2018؛ البلب��V وآخرQن، 2021السيد وآخرQن، (رذلك مع ما أكدتھ نتائج د

̂ســت�تاج، وإعـــادة (0ــساعد الطــالب ع�ـــ� القيــام بالعمليــات العقليـــة ا�¢تلفــة، مثــل  .4 التفـــسO,، و
ْب؛ ومـن ىوغg,Oا من العمليات العقليـة املرتبطـة بفaـم ا��تـو العل�ـV 3ـشAل مناسـ) الصياغة

ِ
ف واملفاgيم املتضمنة بھ أك�, فعالية وإيجابية رثم تجعل 0علم الطالب للمعلومات واملعا َّ َ

 .  

اســـــة حــــــسOن  .5 ـــ§، كمـــــا أكــــــدت د ــــتعلم ذي املعÒــ ــــدوث الــ ـــة حـ اء املعرفــ ر0ـــــسaل إســـــ-,اتيجيات مــــــا و ر
؛ حيـــث يـــر�ط الطـــالب املعرفـــة اYZديـــدة املقدمـــة لaـــم، باملفـــاgيم الـــسابقة املتواجـــدة )2019(


مرقــدفعـل $ــ# ب�يــ�
م املعرفيــة، وتــزداد بالn #ا $ــ مــشكالت  ع�ـ� اســتخدام املعلومــات، وتوظيفaــ
  .مواقف التعلم ا�¢تلفةو

  :مناقشة وتفس�s النتائج املرتبطة بالسؤال الثاMي من أسئلة البحث ا[fا�e  )ب 

اء املعرفـــة �ـــ� تحقيـــق  ســـ��اتيجيات مـــاإاســـتخدام دى اخـــتالف فاعليـــة مـــا مـــ: "     والـــذي نـــصھ رو
اســــة، (، بــــاختالف Bــــل مــــن  بمراحــــل التعلــــيم العــــامالبيولوجيــــة .علــــم العلــــوم نــــواتج رمجــــال الد

اســية للعينــة، ونــوع إ اء املعرفــةراملرحلــة الد YZــأ ، ولإلجابــة عــن gــذا الــسؤال " ؟)رســ��اتيجية مــا و
� ما �
ا ع�� حدة، وتوصلت النتائج إqم ,Oل متغAموعات الفرعية لYتحليل ا� ��  :ي�#البحث ا�Zا�# إ

ة باYZدو  ً     وفقا لللنتائج املتحصلة من تحليل ا�Yموعات الفرعية واملذ£و أنھ ال يوجد ؛ تبOن )3(ر
اء املعرفـة ع�ـ� نـواتج 0علــم العلـومإم أثـر و بـOن Yrــةق كبOـ,وفـر َوفــق   البيولوجيـةرسـ-,اتيجيات مــا و

اسية للعينة، ونوع إ(£ل من  اسة، واملرحلة الد رمجال الد اء املعرفةس-,اتيجية ما ر بلغت  ؛ حيث)رو
اسـة، Q، $# اختبار )Qb = 1.450 ،0.05  < p(قيمة  ر املعتمد ع�� تحليل التباين بال�ـسبة �Yـال الد

اسـية للعينـة، كمـا بلغـت)Qb = 1.742 ،0.05  < p (و�لغـت ، Qb = 6.222 (ر بال�ـسبة للمرحلـة الد
0.05  < p(اء املعرفـةً وفقا لنـوع إ اء إ تـأثO,  يـدل ع�ـ� أن، وgـو مـارسـ-,اتيجية مـا و رسـ-,اتيجيات مـا و

ـــواتج 0علـــــم العلــــوم  اســـــية ًال يتغOـــــ, وفقــــا البيولوجيـــــة املعرفــــة ع�ـــــ� نـ ـــة، واملرحلـــــة الد اسـ ر�Yـــــال الد ر
اء املعرفةللعينة، ونوع إ   .رس-,اتيجية ما و



البعدي لفاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحقيق بعض التحليل 
 نواتج تعلم العلوم البيولوجية لدى طالب التعليم العام
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اســــات التحليـــل البعــــدي العر�يــــة الWــــV تناولــــت  ر     وتتفـــق تلــــك الن�يجــــة مــــع نتـــائج 3عــــض بحــــوث ود
اســــة فاعل اء املعرفــــة؛ كد ريــــة إســــ-,اتيجيات مــــا و والWــــV لــــم ) 2019؛ مaــــدي، 2014حــــسب النëــــV، (ر

ـــر فيمــــا يخـــــص  ـــ# متوســـــط Yrــــم xثــ ق كبOـــــ,ة $ـ ـــية للعينــــة، ونـــــوع (وتتوصــــل إ�ـــــ� فــــر اســ راملرحلــــة الد
اء املعرفــــةإ اســــة xو�ــــ�، وفيمــــا يخــــص ) رســــ-,اتيجية مــــا و اســــة، واملرحلـــــة (ربال�ــــسبة للد رمجــــال الد

اسية للع اسة الثانية) ينةرالد   .رللد

اسـات التحليـل البعـدي xجن©يـة الWـV تناولــت  ر     كمـا تتفـق تلـك الن�يجـة مـع نتـائج 3عـض بحـوث ود
اسة  اء املعرفة؛ كد رفاعلية إس-,اتيجيات ما و لبحوث ًوفقا لالVW أو¥�ت أنھ  )Ellis, et al, 2014(ر

VــWاســات ال اء املإ، فـــإن ا تـــم تحليلaــروالد واد عرفــة قابلـــة للتطبيــق $ـــ# مختلــف املـــرســ-,اتيجيات مـــا و
اسية وx£اديمية،) التخصصات(   .راملراحل الد

اسة  سـ-,اتيجيات إ فاعليـة الWـV توصـلت إ�ـ� أن) Lan, et al, 2014(ر     كما تتفق تلك الن�يجة مع د
اء املعرفــة 
ــا أو، ً كثOــ,ا باملرحلــة العمرQــة للطــالبتتــأثرال   $ــ# تنميــة الفaــم القراwــيرمـا وqغــم لك رصــت 

ــــستقبلية  ذلـــــك ــــدي املـ نـــــة لبأgميـــــة أن ت�نـــــاو بحـــــوث التحليـــــل البعـ ـــل الطـــــالب عßـــــ, ابـــــOن رمقا ملراحــ
اســـية ا�¢تلفـــة اء املعرفـــة $ـــ# تنميـــة الفaـــم القراwـــي $ـــ#  رالد رفيمـــا يخـــص فاعليـــة إســـ-,اتيجيات مـــا و

� نتائج أك�, تحديدا�ًسياق القراءة ا��وسبة للوصو إ   .ل

اسة   أنھ فيما يتعلق بتحليل ا�Yموعات الفرعية Ohtani & Hisasaka, 2018)(ر     ب�نما أظaرت د
ــــية للعينــــــة(اZ¢اصــــــة بمرحلــــــة النمــــــو  اســ الكبــــــار، املرحلــــــة (، أظaــــــرت معظــــــم املراحــــــل )راملرحلــــــة الد

سـة ̂بتدائية، أطفـال مـا قبـل املد 
ة ملتوسـط Yrـم xثـر فيمـا عـدا ) رالثانوQة، املرحلة Éًقيمـا م�ـشا

سة، فقـد أظaـرت Yrـم تـأثO, مرتفـع }ـس©يا عـن بقيـة املراحـل؛ وذلـك ن�يجـة فئة أطفال ما قبل ا èملد ر
، لكن 3شAل عـام  اسية xخر � املراحل الد�
ا بال�سبة إÉ اسات ىصغر Yrم العينة وقلة عدد الد ر ر
اسـية للعينـة، وملـا £ـان  ق كبO,ة فيمـا يخـص متوسـط Yrـم xثـر وفـق املرحلـة الد رفإنھ ال يوجد فر

ْ َ و
سـة؛ لـذا البحث ا�Zا ر�# �عÒ§ بمراحل التعليم العام، ولم يتضمن عينات مرحلة أطفال ما قبل املد ُ

اسية للعينة اسة تتفق مع ن�يجة البحث ا�Zا�# فيما يخص املرحلة الد رفإن ن�يجة gذه الد   .ر

ـــة الWــــV توصـــــل إل¼
ــــا البحـــــث ا�Zــــا�# مـــــع نتــــائج البحـــــوث       ممــــا ســـــبق عرضــــھ يتـــــ{| اتفــــاق الن�يجــ
ـــات الــــــــ اســـــ ـــــا يخــــــــص روالد ــــــةسابقة فيمـــ ـــــــات الفرعيــ ـــــل ا�Yموعـ ــائج تحليـــ ـــد أن ،نتــــــ ــــــV تؤكـــــ ــــــأثO, والWــ  تــ

اء املعرفـــة ع�ـــ� نـــواتج 0علـــم العلـــومإ فَ ال يتغOـــ, و البيولوجيـــةرســـ-,اتيجيات مـــا و
ْ

اســـة، ًقـــا  ر�Yـــال الد
اســية للعينــة، ونــوع  اء املعرفــةإرواملرحلــة الد ؛ وQرجــع الــس©ب $ــ# ذلــك إ�ــ� الطبيعــة رســ-,اتيجية مــا و


ــــا �جرائيـــة؛ بمــــا ي�ــــيح توظيفaــــا مــــع ا�Yــــاالت املرنـــة nــــا وخطواaلتلــــك ^ســــ-,اتيجيات، وتنــــوع مراحل
اسية ا�¢تلفة،  اء املعرفة لالستخدام مع املراحل رالد � صالحية إس-,اتيجيات ما و�رgذا باإلضافة إ

� ذل�
ا، و�اإلضافة إqل مرحلة مAن بOوإن اختلفت خصائص املتعلم §Wاسية ا�¢تلفة ح ك فإنھ رالد

ا uا، إال أ
nتختلف $# مسميا VWاء املعرفة ال روع�� الرغم من وجود عدد كبO, من إس-,اتيجيات ما و
اء معرفيـة ال بــد  
ـا xساســية؛ فحWـ§ تAـو �سـ-,اتيجية مـا وnوناAا ومgـا تتفـق $ـ# عناصـرaر$ـ# مجمل ن

ـــية،  ـــــا عــــــدة عناصـــــــر أساســـ 
ـÉ ـــــوافر ــــيط، واملراجعــــــة، وامل: تتمثــــــل $ــــــ#وأن يتـ ـــــو«#، التخطـــ الءمــــــة، والــ
  .واملعرفة، والتحكم
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اسات مستقبلية للتغلب عل°}ا رأوجھ القصو �� البحث ا[fا�e، ود  :ر

     #�رلعــل gنــاك عــددا مــن أوجــھ القــصو $ــ# البحــث ا�Zــا ، والWــV 0عــد نقطــة انطــالق إلجــراء بحــوث ً
اســـات مــــستقبلية اســــةآن يمكــــن أن ي�ناولaــــا بــــاحثو رود ن بالبحــــث والد رخـــر رصو  ßYZــــ, أوجــــھ القــــ؛و

gاgذه  : فيما ي�#ز، وQمكن إيجا

اســات الWــV اســتخدمت $ــ# التحليــل البعــدي $ــ# ال .1  ا�Zــا�# للتعــرف ع�ــ� تــأثO, بحــثرإن معظــم الد
اء املعرفـــة  توصـــلت إ�ـــ� نتــــائج  البيولوجيـــةالعلـــومتحقيـــق نـــواتج 0علـــم  $ـــ# رإســـ-,اتيجيات مـــا و

ة مبااتتعلـق بحــساب gـذا xثــر مـن نتــائج  ات 3عديــة طبقـت بــصو رختبـا ن�
ـاء مــن شـرة 3عــد ^ر
اء املعرفـة تطبيق  ن دو النظـر إ�ـ� التـأثO, طوQـل املـدى ،)التطبيـق البعـدي(رإس-,اتيجيات مـا و

منية مناسبة ع�� التأي ر ف-,ة  ز 3عد مر لـم يـتمكن البحـث و�التـا�#  ؛)التطبيق الت�بöـ#(طبيق و
نــواتج 0علــم  ع�ــ� اتســ-,اتيجيلا�Zــا�# مــن الوصــو إ�ــ� اســت�تاجات تتعلــق بــدوام تــأثg ,Oــذه �

ر الوقــت gــذا التــأثO, أو ضــعفلضــمحالا مــدى أو العلــوم البيولوجيــة،  ثــْنِومــ، و بمــر
َ

يق-ــ,ح  َّم
اســـات ت�بعيـــة للتعـــرف  اء املعرفـــة ع�ـــ� رالبحـــث ا�Zـــا�# إجـــراء د رع�ـــ� تـــأثO, اســـ-,اتيجيات مـــا و

ر الوقت  .ونواتج 0علم العلوم البيولوجية للمتغO,ات التا3عة مع مر

اء املعرفــةا�Zــا�# ع�ــ� تحليـل نتــائج بحــوث قتـصر البحــث ا .2 اســات إسـ-,اتيجيات مــا و رود  و0عــرف ر
�ات التفكOـ,،  التحـصيل امل: نواتج 0علم العلوم البيولوجية املتمثلة $ـ#أثرgا ع� رفـاgي�V، ومaـا

تجــاه نحــو املــادة، اســة نــواتج 0علــم أخــر مثــل ̂و ى ولــم يتعــرض البحــث ا�Zــا�# إ�ــ� د خــتالف ار
ات املعمليـــة،،مـــستوQات الدافعيـــة  ثـــْنِ ومـــ؛ وغOـــ, ذلـــك مـــن العوامـــلر وتقـــدير الـــذات، واملaـــا

َ
 َّم

اسات تحليل 3عدي  اء املعرفة ريق-,ح البحث ا�Zا�# إجراء د رت�ناو فاعلية إس-,اتيجيات ما و ل
� .نواتج الVW لم ي�ناولaا البحث ا�Zا�# أو أك�, من gذه الناتج ع�

اســية يولوجيـةبالعلـوم النـواتج 0علــم  ا�Zـا�# بحـثلتنـاو ال .3 ر دو التطـر إ�ــ� تحليـل نتـائج مـواد د ق ن
 ثْنِ وم،ىأخر

َ
الVW استخدمت إس-,اتيجيات  ا�Zا�# إجراء تحليل 3عدي لنتائج بحثق-,ح الي َّم

، مثـل اسـية أخــر اء املعرفـة $ـ# تحقيـق نــواتج 0علـم مـواد د ىمـا و ر الفjOيــاء، (العلـوم الطبيعيـة : ر
ـــة الدي�يـــــــةر�يــــــــة أو الالرQاضــــــــيات أو اللغـــــــة الع، أو )والكيميـــــــاء اســــــــات -,بيـــــ ـــــالمية أو الد ر �ســـ

 .جتماعية^

اســـات التحليــل البعـــدي 0عÒـــ§ نع�ــ� الـــرغم مـــن £ــو بحـــوث و .4 د
ُ

القـــات بـــOن املتغOـــ,ات َتحديــد العبر
اء املعرفــة$ــ# البحــث ا�Zــا�# العالقــة بــOن (املـستقلة والتا3عــة  نــواتج 0علــم  ورإســ-,اتيجيات مــا و

تجاه نحو املادةالتحصيل امل(العلوم البيولوجية  ات التفكO,، ̂و ، إال أن gذه )رفاgي�V، ومaا

ــا، ومــَالعnــو عالقــات ســب©ية $ــ# حــد ذاAِالقــات ال ت  ثــْنن

َ
إجــراء بحــوث  البحــث ا�Zــا�# ق-ــ,ح يَّم

اسات تو¥| اسة العرود َ د اء املعرفـة( تلـك املتغOـ,اتالقات الـسب©ية بـOن ر  رإسـ-,اتيجيات مـا و
 : مثـــال ذلـــك.مــن خـــالل تــصميمات أك�ـــ, صــرامة $ـــ# بحــو 
م) يـــةنــواتج 0علـــم العلــوم البيولوجو

 ؛)Randomized Control Design( ا�Yموعـات العـشوائية ياسـتخدام التـصميم التجرëQـV ذ
 .  أك�, التصميمات التجرQ©ية عناية بإيجاد العالقات السب©ية بOن املتغO,اتنھأل

اسات xولية املتضمنة 3عينة التحلي .5 ل البعدي للبحث ا�Zا�#، تناولت أك�, رمعظم البحوث والد
من ناتج من نواتج 0علم العلوم البيولوجية، وgو ما £ان يتطلب إجـراء تحلـيال 3عـديا للبيانـات 

ً ً
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تبـــاط  بــــOن gــــذه ) r(راملعقـــدة، وgــــو نـــوع مــــن التحليــــل البعـــدي يلــــزم �Zـــسابھ إيجــــاد معامــــل̂ 
ت اسـات، رالنواتج، لكن ع�� الـرغم مـن ذلـك لـم تتـوافر معـامالت ^ ربـاط $ـ# تلـك البحـوث والد

تبـاط، و�نـاء عليـھ  جات اZ¢ام الVW 0سaم $# حساب معامـل ^ ًو$# الوقت نفسھ لم توفر الد ر ر
جات اZ¢ـام لنتــائج تطبيـق أدوات القيــاس $ـ# مالحــق  ة وضــع الـد ريو�ـV البحـث ا�Zــا�# بـضر ور

تباط اســـات أوليـــة ت�نـــاو العالقـــة ^ رالبحـــوث، كمـــا يق-ـــ,ح إجـــراء بحـــوث ود يـــة ا��تملـــة بـــOن لر
 .نواتج 0علم العلوم البيولوجية ا�¢تلفة

ـــائج ا .6 ــــث ا�Zــــــا�# ع�ــــــ� تحليــــــل نتـــ ــــة 3عــــــض بحــــــوث القتــــــصر البحــ اســــــات الWــــــV تناولــــــت فاعليــ روالد
اء املعرفــــة املتمثلـــة $ــــ# �س التبـــاد�#، والعـــصف الـــذVÒg: (رإســـ-,اتيجيات مـــا و خــــرائط ، ورالتــــد

لاYZدو الذا0ي لل�ساؤ، وخرائط التفكO,، والتعلم التعاو}ي، واZ¢رائط الذgنية، واملفاgيم ، ل
اء املعرفة؛ )ال�شب¼
ات ردو غg,Oا من إس-,اتيجيات ما و  ثْنِ ومن

َ
 يق-,ح البحـث ا�Zـا�# إجـراء َّم

اسات تحليل 3عدي  اء معرفيـة أخـر لـم ي�ناولaـا البحـث رد ىت�ناو فاعليـة إسـ-,اتيجيات مـا و رل
ة الــــتعلم فـــو املعرفيــــة، وال: ا�Zـــا�#، مثـــل قدو نـــواتج 0علــــم  ، ع�ــــ�Vخــــرائط الـــشAل نمذجـــة، ور

 .العلوم البيولوجية

7.  #�اسات العر�ية الVW تناولت التحليل البعـدي لتناو البحث ا�Zا رالتحليل البعدي للبحوث والد
اء املعرفـة $ـ# تحقيـق نـواتج 0علـم العلـوم ق البيولوجيـة، ولـم يتطـر رلفاعلية إس-,اتيجيات مـا و

اسات xجن©ي � البحوث والد�ة الVW تناولت ا�Yال ذاتھ، مما £ان لھ تأثO, سلVë تحjO ال�شر، رإ
 ثــْنِومــوتطلـب إجــراء طرQقــة ا�Zــذف و�ضــافة لتــ��يح gـذا التحOــj؛ 

َ
يق-ــ,ح البحــث ا�Zــا�#  َّم

اســــات العر�يــــة وxجن©يــــة الWــــV تناولــــت التحليــــل البعــــدي إجــــراء  رتحليــــل 3عــــدي للبحــــوث والد
اء املعر   . البيولوجيةفة $# تحقيق نواتج 0علم العلومرلفاعلية إس-,اتيجيات ما و

  :$# ضوء نتائج البحث الVW تم التوصل إل¼
ا أمكن صياغة التوصيات التالية: توصيات البحث

اســـات فرديـــة بإعـــداد قائمـــة معـــايO, تـــضمOن  .1 ن بحـــوث ود راgتمـــام البـــاحثOن الـــذين يجـــر و

م؛ nاســـــا اســـــات الـــــسابقة املتـــــضمنة $ـــــ# بحـــــو 
م ود رواســـــ�بعاد الد بحيـــــث تتـــــضمن تلـــــك ر

اســــات الـــــسابقة xك�ـــــ, صـــــلة  ـــ� الد ـــل إ�ــ ـــة مجموعـــــة مـــــن املعـــــايO, تفيــــد $ـــــ# التوصــ رالقائمـ
اسة تباطا بمشAلة وأgداف البحث أو الد روا ر

ً
.  

ـــائج التحليــــل البعــــدي للبحــــث  .2 اســــتعانة صــــناع الــــسياسة التعليميــــة ومتخــــذي القــــرار ب�تـ
اسية ا�¢تلف  .ةرا�Zا�#، و0عميم نتائجھ ع�� ا�Yتمعات الد

اء املعرفة $#  .3 رنظرا ملا توصل إليھ البحث ا�Zا�# من الفاعلية املرتفعة إلس-,اتيجيات ما و ً

ــــل  ـــة، يجـــــدر بمعل�ــــــV العلــــــوم البيولوجيــــــة بمراحــ تحقيـــــق نــــــواتج 0علــــــم العلــــــوم البيولوجيـــ
اء املعرفـة ع�ـ� املـستو �جراwـي التنفيـذي داخـل  ىالتعليم العام تبVÒ إسـ-,اتيجيات مـا و ر ِ

ّ َ َ


م نـواتج الـتعلم املرغو�ـة Yrرات الíحقـق لـدQم، و
Éطال �اسة، بما قد �عود بالنفع ع� رد
 . واملس�
دفة

ـــــات أوليــــــة ت�نـــــــاو  .4 اســ ـــــة بإعــــــداد بحــــــوث ود ــــة العلميــ ـــــال ال-,بيــ ــــ# مجـ ـــام البــــــاحثOن $ـــ لاgتمـــ ر
اء املعرفة، والكشف عن فاعلي�
ا بال�سبة للفئات اZ¢اصة   .رإس-,اتيجيات ما و
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̂جتماعية،   .50-11، )31 (مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث �}سانية و

اء ). 2014. (حسب النVë، ياسـمOن دمحم اسـات اسـتخدام إسـ-,اتيجيات مـا و رتحليـل 3عـدي لنتـائج د ر
ة[ املعرفــــة $ــــ# 0علــــيم الرQاضــــيات و0علمaــــا رســــالة ماجــــستO, غOــــ, م�ــــشو £ليــــة ال-,بيــــة، ]. ر

Qة   .رجامعة �سكند

ة] pdfمـس�ند  [ثبـات نتـائج التAوQـد). 2021. (عبد املنعم أحمدحسن،  £ليـة . رمحاضـرة غOـ, م�ـشو
gر، القاgرة x زال-,بية جامعة .  

�يــع اء املعرفــة $ــ# التحــصيل مــادة إأثــر اســتخدام 3عــض ). 2019. (رحـسOن، ع�ــ#  رسـ-,اتيجيات مــا و
لالعلـــوم وتنميـــة التفكOـــ, ^بتAـــار لـــدى طـــالب الـــصف xو متوســـط اســـات م .ي رجلـــة الد

  .220-200، )53(14، ا جامعة النيلOنالعلي

ة س-,اتيجيVW إفاعلية). 2007. (اZ¢والدة، سالم عبد العزQز*  املفاgيم وخرQطة املعدلة التعلم ردو

م حيـــاءx $ـــ# العل�ـــV يالثـــانو لوx الـــصف طلبـــة تحـــصيل $ـــ#Éات واك�ـــسا  عمليـــات رملaـــا

̂جتماعيـــة ,بوQـــةال- للعلـــوم ىالقـــر أم جامعـــة مجلـــة. العلـــم -328، )1(19، و�}ـــسانية و
392.  

وة 
ا ). 2004. ( أفنـان نظOـ,،زدرnاك و}ــشاطا ̂د ، اسـ-,اتيجيات  رأساسـيات $ـ# علــم الـنفس ال-,بـو ي
�ع. £أساس لتصميم التعليم ق لل�شر والتو زدار الشر   .و

نــد Qــن العابــدينررد ز، إقبــال  ديث $ــ# ضــوء نحــو إطــار مفــاgي�V حــ :تقيــيم نــواتج الــتعلم. )2010 (.ي
  . مكتبة امللك فaد الوطنية لل�شر العل�V.^تجاgات املعاصرة للتقييم وجودة التعليم

}س 3سطا ، لو رزكر اسـات الـسابقة  البحـوث نتـائج لدمج أسلوب التحليل البعدي). 1997. (ي روالد
إحصائيا
ً

، للتقوQم املصرQة ا�Yلة.   .44-5، )5(1 يال-,بو

، حسن حسOن نQتو Qة تطبيقية $# تنمية العقو املفكرة0عل). 2003. (ز ليم التفكO, ر   .عالم الكتب. ؤ


ال وعامر، ، السيد، مÒ§ حامد عبد العاطيu ،أثر برنامج قائم ). 2021. ( السيدعبد الناصرحامد
 �اVà لـدى تالميـذ املرحلـة �عداديـةإع� اء املعرفة $# التحصيل الد رس-,اتيجيات ما و  .ر

  .339-319، )231 (، ال-,بية جامعة عOن شمس £ليةمجلة القراءة واملعرفة

ي  اء املعرفـة بـOن النظرQـة والتطبيـقإ). 2005. ( عفـت،يالطنـاووزالشر�يVÒ، فو  .رسـ-,اتيجيات مـا و
�ع  .زاملكتبة العصرQة لل�شر والتو
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اسات ). 1993. (شرQف، نادية محمود راملن>; البعدي للتحليل £أسلوب ملتا3عة نتائج البحوث والد
 .188 -153، )2(1 ،يا�Yلة املصرQة للتقوQم ال-,بو. ال-,بوQةالنفسية و

ســـ-,اتيجية اZ¢رQطـــة املفاgيميـــة $ـــ# تحـــصيل طلبـــة إأثـــر اســـتخدام ). 2010. (الـــشلVë، إلaـــام ع�ـــ#*
 �
م ع�ـــn 
م وقـــدí̂نجـــاز لـــد رالـــصف التاســـع للمفـــاgيم العلميـــة $ـــ# مـــادة xحيـــاء ودافـــع 

Qبدا«#، مجلة العلوم ال-,بو� ,O150-117، )2(11ة، التفك.  

، مÒــ§ دمحم اء املعرفـــة $ــ# تحـــصيل العلـــوم ). 2000. (رعبــد الـــصبو رأثـــر اســـتخدام إســ-,اتيجيات مـــا و
̂بتAـار لـدى تالميــذ الـصف الثالــث  ات عمليــات العلـم التAامليـة والتفكOــ,  يوتنميـة مaـا ر

  .40-1، )4(3ا�Yلة املصرQة لل-,بية العلمية، . �عدادي

اســــات اســــتخدام ). 2017. ( دمحمعبـــد هللا، عــــزة شــــديد رمؤشـــرات التحليــــل البعــــدي لنتـــائج 3عــــض د
ــا بــــOن  �س العلــــوم $ــــ# مــــصر $ــــ# الف-ــــ,ة مــ   مجلــــة). م2015-2000(رالــــتعلم ال�ــــشط $ــــ# تــــد

اسات عر�ية $# ال-,بية وعلم النفس  .149-60، )86(، رد

ـــاب، فاطمـــــة دمحم اء مـــــا ســـــ-,اتيجيات إ3عـــــض اســـــتخدام فعاليـــــة). 2005. (عبـــــد الوgــ  $ـــــ# املعرفـــــة رو
تجــاه التــأم�# التفكOــ, وتنميــة الفjOيــاء تحــصيل  الــصف طــالب لــدى اســتخدامaا نحــو ̂و

gر يالثانو الثا}ي xي   .212 -159، )4(8ا�Yلة املصرQة لل-,بية العلمية، . ز

ـــد، دمحم جمـــــال الـــــدين اســـــات ).1987. (عبدا�Zميــ ر أســـــلوب التحليـــــل البعـــــدي لنتـــــائج البحـــــوث والد
  .357-317، )5(5طر، جامعة ق لية ال-,بيةحولية £. السابقة

 لل�ــشر املــسO,ة دار. والتطبيــق النظرQــة بــOن املعر$ــ# الــنفس علــم). 2004. (يوســف عــدنان العتــوم،
�ع   .زوالتو

�س العلـوم). 2015. (العـرفج، مــاgر دمحم . تحليــل xبحــاث البعديــة: رالعناصــر الفاعلـة $ــ# عمليــة تــد
دن، ا�Yلة ال-,بوQة الدولية املتخصصة   .23-15، )12(4رباأل

Qتــــا ممــــدوح* أثـــر اســــتخدام إســــ-,اتيجية خــــرائط املفـــاgيم التعاونيــــة $ــــ# اك�ــــساب ). 2013. (رع�ـــ#، 
 املفـاgيم العلميــة لــدى تالميـذ الــصف الرا3ــع xساàـV $ــ# مــادة العلـوم وال-,بيــة الــ��ية

  . قاعدة بيانات دار شمعة.]0شرQنرسالة ماجستO,، جامعة [

�س العلوم). 2002(. ع�#، دمحم السيد   . دار الفكر العرâي. رال-,بية العلمية وتد

ـــ# ـــات 0علــــــيم العلــــــوم باســـــــتخدام ). ، أغــــــسطس2014. (غنــــــيم، دعــــــاء ع�ـــ التحليـــــــل البعــــــدي �¢رجـــ
قـــــة[. التقنيـــــات الرقميـــــة ــــشر ]. رعـــــرض و :  العلميـــــةة ال-,بيـــــ-املـــــؤتمر العل�ـــــV الـــــسادس عـ

 ،jـOـات للتمaة لل-,بيـة العلميـةموجQمعيـة املــصرYZن شــمس، ،اOدار الــضيافة بجامعـة عـ 
 .168-131القاgرة، مصر، 

�يـدة دمحم،قر}ـي ات الفaـم إفاعليـة اسـتخدام ). 2004. (ز  اء املعرفـة $ـ# تنميـة مaـا رسـ-,اتيجيات مـا و ر
لالقراwـــــي والتغلـــــب ع�ـــــ� صـــــعو�ات 0علـــــم املفـــــاgيم الفjOيائيـــــة لـــــدى تالميـــــذ الـــــصف xو 

  .301 -274، )56 (شيخ، كفر ال جامعةمجلة £لية ال-,بية. يالثانو

ه وطر 0علميھ). 1990. (قطامي، يوسف قتفكx ,Oطفال تطو �ع. ر   .زgxلية لل�شر والتو
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�س املفـــــاgيم ). 2015. (مــــد}ي، م�ـــــساء عاصـــــم دمحم* ـــ-,اتيجية خـــــرائط املفـــــاgيم $ـــــ# تـــــد رفاعليـــــة إســ
س القـ©س بمحليــة : العلميـة بمـادة xحيــاء لطـالب الـصف الثالــث باملرحلـة الثانوQـة رمــدا

مان مان �سالميةجامعة رسالة ماجستO,، [ رأم د   . قاعدة بيانات دار املنظومة.]رأم د

شـا أ اء املعرفـة $ـ# ضـوء التحليـل البعـدي لنتــائج ). 2019. (حمـدرمaـدي،  ركفـاءة إسـ-,اتيجيات مـا و
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