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التحليل البعدي لفاعلية استراتيجيات املنظمات البصرية 
  ليم العام يف حتصيل العلوم الطبيعية لدى طالب التع

  .3 ، عصام دمحم عبدالقادر2،  عبداملنعم أحمد حسن1سماعيلإ قدمحم عبدالرحمن عبدالراز

  . جامعة األزهر،كلية التربيةقسم المناهج وطرق التدريس، 
  mohamed.ismaeil87@azhar.edu.eg :1ال+&يد (لك'&و$ي

:المستخلص  
اســة ا��اليــة إ�ــ� الكــشف عــن فاعليــة اســ�� اتيجيات املنظمــات البــصر!ة  ــ� تحــصيل ر     �ــدفت الد

ــا إذا ;انــــت فاعليــــة اســــتخدام العلــــوم الطبيعيــــة لــــدى طــــالب التعلــــيم العــــام، وكــــذلك ا لكــــشف عمــ

اسية أو مجال : اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة تختلف باختالف رنوع Eس��اتيجية أو املرحلة الد

اسـة،   ــ� جمــع وتMNـيص نتــائج مجموعــة  التحليــل البعـدي أسـلوبولتحقيــق ذلـك تــم اســتخدام رالد

اســـــات Xوليــــة الـــــسابقة ذات العالقـــــة والUــــT اجر!ـــــت بـــــSن عــــامي  م  ـــــ� مـــــصر 2020 و2000رمــــن الد

اســــات Xوليــــة ع]ـــ� قواعــــد البيانــــات Eلك��ونيــــة تــــم  عــــد بحــــث شـــامل عــــن الد روالـــدو العر_يــــة، ̂و ل

اسة أولية خضعت جميعhا ملعاي�S ) 183(التوصل إ�� عدد اسةرد � التـضمSن وEسـjبعاد معـايS(رالد

اسة أولية تمثل عينـة التحليـل البعـدي ) 51(، ونjيجة لذلك تم التوصل إ�� عدد)ومعاي�S ا�lودة رد

ـــــم  ــــث تـ ة ال��مSــــــq املعــــــدة لhــــــذا الغــــــرض، حيــ ـــة، والUــــــT تــــــم ترمSــــــq بياناrsــــــا باســــــتخدام اســــــتما رالrtائيـــ

 الzــشر، تقيـيم تحSـqو ، واختبـار عـدم التجـاyس،g  �ـدجlwqSـم أثـر باسـتخدام مؤشـر) 51(حـساب

ولقد كشفت  ،)(CMA, v3الشامل البعدي التحليل برنامج باستخدام وتحليل ا|lموعات الفرعية

اســــة ا��اليــــة عــــن وجــــود تــــأث�S مرتفــــع الســــ��اتيجيات املنظمــــات البــــصر!ة وفقــــا لنمــــوذج  ًنتــــائج الد
ر

 بـدال  ـ� تحـصيل العلـوم الطبيعيـةالتأث�Sات العشوائية
ً

املعتـادة، حيـث  ر�سالتـد اسـ��اتيجيات مـن 

، كما بلغت قيمة الzسبة املئو!ة املقابلة ملتوسط )g =1.2(بلغت قيمة متوسط lwم Xثر املش��ك

ـــأث�Sات ، %)lw)38ــــم Xثــــر املــــش��ك ـــود تـ ت نتــــائج تحليــــل ا|lموعــــات الفرعيــــة عــــن وجـ ـــا ر كمــــا أشـ

نظــــر عــــن نــــوع  �غــــض ال الطبيعيــــة العلـــومتحــــصيلمjـــشا�rة الســــ��اتيجيات املنظمــــات البــــصر!ة  ــــ� 

اسة اسية أو مجال الد رEس��اتيجية أو املرحلة الد ة  الباحث و � ضوء �ذه النتائج يو��T .ر وربضر

!ب املعلمـــSن قبـــل  مـــنEســتفادة ر اســـ��اتيجيات املنظمـــات البــصر!ة وتـــضميrtا  ـــ� بـــرامج إعــداد وتـــد

  .وأثناء ا�Mدمة

   .تحليل البعدي ال- التحصيل العل�T-املنظمات البصر!ة: ال1لمات املفتاحية
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ABSTRACT 
This study aimed to investigating the effectiveness of visual organizers 
strategies in public school students’ achievement of natural sciences, 
identifying whether the effectiveness of utilizing visual organizers 
strategies vary based on: type of strategy, stage of study or field of 
study. To meet this end, meta-analysis was used to collect and 
summarize the results of some primary studies that were administered 
during between 2000-2020 in Egypt and the Arab countries. 183 
primary studies were surveyed, and the researcher applied the 
inclusion and exclusion criteria as well as the quality standards to 
come out with 51 studies that are the sample of the final meta-analysis. 
The data were encoded using the designed coding form. 51 effect sizes 
were calculated using the Hedges index, heterogeneity test, publication 
bias assessment, and subgroup analysis using the experimental version 
of the comprehensive meta-analysis software (CMA, v3). The results 
revealed that there is a high impact of the visual organizers strategies 
according to the random effects model in the achievement of natural 
sciences instead of the usual teaching strategies.  The mean joint effect 
size was (ES = 1.2), and the percentage value corresponding to the 
mean joint effect size was (38%).  The results of the subgroup analysis 
indicated that there are similar effects of the visual organizers 
strategies in the achievement of natural sciences regardless of the type 
of strategy, grade level or field of study. In light of these results, the 
researcher recommends the need to take advantage of the visual 
organizers strategies and include them in the teacher training programs 
before and during service. 

Keywords: Visual Organizers, Achievement, Meta-analysis  
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  :مقدمة
عة الTU �شhد�ا العصر ا��ديث  � ش�U مجاالت العلم واملعرفة حدث       ر � ضوء التغ�Sات املjسا

!ـــة البـــاحثSن لعمليUـــT التعلـــيم والـــتعلم؛ حيـــث أصـــبح املـــتعلم �ـــو محـــو العمليـــة  رتحـــو كبSـــ�  ـــ� ر ؤ ل
اســية، ولـذلك فقــد اتخـذت البحـوث ال��بو رالتعليميـة بـدال مــن املعلـم أو املـادة الد

ً
ا جديــدا  !ــة مـسا
ً ً

ر
مـن خاللـھ تـم ال��كSــq ع]ـ� املـتعلم واحتياجاتــھ كhـدف أسا�ـ�T  ـ� العمليــة التعليميـة، واتجhـت �ــذه 
�ـــسية  ـــسhل عمليـــة الـــتعلم، و ـــساعد املـــتعلم ع]ـــ�  رالبحـــوث |�اولـــة الوصـــو إ�ـــ� اســـ��اتيجيات تد ل

مــن خــالل Eعتمــاد ع]ـــ� معا�lــة املعلومــات و_نــاء املعرفــة الUــT يكjــس¢rا وتحقيـــق الــتعلم ذي املع¡ــ� 
فھ وخ£�اتھ السابقة   .رمعا

ت ا�تمـــام        �ـــسية الUـــT أثـــا رو عــد اســـ��اتيجيات املنظمـــات البـــصر!ة مـــن بـــSن Eســـ��اتيجيات التد ر
يالباحثSن  � مجال  عليم و علم العلوم، ذلك ألن تقديم املعلومـات عـن طر!ـق مـنظم بـصر يحتـو  ي

رع]� Xف¦ار الرئ¥سة �سhل تذكر�ا مقا ة نص طو!ل، كما أن استخدام ;ل من ُ رنة بتقديمhا  � صو
ــــ�  علــــــم yـــــشط �ــــــسمح للمــــــتعلم  ــــؤدي إ�ــ ــــصر!ة يـ ـــات البــ ة لت¦ـــــو!ن املنظمـــ ـــSن املكتو_ــــــة واملــــــصو راللغتــ
ـــ� بن¥تـــــھ  ـــة  ــ ـــدة وتخز!rtـــــا بطر!قـــــة منظمـــــة ومرتبــ ـــتخدام كـــــال اللغتـــــSن لتنظـــــيم املعلومـــــات ا�lديــ باسـ

!ـة كيفيـة املعرفية، باإلضافة إ�� أن استخدام اس��اتي ؤجيات املنظمات البـصر!ة �ـسمح للمـتعلم بر
اك العالقات بيrtا، كما أن فصل املعلومات الhامشية  تباط املفا�يم امل¦ونة للظا�رة العلمية وإد را ر

 )؛(Ellis& Howard, 2007وال��كqS ع]� املعلومات Xساسية يجعل عملية التعلم أك»� سhولة و�سر
Dexter& Hughes, 2011 )1(  

نظر!ة العبء املعر � : و سjند اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة إ�� مجموعة من النظر!ات مrtا      
لــدى املــتعلم لhـــا ســعة محـــدودة ) الـــذاكرة قــص�Sة املـــدى(لــسو!لر والUــT تف�ـــ�ض أن الــذاكرة العاملــة

 عنــصرا معرفيــا2±7(
ً ً

حــدث ز ــ� معا�lــة املعلومــات، وعنــدما يــتم تجــاو �ــذه الــسعة، فــإن الــتعلم ي) 
بصعو_ة بالغة، و_التا�� البـد مـن تقـديم املعلومـات ا�lديـدة بطر!قـة تراÂـ� محدوديـة عمـل الـذاكرة 

، و�ــو مــا يمكــن تحقيقــھ مــن خــالل اســتخدام املنظمــات البــصر!ة والUـــT (Sweller, 2011)العاملــة
ات  عمــل ع]ــ� تقليــل العــبء املعر ــ� و ــسhيل عمليــة  علــم املعلومــات ا�lديــدة، كمــا  ــسjند املنظمــ

 ، ه، و!ـــضعhا  ـــ� املـــنظم البـــصر يالبــصر!ة إ�ـــ� النظر!ـــة البنائيـــة؛ حيـــث يقـــوم املــتعلم بـــصياغة أف¦ـــا ر
س التعلم بنفسھ رمعتمدا ع]� خ£�اتھ ومعلوماتھ السابقة، أي أنھ يما ُ ً

) ، !تـو ن!تـو و زن ، كمـا )2003ز
ـــ� الـــــصياغة  ـــل حيـــــث  ـــــساعد املـــــتعلم ع]ــ _ــ ـــT ألز و ــــسjند أيـــــضا إ�ـــــ� نظر!ـــــة الـــــتعلم ذي املع¡ــ

ً
الhرميـــــة 
للمفا�يم والعالقات بيrtا، والTU تمكنھ مـن دمـج املفـا�يم ا�lديـدة ضـمن بن¥تـھ املعرفيـة مـن خـالل 

سبق  ، باإلضافة إ�� ما(Novak& Cañas, 2006)نمط أو سياق يتواءم مع طبيعة عمل الدماغ لديھ
نعلومــات تخــز  ــ�  ــسjند املنظمــات البــصر!ة إ�ــ� نظر!ــة ال��مSــq الثنــاÌي لبــافيو، والUــT تف�ــ�ض أن امل ُ

يXو بـــصر والـــذي يتـــضمن الرســـومات، Xلــــوان، : الـــذاكرة طو!لـــة املـــدى لـــدى املـــتعلم  ـــ� شـــ¦لSن ل
ء واملكتوب، وأن املعلومات الTU يتم  ، والثاyي لفظي والذي يتضمن املنطو واملسموع واملقر والصو قر

ة أفــضل ة بــصر!ة ولفظيــة معــا �ــسhل تــذكر�ا بــصو رتقــديمhا للمتعلمــSن بــصو ر
ً

 TــUمــن املعلومــات ال 
    (Sadoski & Paivio, 2004) .يتم تقديمhا  � ش¦ل واحد فقط

                                                
ف American Psychological Associationمر?1ي اتبع الباحث توثيق جمعية علم النفس 6) 1( و املعر

ا بـ اختصا
ً
   .Wصدار الساUع) APA(ر
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اســات الــسابقة الUــT تناولــت املنظمــات البــصر!ة       رومــن خــالل مراجعــة العديــد مــن Xدبيــات والد
  ,Trowbridge& Wandersee ؛Okada et al., 2014 ؛Kansızoğlu, 2017 ؛(Hyerle, 2009 مثـل

2005 ( Úا  شمل أنواعا متعددة مثلوجد أr :  ،رائط الذ�نيةMا� ،�Sخرائط املفا�يم، خرائط التفك
، وغ��Sا من املنظمـات البـصر!ة(V)خر!طة الش¦ل  خـرائط املفـا�يم  و عـد . ي، مخطط الب¥ت الدائر

واحدة من املنظمات البصر!ة والTU  عرف بأrÚا
ُ

رسوم تخطيطيـة ثنائيـة �Xعـاد يـتم ترت¥ـب مفـا�يم : 
ة �رميـــة؛ بحيـــث تتـــدرج مــن املفـــا�يم Xك»ـــ� شـــمولية  ــ� قمـــة الhـــرم إ�ـــ� املــا اســـية فrÜـــا بــصو ردة الد ر

وتحاط �ذه املفـا�يم بـأطر تـرتبط ببعـضhا بأسـhم مكتـوب , املفا�يم Xقل شمولية  � قاعدة الhرم
ع]ــ� علrÜــا نــوع العالقــة، و�ــذه العالقــات Ýــ� الUــT تجعــل  علــم املفــا�يم ذا مع¡ــ� و ــساعد املتعلمــSن 

،  عـد خـرائط التفكSـ� أدوات  .(Novak& Gowin, 1984, p15) تطـو!ر ا�Mر!طـة ىمـن ناحيـة أخـر
ـــة خــــرائط  ــــساعد ع]ــــ� تنظــــيم املعلومــــات واســــتzتاج العالقــــات بــــSن  ن علــــم بــــصر!ة تت¦ــــو مــــن ثمانيـ
ات التفكX �Sساسية رعناصر ا|�تو املعر �، و;ل خر!طة من �ذه ا�Mرائط  عكس نمطا من مhا

ً
 ى

(Hyerle, 1996, p87) سمح باالستفادة من الوظائف املتعددة� �Sكما أن استخدام خرائط التفك ،
 TـUلغو!ة وال �Sختالف، واستخدام تمثيالت غEشابھ وjيص وتحديد أوجھ الMNا مثل التhتقدم TUال

ة أمـا ا�Mـرائط الذ�نيـة فتعـد اسـ��اتيجي .(Marzano et al., 2001) تؤثر بقوة  � تحصيل املتعلمSن
ـــات،  ـــة، وذلـــــك باســـــتخدام ال¦لمــ للتفكSــــ� وتنظـــــيم املعلومـــــات �ـــــش¦ل واâـــــá ومرÌـــــي بأســـــاليب ممتعــ
، والرسوم التخطيطية، حيث يتم وضع الفكـرة Xساسـية  ـ� منتـصف  روXش¦ال، وXلوان، والصو
ا|Mطـــط، و!jـــشعب مrtـــا Xف¦ـــار الفرعيـــة؛ �rـــدف توضـــيح العالقـــات بـــSن املعلومـــات ممـــا �ـــسhم  ـــ� 

 (V)خر!طـة الـش¦ل ىمـن ناحيـة أخـر  عــد  .(Buzan, 2010, p5)مليـات التفكSـ� و ـشع¢rاامتـداد ع
ياس��اتيجية بصر!ة توáâ العالقة والتفاعل بـSن عناصـر ا�lانـب النظـر وعناصـر ا�lانـب العم]ـ� 

ع املعرفــة، وذلــك ملــساعدة املــتعلم ع]ــ� فhــم املعرفــة وفhـــم طــر بناräــا قلفــرع مــن فــر  & Gowin)و
Alvarez, 2005). وتؤكد خر!طة الش¦ل(V)  العلم Tåن جانSشط بzانب النظر (ع]� التفاعل الlيا�

ة ت¦املية  عكس طبيعة العلـم وخصائـصھ، و عمـل )وا�lانب العم]� ر، وتوáâ العالقة بيrtما بصو
_ـــط املعرفـــة الـــسابقة باملعرفـــة ا�lديـــدة  ، �عـــد ). 22، ص2017إســـماعيل، (رع]ـــ�  ىمـــن ناحيـــة أخـــر

نمخطط بصر ثناÌي �Xعاد دائـر الـش¦ل، يت¦ـو مـن سـبعة قطاعـات قـد يمخطط الب¥ت الدائر  ي ي
ّتز!د أو تنقص بمقـدار قطـاعSن اثنـSن، وتـدو �ـذه القطاعـات حـو الـدائرة املركز!ـة، بحيـث يقـسم  ل ر
زاملتعلم املعلومات بكفاءة، ثم يقـوم بـر_ط املعلومـات بالـصو والرمـو املرتبطـة �rـا مـن خـالل عمليـة  ر

  ). Trowbridge& Wandersee, 2005, p106)لليھ اس��جاعhا وا��صو علrÜاال��مqS ح�U �سhل ع

;ـــل مــــا ســــبق أدى إ�ــــ�  ـــlèيع وا�تمــــام كثSــــ� مــــن البـــاحثSن املــــصر!Sن والعــــرب بــــإجراء البحــــوث       
اسات الTU تjناو اسـتخدام اسـ��اتيجيات املنظمـات البـصر!ة  ـ� مجـال  علـيم و علـم العلـوم،  لوالد ر

اه والبحـوث كما أن �ذا �Eتمام سـائل املاجـست�S والـدكتو ر  � تزايد مستمر و�ش�S إ�� ذلـك تزايـد  ر
اســـات  !ات العلميـــة ا|�كمـــة، وقـــد شـــ¦لت النتـــائج الUـــT توصـــلت إلrÜـــا �ـــذه الد ة  ـــ� الـــدو راملzـــشو ر ر
ا بيrtـــا مــن تنـــاقض، ونتــائج ال يــدعم �عـــضhا �عــضا، فع]ـــ�  تحــديا كبSــ�ا  ـــ� مجــال ال��بيـــة العلميــة، ملــ

ً

اســـة ســـéيل املثـــا عـــن وجـــود تـــأث�S كبSـــ� جـــدا طبقـــا ملوشـــرات ) 2014ا|�افظـــة، (رل كـــشفت نتـــائج د
ً

، ب¥نمـــا كـــشفت )1.98(;ـــو�Sن  الســـ��اتيجية خـــرائط املفـــا�يم ع]ـــ� التحـــصيل العل�ـــT بلغـــت قيمتـــھ 
اســة عـن وجــود تـأث�S متوســط السـ��اتيجية خــرائط املفـا�يم ع]ــ� ) 2012ا��ـدا^ي وحــسن، (رنتـائج د

اســة)0.41(غــت قيمتـھ التحـصيل العل�ـT بل قتفــو (سـلبية ) 2000الـسيد، (ر،  ـ� حــSن جـاءت نتـائج د
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ـــن نتــــائج تلـــــك ). ا|lموعــــة الــــضابطة ع]ـــــ� ا|lموعــــة التجر!éيـــــة ممــــا يقلـــــل مــــن فـــــرص Eســــتفادة مــ
اسات    .رالد

ــار      إ�ـــ� أن املــــسئولSن عــــن وضــــع الــــسياسات واتخــــاذ ) 2010أبــــو حطــــب وآمــــال صــــادق، (ولقـــد أشــ
ات املرتبطة �سية �م أك»� من �عاyي من �ذه املش¦لة؛ حيث يودو رالقرا سات التد ن بتحسSن املما ّ ُ ر ر

ضــــة اســــات فيجـــدو أنفــــسhم حـــائر!ن أمــــام الكثSـــ� مــــن النتـــائج املتعا رëفـــادة مـــن نتــــائج تلـــك الد . نر
اسـات  رونjيجة لذلك ظhرت ا��اجة إ�� أساليب جديـدة منـضبطة لتحليـل نتـائج تلـك البحـوث والد

�ــسية داخــل الـسابقة �rــدف  عــر ســات التد رف فاعليrìـا ومــدى إم¦انيــة ëفـادة مrtــا  ــ� تحـسSن املما ر
اسية، ومrtا أسلوب التحليل البعدي الك�T والذي يبحـث  ـ� كيفيـة بنـاء ا�lـسو بـSن  رالفصو الد ر ل

سة  � مجا�� التعليم والتعلم رالبحث ال��بو واملما   .ي

لألو مــــرة  ــــ� مجــــال العلــــوم ال��بو!ــــة  Meta-analysis ولقـــد ظhــــر أســــلوب التحليــــل البعــــدي      
، والــذي قــدم مقالتــھ Xساســية عــن �ـــذا  Glassوالنفــسية ع]ــ� يــد عــالم ëحــصاء Xمر!¦ــي جــالس

، و�ـو أسـلوب ك�ـAnalysis of Analysis T ّم، وعرفـھ بأنـھ تحليـل التحلـيالتX1976سـلوب  ـ� عـام 
rÜتوصلت إل TUة من النتائج ال�Sي لتحليل مجموعة كبÌاسات أوليـة سـابقة �غـرض توليـف إحصا را د

وقـد yـشأ أسـلوب التحليـل البعـدي الك�ـT كـرد  (Glass, 1976). نتائجhـا وتحقيـق الت¦امـل فيمـا بيrtـا
اســــات  ـــائج البحــــوث والد رفعــــل ��اجــــة بحــــوث ال��بيــــة بوجــــھ عــــام إ�ــــ� طر!قــــة منــــضبطة لتحليــــل نتـ

لبيانــات والنتــائج املتعلقــة �rــذه الــسابقة املرتبطــة بموضــوع معــSن، واســتzتاج  عميمــات مفيــدة مــن ا
اســــات الــــسابقة حيــــث يــــؤدي ذلــــك إ�ــــ� التعــــرف ع]ــــ� فاعليــــة �ــــذه البحــــوث و_التــــا��  رالبحــــوث والد

ات معينة  ـ� تب¡ـT نتائجhـا مـن عدمـھ  ؛ عبدا��ميـد، 2006سـكران، (رإم¦انية التوصل إ�� اتخاذ قرا
1987.(   

يز!د من : مية التحليل البعدي الك�T  � أنھإ�� أ�) 119، ص2006أبو عالم، (كما أشار ;ل من       
اسات السابقة وقد يكشف ذلك عـن داللـة �عـض  رقوة Eختبار ëحصاÌي ع£� ا�lمع بSن نتائج الد
اســــات Xوليـــة أrÚــــا غSــــ� دالــــة، باإلضــــافة إ�ـــ� أنــــھ �ــــساعد  ــــ� تحديــــد  رالنتـــائج الUــــT أظhــــر تحليــــل الد

 املز!د من البحوث  � مجال معSن، كما أنھ يدعم الفجوات البحثية و!وáâ مدى ا��اجة إ�� إجراء
، باإلضــافة إ�ــ� أنــھ يتفــق مــع فلــسفة  يعمليــة اتخــاذ أي قــرار يjب¡ــ� معا�lــة معينــة  ــ� ا|lــال ال��بــو
سات التعليمية يzبî� أن تب¡� ع]� أسـاس  رالتعليم القائم ع]� الدليل الTU تؤكد ع]� أن جميع املما

  .يعل�T قو ي£�ر�ا

واسjنادا      
ً

 إ�� ما تقدم يتáï أ�مية استخدام التحليل البعدي  � تجميع وتوليف نتائج البحوث 
ســـة  اســـات الـــسابقة بطر!قـــة تمكـــن البـــاحثSن مـــن مراجعrìـــا وEســـتفادة مrtـــا  ـــ� تحـــسSن املما روالد ر
ســـة البحثيـــة مــن خـــالل تحديـــد الفجــوات البحثيـــة الUـــT تحتـــاج  �ــسية إ�ـــ� جانـــب تحــسSن املما رالتد ر

، ولـذلك فقـد ;ـان مز!د من الب اسـة  ـ� مختلـف ا|lـاالت البحثيـة وخاصـة البحـث ال��بـو يحث والد ر
اســــات والUـــT تنوعـــت بـــSن مـــن يبحـــث  ـــ� أســــلوب  رالتحليـــل البعـــدي موضـــع ا�تمـــام العديـــد مـــن الد
التحليــــل البعــــدي نفــــسھ ;أحــــد Xســــاليب الكميــــة ا��ديثــــة الUــــrs Tــــدف إ�ــــ� تجميــــع وتوليــــف نتــــائج 

اســــات الــــساب قة، و_ــــSن مــــن �ــــستخدم التحليــــل البعــــدي  ــــ� التعــــرف ع]ــــ� أثــــر �عــــض رالبحــــوث والد
  .املعا�lات  � مجا�� التعليم والتعلم
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اسة ;ل من         ئبتعر!ف القار  � مجال ) 1987؛ عبدا��ميد، 2006سكران، (رفقد أ�تمت د
تھ ال��بية بوجھ عام و � مجال ال��بية العلمية بوجھ خاص بأسلوب التحليل البعدي وعرض خطوا

  .وفوائده  � مجال التعليم

اسة ;ل من         ؛Erdogan, 2016 ؛Batdi, 2014 ؛2007العتوم ودي باز، (ركما �دفت د
Okursoy, 2009؛  Nesbit& Adesope, 2006؛ Sarier, 2020؛ Schroeder et al., 2018؛ 

(Yeşilyurt, 2012 التعرف ع]� فاعلية اس �اتيجية إ�� استخدام أسلوب التحليل البعدي  ��
   .خرائط املفا�يم ;أحد اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � نواتج التعلم

اسة      إ�� استخدام أسلوب التحليل البعدي  � الكشف عن  (Kansızoğlu, 2017) ركما �دفت د
نة بالطر لبصر!ة ع]� تحصيل الطالب  � مجالفاعلية املنظمات ا ق  عليم اللغة ال��كية مقا ر

  .املعتادة

اسة ;ل من      إ�� استخدام أسلوب التحليل  Liu et al., 2014) ؛ (Batdi, 2015رب¥نما �دفت د
البعدي  � التعرف ع]� فاعلية اس��اتيجية ا�Mرائط الذ�نية ;أحد اس��اتيجيات املنظمات 

   .البصر!ة  � نواتج التعلم

اسات التحليل البعدي السابقة يتáï مدى ا��اج ة إ�� التحليل البعدي ر     ومن خالل استقراء د
اسات التحليل البعدي املصر!ة والعر_ية الTU تناولت فاعلية قلة )1(: ا��ا�� وذلك لعدة أسباب ر د

لاس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية  � مصر والدو العر_ية، وذلك ع]� 
اسات السابقة الTU استخدمت اس��اتي جيات املنظمات البصر!ة  � رالرغم من ك»�ة البحوث والد

اسة-ع]� حد علم الباحث-�ذا ا|lال؛ حيث لم يوجد  والTU ) 2007العتوم ودي باز، (ر غ�S د
استخدمت أسلوب التحليل البعدي  � التعرف ع]� فاعلية نوع واحد من اس��اتيجيات املنظمات 

اسات Xجنé)2(البصر!ة و�Ý اس��اتيجية خرائط املفا�يم،  ية يمكن مالحظة أن ر بالzسبة للد
اسة  اسات التحليل البعدي ل¥ست  � مجال العلوم الطبيعية كد ر�عض د T والSarier, 2020 (U(ر

اسة  ;انت  � مجال تحصيل الر!اضيات، والTU ;انت  � مجال ) Kansızoğlu, 2017(روكذلك د
اسات Xجنéية والTU استخدمت �عض اس��اتي)3(.  عليم اللغة ال��كية جيات املنظمات ر كما أن الد

ّالبصر!ة ل¥ست محدثة من حيث الف��ة الزمنية، 
اسات Xجنéية قد أجر!ت  � )4( ر كما أن �ذه الد

 �ذا باإلضافة إ�� أrÚا قد اقتصرت ع]� استخدام نوعSن فقط من املنظمات )5(ب¥ئات مختلفة، 
اسة ;ل من رالبصر!ة Xو خرائط املفا�يم كد  ,Okursoy؛ Erdogan, 2016؛ Batdi, 2014(ل

، والثاyي )Yeşilyurt, 2012؛ Schroeder et al., 2018؛ Nesbit& Adesope, 2006؛ 2009
اسة ;ل من اسة ) Liu et al., 2014؛ Batdi, 2015(را�Mرائط الذ�نية كد روفقا لذلك، rsدف الد

ً

 TUولية الX اسات را��الية إ�� إجراء تحليل �عدي محدث وشامل من خالل توليف نتائج الد
بحثت ّ

.  � فاعلية اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية لدى طالب التعليم العام
اسة ا��الية   .رمما يوáâ ا��اجة إ�� الد

اسةمش1لة    : رالد
اســــات الUـــT بحثــــت  ـــ� فاعليــــة اســـ��اتيجيات املنظمــــات        ريزخـــر ال�ــــ�اث ال��بـــو بالعديــــد مـــن الد ي

 الطبيعيـة لـدى طـالب التعلـيم العـام، وقـد شـ¦لت النتـائج الUـT توصـلت البصر!ة  � تحصيل العلوم
اســات تحــديا كبSــ�ا  ــ� مجــال ال��بيــة العلميــة، نظــرا ألrÚــا متناقــضة ال تــدعم نتائجhــا  إلrÜــا �ــذه الد

ً ُ
ر



التحليل البعدي لفاعلية استراتيجيات المنظمات البصرية في 
 تحصيل العلوم الطبيعية لدى طالب التعليم العام

  إسماعيل دمحم عبدالرحمن عبدالرازق/ أ
 عبدالمنعم أحمد حسن/ د .أ
 عصام دمحم عبدالقادر/ د. أ

 

 

550 

ف ا|�يطة، أو التصميم التجر!Tå، أو اختالف  و�عضhا �عضا �سéب اختالف أفراد العينة أو الظر
ً

اسات، مما يقلل من فرص Eستفادة من Xساليب ëحص رائية املستخدمة  � تحليل نتائج تلك الد
اســات التحليــل البعــدي املــصر!ة والعر_يــة الUــT تناولــت  ة د اســات، باإلضــافة إ�ــ� نــد رنتــائج �ــذه الد ر ر
لفاعلية اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية  � مصر والدو العر_ية، لذا 

اســات Xوليــة مــن خــالل تحليلhــا تحلـــيال لتحــاو  اســة ا��اليــة إجــراء ت¦امــل بــSن نتـــائج تلــك الد الد
ً

ر ر
اسة ا��الية  � محاولة ëجابة عن السؤالSن التاليSن ر�عديا، و_ذلك فقد تمثلت مش¦لة الد

ً
:  

مـا فاعليــة اسـ��اتيجيات املنظمــات البـصر!ة  ــ� تحـصيل العلــوم الطبيعيـة لــدى طـالب التعلــيم  .1
  م؟2020م ح�U 2000 � الف��ة ما بSن عام العام 

�ل تختلف فاعلية اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية باختالف ;ل  .2
اسية-أنواع اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة: (من اسة-ر املراحل الد   ؟)ر مجال الد

اسة   :رأYداف الد

اسة ا��الية إ��   :ر�دفت الد

اسات عينة التحليل البعدي ا��ا�� والTU استخدمت إحداث ت¦امل بSن نتائج  -  رالد
  .اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية لدى طالب التعليم العام

الكشف عن فاعلية اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية لدى طالب  -
  .التعليم العام

ت املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية تقييم مدى اختالف فاعلية اس��اتيجيا -
اسة اسية ومجال الد رباختالف ;ل من أنواع اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  واملراحل الد   .ر

اسات الTU استخدمت اس��اتيجيات  - ر عميم نتائج التحليل البعدي ا��ا�� ع]� مجتمعات الد
    .ل العر_يةاملنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية  � الدو

اسة   :رأYمية الد

اسة صناع السياسات التعليمية ومتخذو القرار من خالل  � رقد �ستفيد من نتائج �ذه الد
الدليل الذي يؤكد فاعلية اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � مجال  عليم و علم العلوم 

اسة   .رالطبيعية؛ ومن ثم يمكن التوصل إ�� اتخاذ قرار  � تب¡T نتائج �ذه الد

�س العلوم  �  عرف أثر اس��اتيجيات  � اسة أ�مية خاصة للقائمSن بتد رلنتائج �ذه الد ر
�س العلوم؛ ومن ثم تéنrÜم لhذه Eس��اتيجيات  راملنظمات البصر!ة  � تحقيق أ�داف تد

اسة رع]� املستو ëجراÌي التنفيذي داخل lwرات الد   .ى

اسة أ�مية خاصة بالzسبة للطال � ب  �  عرف أثر املنظمات البصر!ة ركما أن لنتائج �ذه الد
يومن ثم استخدامhا  � تنظيم املعلومات  � ش¦ل بصر يتضمن ;ل من اللغتSن البصر!ة 

  .واللفظية مما �سhل تذكر�ا ومن ثم استخدامhا  � املواقف املناسبة
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اسات  � رباإلضافة لتعر!ف الباحثSن بأسلوب التحليل البعدي الذي يندر استخدامھ  � د
لبية العلمية  � مصر والدو العر_ية؛ بما قد �lèعhم ع]� استخدام �ذا و_حوث ال��

اساrsم املستقبلية   .رXسلوب  � د

اسة   :رإجراءات الد

اسات الTU  ستخدم أسلوب التحليل البعدي بالعديد من ëجراءات الTU تختلف عن       رتتمqS الد
؛ وقـــد اســـjند التحليـــل البعـــدي ا��ـــا�� اســـات الكميـــة Xخـــر ىالد   ـــ� خطواتـــھ ع]ـــ� ëجـــراءات الUـــT ر

 &   Lipsey  ؛ Kansızoğlu, 2017؛ Borenstein, et al, 2009 ؛2021حـسن، (أوâـ�hا ;ـل مـن
Wilson, 2001)  �طوات إجراء التحليل البعدي ا��ا�M� عرض �وفيما ي]:  

اسات 6ولية وكيفية ا_^صو عل[\ا -1 لتحديد الد   :ر

ـــات Xوليــــة الــــسابق      اسـ اج الد رتــــم إد ة الUــــT تناولــــت فاعليــــة اســــتخدام اســــ��اتيجيات املنظمــــات ر
 2000البـصر!ة  ـ� تحـصيل العلـوم الطبيعيـة لـدى طــالب التعلـيم العـام، والUـT أجر!ـت مـا بـSن عــامي

ــــ�  ـــــك مــــــن خــــــالل البحــــــث ëلك��وyــــــي2020إ�ــ ـــــإجراء بحــــــث حاســــــو^ي : م، وذلـ ــــث بـ ـــــام الباحــ حيــــــث قـ
"  (V)خر!طة الش¦ل"و " خرائط نوفاك" أو " ا�يمخرائط املف"باستخدام ال¦لمات املفتاحية التالية 

الب¥ـــت "و " خــرائط العقـــل"أو " ا�Mــرائط الذ�نيـــة " و (V)" أشـــ¦ال"أو " شــ¦ل ســـبعة املعر ــ�"  أو
ـــ�"و " يالـــــدائر ـــة" خـــــرائط التفكSـــ ـــك  ـــــ� قواعــــــد البيانـــــات التاليــ قاعــــــدة بيانـــــات دار املنظومــــــة :  وذلــ

اد، الباحث العل�Tال��بو!ة، قاعدة بيانات شمعة ال��بو!ة، قاع ، Google Scholarزدة بيانات آسك 
اسـات الUـT تـم جمعhـا مـن Xسـاليب  ركما قام الباحث باالعتماد ع]ـ� قائمـة املراجـع املوجـودة  ـ� الد

ل عن ا��صو 2021السابقة للبحث؛ وقد أسفرت نتائج عملية البحث السابقة والTU انrìت  � يناير
اسة أولية تناولت فاعلي183ع]�  ة اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية ر د

   .لدى طالب التعليم العام

  :تطبيق معايe& التضمeن و(سfبعاد ومعايe& ا_dودة  -2

اســـات       رتـــم التوصـــل ملعـــاي�S التـــضمSن وEســـjبعاد مـــن خـــالل مطالعـــة العديـــد مـــن Xدبيـــات والد
 ,Erdogan ؛ Batdi, 2015؛2007م ودي بــاز، العتـــو(الــسابقة  ــ� مجــال التحليـــل البعــدي مثــل

ت جميعhـا إ�ـ� أن �ـذه املعـايLiu et al., 2014  �S) ؛ Lipsey& Wilson, 2001؛2016 روالUـT أشـا
 عطي قوة لنتائج التحليل البعدي، وتقلل أيضا من التحqS ملصادر بحثية معينة، وقد قام الباحـث 

ً

اســــات الــــساب ـــاي�S ع]ــــ� جميــــع الد ـــا مــــن خــــالل املــــ÷á ربتطبيــــق �ــــذه املعـ لقة الUــــT تــــم ا��ــــصو علrÜـ
  :ا��اسو^ي ع£� قواعد البيانات، وشملت معاي�S التضمSن وEسjبعاد ما ي]�

اسة( � !ات املصر!ة أو العر_ية ا|�كمة، ): رمصدر الد ة  � الدو اسة مzشو ريجب أن ت¦و الد ر ر ن
ة ة أو غ�S مzشو اه مzشو سائل ماجست�S أو دكتو رأو  ر ر   .ر

اسةالف��ة الزمنية ( � ة  � الف��ة بSن ): رللد اسة مzشو ريجب أن ت¦و الد ر  31 ح�U 2000 يناير 1ن
   .2020د�سم£� 
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اسة( � اسة قد تناولت أحد مجاالت  عليم العلوم الطبيعية ): رمجال الد ريجب أن ت¦و الد ن
اسات الTU تناولت العلوم ).  الكيمياء- الفqSياء-العلوم الطبيعية: (التالية روقد تم اسjبعاد الد

  .لبيولوجيةا

اسية( � اسة قد تناولت  عليم العلوم الطبيعية  � املراحل ): راملرحلة الد ريجب أن ت¦و الد ن
اسات الTU أجر!ت  � مرحلة التعليم . Eبتدائية أو ëعدادية أو الثانو!ة روقد تم اسjبعاد الد

  .العا��

اسة( � اسة تم تطبيقhا ): را��دود ا�lغرافية لعينة الد ريجب أن ت¦و الد ع]� عينات داخل ن
اسات . �عض ا|lتمعات العر_ية روقد اسjبعدت �عض ا|lتمعات العر_ية الTU لم يتوافر �rا د

اسة   .رمرتبطة بموضوع الد

�ع أفراد ): نوع العينة( � اسة قد اعتمدت ع]� العشوائية  � اختيار أو تو زيجب أن ت¦و الد ر ن
اسات الTU لم  عتمد ع]� العينة إ�� مجموعات تجر!éية وغ�S تجر!éية، وقد اسjبعدت ر الد

�ع أفراد عيناrsا    .زالعشوائية  � اختيار أو تو

اسة قد استخدمت أي من اس��اتيجيات املنظمات ): املتغ�Sات التجر!éية( � ريجب أن ت¦و الد ن
، (V)خرائط املفا�يم، خرائط التفك�S، ا�Mرائط الذ�نية، خرائط الش¦ل:(البصر!ة التالية

  .ىقد اسjبعدت أنواع املنظمات البصر!ة Xخرو). يش¦ل الب¥ت الدائر

اسة قد تناولت تنمية تحصيل العلوم الطبيعية): املتغ�Sات التا�عة( � ريجب أن ت¦و الد وقد . ن
 �Sات التفك اسات الTU تناولت تنمية املتغ�Sات التا�عة Xخر مثل مhا راسjبعدت الد ىر

  .وEتجا�ات العلمية وغ��Sما

اسة بيانات ;افية مثلي): البيانات ëحصائية( � lwم العينة، : (رجب أن تتضمن الد
!ة ��ساب lwم Xثر املعيار يواملتوسطات، وEنحرافات املعيا اسات )ر ر، وقد اسjبعدت الد

مة ��ساب lwم Xثر   .زالTU ال يتوافر �rا البيانات الال

اسة قد استخدمت إجراءات ): ا�Mصائص السي¦وم��ية لألدوات( � ريجب أن ت¦و الد سليمة ن
اسات الTU لم  ستخدم إجراءات  جات أدواrsا، وقد اسjبعدت الد ر��ساب صدق وثبات د ر

جات أدواrsا    .رسليمة ��ساب صدق وثبات د

اسات السابقة      قـم(ركما تم تطبيق مقياس تقييم جودة الد  والـذي تـم التوصـل إليـھ )1 ()1رم�Nـق 
 ؛Appelbaum et al, 2018) البعدي مثلمن خالل مطالعة العديد من Xدبيات  � مجال التحليل

(Cooper, 2020  نSالتــضم �Sاســتوفت معـاي TـUوليـة الX اســات رحيــث تـم تطبيـق املقيــاس ع]ـ� الد
اســـات الUـــT تخـــالف �ـــذه املعـــاي�S، ونjيجـــة لـــذلك فقـــد تـــم التوصـــل إ�ـــ�  روEســـjبعاد، واســـjبعاد الد

قـــم) 51(عـــدد اســـة أوليـــة م�Nـــق  رد اســـات ال) 2(ر ــا تـــم رتمثـــل عينـــة الد rtائيـــة للتحليـــل البعـــدي، ب¥نمـ
قــم) 129(اسـjبعاد  اســة م�Nــق  رد ا تــم اســjبعاد ) 3(ر اسـة ا��اليــة، كمــ رلعـدم اتفاقhــا مــع معــاي�S الد

                                                
ة  � �ذ) 1( اسة هرجميع املالحق املذ;و اه ا�Mاصة بالباحث Xو �عنوانرالد سالة الدكتو ل موجودة  �  ر : ر

اسة ( العام فاعلية اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة  � تحقيق نواتج  علم العلوم بمراحل التعليم رد
اهرسالة [ )تحليلية توليفيھ ة ردكتو �ر . ]رغ�S مzشو X ز;لية ال��بية بالقا�رة، جامعة.  
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اسـات ألن قــيم lwــوم Xثــر لhـا ;انــت متطرفــة، حيــث أن إضـافة �ــذه القــيم املتطرفــة ســوف ) 3( رد
اسـة، �عطي تقدير غ�S حقيقي ملتوسط lwم Xثـر املـش��ك الـذي سـ¥ت رم التوصـل إليـھ  ـ� �ـذه الد

نو_ذلك ي¦و حذفhا نوع من اختبار تحليل ا��ساسية، �ذا باإلضافة إ�� تجنب تحqS الzشر  � �ذه 
اسة   .لوالش¦ل التا�� يوáâ مراحل ا��صو ع]� عينة التحليل البعدي. رالد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اساتعينة يوáâ خطوات تحديد ) 1(ش¦ل                    � التحليل البعدي الrtائية رالد

  

  :ترمle بيانات عينة التحليل البعدي -3

ة ل��مSـــq البيانــــات ا�Mاصـــة �عينــــة التحليـــل البعــــدي الUـــT تــــم إعـــداد قاعــــدة       رصـــممت اســــتما َ ّ
ِ

ُ

اســـات،  رالبيانــات ا�Mاصـــة �rـــا، وذلـــك �rــدف الوصـــو للبيانـــات الكميـــة والكيفيــة عـــن �ـــذه الد ل
اسـةتمhيدا لتحليل بياناrsا �غية ëجابـة عـ وقـد مـر إعـداد �ـذه Xداة بـا�Mطوات . رن أسـئلة الد

  :التالية
م ترم�qSا،  (1-3) صف املتغ�Sات الال زتحديد و Eطـالع ع]ـ� العديـد مـن : وتم ذلك من خـاللو

 & Lipsey). ؛X) Hunter& Schmidt, 2004, p467دبيـات  ـ� مجـال التحليـل البعـدي مثــل
Wilson, 2001, pp73-91  

ة  ــــ� شــــ¦لhا املبــــدÌيإعــــداد Eســــ (2-3) ة ترمSــــq بيانــــات عينــــة التحليــــل :رتما ر شــــملت اســــتما
  :البعدي  � ش¦لhا املبدÌي ما ي]�

قــم خــاص �rــا ال  -  اســة لhــا  اســات بحيــث ي¦ــو ل¦ــل د اســة، حيــث تــم ترمSــq الد ر;ــود الد ر ر نر
ه كما ي]�    ......،.......،103، 102، 101: ريمكن تكرا

اســة مــن حيــث طبيعــة yــشر�ا، حيــث  -  اســات إ�ــ�رنــوع الد  -ربحــث مzــشو:(رتــم تــصzيف الد
�Sاه-رسالة ماجست سالة دكتو ر    ).ر

قاعدة شمعة 

يال'&بو  

اس30 ةر د  

pqالباحث العل 

اسة16 ر د  

قاعدة دار 
 املنظومة

اسة137  رد

العدد 

 uvالك

اساتل رلد  
اسة183   رد

تطبيAAAAAAAAAAAAAAق 
معAAAAAAAAAAAAAايير 
 التAAAAAAAضمين

االسAAAتبعاد و
معAAAAAAAAAAايير و

 الجودة

عدد 

اسات  رالد

\xائيةال   

اسة 51  رد
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اســات إ�ــ� -  اســة، حيــث تــم تــصzيف الد را|lــال العل�ــT الــذي تjناولــھ الد العلــوم مجــال :( ر
  ). مجال الكيمياء- مجال الفqSياء-الطبيعية

اسـات إ�ـ� -  اسـة، حيـث تـم تـصzيف الد اسية لعينة الد راملرحلة الد ر اسـات : (ر حلـة املر ـ� رد
اسات-Eبتدائية اسات -املرحلة ëعدادية  � ر د    .)املرحلة الثانو!ة � ر د

�س العلــوم الطبيعيــة،  -  رنــوع املنظمــات البــصر!ة املــستخدمة واملــراد قيــاس فاعليrìــا  ــ� تــد
اســات إ�ــ� اســات خــرائط املفــا�يم: (رحيـث تــم تــصzيف الد اســات خــرائط التفكSــ�-رد  -ر د

اســـات ا�Mـــرائط الذ�نيـــة اســـا-رد اســـات اســـتخدمت مخطـــط -)V(ت خر!طـــة الـــش¦لر د رد
  .)يالب¥ت الدائر

مة ��ساب lwم Xثر -  !ـة-املتوسطات(زالبيانات ëحصائية الال  عـدد -ر Eنحرافات املعيا
  .)أفراد ;ل مجموعة

(3-3) qSة ال��م    :رالتأكد من صدق بيانات استما
rsا Xولية وللتأكد مـن       ة ال��مqS  � صو ر�عد إعداد استما صـدق بياناrsـا وصـالحيrìا لتحقيـق ر

اســة تــم عرضـhا ع]ــ� مجموعــة مـن ا|�كمــSن املتخصــصSن  ـ� مجــال املنــا�þ وطــر  قأ�ـداف الد ر
ـــر ل��مSــــq بيانــــات عينــــة التحليـــــل  ـــداء الــــرأي حــــو مــــدى كفايــــة مجموعــــة العناصـ �س، إلبـ لالتــــد ر

اصـر ال��مSـq نالبعدي، وكذلك الـصياغة اللغو!ـة لhـذه العناصـر، وقـد أشـار ا|�كمـو إ�ـ� أن عن
ة  اســات عينــة التحليــل البعــدي، كمــا أشــار �عــض ا|�كمــSن إ�ــ� ضــر ر;افيــة ل��مSــq بيانــات الد ور
اســة مــن  ة لتjــسم بالوضــوح  ــ� التحليــل مثــل نــوع الد ر عــديل صــياغات �عــض عناصــر Eســتما ر
مـــة ��ــساب lwــم Xثـــر  اســـة، البيانــات ëحــصائية الال زحيــث طبيعــة yــشر�ا بـــدال مــن نــوع الد ر

ً

بدال
ً

اräم   .ر من البيانات Eحصائية، وقد تم  عديلhا  � ضوء آ
(4-3) qSة ال��م   :رالتأكد من ثبات بيانات استما

      qــــSتباطــــا وثيقــــا بدقــــة وشــــفافية عمليــــة ترم رملـــا ;انــــت دقــــة نتــــائج التحليــــل البعــــدي مرتبطـــة ا
ر حــساب ثبــات عمليــة ال��مSــq وذلــك �rــدف معرفــة مــا يالبيانــات لــذلك ;ــان مــن الــضر  إذا قــام و

اسات Xولية عينة التحليل البعدي فhل سيحصالن ع]�  راثنان من املراجعSن ب��مqS بيانات الد
  :نفس النتائج أم ال؟ وقد تم حساب ثبات عملية ال��مqS من خالل ا�Mطوات التالية

قم -1 ة ال��مqS م�Nق  رإعداد دليل الستخدام استما   .)4(ر
اسة Eستعانة بزميلSن  ممن لد�rم خ£�ة  �  -2 رمجال التحليل البعدي ل��مqS بيانات عينة الد

qSم ع]� دليل ال��مhعد اطالع�.  
ف باســتخدام ال��مSــqحــساب ثبــات عمليــة  -3  α( Krippendorff’s(ومعادلــة ألفــا لكر!éنــدر

Alpha   �د  ـ ، ألrÚـا أك»ـ� دقـة وال  عتمـد ع]ـ� الـصدفة باإلضـافة إ�ـ� )2021حـسن، (ركمـا و
لبيانات سواء ;انت أسمية أو ف��ية أو ترتيéية، وقد بلغت قيمة أrÚا مناسبة �lميع أنواع ا

qSاسة ا��الية) 0.94(معامل ثبات ال��م    .رو�Ý قيمة مناسبة ألغراض الد
اســـات عينـــة التحليـــل البعـــدي الrtائيـــة الUـــT ) 1(لو!وâـــá جـــدو      راملعلومـــات الوصـــفية حـــو الد ل

  .لاجر!ت داخل مصر والدو العر_ية
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  1: لجدو
اسات Xولية عينة التحليل البعدي عن الوصفية تاملعلوما  رالد

  م
خصائص 

اسة   رالد
�Sالتكرار  املتغ  

الzسبة 

  املئو!ة

  %45.1  23  ربحث مzشو

�S1  %45.1  23  رسالة ماجست  

اسة  رنوع الد

من حيث 

اه  طبيعة الzشر رسالة دكتو   %9.8  5  ر

 خر!طة

  (V)الش¦ل
12  23.5%  

الب¥ت مخطط 

  يالدائر
10  19.6%  

ا�Mرائط 

  الذ�نية
8  15.7%  

�S9.8  5  خرائط التفك%  

2  
 املنظمات نوع

  البصر!ة

  %31.4  16  خرائط املفا�يم

  E  8  15.7%بتدائية

  E  24  47%  3عدادية

 املرحلة

اسية  رالد

  %37.3  19  الثانو!ة  للعينة

  %47  24  العلوم الطبيعية

اسة مجال  4  %21.7  11  الفqSياء   رالد

  %31.3  16  ياءالكيم

  :لو_استقراء بيانات ا�lدو السابق يمكن مالحظة ما ي]�
اسات  �  � اسة من حيث طبيعة الzشر، فقد ;ان العدد Xك£� من الد ربالzسبة لنوع الد ر

سائل ماجست�S بzسب مjساو!ة ل¦ل مrtا بلغت ة و ة بحوث مzشو رصو ر  ).%45.1(ر
اسات و_الzسبة لنوع اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة فقد  � ر;ان العدد Xك£� من الد

 ).%31.4(لقد تناو اس��اتيجية خرائط املفا�يم بzسبة مئو!ة بلغت 
اسات ع]� طلبة املرحلة ëعدادية  � رو_الzسبة للمرحلة التعليمية فقد اجر!ت معظم الد

 ).%47(بzسبة مئو!ة بلغت 
اسات  � مجال � اسة، فقد ;ان العدد Xك£� من الد رو_الzسبة |lال الد  العلوم ر

 ).%47(الطبيعية بzسبة مئو!ة بلغت 
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  :حساب lwوم Xثر -4
اســات Xوليــة الــسابقة موضــع التحليــل البعــدي والتأكــد  ر    �عــد إجــراء الباحــث لعمليــة ال��مSــq للد

 qSي، تم حساب من ثبات عملية ال��مyلك��وë qSل ال��مl� شاءyاسـة  وا رقيمـة lwـم Xثـر ل¦ـل د
 املعادلة املناسـبة لنـوع البيانـات املتـوفرة وEختبـار EحـصاÌي املـستخدم أولية ع]� حدة باستخدام

ــة Xوليــــة، وقــــد اعتمــــد الباحــــث  ــــ� حــــساب lwــــوم Xثــــر ع]ــــ� مؤشــــر ;ــــو�Sن اســ قللفــــر ) d(ر ــــ� الد
!ـــة  مـــة مثـــل املتوســـطات وEنحرافـــات املعيا راملعيـــار بـــSن متوســـطSن  ـــ� حالـــة تـــوافر البيانـــات الال ز ي

اســـات مالءمـــة أك»ـــ�) d( مجموعـــة، وذلـــك ألن مؤشـــر ;ـــو�Sنوعـــدد Xفـــراد  ـــ� ;ـــل  ا��lـــم ذات رللد
 d ;ـــو�Sن صـــيغة ع]ـــ� لا��ـــصو ، وقـــد تـــم)Lipsey& Wilson, 2001 (20 قفـــو للعينـــة ëجمـــا��

اســة �ــذه  ــ� املــستخدمة  ع]ــ� والــضابطة التجر!éيــة متوســطي ا|lمــوعتSن بــSن قالفــر بقــسمة رالد
دة  �للمجم ياملعيار املش��ك Eنحراف  ,Borenstein(روعتSن وذلك باستخدام املعادلة التالية الوا

et al, 2009, p. 26(:  
 

                      )1(  
 

ة عــن الفــر بــSن متوســطحيــث  ق عبــا   الــضابطة،  التجر!éيــة تSن ا|lمــوعير
 �ÝنحرافEنSموعتl|ن اSمن املعادلة التاليةھيمكن حسابالذي و ،ي املعيار املش��ك ب :  

  
         )2(  

  

!ان للمجموعEنحرافان�ما  حيث   ، و;ل من  والضابطة تSن التجر!éيةر املعيا
  .�ما عدد Xفراد  � ;ل من ا|lموعة التجر!éية والضابطة ع]� ال��ت¥ب

متحqSة قليال فقد تم التغلب ع]� �ذا التحqS باستخدام  عديل �دجlw d qSم Xثر  قيمة;انتوملا 
ً

، والذي �عطي قيمة غ�S متحqSة ��lم Xثر، ولقد أعطى g أو �دجgqSوالذي يرمز لھ بالرمز 
  :) Borenstein, et al, 2009, p27(�دجqS املعادلة التالية لتعديل lwم Xثر

)3(            

جات ا��ر!ة |lموعتSن مستقلتSن  �س�� بمعامل الت��يح، ب¥نما  حيث  ر  ش�S إ�� د

  .)(يو ساو 

            )4(    : يصبحامل��lwáم Xثر و_ناء ع]� ما سبق فإن 
   lwم Xثر ل¦و�Sنd امل الت��يح، معJ �و lwم Xثر املعدل، gحيث 

 :البعدي املناسب للتحليل نوع النموذج اختبار عدم التجاyس وتحديد -5
اســات ال��بو!ــة تختلــف نتائجhــا بــاختالف  أو التجر!åــT، التــصميم أو ، العينــة أفــراد ر     ملــا ;انــت الد

اســـــة، أو اخـــــتالف ـــالي راخـــــتالف املقـــــاي¥س املـــــستخدمة  ـــــ� تجميـــــع بيانـــــات ;ـــــل د  ëحـــــصائية بXســ
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اســـات مت¦افئـــة،  تلـــك نتـــائج تحليـــل  ـــ� املـــستخدمة اســـات، فمـــن غSـــ� املـــر	á أن ت¦ـــو ;ـــل الد رالد نر
اسـات، ألن التبـاين  lwـوم  ـ� املالحـظ رلذلك يجب أال نف��ض وجود lwم أثر مش��ك بSن �ـذه الد

اســات أك£ــ� Xثــر  الhــدف مــن العي¡ــT، �ــذا باإلضــافة إ�ــ� أن ا�Mطــأ نjيجــة متوقــع �ــو ممــا رلhــذه الد
اسـات الUـT اسـتخدمت اسـ��اتيجيات  رالتحليل البعدي ا��ا�� �و  عميم نتائجھ ع]� مجتمعات الد
املنظمات البصر!ة  � تحصيل العلوم الطبيعية، وع]ـ� ذلـك فـإن نمـوذج التحليـل املناسـب لتحليـل 

اسات السابقة عينة التحليـل البعـدي ا��ـا�� �ـو نمـوذج التـأث�Sات العـشوائي  Randomة رنتائج الد
Effects Modelأن يف��ض والذي ؛ �Sن املش��ك التأثSاسات نتائج ب  متوسط �و املتجاyسة غ�S رالد

ـــذه اســـــات  �ـ ـــات الد ـــيم النتـــــائج ع]ـــــ� مجتمعــ ـــذلك يمكـــــن مـــــن خـــــالل اســـــتخدامھ  عمــ رالتـــــأث�Sات، و_ــ
اسة    ).Borenstein et al., 2009(راملرتبطة بموضوع الد

وجود بSن lwوم Xثر  � عينة التحليل البعدي ا��ا�� قام الباحث      وللتأكد من مدى التباين امل
الTU تبSن مدى التباين ا��قيقي ��lوم Xثر  � Prediction Intervals بحساب ف��ات التzبؤ 

  واللذين شاع استخدامhما I2واختبارQ ا|lتمعات ا|Mتلفة و_ذلك فT تختلف عن اختبار
اسات  أفضلية )Borenstein et al., 2009( التحليل البعدي، و!£�ر رالختبار عدم التجاyس  � د

�ستخدم الختبار الفرض Q  استخدام ف��ات التzبؤ  � اختبار عدم التجاyس إ�� أن اختبار
اسات املتضمنة  � التحليل البعدي  ش��ك  � : يالصفر  � ا|lتمع والذي ينص ع]� أن ر;ل الد

jشjم أثر مش��ك، ول¥س تقدير قيمة الlwثر، كما أن اختبارX ومl�� ت ا��قيقيI
 �ستخدم 2

!ن ��ساب  ر��ساب الzسبة بSن التباين ا��قيقي والتباين املالحظ دو تطر إي من Eختبا ق ن
اسات عينة التحليل البعدي ا��ا��، و�و ما يمكن  رالقيمة ا��قيقية ملدى عدم التجاyس بSن الد

TU توáâ مدى التباين ا��قيقي ��lوم Xثر من لا��صو علrÜا من خالل حساب ف��ات التzبؤ وال
خالل حد�rا Xدyى وXع]�، لذلك فقد تم استخدام ف��ات التzبؤ  � تقدير عدم التجاyس بSن 
لlwوم Xثر  � عينة التحليل البعدي ا��ا��، ا�lدو التا�� يوáâ نتائج حساب ف��ة التzبؤ كما 

  :ي]�
  2: لجدو

  يوáâ ف��ة التzبؤ لعينة التحليل البعدي 

N g  SE  بؤzف��ة الت  

  0.09  1.2  51  ا��د Xع]�  ا��د Xدyى
0.05  2.35  

  ي ا�Mطأ املعيار ملتوسط lwم Xثر  SE متوسط lwم Xثر، gعدد lwوم Xثر ا|�سو_ة، N  حيث   

، ب¥نما ;ان ا��د )0.05(يzبؤ �ساول     من خالل ا�lدو السابق يتáï أن ا��د Xدyى لف��ة الت
و�ش�S �ذا املدى الكب�S من التباينات  � lwوم Xثر إ�� عدم التجاyس بSن ) 2.35(يXع]� �ساو

اسات عينة التحليل البعدي ا��ا��، مما ي£�ر استخدام نموذج التأث�Sات العشوائية  �  رنتائج الد
  .التحليل البعدي ا��ا��
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 : التحليل ~u املستخدمة مجوال+&ا Wحصا}ي التحليل
اسات ��lوم Xثر ياليدو ا��ساب ;ان ملا       �ذه ا��lوم بSن عدم التجاyس وكذلك Xولية رللد

وقتا قو�ستغر لMNطأ عرضة
ً

طو!ال، 
ً

 :البيانات تحليل  � التالية ال£�امج استخدام تم فقد 
سوفت  برنامج- أ  خالل من البيانات، تبو!ب �  استخدامھ تم): Microsoft Excel(إكسل ومايكر

 من العديد بيانات تحليل وسرعة ودقة لسhولة  وذلكCoding sheet ال��مl� qSل إyشاء
اسات  ).ا��ا�� البعدي التحليل عينة (املرمزة Xولية رالد

 ,Comprehensive Meta-analysis)(الشامل البعدي التحليل  الM÷zة التجر!éية من برنامج- ب
V3َقبل من !رهتطو  والذي تم  اململكة املتحدة والواليات  � البعدي التحليل خ£�اء من مجموعة ِ

ات من العديد  شغيل يjيح كما Eستخدام، سhل برنامج و�و Xمر!كية، املتحدة  رEختبا
ات من واسعة مجموعة يتضمن أنھ إ�� باإلضافة البعدي، للتحليل املطلو_ة ة را�Mيا  راملتطو
  (Borenstein et al, 2014).  وعرضhا يلhاوتحل البيانات إلدخال

اسة نتائج  :رالد
أوال
ً

اسة أسئلة من ل6و بالسؤال املرتبطة النتائج :  : رالد
اسة، أسئلة من لXو السؤال عن      لإلجابة  املنظمات اس��اتيجيات فاعلية ما: " ونصھ رالد

 ح�U م2000 عام بSن ما الف��ة  � العام التعليم طالب لدى الطبيعية العلوم تحصيل  � البصر!ة
 �lميع املش��ك Xثر lwم متوسط حساب تم التجاyس عدم اختبار نتائج ع]� و_ناء" م؟2020

اسات  حساب تم وكذلك العشوائية، التأث�Sات نموذج باستخدام البعدي التحليل  � املتضمنة رالد
 Xثر lwم متوسط داللة من للتأكد ،)Z (قيمة وكذلك الثقة، لف��ة Xع]� وا��د Xدyى ا��د

وفقا املش��ك، Xثر lwم ملتوسط) Gain(% ياملئو الكسب yسبة حساب تم كما املش��ك،
ً

 
  :التا�� للlNدو

 3: لجدو
áâم متوسط يوlw ثرX البعدي التحليل لعينة املش��ك 

  اختبار املتوسط  %)95(ف��ة الثقة
نموذج 
ا��د   N  g  SE  التحليل

  Xدyى
د ا��

  Xع]�
  Z pيمة ق

% Gain  

REM 51  1.2  0.09  1.029  1.374  13.67  0.000  38%  

متوسط lwم  gعدد lwوم Xثر ا|�سو_ة، N  ش�S إ�� نموذج التأث�Sات العشوائية، REM: مالحظات
ياملئو  الكسب yسبة  Gain % قيمة الداللة Eحصائية، pي ا�Mطأ املعيار ملتوسط lwم Xثر، XSEثر، 

lw ثرملتوسطX م.    

ـــن       ـــا املــــش��ك التــــأثlw �Sـــــم متوســــط: أن يتــــáï الـــــسابق لا�lــــدو نتــــائج اســـــتقراء خــــالل مـ وفقــ
ً

 
ه  يمعيــار بخطــأ ،)1.2(بلــغ  العــشوائية التــأث�Sات لنمــوذج  لحــو الثقــة ف�ــ�ة قيمــة أمــا ،)0.09(رمقــدا
 ثقـة ىمـستو عنـد) X1.374ع]ـ� ا��ـد -X1.029دyي ا��د(بلغت  فقد املش��ك Xثر lwم متوسط

اســـات �lميـــع% 95  Xثـــر lwـــم متوســـط قيمـــة أن �ع¡ـــT و�ـــذا. البعـــدي التحليـــل  ـــ� املتـــضمنة رالد
 متوسـط قيمـة داللة عن وللكشف تحديد�ا، تم الTU الثقة ف�� ي بSن تقع حسا�rا تم الTU املش��ك
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احصائيا دالة قيمة وZ=13.67 (�Ý(قيمة  ;انت حيث) Z(اختبار استخدام تم املش��ك Xثر lwم
ً

 
وعرضــھ  املــش��ك Xثــر lwــم متوســط قيمــة ع]ــ� ا��كــم ولغــرض ،)α = 0.05 (داللــة ىمــستو عنــد

ة ســhلة قــام يانحــراف معيــار عـــن 1.2(املــش��ك  Xثــر lwــم متوســط قيمــة بتحو!ــل الباحــث ربــصو
لجـدو تحو!ـل  باسـتخدام ، وذلك)الzسبة تحت املنح¡� الطبي��( مئو!ة yسبة كسب إ�� )املتوسط

X ـومlwـسبy مـالؤه وضـعھ والـذي  كـسب مئو!ـةثـر إ�ـ� انو و زمـار  .Marzano, et al, 2001, p) ز
 متوسـط أن �ع¡ـT و�ـذا %)38(املـش��ك  Xثـر lwـم ملتوسـط املئو!ـة الzـسبة قيمـة بلغت وقد (160

جات  البصر!ة املنظمات اس��اتيجيات استخدمت الTU التجر!éية ا|lموعات  � تحصيل الطالب رد
جــات متوسـط عــن مئو!ــة نقطـة 38 بمقــدار أك£ـ�  الUــT الــضابطة ا|lموعـات  ــ� تحـصيل الطــالب رد

ه و�ذا املعتادة، Eس��اتيجيات استخدمت  الTU البصر!ة املنظمات اس��اتيجيات أن إ�� �ش�S ربدو
اســـات �ـــذه  ـــ� اســـتخدمhا تـــم  التعلـــيم طـــالب لـــدى الطبيعيـــة العلـــوم تحـــصيل  ـــ� فعالـــة ;انـــت رالد

�ـع �عـرض الـذي الغابـة شـ¦ل مخطـط) 2(الـش¦ل و!وáâ. العام اسـات Xوليـة  تـأث�S أlwـام زتو رالد
اrÚا كما تم حسا�rا باستخدام   .العشوائية التأث�Sات نموذج زوف��ات الثقة لhا وأو

�� ا����
 (ه�����g)  و��
ات ا���� و���
ة ا�������

كود 
الدراسoة

حجم 
األثر

الحد 
األدنى

الحد 
األعلoى

Zقيمة pقيمة
الooوزن 
النسoبي

101 1.16 0.57 1.75 3.92 0.000 1.89%
102 0.98 0.38 1.57 3.31 0.001 1.89%
103 0.93 0.49 1.37 4.22 0.000 2.09%
105 0.98 0.38 1.58 3.28 0.001 1.89%
106 0.86 0.15 1.56 2.47 0.013 1.75%
107 1.47 0.89 2.05 5.10 0.000 1.91%
108 1.73 1.08 2.39 5.29 0.000 1.80%
110 0.63 0.18 1.09 2.75 0.006 2.07%
111 0.40 -0.04 0.84 1.79 0.073 2.09%
112 1.80 1.26 2.33 6.74 0.000 1.97%
113 0.72 0.16 1.27 2.58 0.010 1.94%
114 1.89 1.24 2.54 5.82 0.000 1.81%
115 1.44 0.91 1.97 5.41 0.000 1.97%
117 1.93 1.34 2.51 6.57 0.000 1.90%
118 0.83 0.29 1.37 3.06 0.002 1.96%
119 0.44 -0.01 0.89 1.96 0.050 2.08%
120 1.01 0.51 1.52 3.98 0.000 2.00%
121 0.58 0.21 0.95 3.08 0.002 2.17%
123 1.72 1.21 2.22 6.77 0.000 2.01%
124 0.52 -0.07 1.11 1.79 0.074 1.90%
125 0.85 0.32 1.39 3.21 0.001 1.97%
126 2.16 1.52 2.81 6.71 0.000 1.82%
132 1.10 0.57 1.63 4.16 0.000 1.97%
133 1.80 1.30 2.29 7.24 0.000 2.02%

134 1.65 1.11 2.19 6.09 0.000 1.96%
136 2.78 1.95 3.62 6.71 0.000 1.57%
139 2.06 1.47 2.64 7.05 0.000 1.90%
142 0.08 -0.49 0.64 0.27 0.786 1.94%
143 2.16 1.71 2.62 9.41 0.000 2.07%
144 0.70 0.22 1.19 2.88 0.004 2.03%
145 1.68 1.09 2.27 5.73 0.000 1.90%
146 1.19 0.49 1.89 3.45 0.001 1.75%
147 0.90 0.47 1.34 4.10 0.000 2.09%
148 1.54 1.02 2.05 5.96 0.000 1.99%
149 1.16 0.79 1.54 6.14 0.000 2.16%
150 0.41 0.14 0.69 2.95 0.003 2.27%
151 -0.62 -1.15 -0.08 -2.31 0.021 1.97%
152 2.41 1.76 3.07 7.40 0.000 1.81%
153 0.57 0.05 1.09 2.20 0.027 1.99%
155 1.18 0.63 1.73 4.27 0.000 1.94%
156 0.90 0.41 1.38 3.66 0.000 2.03%
158 0.87 0.62 1.13 6.70 0.000 2.29%
160 1.05 0.72 1.39 6.16 0.000 2.21%
162 1.22 0.54 1.90 3.65 0.000 1.78%
163 0.47 -0.05 0.98 1.81 0.071 1.99%
164 0.77 0.39 1.14 4.02 0.000 2.16%
166 1.54 0.90 2.17 4.83 0.000 1.83%
169 2.79 1.97 3.62 6.80 0.000 1.58%
173 1.11 0.65 1.56 4.84 0.000 2.07%
174 1.96 1.48 2.44 8.11 0.000 2.03%
176 2.20 1.55 2.85 6.78 0.000 1.81%

REM 1.20 1.03 1.37 13.67 0.000

�ا�%$ءات آ! درا

-2 -1 0 1 2 3 4

�ع �عرض الذي الغابة ش¦ل مخطط )2(ش¦ل اسات تأث�S أlwام زتو  Xولية رالد
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قاء لدوائرا: أن يتáï السابق الغابة ش¦ل مخطط خالل      من تظhر رالز
ُ

 ا�Mاصـة التـأث�S أlwام 
اســة ب¦ــل تظhــر كمــا ا��ــا��، البعــدي التحليــل عينــة  ــ� تــضميrtا تــم أوليــة رد

ُ
 ع]ــ� Xفقيــة ا�Mطــوط 

Tåقــاء دائــرة ;ــل جــان اســـة أثــر ب�lــم ا�Mاصــة% 95 الثقــة ف�ـــ�ة رز تظhــر ب¥نمــا Xوليــة، رالد
ُ

 الـــدائرة 
اسـات جميـع بـSن املـش��ك Xثـر lwـم متوسط الش¦ل أسفل  � ا��مراء  التحليـل  ـ� املتـضمنة رالد

% 95 الثقــة ف�ــ�ة ا��مــراء الــدائرة جــانTå ع]ــ� نXفقيــان بــاللو Xســود ا�Mطــان يظhــر كمــا البعــدي،
ــا يبــــSن ا�Mطــــان lwــــم ملتوســــط ـــT تبــــSن دقــــة متوســــط lwــــم Xثــــر، كمــ نXفقيــــان بــــاللو  Xثــــر والUـ

zبؤ والUـT تبـSن مـدى التبـاين ا��قيقـي ��lـوم Xثـر Xخضر ع]� جانTå متوسط lwم Xثر ف��ة الت
 � ا|lتمعات، مما �عد دليال ع]� عدم تجاyس lwوم Xثر  � عينة التحليل البعـدي كمـا ذكـر مـن 

ً

ن عــن  ع£ــ� دائــرة ;ــل مــساحة فــإن ذلــك جانــب إ�ــ�. قبــل اســة الzــسTå زالــو  توâــá والUــX Tوليــة رللد
�Sاسـة تأث وفقـا دي،البعـ التحليـل نjيجـة ع]ـ� رالد

ً
اسـة ;ـان لـذلك،  والUـT لhـا ) 2004ب¡ـT يـوyس، (رلد

غ lwم متوسط ع]� Xك£� التأث�S) 158 ;ود( ن yسTå بلـ  ;ـان ب¥نمـا ،%)2.29(زالتأث�S ألن لhا أك£� و
اسة  ن yسTå بلغ التأث�S) 136 ;ود(والTU لhا ) 2017عز الدين، (رلد . %)1.57(زXصغر ألن لhا أقل و

) أثـــر lwــوم 7(وإن   ،1الكبSــ� وفقــا ملؤشــرات ;ــو�Sن ىاملــستو  ـــ� يقــع) ثــرأ lwــم 38(عــدد ;ــان كمــا
 ذلــك، ع]ــ� عـالوة الــضعيف، ىاملـستو  ــ�) أثـر lwــوم 5(وقعــت  ب¥نمـا املتوســط، ىاملـستو  ــ� وقعـت

ــــد أن lwــــــم أثــــــر وجــــــد حــــــسا�rا، تــــــم أثــــــر lwــــــم 51 بــــــSن مــــــن  ا|lموعــــــة لــــــصا�á (ســــــلTå فقــــــط واحــ
موجبـــــا مـــــrtم 50 ;ـــــان ب¥نمـــــا ،)الـــــضابطة

ً
) áــــة لـــــصا� تـــــأث�S  أن إ�ـــــ� �ـــــش�S و�ـــــذا). التجر!éيـــــة ا|lموعـ

   .ëيجا^ي Eتجاه  � ;ان اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة ع]� تحصيل العلوم الطبيعية

ثانيا
ً

اسة أسئلة من الثا$ي بالسؤال املرتبطة النتائج:   : رالد
اسة، أسئلة من الثاyي السؤال عن      لإلجابة  اس��اتيجيات فاعلية تختلف �ل" :ونصھ رالد
 املنظمات اس��اتيجيات أنواع: (من ;ل باختالف الطبيعية العلوم تحصيل  � البصر!ة املنظمات
اسية املراحل -البصر!ة اسة مجال -رالد  الفرعية ا|lموعات بتحليل الباحث قام ،"؟)رالد

عات والذي يمكن لتحليل التباين بSن ا|lمو Qbباستخدام نموذج التأث�Sات العشوائية واستخدام 

χلالكشف عن داللrìا ëحصائية باستخدام جدو 
 فاعلية ;انت إذا  ومن ثم التعرف عما2

 املرحلة البصر!ة، املنظمات أنواع: باختالف تختلف البصر!ة املنظمات اس��اتيجيات استخدام
اسية، اسة مجال رالد نة تمت حيث. رالد  عدم مصادر لتحديد حدة ع]� فرعية مجموعة ;ل رمقا

اسات نتائج بSن التجاyس  كما التحليالت لhذه عرض ي]� وفيما البعدي، التحليل  � املتضمنة رالد
  :ي]�

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )Jacob Cohen )Low=0.2  Medium=0.5  High=0.8مؤشرات  1
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 4: لجدو
  الفرعية ا|lموعات تحليل نتائج

 %)95(ف��ة الثقة

ا|lموعة 
 N  g SE الفرعية

  ا��د Xدyى
ا��د 
  Xع]�

�� df  P 

 0.127 4 7.169 1.525 0.964 0.14 1.245 51 نوع Eس��اتيجية
     V 12 1.06 0.177 0.713 1.408الش¦ل

     1.417 0.646 0.197 1.03 10 يالب¥ت الدائر

     1.821 0.946 0.223 1.384 8 ا�Mرائط الذ�نية

�S2.383 1.276 0.282 1.829 5 خرائط التفك     

     1.44 0.832 0.155 1.136 16 خرائط املفا�يم

اسي  0.765 2 0.535 1.38 1.026 0.09 1.2 51 ةراملرحلة الد
    E 8 1.241 0.227 0.797 1.685بتدائية

    ë 24 1.133 0.131 0.876 1.391عدادية

    1.561 0.985 0.147 1.273 19 الثانو!ة

اسة  0.299 2 2.412 1.432 0.962 0.12 1.197 51 رمجال الد
    1.442 0.93 0.131 1.186 24 العلوم

    qS 11 0.987 0.193 0.608 1.366ياءالف

    1.689 1.061 0.16 1.375 16 الكيمياء

قيمة �� ي ا�Mطأ املعيار ملتوسط lwم Xثر، SEمتوسط lwم Xثر،  gعدد lwوم Xثر، Nحيث 

جات ا��ر!ةdfالتباين بSن ا|lموعات،      . قيمة الداللة Eحصائيةp، ر د

 وجود عدم إ��  ش�S الفرعية ا|lموعات تحليل نتائج: أن يتáï السابق لا�lدو نتائج      باستقراء
ق  لنوع ى�عز البصر!ة املنظمات اس��اتيجيات تأثlw �Sم  � إحصائية داللة ذات وفر

، الب¥ت ،Vالش¦ل(Eس��اتيجية ) املفا�يم خرائط التفك�S، خرائط الذ�نية، ا�Mرائط يالدائر
اسية واملرحلة اسة ومجال) يثانو ي،إعداد ابتداÌي،(رالد  حيث) الكيمياء الفqSياء، العلوم،(رالد

�س أن إ�� �ش�S و�ذا). p>0.05(قيمة ;انت  لھ البصر!ة املنظمات اس��اتيجيات باستخدام رالتد
 نوع عن النظر ع]� تحصيل العلوم الطبيعية لدى طالب التعليم العام، �غض مjشا�rة تأث�Sات

اسية املرحلة أو Eس��اتيجية اسة مجال أو رالد      .رالد
  



التحليل البعدي لفاعلية استراتيجيات المنظمات البصرية في 
 تحصيل العلوم الطبيعية لدى طالب التعليم العام

  إسماعيل دمحم عبدالرحمن عبدالرازق/ أ
 عبدالمنعم أحمد حسن/ د .أ
 عصام دمحم عبدالقادر/ د. أ

 

 

562 

  Publication Bias Evaluationتقييم تحle ال�شر   

اسات أن �و أسا��T عدد من ëف��اضات لعل من أ�مhا اف��اض ع]� الzشر تحqS �عتمد       رالد
TUا نت¦و الhإحصائية داللة ذات نتائج �Ý TUا الhأك£� فرصة ل �شر  zاسات من ال  النتائج ذات رالد
�Sصائيا،إح الدالة غ

ً
 متوسط حسابات  عكس أن يجب حيث الzشر، تحqS تقييم أ�مية ت£�ز و�نا 

اسة �ذه  � علrÜا لا��صو تم الTU املش��ك Xثر lwم اسات واقع رالد  املرتبطة والبحوث رالد
اسة؛ بموضوع اسة نتائج موثوقية أي الواقع، إلظhار rsديد أ�م �عت£� الzشر تحqS ألن رالد  كما رالد

اسة �ذه الzشر  � تحqS تقييم ولغرض). Rothstein, et al., 2006, p. 2(أشار  استخدام تم رالد
 فحص تم ا��ا��، وقد البعدي التحليل جودة ومدى الzشر تحqS تقييم أجل من القمع مخطط
يوالذي يتم فيھ تمثيل lwم Xثر ع]� ا|�و Xفقي وا�Mطأ املعيار ل¦ل ( القمع ش¦ل مخطط ر

 الTU ا��ذف وëضافة طر!قة باستخدام) 3(ش¦ل  � املوáâ) رو الرأ��lwTم أثر ع]� ا|�
 التأثlw �Sم متوسط مالءمة مدى  � التدقيق أجل من) Duval& Tweedie, 2000(اق��حhا

�ع تناسق بتقييم القمع |Mطط يالبصر الفحص �سمح حيث الغرض، لhذا ا|�سوب  أlwام زتو
�Sاسات تأث اسات مواقف ع]� والتعرف ا��ا��، البعدي تحليلال  � املتضمنة Xولية رالد  الTU رالد

نة شأrÚا من والTU مفقودة نت¦و أن يحتمل �ع �ذا زموا   .زالتو
  

  
�ع القمع مخطط يوáâ) 3(ش¦ل(    اسات تأث�S أlwام زلتو  )التحليل  � املتضمنة Xولية رالد

فقا       و
ً

قاء لدوائرا وسط  � املوجود ا�Mط ني¦و أن يجب القمع، |Mطط و متماثال رالز
ً

 قدر 
 القمع مخطط أن لالقو يمكن ولذلك الzشر، تحqS ع]� القضاء أجل من ا�lانبSن كال ع]� ëم¦ان

متماثال) 3(الش¦ل  �
ً

تماما، 
ً

اسة تضمSن إ�� يرجع ذلك  � السéب ولعل  اسات ا��الية رالد  رللد
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ة اسات راملzشو ة غ�S روالد اهوال املاجست�S رسائل مثل راملzشو  البعدي التحليل عينة  � ردكتو
القضاء تماما  � كب�S �ش¦ل أسhم ما و�و الrtائية،

ً
 �Sع]� تأث qSشر تحzال �اسة     .ا��الية رنتائج الد

      TUضافة الEشر تم استخدام طر!قة ا��ذف وy qSوللتأكد أيضا من عدم وجود تح
ً

 اق��حhا 
ل التا�� يوáâ نتائج تطبيق �ذه الطر!قة كما ، وا�lدو)Duval& Tweedie, 2000 (وتو!دي دوفال

  : ي]�

  )5(لجدو 
  )Duval and Tweedie (دوفال وتو!ديا��ذف وëضافة لنتائج اختبار 

اسات املفقودة  g  متوسط lwم Xثر   رعدد الد

  1.2  )املالحظ(ا|�سوب 

á1.2  امل��  
 صفر

áïدو السابق يتlا  أنھ ال توجد أي دل     باستقراء بيانات ا�rìراسات سلبية مفقودة، يلزم اضاف
يلعينة التحليل البعدي ا��ا��، ولذلك ;انت قيمة متوسط lwم Xثر ا|�سوب  ساو قيمة 

، مما يدل ع]� عدم وجود تحy qSشر  � �ذه )1.2(يمتوسط lwم Xثر املعدل والTU  ساو
اسة، وأن  �ذه  � علrÜا لا��صو تم TUال الدالة املوجبة النتائج يفسر أن يمكن ال الzشر تحqS رالد

اسة،  مما الzشر، بتحqS تتأثر لم ا��ا�� البعدي التحليل نتائج بأن لالقو يمكن آخر بمع¡� أو رالد
اسة نتائج  � الثقة يز!د   .ا��الية رالد

  :مناقشة النتائج
اســة �ـدفت      اســات Xوليــة نتــائج بــSن ت¦امــل إ�ــ� إحــداث ا��اليــة رالد  ديالبعــ التحليــل عينــة رالد

 طـالب لـدى الطبيعيـة العلـوم تحـصيل  ـ� البـصر!ة املنظمات اس��اتيجيات استخدمت والTU ا��ا��
اسـات، �ـذه إلrÜـا توصـلت الUـT والنتائج البيانات من مفيدة  عميمات واستقراء العام، التعليم  رالد

اســة) 51(تــم اســتخدام أســلوب التحليــل البعــدي لتحليــل بيانــات ذلــك ولتحقيـق  اميعــ أوليــة بــSن رد
اسة م،2020و 2000  .روالTU انطبقت علrÜا معاي�S الد

اســــــة أســــــئلة مــــــن لXو بالــــــسؤال املرتبطــــــة النتــــــائج كــــــشفت ولقــــــد      ـــأث�S وجــــــود عــــــن رالد  مرتفــــــع تـــ
وفقا البصر!ة املنظمات الس��اتيجيات

ً
 الطبيعية؛ العلوم تحصيل  �  العشوائية التأث�Sات لنموذج 

 املقابلــــة املئو!ــــة الzــــسبة قيمــــة بلغــــت كمــــا ،)1.2(ملــــش��كا Xثــــر lwــــم متوســــط قيمــــة بلغــــت حيــــث
جات متوسط أن �ع¡T و�ذا%) 38(املش��ك Xثر lwم ملتوسط  ا|lموعات  � الطالب تحصيل رد

ـــن مئو!ــــة نقطـــــة 38بمقــــدار أك£ـــــ� البــــصر!ة املنظمـــــات اســــ��اتيجيات اســـــتخدمت الUــــT التجر!éيــــة  مــ
جات متوسط  املعتادة، Eس��اتيجيات استخدمت الTU ةالضابط ا|lموعات  � الطالب تحصيل رد

ــــا ـــ� �ــــــش�S ممـ ـــ� التـــــأث�S إ�ـــ ــــ� البــــــصر!ة املنظمــــــات اســـــ��اتيجيات الســــــتخدام الكبSـــ  العلــــــوم تحــــــصيل  ـ
 .العام التعليم بمراحل الطبيعية

اسات نتائج مع تتفق النjيجة و�ذه       ,Erdogan ؛ Batdi, 2014؛2007العتوم ودي باز، (من ;ل رد
 ,Yeşilyurt؛ Schroeder, et al., 2018؛ Okursoy, 2009؛  Nesbit& Adesope, 2006؛2016
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ا إ�ــــ� أن اســـ��اتيجية خــــرائط املفـــا�يم ;أحــــد اســـ��اتيجيات املنظمــــات ) 2012 ت نتائجhـــ روالUـــT أشــــا
اسة ا��الية أيضا مع نتائج  تحصيل ع]� إيجا^ي البصر!ة تؤثر �ش¦ل الطالب، كما تتفق نتائج الد

ً
ر

اسTU ;ل من ت والLiu et al., 2014( TU؛ Batdi, 2015(رد أن اس��اتيجية ا�Mرائط  إ�� نتائجhما رأشا
  . الطالب تحصيل ع]� إيجا^ي الذ�نية ;أحد اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة تؤثر �ش¦ل

ت كما      اسة نتائج رأشا   � البصر!ة املنظمات تأث�S اس��اتيجيات أن lwم إ�� الثاyي سؤالhا  � رالد
ق �ــــشر إ�ــــ� لــــم الطبيعيــــة لــــومالع تحـــصيل وفقــــا دالــــة وفــــر

ً
البــــصر!ة  املنظمــــات اســــ��اتيجيات لنــــوع 

ــــش¦ل( ، الب¥ـــــــت ،Vالــ ـــرائط يالــــــدائر ـــــ�، خــــــرائط الذ�نيـــــــة، ا�Mــــ ـــــرائط التفكSــ ــــا�يم خـ  واملرحلـــــــة) املفـــ
اســــية اســـــة ومجــــال) يثـــــانو إعــــدادي، ابتـــــداÌي،(رالد  ;انـــــت حيـــــث) الكيميــــاء الفqSيـــــاء، العلــــوم،(رالد

�س ;ــــان آخــــر ¡ــــ�بمع). p>0.05(قيمــــة   ــــ� مjــــشا�rة تــــأث�Sات البــــصر!ة املنظمــــات اســــ��اتيجيات رلتــــد
اسية املرحلة أو Eس��اتيجية نوع عن النظر �غض الطبيعة العلوم تحصيل اسة مجال أو رالد   .رالد
اسـة ;ـل مـن  نتـائج مـع تتفـق النjيجـة      و�ـذه  والUـSchroeder  et al, 2018 (T؛ Batdi, 2014(رد

ت  ال البصر!ة املنظمات اس��اتيجيات ;أحد املفا�يم خرائط اس��اتيجية تأث�S أن  إ��نتائجhما رأشا
اسـة مجـال بـاختالف يختلـف اسـة نتـائج مــع النjيجـة �ـذه تختلـف ب¥نمـا. رالد ) Liu et al, 2014(رد

TUت وال ع]�  البصر!ة املنظمات اس��اتيجيات ;أحد الذ�نية ا�Mرائط اس��اتيجية تأث�S أن إ�� رأشا
اســـة مجـــال بـــاختالف  الطـــالب يختلـــفتحـــصيل اســـية، واملرحلـــة رالد اســـة وكـــذلك رالد  ,Batdi(رد

2014 (TـــــUت وال ــــأث�S أن إ�ــــــ� رأشـــــا ــــ��اتيجية تـ ــــد خـــــرائط املفـــــا�يم اســ ــــ��اتيجيات ;أحــ  املنظمــــــات اسـ
اسية باختالف املرحلة ع]� تحصيل الطالب يختلف البصر!ة   . رالد

اســـة نتـــائج اخـــتالف الباحـــث وو�عــز         اســـات عــن ا��اليـــة رالد ق إ�ـــ� الـــسابقة رالد  عـــدد  ـــ� والفـــر
اســات اســـة ففــي للتحليـــل خــضعت الUـــT رالد اســـة،)40(فحــص تـــم) Liu et al, 2014 (رد  و ـــ� ر د

اســة اســة،)41(فحــص تــم) Batdi, 2014(رد اســة ا��اليــة تــم فحــص ر د اســة، ) 51(رب¥نمــا  ــ� الد رد
اســــات املـــستخدمة  ــــ� املن�lيــــة  ـــ� Eخــــتالف وكـــذلك البعــــدي  للتحليــــل خـــضعت _يـــة الUــــTالعر رالد

تكزت  املعا�lـات مـن نـوع أي تقـديم يـتم ال معتـادة ضـابطة مجموعات استخدام ع]� را��ا�� والTU ا
فضال �ذا لhا و�و ما سا�م  � تMïم قيم lwوم Xثر للمعا�lات الTU يتم استخدامhا،

ً
 تأث�S عن 

اسـات فrÜـا ىرتجـ الUـT للب¥ئـات الثقـا � التأث�S إن حيث الثقافة اختالف إسـhاما �ـسhم رالد
ً

كبSـ�ا 
ً

  ـ� 
  .إلrÜا التوصل يتم الTU النتائج

اسة ا_^الية  رأوجھ القصو ~u الد  ر
ن       اســــة ا��اليــــة يمكــــن أن يjناولhــــا بــــاحثو أخــــر ولعــــل �نــــاك عــــددا مــــن أوجــــھ القــــصو  ــــ� الد نر ر

ً

اسة �l£� أوجھ القصو �ذه نوجز�ا فيما ي]� ربالبحث والد   :ر
ات ملا ;انت معظم ا .1 اسات Xوليـة  ـ� عينـة التحليـل البعـدي ا��ـا�� قـد اسـتخدمت إختبـا رلد ر

ة مباشــــرة �عـــد ëنrìـــاء مـــن تطبيــــق املنظمـــات البـــصر!ة دو النظـــر إ�ــــ�  ن�عديـــة طبقـــت بـــصو ر
منيــة مناســبة ع]ــ� التحــصيل، فــإن  ر ف�ــ�ة  زالتــأث�S طو!ــل املــدى أو �عــد مــر اســة و  ةا��اليــرالد

اســـات املـــستق ات تjبعيـــة، ريق�ـــ�ح أن  ـــستخدم الد ربلية  ـــ� مجـــال املنظمـــات البـــصر!ة اختبـــا
 �Sـذه املنظمـات ع]ـ� التحـصيل أو أن �ـذا التــأث� �Sتاجات تتعلـق بـدوام تـأثzللتوصـل إ�ـ� اسـت

ر الوقت  .ولم يضمحل أو يضعف بمر
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اسة تاقتصر .2 قدو التطـر لنتـائج  والثانو!ـة، وEعدادية Eبتدائية املراحل ع]� ةا��الي رالد ن
!ــاض Xبحـوث املنظمــ طفـال واملرحلــة ا�lامعيـة، ولــذلك رات البـصر!ة الUــT طبقـت  ــ� مرحلـة 

اسةق��ح ات  . إجراء تحليل �عدي لنتائج البحوث الTU أجر!ت ع]� �ذه املراحلة ا��اليرالد
اســـة تا�تمـــ .3  خـــرائط(Ýـــ� البـــصر!ة املنظمـــات اســـ��اتيجيات مـــن أنـــواع بخمـــسة ةا��اليـــ رالد

، الب¥ـت مخطـط ،)V(الـش¦ل ) املفــا�يم خـرائط التفكSـ�، خـرائط الذ�نيـة، �Mــرائطا يالـدائر
ىدو التطر لنتائج بحوث املنظمـات البـصر!ة Xخـر مثـل مخطـط عظـم الـسمكة، مخطـط  ق ن

KWLــــا، ولـــــذلك ت��Sن وغSاســـــةق�ــــ�ح ، وأشــــ¦ال فـــــ ـــراء تحليــــل �عـــــدي لنتـــــائج ة ا��اليــــرالد  إجــ
 .الطبيعية العلوم تحصيل  � البصر!ة للمنظمات ىالبحوث الTU استخدمت Xنواع Xخر

اســةإقتــصر  .4 ثر�ــا ع]ــ�  ع]ــ� تحليــل نتــائج بحــوث املنظمــات البــصر!ة و عــرف أة ا��اليــرت الد
ـــةتعــــــرض التحــــــصيل X;ــــــادي�T ولــــــم ت اســـ ــــل ة ا��اليــــــرالد ــــة نــــــواتج  علــــــم أخــــــر مثــ اســ ى إ�ــــــ� د ر

ـــ� العليــــــا، أو إخــــــتالف مــــــستو!ات  ات التفكSـــ ــــا ــــصر!ة، ام مhــ ـــــات نحــــــو املنظمــــــات البــ رëتجا�ـ
اسةق��ح لك من العوامل ومن ثم تغ�S ذالدافعية و اسات تحليل �عدي ة ا��اليرالد ر إجراء د

 .ع]� عامل أو أك»� من �ذه العوامل
اســة ا��اليـــة التحــصيل X;ـــادي�T  ــ� العلـــوم الطبيعيــة دو التطـــر إ�ــ� تحليـــل  .5 قتناولــت الد ن ر

اســـــات ëســــــ ــــل الر!اضـــــيات أو اللغـــــة العر_يـــــة أو الد اســـــية أخـــــر مثــ ــــائج مـــــواد د رنتـ المية أو ىر
اسـات  اسة ا��اليـة إجـراء تحليـل �عـدي لنتـائج الد اسات ëجتماعية ومن ثم تق��ح الد رالد ر ر

 .الTU أجر!ت ع]� �ذه املواد
س  .6 اسة ا��الية Xثر العام لنتائج التحليل البعدي ع]� الطالب العاديSن  � املدا رتناولت الد ر

�ر!ـة دو التطـر لنتـائج البحـوث الUـT قـد X قواملعا�د ن مـن ن ت¦ـو أجر!ـت ع]ـ� تالميـذ وطـالب ز
اسةق��ح يذو ëحتياجات ا�Mاصة ولذلك ت  إجراء تحليل �عدي لنتائج البحوث ة ا��اليرالد

 .الTU أجر!ت ع]� �ذه الفئات

اسةتوصيات    : رالد
اسة نتائج عنھ أسفرت ما ضوء  �  : التالية التوصيات تقديم يمكن ا��الية، رالد

اسةEستفادة من نتائج  � ت إ�� تفو طالب ا|lموعات التجر!éية ا��الية  رالد قوالTU أشا ر

ست باستخدام اس��اتيجيات املنظمات البصر!ة ع]� طالب ا|lموعات الضابطة  رالTU د

ست باالس��اتيجيات املعتادة بzسبة مئو!ـة بلغـت  ممـا يمثـل دلـيال ملتخـذي %) 38(رالTU د
ً

ات امل تعلقــة بتـضمSن اسـ��اتيجيات املنظمــات رالقـرار يمكـن Eسـjناد إليــھ  ـ� اتخـاذ القـرا

!ب املعلمSن قبل وأثناء ا�Mدمة  .رالبصر!ة  � برامج إعداد وتد

نمـن Xفــضل أن يتوقـف البــاحثو عـن اســتخدام مجموعـات ضــابطة ال تتعـرض ألي نــوع  �
ـــة lwــــــم Xثـــــــر للمعا�lــــــات الUــــــT يـــــــتم  ــــMïم قيمـــ ــــ� تـــ ـــــات ألن ذلـــــــك يــــــؤدي إ�ــ مــــــن املعا�lـ

 . استخدامhا

ة استخدا � اسـات والبحـوث املـستقبلية ألن ذلـك ورضر رم عينـات ذات أlwـام كبSـ�ة  ـ� الد

  .يؤدي إ�� إعطاء تقديرات أك»� دقة ��lوم Xثر
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ة � ات عقد ورضر !éية ردو !ب تتضمن ا�Mدمة أثناء العلوم ملعل�T رتد  اسـتخدام ع]ـ� رالتـد
�� بنمطrÜــا البــصر!ة املنظمــات اســ��اتيجيات  والوســائل Xدوات وتــوف�S وëلك��وyــي رالــو

مة  ذلك  لتحقيق زالال

ة � ــــي العــــالم ىمــــستو ع]ــــ� إلك��ونيــــة بيانــــات قاعــــدة إyــــشاء ورضــــر  البحــــوث تتــــضمن الع̂ر
اســات �س بوجــھ عــام  و ــ� مجــال املظمــات البـــصر!ة  قوطــر املنــا�þ مجــال  ــ� روالد رالتــد

 جـودة معـاي�S إ�ـ� القاعـدة لhـذه لالنـضمام املر�ـ�ة البحوث تخضع بحيث بوجھ خاص،
اسا اسـة، �ـذه  ـ� توضـيحhا تـم الX TUولية ترالد ة مـع رالد جات تـوف�S ورضـر  ا�Mـام رالـد

اسة ل¦ل  .القاعدة �ذه  � قبولhا تم أولية رد

ة � ات جامعيـــة أو عقــــد ورضـــر ات رتقــــديم مقــــر !éيــــة ردو !ب  ـــسrìدف رتد   ــــ� البــــاحثSن رتــــد
 ائجنتـــ تحليـــل  ــ� البعـــدي التحليــل أســـلوب اســـتخدام كيفيــة ع]ـــ� ال��بو!ــة العلـــوم مجــال

اسات  .السابقة Xولية رالد

اســـةوجــھ ت � اســـة العالقــات الـــسبéية بــSن املتغSـــ�ات مـــن ة ا��اليــرالد ر نظـــر البــاحثSن إ�ـــ� د
خــالل تــصميمات أك»ـــ� صــرامة  ـــ� بحــو�rم مثـــال ذلــك اســـتخدام التــصميم التجر!åـــT ذى 

ـــات العـــــشوائية  ألنـــــھ أك»ـــــ� التـــــصميمات ) Randomized Control Desgin(ا|lموعـ
  .  عناية بإيجاد العالقات السبéية بSن املتغ�Sاتالتجر!éية
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  املـراجــع

أوال
ً

  :املراجع العر�ية: 

ــــال صـــــادق قمنـــــا�þ البحـــــث وطـــــر التحليـــــل ëحـــــصاÌي  ـــــ� العلـــــوم ). 1991. (أبـــــو حطـــــب، فـــــؤاد وآمـ

  .مكتبة Xنجلو املصر!ة. وال��بو!ة وEجتماعية النفسية  

ــــــود ـــاء محمــــ جـــــــ ــــــة م). 2006. (رأبـــــــــوعالم،  ــــــسية وال��بو!ــــ ـــــــ� العلــــــــــوم النفــــ دار ). 5.ط(نــــــــــا�þ البحـــــــــث  ـــ

  .الzشر لlNامعات 

ــــدالرحمن ـــــة  ــــــ� الفqSيـــــــاء الطبيــــــة  ـــــــ� اكjـــــــساب ). 2017. (اســــــماعيل، دمحم عبـــ ــــدة مق��حــ فاعليــــــة وحـــ

ات العملية لدى طالبات الثانو!ة الفنية للتمر!ض  ــــــــــ� رسالة ماجست�S [ راملفا�يم واملhا غSـ

ة �رلقا�رة با;لية ال��بية . ]رمzشو X ز، جامعة.  

*
 ــ� تحـــصيل طلبــة الـــصف  (V)أثــر اســـتخدام خر!طــة الــش¦ل). 2004. (ب¡ــT يــوyس، أحمـــد ســالم1

ــــــــا   ـــــــاrsم نحو�ـ ــــاء واتجا�ــ ــــادة الكيميـــــ ــــــ�T ملـــــ ــــــة [التاســـــــــع Xسا�ـــ ــــست�S، ا�lامعـــ ــــــالة ماجـــــ رســـ

   .قاعدة معلومات دار املنظومة ]الhاشمية  

أثــــــر اســــــتخدام خــــــرائط املفــــــا�يم  ــــــ� ). 2012. (ا��ــــــدا^ي، داود عبــــــدامللك وحــــــسن، غــــــدير ســــــيف*

�س   العلـــــوم ع]ــــ� التحـــــصيل العل�ـــــT لـــــدى طالبــــات الـــــصف الـــــسادس مـــــن مرحلـــــة  رتــــد

  Tسا��X لة العر_ية لل��بية العلمية والتقنية، . التعليمl|158-133، )1(1ا.  

ــــد ـــــداملنعم أحمـــــ ــــــل البعـــــــــدي). 2021. (حـــــــــسن، عبــــ ــــ� التحليـــ سلـــــــــسلة  pdf].مـــــــــسjند[ محاضـــــــــرات  ـــــ

 Sةمحاضرات غ �ر بالقا�رة. ر� مzشو X ز;لية ال��بية، جامعة.  

ـــــــد ـــال عبدا��ميــ ، كمــــــ ــــــو !تـــ ــــسSن و ـــــسن حـــــ ، حــــ ــــــو ن!تـــ زن ــــــو ). 2003. (ز ـــــــن منظـــ �س مــ ـــــد ــــــتعلم والتــــ رالـــ ر

  .عالم الكتب البنائية،   

ــــسيد عبدالـــــــدايم ــــفي تحلي]ـــــــ� لتجميـــــــع نتـــــــائج ). 2006. (ســـــــكران، الـــ ــــــن�þ وصـــ اء التحليـــــــل كمـ رمـــــــا و

ــا  ــــ� مجـــال ال��بيــــة   !ق، . وعلـــم الــــنفسالبحـــوث وت¦املhـ ، )53(زمجلـــة ;ليــــة ال��بيـــة بالزقــــا

 1-38.  

                                                
تحلیل ال)عد- الحالي والتي هى )عض الدراسات األول"ة لعینة الفي قائمة المراجع المراجع المشار الیها بنجمة  1

  . ذ3رها في هذه الدراسةتم
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ــــسر مـــــصطفى* فعاليـــــة اســـــ��اتيجية بنـــــاء خـــــرائط املفـــــا�يم  عاونيـــــا  ـــــ�  علـــــم ). 2000. (يالـــــسيد، �ـ
ً

ات    .248  -207، )4(3ا|lلة املصر!ة لل��بية العلمية، . رالعلوم باملرحلة Eبتدائية باإلما

ــــدين ــــال الــ اســــــات ). 1987. (عبدا��ميـــــد، دمحم جمـ ـــلوب التحليـــــل البعــــــدي لنتـــــائج البحـــــوث والد رأســ

  .357-317، )5(5حولية ;لية ال��بية، . السابقة 

ـــــــسSن ــــ�Sh حـــــ ة العتـــــــــــوم، ســــــــ ــــــــــاز، ثيـــــــــــودو ـــــــــتخدام ). 2007. (رودي بــ ـــة اســـ ــــــو�� لفاعليـــــــــ ــــل الفــــــ التحليــــــــ

. اســـ��اتيجيTU ا�Mـــرائط املفا�يميـــة والـــتعلم باالستقــــصاء  ـــ� تحـــصيل الطلبـــة  ـــ� العلــــوم  

  X لةl|العلوم ال��بو!ة، ا �272 -251، )3(3ردنية  .  

فاعليـــة اســـتخدام خـــرائط التفكSـــ�  ـــ� تنميـــة التحـــصيل وخفــــض ). 2017. (عـــز الـــدين، �ـــ�ر دمحم*

ميـــة  ـــ� الكيميـــاء التحليليـــة وأســـاليب   زالعـــبء املعر ـــ� املـــصاحب ��ـــل املـــشكالت ا�Mوار

ـــــة باململكــــــة ال   ـــــة الثانو!ـ ــــات املرحلـ ــــسعوديةالــــــتعلم املفــــــضلة لــــــدى طالبــ ــــة الــ ا|lلــــــة . عر_يــ
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