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المقدمة

إن عممية االنتباه ىي أحد العمميات المعرفية التي تسيم في التعمم الفعال ،وان
ممارسة التحكم في العمميات المعرفية في الذاكرة العاممة يمكن الفرد من منع تداخل المعمومات
السابقة والحالية؛ مما يسيل عممية معالجة المعمومات المتعمقة بميمة التعمم أثناء المعالجة
 (Hulbert & Anderson, 2008).إن أحد المحددات الرئيسية لمتحكم المعرفي ىو قدرة
الكف  Inhibitionوالتي يمكن تعريفيا بأنيا القدرة عمى إيقاف أنواع السموك أو األفكار غير
المبلئمة وغير اآلمنة ،والتي لم تعد مطموبة لمميمة الحالية قيد المعالجة .وعرف ماكمويد
) (MacLeod, 2007الكف المعرفي  Cognitive Inhibitionبأنو إيقاف أو تعطيل أحد
العمميات العقمية سواء بقصد أو دون قصد .وتتمثل الميمة الرئيسية لمكف المعرفي في السيطرة
عمى العمميات المعرفية عن طريق حل التداخل بينيا ))Phenix, 2004؛ حيث يدرك كثير من
األشخاص األىمية لكون الشخص قاد ار عمى الحد من التداخل بين العمميات المعرفية بإبعاد
المحتوى غير ذي العبلقة بموضوع التفكير (.(Johnson, 2007
كما يؤثر الكف المعرفي عمى كفاءة أداء الذاكرة العاممة ((working memory
التي تعتمد عمى عممية الكف لمنع وصول المعمومات المشتتة إلييا ،وتحديث محتوياتيا
عن طريق إزالة المعمومات التي لم تعد ذات صمة بالميمة التي يجري معالجتيا
) (Joormann et al., 2007حيث إنيا تتميز بالقدرة عمى معالجة المعمومات المؤقتة ذات
الصمة بالميمة الحالية من أجل توجيو األنشطة المستقبمية؛ فالذاكرة العاممة تختزن دائما
معمومات نشطة ،فكل عنصر يدخل إلييا لو مستوى معين من التنشيط وال يتوقف ىذا التنشيط
عمى ما إذا كان ىذا المستوى ىو مستوى الكممة أو العبارة أو الموضوع ككل ،وتعرف الذاكرة
العاممة بأنيا وحدة معالجة يتم من خبلليا معالجة المعمومات ونقميا إلى الذاكرة طويمة األمد؛
سواء كانت ىذه المعمومات ممثمة عمى شكل رموز لفظية أو بصرية مكانية ،أو حركية معنوية،
أو بأية رموز أخرى.
وأشارت العديد من الدراسات إلى أىمية الكف ودوره الكبير في التعمم كدراسة
البتول ( )0202والتي بحثت عبلقة الفيم القرائي بسياقات الكف لدى تبلميذ الصف
الثاني من المرحمة االبتدائية ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية عكسية
بين الفيم القرائي والكف بإدخال متغير الوقت؛ وخمصت دراسة اوبيرل وكيمبرلي وريتشي
) (Oberle, Kimberly, & Reich, 2013إلى أن الكف المعرفي مؤشر ميم لمنجاح
األكاديمي ،ويمعب دو ار ميما في اإلنجاز في الفصول الدراسية ،كما كشفت دراسة ديمايستري
وريتشارد وكانيت ) (Demagistri, Richards, & Canet, 2014عن وجود ارتباط إيجابي
بين كل من الكف المعرفي ،والذاكرة العاممة ،والميارات المفظية ،واستنتجت الدراسة إلى أن
األداء في ميام الذاكرة العاممة والكف المعرفي ،يتحسن تدريجيا خبلل فترة المراىقة.
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وتشير قيمة الميمة ) (task valueإلى نوعية الميمة التي تسيم في زيادة أو خفض
احتمال أن يقوم الفرد باختيارىا وتحقيق اإلنجاز األفضل فييا (،)Eccles, 2005
وأن دافع الفرد لممشاركة في أي نشاط يعتمد عمى عنصرين ىما توقع النجاح وقيمة
الميمة ،وتوقع النجاح ىو اعتقاد الفرد بقدرتو عمى إكمال الميمة بنجاح ،وقيمة الميمة
ىي إدراك الفرد عن الفائدة ،واألىمية والمتعة التي سيحصل عمييا عند أدائيا ليذا النشاط
) ،(Eccles & Wigfield, 2002وتتحدد قيمة الميمة لمفرد من خبلل أربعة مكونات ىي:
قيمة التحصيل ) ، (attainment valueوالقيمة الذاتية ) ،(intrinsic valueوقيمة المنفعة
) ،(utility valueوقيمة التكمفة ).(Eccles, Susan, Wigfield, 2005))cost value
ومما سبق يتضح دور كل من الكف المعرفي وقيمة ميمة التعمم وأثرىما في توجيو
سموك الفرد نحو التعمم؛ وبالتالي تحقيق النجاح األكاديمي وتحسين أدائو وصوال إلى أعمى
مستويات اإلنجاز؛ وبالرغم من ذلك فيناك القميل من الدراسات العربية التي بحثت في الكف
المعرفي ،وعبلقتو بمتغيرات مختمفة؛ كدوره في اكتساب المعارف العممية وبيان أثره في البناء
العممي لمفيوم السببية لدى الطفل (إدريسي ،)0222 ،وعبلقتو بالفيم القرائي (البتول)0202 ،
وأثره في صعوبات تعمم القراءة بمقارنة أدائيم بالتبلميذ العاديين (لسبط ،)0200 ،ودراسة
تطوره لدى األطفال (العزاوي ،)0226 ،والعبلقة بين نمو سياقو داخل الذاكرة العاممة بنمو
مفيوم العدد.
ونظ ار لقمة الدراسات العربية التي تناولت الكف المعرفي كما تقدم أعبله ولندرة بحث
قيمة ميمة التعمم في أغمب الدراسات العربية والعمانية ،ولعدم وجود دراسات ربطت بين
المتغيرين حسب إطبلع الباحثين؛ تأتي ىذه الدراسة لتبحث أثر قيمة ميمة التعمم في الكف
المعرفي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في التعميم.

مشكمة الدراسة
من المبلحظ في المجال التربوي أن العديد من الطمبة ليس لدييم القدرة عمى المحافظة
عمى تركيزييم وانتباىيم أثناء عممية التعمم ،وأنيم يستجيبون لمشتتات يمكن أن توجد في البيئة
الصفية وخارجيا ،وذلك ناتج عن عدم قدرتيم عمى كف االنتباه لمثل ىذه المشتتات؛ خاصة
عندما يكون موقف التعمم خاليا من المؤثرات والمعينات السمعية والبصرية ،وكذلك عند استخدام
استراتيجيات التدريس التقميدية التي تجعل الطالب مجرد متمقي لما يقولو المعمم ،مما يخفض من
قيمة ميمة التعمم لديو ،خبلفا لميام التعمم التي تتميز بتنوع المثيرات السمعية والبصرية المرتبطة
بموضوع التعمم من وسائل وأنشطة تعميمية فردية وجماعية وتقنيات حديثة تجعل الطمبة أكثر
انتباىا وتفاعبل أثناء الموقف الصفي ،وأكثر حرصا عمى حضور الحصص الدراسية ،مستمتعين
بمشاركتيم المعرفية في تنفيذ ميام التعمم ).( Liem, Lau, & Nie, 2008
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وبناء عمى توصيات العديد من الدراسات السابقة والتي أكدت عمى ضرورة االىتمام
بقيمة ميمة التعمم لدى الطمبة ،واستخدام استراتيجيات التعمم المناسبة لميام التعمم ،وأىمية تنمية
الميارات التعميمية والتعممية ،وتوجيو الممارسات التربوية أثناء الموقف الصفي لرفع قيمة ميمة
التعمم لجعميم أكثر انتباىا؛ تأتي ىذه الدراسة لتبحث أثر قيمة ميمة التعمم في الكف المعرفي
لدى طالبات الصف السادس األساسي في محافظة شمال الباطنة بسمطنة عمان.

فرضيات الدراسة
تناولت الدراسة الفرضيات اآلتية:
 -0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكف المعرفي عند مستوى ( (2.22بين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لدى طالبات الصف
السادس األساسي.
 -0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكف المعرفي عند مستوى ( )2.22بين
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي لدى طالبات الصف
السادس األساسي.

أهمية الدراسة
نظ ار ألن عممية الكف ىي عممية انتقائية يستطيع اإلنسان السيطرة عمييا والتحكم بيا
( (Hulbert & Anderson, 2008وألن الكف المعرفي مؤشر ميم لمنجاح األكاديمي،
ويمعب دو ار ميما في اإلنجاز في الفصول الدراسية كما أشارت العديد من الدراسات

 (Oberle et al., 2013; Thompson & Gathercole, 2006).لذا فإن اىمية الد ارسة
الحالية تتمثل في إثراء أدبيات عمم النفس في البيئة العربية ،لكونيا الدراسة الوحيدة حسب اطبلع
الباحثين التي تبحث في أثر قيمة ميمة التعمم عمى الكف المعرفي ،وتقدم شرحا أللية عمل الكف
المعرفي وما تضمنتو من معارف ودراسات بحثت فييا باعتبارىا عممية معرفية ميمة ،تؤثر عمى
الكثير من العمميات العقمية األخرى كاالنتباه ،واإلدراك ،وحل المشكبلت ،والقدرة عمى التعمم،
واكتساب المعمومات .كما ان الدراسة الحالية تكتسب أىميتيا من خبلل المنيج شبو التجريبي
الذي تم استخدامو والذي يضمن التحكم في متغيرات الموقف االكاديمي لضمان الحصول عمى
نتائج دقيقة تبحث العبلقات السببية .كما ان عينة الدراسة الحالية التي تراوحت أعمارىم بين

 00 -00سنة يضفي أىمية خاصة لمدراسة الحالية كونيا عينة قميل ما تم البحث فييا.
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اإلطار النظري
استخدم مفيوم الكف المعرفي لتفسير مجموعة من الظواىر في االنتباه ،واإلدراك
الحسي الحركي؛ ونتيجة لذلك أصبح استخدام مفيوم الكف يتم عمى نطاق واسع،
فعرفو رابي ( (Rabi, 2012بأنو القدرة عمى التحكم والتدخل عمى تصفية المعمومات
المتنافسة ،التي ال تمت بصمة إلى الميمة التي يجري تنفيذىا ،ورأى ىمبرت وأندرسون

( (Hulbert & Anderson, 2008أن الكف المعرفي يشير إلى نوع من التعطيل واإلزالة
لتمثبلت وتصورات خاطئة؛ ليحل محميا تصورات منطقية وتحميبلت عممية.

واقترح فريدمان ومياكي ) )Friedman & Miyake, 2004تصنيفا لوظائف الكف
المعرفي حيث أنيما نظ ار إليو كمجموعة واحدة من الوظائف يمكن أن تؤدى معا ،وقد مي از بين
ثبلثة وظائف مرتبطة بالكف .فأطمق عمى الوظيفة األولى كف االستجابة المرجحة أو المتوقعة
والتي تسمح بحجب االستجابة المعرفية السائدة ،والمرجح تفعيميا تمقائيا من قبل المحفزات
الحالية .اما الوظيفة الثانية تسمى بكف التشويش ،وىي كف االستجابة لممثيرات المشتتة لبلنتباه،

والتي تسمح بتركيز االىتمام عمى العناصر المطموبة (المناسبة) ،من خبلل تجاىل وبشكل
تمقائي لكل العناصر الحاضرة وغير المطموبة .وتمثمت الوظيفة الثالثة في مقاومة التدخل المبكر،
وتشير إلى القدرة عمى منع تنشيط أي من األفكار المنتيية أو غير المرغوب فييا ،والتي لم تعد
ذات صمة؛ ومن ثم مقاومة عمميات االقتحام من الذاكرة.

يؤثر الكف المعرفي عمى كفاءة أداء الذاكرة العاممة ،فالكف يعمل عمى التحد من وصول
المعمومات المشتتة إلى الذاكرة العاممة ،وتحديث محتوياتيا عن طريق إزالة أو الحد من تنشيط
المعمومات التي لم تعد ذات صمة بالميمة التي يجري معالجتيا (Joormann et al., 2007).

ولذلك نجد أن األشخاص الذين تعرضوا لتدمير فصيم الجبيي قد يعانون من عدم القدرة عمى
التحكم في االنتباه أو التخطيط لمقيام بعمل ما ،أو كف االستجابات غير المبلئمة .ومن ناحية
أخرى ،تمعب الذاكرة العاممة دو ار أساسيا في مراقبة االنتباه االنتقائي والكف المعرفي ،وأن العبء
او الثقل المعرفي المرتفع في الذاكرة يؤدي إلى اضطراب في ميمتي الكف واالنتباه االنتقائي
باعتبار أن آلية الكف ىي إحدى وظائف المركز التنفيذي لمذاكرة العاممة ،حيث يتميز المركز
التنفيذي بالقدرة عمى أداء مجموعة من الوظائف منيا :الكف المعرفي ،ومراقبة االنتباه،
والتنسيق بين الميام المتعددة ،وتنشيط المعمومات ،وصيانتيا في ذاكرة المدى
الطويل ).)Diamond, 2013
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فالشخص ذو القدرة الضعيفة في الكف المعرفي قد يحتفظ بمعمومات غير متصمة بالميمة
في الذاكرة العاممة ،األمر الذي يسمح لممعمومات غير المتصمة بحجز حيز فييا ،وبالتالي فإن
ىذه المعمومات قد تتداخل مع المعمومات الرئيسية المتعمقة بميمة االستيعاب؛ مما يجعميا قد
تؤثر سمبا في سعة الذاكرة العاممة من حيث المساحة المتاحة لتنفيذ الميام ،أو قد تؤثر في كيفية
تمثيل ىذه المعمومات المتعمقة بالميمة االستيعابية؛ وعدم تنفيذىا بكفاءة وفاعمية .وأظيرت دراسة
رونكادين وليون وريتش ودينيس ) (Roncadin, Leone, Rich,& Dennis, 2007أن القدرة عمى
تفعيل ومعالجة المعمومات في الذاكرة العاممة تعزى إلى كفاءة التنشيط في الكف المعرفي ،كما
دلت دراسة ثومبسون وكاثركول ) (Thompson & Gathercole, 2006إلى وجود عبلقة بين
ميام الذاكرة العاممة ومنيا الكف المعرفي والتحصيل الدراسي.
ومن ىنا تأتي عبلقة الكف المعرفي بعممية التعمم حيث إن اكتساب المعارف ليس آلية
ترتكز عمى تنشيط معارف مخزنة في الذاكرة فقط؛ بل أنيا آلية يمعب فييا الكف المعرفي دو ار
مركزيا ،حيث يساعد الكف المعرفي الفعال عمى زيادة كفاءة التعمم ،وحل المشكبلت ،وكفاءة
إدراك الفرد لممواقف .وفي المقابل فإن ضعف عممية الكف يولد إدراكا مشوىا؛ فاستجابة الفرد
اإلدراكية تكون سمبية لعدم قدرتو عمى الكف من تأثير انفعاالتو ومعتقداتو السابقة في المواقف
البلحقة (العزاوي.)0226 ،
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى الدور الميم لمكف المعرفي في عممية التعمم
كدراسة اوبيرل وكيمبرلي وريتشي ) (Oberle et al., 2013والتي كان من نتائجيا وجود
عبلقة دالة وموجبة بين كل من الكف المعرفي واإلنجاز في الرياضيات ،ودراسة كل من
ثومبسون وكاثركول ( (Thompson & Gathercole, 2006والتي أظيرت وجود عبلقة
موجبة بين القدرة عمى الكف المعرفي والتحصيل الدراسي ،وكذلك دراسة إدريسي ( )0222والتي
توصل فييا إلى أن عممية التعمم تقوم عمى آلية الكف المعرفي ،الذي يساعد المتعمم عمى بناء
المعارف العممية.
اما المتغير االخر الذي تتناولو الدراسة الحالية ىو قيمة الميمة ،حيث أن الميام التي
ينظر إلييا عمى أنيا ذات قيمة ،تكون ىي األكثر احتماال لربطيا مع مجموعة واسعة من النتائج
المحفزة ،بما في ذلك تحقيق أفضل إنجاز ( .(Wigfield & Cambria, 2010وقد أشار فيذر
( )Feather, 1992الى أن دافعية المتعمم ألداء ميمة ما تتحدد بعاممين ىما توقع النجاح في
الميمة ،وقيمة تحصيل ىذه الميمة .ويرى أنو عند توفر ىذين العاممين يطور الفرد شعو ار
بالفاعمية الذاتية التي تتمثل باعتقاد يحممو حول مقدرتو عمى النجاح في ميمات محددة .وعرفيا
روتر ) (Rotter, 1982بأنيا العائد المتوقع الذي سيحصل عميو الفرد من أدائو لميمة ما؛
بحيث يمكنو الحصول عمى ىذا العائد بطريقة مباشرة من خبلل الميمة ذاتيا ،أو بطريقة غير
مباشرة من خبلل الدور األساسي في الميمة ،والذي يؤدي إلى تحقيق العائد المتوقع.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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وضع أتكنسون نظرية توقع القيمة (  ،) expectancy value theoryوأوضح فييا أن

توقع الفرد لمستوى أدائو في ميمة ما ،وادراكو الذاتي لقدراتو والنزعة أو الميل لمحصول عمى
النجاح أمر متعمم ،وىو يختمف بين األفراد ،كما أنو يختمف عند الفرد الواحد في المواقف
المختمفة ،وأن مستوى الدافعية ناتج عن مدى القيمة التي يعطييا الفرد لميدف الذي يسعى

لمحصول عميو (أحمد )0225 ،وان مستوى الدافعية يتأثر بعوامل رئيسية ثبلثة عند قيام الفرد

بميمة ما وىي الدافع لموصول إلى النجاح واحتماالت النجاح والقيمة الباعثة لمنجاح .أما من
ناحية التطبيق في غرفة الصف فإن أتكنسون يرى بأن العوامل الثبلثة يمكن أن تقوى أو تضعف

من خبلل الممارسات التعميمية ،لذلك من الميم أن يعمل المعمم عمى تقوية احتماالت النجاح،

واضعاف احتماالت الفشل ،وأن يعمل عمى تقوية دافع التحصيل عند طبلبو من خبلل مرورىم
بخبرات النجاح ،وتقديم ميمات فييا درجة معقولة من التحدي ،وتكون قابمة لمحل.

وقدمت إكميس ( (Eccles, 2005نموذجا نظريا شامبل يربط بين الخيارات المتعمقة

باإلنجاز والتي تتأثر بعاممين ىما توقعات الفرد لمنجاح ،والقيمة التي يولييا الفرد لمختمف
الخيارات المتاحة والتي رأت فييا تأثير العوامل البيئية ،وسموك المعمم والوالدين ،وانجازات الفرد
التي حققيا ،والعمميات المعرفية التي تتضمن إدراك الفرد وعزوه السببي ،متصمة باألىداف التي

تتصل بشكل متبادل بكل من مفيوم الذات في ميمة معينة ،وادراك الفرد عن صعوبة ميمة ما،

وأوضح وجفيمد واكميس ( )Wigfield & Eccles, 2000أن ىذه العوامل تؤثر في قيمة الميمة
المكمف بيا ،وتوقع الفرد عن نتيجة تمك الميمة ،مما يجعل الفرد أمام عدد من البدائل الختيار

تنفيذ ىذه الميمة ،والعمل بيا بكل إصرار ومثابرة ،وزيادة عدد المحاوالت لتحقيق اليدف،
واألداء الفعمي الذي تحتاجو تمك الميمة بناء عمى التوقع الذي يكونو الفرد عنيا .وبذلك
فإن النموذج الذي قدمتو إكميس يختمف عن نظرية توقع القيمة ألتكينسون في أمرين أوليما أن

كبل من التوقعات ومكونات القيمة أكثر تفصيبل ،وترتبط بمجموعة أوسع من المحددات

النفسية واالجتماعية والثقافية .وثانييما أنيا تفترض أن التوقعات والقيم يجب أن تكون

متصمة بشكل إيجابي مع بعضيا البعض ،بدال من أن ترتبط سمبيا عمى النحو الذي اقترحو
أتكينسون ( .)Eccles & Wigfield, 2002وقدمت إكميس في نموذجيا توقع القيمة

تصورات فكرية أوسع عن المكونات القيمية حيث قدمت اقتراحا يشتمل عمى أربعة مكونات

لمقيمة ذات صمة باإلنجاز وىي قيمة التحصيل ،والقيمة الذاتية ،وقيمة المنفعة والتكمفة

).)Eccles & Wigfield, 1992
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وتعرف ميمة التعمم بأنيا النشاط أو األسموب الذي تتم بو عممية التعمم من أجل تحقيق
أىداف محددة مرتبطة بموضوع التعمم ،وىي تمثل ما يقوم بو الطالب داخل غرفة الصف وتحت
إشراف مباشر من المعمم ،وتكون مدتيا قصيرة ،ومتابعتيا سريعة ،وقد ينفذىا الطمبة فرادى أو
جماعات ،مثل :حل بعض التدريبات ،والبحث في المعجم ،وتكوين الجمل ،ورسم الخرائط.
وأوضحت إيكميس أن الفرد يضفي المزيد من القيمة عمى الميام التي يعتقد أنيا تعكس كفاءة
عالية ( ،)Eccles & Wigfield, 1992والميام التي ينظر إلييا عمى أنيا ذات قيمة ىي
األكثر احتماال لربطيا مع مجموعة واسعة من النتائج المحفزة ،بما في ذلك تحقيق األداء
واإلنجاز األفضل فييا ) (Wigfield & Cambria, 2010وبذلك يمكن تعريف الميمة ذات
القيمة العالية  high task-valueبأنيا الميمة التي تجعل الفرد يدرك فائدتيا وأىميتيا وقدرتو
عمى إكماليا بنجاح؛ فيختار المشاركة فييا ،ويستمر في أدائيا ألطول فترة ممكنة مع شعوره
بالمتعة ،وبذل المزيد من الجيد والمثابرة حتى يتمكن من إكماليا ،وتحقيق أفضل إنجاز فييا
(.)Wigfield & Eccles, 2000
وميمة التعمم ذات القيمة العالية تصمم لتعطي الطالب الفرصة لمتعمم والفيم ،وصقل
مياراتو والمشاركة في عمميات صنع المعنى عن طريق االستفسار والتجريب واالستقصاء ،وحل
المشكبلت واستخدام معرفة الطبلب في نظام متكامل إلنتاج أفكار أصيمة (،)Sortino, 2014
حيث أشارت نازنين ( )Naznean, 2009إلى أن تركيز المتعمم في ميمة التعمم؛ يساعد عمى
كفاءة المعالجة أثناء القيام بيا.
أما الميمة ذات القيمة المنخفضة  low task-valueفتعرف بأنيا تمك الميمة التي
يعتقد الفرد أن لديو رغبة قميمة لمقيام بيا بشكل جيد ،ولكنو قد يستمر في أدائيا حتى لو لم يكن
مستمتعا بيا ،مما يرفع من مستوى تكمفة ىذه الميمة؛ نظ ار لوجود مشاعر سمبية مرافقة ألدائيا
كالممل والقمق والخوف من الفشل ،والخوف من العواقب االجتماعية لمنجاح مثل رفض األقران أو
غضب الوالدين ،والخوف من فقدان اإلحساس بقيمة الذات ،باإلضافة لمجيد المبذول في أداء
ىذه الميمة ) Wigfield & Eccles, 2000؛.)Wigfield, 1994
ونظ ار ألىمية قيمة الميمة عمى عممية التعمم فقد تناولتيا العديد من الدراسات كدراسة
الحارثي وواز وايساكسون ( )Al-Harthy, Was, & Isaacson, 2010والتي أشارت نتائجيا
إلى وجود عبلقة إيجابية بين قيمة الميمة واستراتيجيات التعمم العميق ،كما كشفت دراسة
الحارثي والظفري  (Al-Harthy & Aldhafri, 2014).عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة
بين قيمة الميمة والكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي ،ودلت نتائج دراسة ليم والو ونى
 (Liem et al., 2008).عمى أن قيمة الميمة ترتبط إيجابيا باستراتيجيات التعمم العميق.
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وتوجد العديد من الدراسات التي تناولت الكف المعرفي وعبلقتو بعممية التعمم

والذاكرة العاممة ،وغيرىا من المتغيرات األخرى ،فقد ىدفت دراسة دراسة اوبيرل وآخرون

)(Oberle et al., 2013

العبلقة بين الكف المعرفي وقبول األقران ،والتحصيل في

الرياضيات لدى عينة من المراىقين ،وبمغ عدد أفراد العينة ( )66طالبا وطالبة ،واستخدم

الباحثون مقياس القبول االجتماعي ،ومقياس محوسب لمكف المعرفي وىو اختبار السيطرة
الكفية ،وتم تقييم اإلنجاز في الرياضيات من خبلل درجات نياية العام الدراسي ،وقد دلت النتائج

عمى وجود عبلقة دالة وموجبة بين كل من الكف المعرفي وقبول األقران واإلنجاز في
الرياضيات عندما تم إدخال جميع المتغيرات الثبلثة في وقت واحد في نموذج االنحدار الخطي،

وتشير ىذه النتائج إلى أن الكف المعرفي ،وقبول األقران مؤشر ميم لمنجاح األكاديمي ،ويمعب
دو ار ميما في اإلنجاز في الفصول الدراسية.

وأشارت دراسة ىايدلماير وآخرين ( )Heidlmayr et al., 2014إلى دور ثنائية المغة

عمى الكف المعرفي باستخدام أثر ميمة ستروب ،وشممت العينة ( )33من ثنائيي المغة

الفرنسية -األلمانية الممارسين ليما بكفاءة عالية ،والذين يعيشون إما في فرنسا أو في بيئة لغوية
المانية ،وتم اختبارىم في الكف المعرفي باستخدام أثر ستروب عمى كممات فرنسية والمانية،

و( )30شخصا أحادي المغة الفرنسية تم اختبارىم في الكف المعرفي باستخدام أثر ستروب عمى
كممات فرنسية ،وأشارت النتائج إلى أن تواتر استخدام المغة الثانية في الحياة اليومية لؤلفراد

المتحدثين بمغتين يؤثر إيجابيا عمى فاعمية آلية السيطرة الكفية لدييم.

وىدفت دراسة ديمايستري وآخرون ) (Demagistri et al., 2014إلى اكتشاف الدور

الذي تمعبو عمميات الكف المعرفي والذاكرة العاممة فيما يتعمق بمستويات متفاوتة من أداء القراءة
والفيم لدى عينة من المراىقين تراوحت أعمارىم من ( )05-00عام ،وبمغ حجم العينة ()021

مراىقا .وتم تقييم األداء باستخدام مقياس الكف المعرفي وبطارية اختبارات الذاكرة العاممة،
واختبارات فيم النصوص واتقان القراءة ،واختبار الميارات المفظية ،ودلت نتائج الدراسة إلى أن

األداء عمى مقياس الكف المعرفي ،ومقياس الذاكرة العاممة ،وكذلك أداء القراءة والفيم زاد بشكل
ممحوظ مع التقدم في العمر .وعبلوة عمى ذلك أظيرت النتائج وجود ارتباط بين القراءة والفيم

والميارات المفظية ،والذاكرة العاممة والكف المعرفي ،واستنتجت الدراسة إلى أن الذاكرة العاممة

والكف المعرفي والقراءة والفيم ،تتحسن تدريجيا خبلل فترة المراىقة؛ إذ كان أداء المراىقين االكبر
سنا أعمى من األصغر عمى جميع المقاييس التي استخدمتيا الدراسة.
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من خبلل استعراض الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية اختمفت عن ىذه
الدراسات في اليدف منيا؛ حيث ىدفت إلى بحث أثر قيمة ميمة التعمم في الكف المعرفي،
بينما ىدفت الدراسات األخرى إلى بحث دور الكف المعرفي مع متغيرات مختمفة؛
كدوره في اكتساب المعارف العممية وبيان أثره في البناء العممي لمفيوم السببية لدى الطفل
(إدريسي ،)0222 ،ودراسة تطوره لدى األطفال (العزاوي ،)0226 ،ودوره في التحصيل
الدراسي  ،(Thompson & Gathercole, 2006).وفي التحصيل في الرياضيات
) ،(Oberle et al., 2013وفي أداء القراءة والفيم )(Demagistri et al., 2014
ودوره في تنمية المرونة اإلدراكية لدى األطفال ( ،)Ng, 2009وعبلقتو بالذاكرة
العاممة والقمق ).(Roncadin et al., 2007
كذلك يوجد العديد من الدراسات التي تناولت قيمة ميمة التعمم ،وعبلقتيا بمتغيرات
أخرى؛ حيث ىدفت دراسة الحارثي وآخرون ) (Al-Harthy et al., 2010الى بحث العبلقة
بين الكفاءة الذاتية ،وقيمة الميمة ،وما وراء المعرفة ،واستراتيجيات التعمم ،والتنظيم الذاتي ،وبمغ
حجم العينة ( )032طالبا وطالبة ،وتم استخدام عدة مقاييس وىي مقياس توجيات أىداف
اإلنجاز ،ومقياس الكفاءة الذاتية ،ومقياس قيمة الميمة ،ومقياس ميارات ما وراء المعرفة،
وأشارت نتائجيم إلى وجود عبلقة إيجابية بين قيمة الميمة ،والكفاءة الذاتية ،واستراتيجيات التعمم،
وأوصت الدراسة إلى ضرورة استخدام استراتيجيات التعمم المناسبة ،والطريقة المثمى الستخدام
الوقت ،والبيئة المتاحة لميام التعمم.
كما سعت دراسة الحارثي والظفري ( )Al-Harthy & Aldhafri, 2014لبحث
العبلقة بين قيمة الميمة ،والكفاءة الذاتية ،والتحصيل الدراسي لدى طمبة جامعة السمطان قابوس،
وبمغت عينة الدراسة ( )051طالبا وطالبة ،منيم ( )036من الذكور ،و( )012من اإلناث ،وتم
استخدام مقياس قيمة الميمة ،ومقياس الكفاءة الذاتية ،ونتائج التحصيل الدراسي ،وكشفت
دراستيم عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين قيمة الميمة والكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي،
كما أشارت نتائجيم إلى أن قيمة الميمة قادرة عمى توقع الكفاءة الذاتية لدى الطمبة ،وأوصت
الدراسة إلى ضرورة رفع المعممين لقيمة ميمة التعمم لدى الطمبة.
من خبلل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت قيمة ميمة التعمم نجد أن الدراسة
الحالية اختمفت من حيث اليدف عن الدراسات السابقة؛ حيث ىدفت إلى بحث أثر قيمة ميمة

التعمم عمى الكف المعرفي ،بينما ىدفت الدراسات االخرى إلى بحثيا مع متغيرات مختمفة؛ كدور

ميمة التعمم ذات القيمة العالية في مساعدة المتعممين عمى التنظيم الذاتي ،وزيادة انتباىيم
وقدرتيم عمى استخدام االستراتيجيات المعرفية ذات التجييز العميق مقارنة بميمة التعمم ذات
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القيمة المنخفضة ) ،(Sandrine, Mariane, & Etienne, 2007وأثر قيمة ميمة التعمم في
التنبؤ بالتحصيل الدراسي ودورىا في التنبؤ باستراتيجيات التعمم السطحي والعميق
) ،(Liem et al., 2008والعبلقة بينيا وبين الكفاءة الذاتية وما وراء المعرفة ،واستراتيجيات
التعمم السطحي والعميق ،والتنظيم الذاتي ) ، (Al-Harthy et al., 2010وعبلقتيا بمعتقدات
الكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي ) (Al-Harthy & Aldhafri, 2014وأثرىا عمى االنتباه
والمشاركة المعرفية لدى الطبلب.

منهجية الدراسة واجراءاتها

منهج الدراسة

استخدمت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي quasi-experimental design
لمناسبتو لموضوع الدراسة ،حيث تم اختيار فصمين دراسيين بحيث يمثل أحدىما المجموعة
التجريبية وتمقت ميمة تعمم (درس التبميط) ذات قيمة عالية ،ويمثل الفصل االخر المجموعة
الضابطة وتمقت ميمة تعمم (درس التبميط) ذات قيمة منخفضة ،وقد تم تقديم ميمتي التعمم في
اليوم نفسو لكل مجموعة عمى حدة ،وتم تقديم ميمتي التعمم (درس التبميط) لممجموعتين التجريبية
والضابطة ،ومن ثم تم قياس أثر قيمة ميمة التعمم (عالية /منخفضة) عمى الكف المعرفي عن
طريق القياس القبمي والبعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة.

المجتمع والعينة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السادس األساسي في محافظة شمال
الباطنة لمعام الدراسي  0202/0201والبالغ عددىن ( )1000طالبة ،موزعات عمى ()35
مدرسة و( )3واليات (و ازرة التربية والتعميم ،)0201 ،وقد تم اختيار الصف السادس ألنو يمثل
الفئة العمرية من ( )00-00عاما ،وىو العمر الذي يبدأ فيو الكف المعرفي في النضوج
تدريجيا كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات ( العزاوي; .)Rabi, 2012; Ng, 2009
وتكونت عينة الدراسة من ( )31طالبة من طالبات الصف السادس األساسي بوالية
السويق؛ حيث تم اختيار الوالية من بين واليات المحافظة الست بطريقة قصدية ،ثم تم اختيار
مدرسة أحد لمتعميم األساسي لمصفوف من ( )02- 2بالطريقة العشوائية من بين مدارس والية
السويق ،بعدىا تم اختيار فصمين عشوائيا من بين فصول الصف السادس بالمدرسة بحيث يمثل
أحدىما المجموعة التجريبية ،وتكونت من ( )30طالبة ،ويمثل اآلخر المجموعة الضابطة،
وتكونت من ( )33طالبة ،وتم استبعاد أحد أفرادىا لتغيبيا عن االختبار البعدي ،وقد تراوحت
أعمار المجموعتين من ( )00-00عاما.
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أداة الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية اختبا ار لمكف المعرفي لمصف السادس األساسي ،وتكون االختبار

من سؤال واحد و( )22فقرة ،لكل فقرة بدائل متعددة يختار المفحوص منيا البديل المناسب حسب
لون الشكل المعين الموجود داخل المربع؛ فيختار الشكل الذي يمثل تبميطا إذا كان لون المعين

أصفر ،ويختار الشكل الذي ال يمثل تبميطا إذا كان لون المعين أزرق ،وذلك خبلل مدة زمنية

محددة مقدارىا ( )00ثانية لكل مفردة؛ حيث بمغت مدة االختبار ككل ( )02دقائق .وتمثل درجة
الكف المعرفي عدد االجابات الصحيحة التي تحصل عمييا الطالبة.

وقد تم بناء ىذا االختبار بعد أن تمت مراجعة األدب النظري الخاص بمتغيرات الدراسة،

واالطبلع عمى العديد من اختبارات الكف المعرفي ،والتي استخدمت في دراسات متعددة كدراسة
رابي ( (Rabi, 2012التي استخدم فييا ثبلثة اختبارات لمكف وىي :اختبار السيطرة الكفية

(ميمة فبلنكر  ،)Flanker Taskوميمة (اذىب ال تذىب  ،(Go-No-Go taskوميمة
الصراع المكاني )ميمة سيمون  .(Simon taskوفي دراسات أخرى كدراسة نج ()Ng, 2009

ودراسة ثومبسون وجاثركول ) (Thompson & Gathercole, 2006تم استخدام اختبارين
لمكف المعرفي ىما :اختبار اشارة التوقف ) ،(Stop signalواختبار أثر ستروب

) ،Stroop Effectودراسة ىايدلماير وآخرون ) (Heidlmayr et al., 2014والتي استخدم
فييا اختبا ار واحدا ىو اختبار(أثر ستروب ،(Stroop Effectأما دراسة سمويس وآخرون

) (Sluis, Jong, & Leij, 2004فاستخدمت اختبا ار في الكف المعرفي مرتبطا بالحساب والقراءة.

وبتحميل اختبارات الكف المعرفي في الدراسات السابقة؛ نجد أن جميع االختبارات تكونت

من سؤال واحد وبدائل متعددة يختار المفحوص منيا البديل المناسب بأقصى سرعة ممكنة،

حيث يمثل عدد اإلجابات الصحيحة درجة الكف المعرفي ،وقد استندت الدراسة الحالية في إعداد
اختبار الكف المعرفي لميمة التعمم في الدراسة الحالية عمى دراسة ))Sluis et al., 2004
من حيث اختيار اليدف حسب لون المعين الموجود داخل المربع.

وفي ضوء نتائج تحميل اختبارات الكف المعرفي السابقة ،ومراجعة األدبيات تم بناء اختبار

في الكف المعرفي مرتبط بميمة تعمم في درس التبميط من كتاب الرياضيات لمصف السادس

األساسي وفقا لآلتي:
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 .0هدف االختبار :يقيس االختبار قدرة الطالبة عمى كف المعمومات المتعارضة التي ال تمت
بصمة لميمة التعمم المطموب تنفيذىا؛ بحيث يدل عدد االستجابات الصحيحة عمى درجة
الكف المعرفي لدى عينة الدراسة.

 .0محتوى االختبار :تكون االختبار من سؤال واحد و( )22فقرة ،لكل فقرة بدائل متعددة يختار
المفحوص منيا البديل المناسب حسب لون الشكل المعين الموجود داخل المربع.

 .3مدة االختبار :تحديد زمن االختبار وىو ( )02دقائق فقط وذلك ألنو الزمن المناسب
لمتطبيق عندما تم تجريبو عمى العينة االستطبلعية ،كما أن اختبار الكف المعرفي يحتاج
إلى سرعة اإلجابة تجنبا ألي مشتتات يمكن أن توجد أثناء تأدية االختبار.

 .1طريقة عرض االختبار :تم عرض االختبار من خبلل جياز عرض البيانات باستخدام
برنامج العروض التقديمية  Power pointبحيث تكون كل مفردة في شريحة واحدة ،ومدة
عرض كل شريحة ( )00ثانية فقط ،وتتغير الشرائح تمقائيا ،وتجيب الطالبة في ورقة إجابة

مستقمة ومخصصة ليذا الغرض مما يسيل عمييا اإلجابة.

 .2طريقة تصحيح االختبار :تعطى درجة واحدة لئلجابة الصحيحة وصفر لئلجابة الخاطئة،
حيث بمغ المجموع الكمي لمدرجات ( )22درجة.

ولمتحقق من صدق األداة في قياسيا لمكف المعرفي في ميمة التعمم الخاصة بدرس

الرياضيات ،تم عرضيا في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين بمغ عددىم ()3

محكمين في قسم عمم النفس وقسم المناىج بجامعة السمطان قابوس ،واقترح بعض المحكمين

تعريف المستجيب أن المون األبيض ليس من بين األلوان المستخدمة في تكوين األشكال في

جميع المفردات؛ وبالتالي وجود المون األبيض يعني وجود فراغات ،وبناء عمى ذلك فقد تم تغير

تعميمات االختبار لتتضمن تعريف الطالبة بأن المون االبيض في الشكل يعني وجود فراغ ،كما

تم تغيير بعض األشكال بناء عمى آراء المحكمين ،وقد بمغت نسبة االتفاق بين المحكمين عمى
أغمب المفردات  %022ماعدا  1أشكال .وتم التحقق من ثبات األداة بتطبيقيا عمى عينة

استطبلعية قواميا ( )05طالبة من طالبات الصف السادس األساسي من غير عينة
الدراسة األصمية ،حيث طبقت األداة عمى فصل دراسي من الصف السادس األساسي

بمدرسة عين جالوت لمتعميم األساسي ،وتم حساب معامل الفا لكرونباخ Cronbach's alpha
حيث بمغ ثبات األداة ( )2,62مما يدل عمى تمتع االختبار بدرجة ثبات عالية تفي ألغراض
الدراسة الحالية.
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مهمة التعمم
استندت ميمة التعمم في الدراسة الحالية عمى أسموب التعمم النشط الذي يجعل الطالب
نشطا وايجابيا ومتفاعبل أثناء الموقف الصفي ،حيث تم تحميل المحتوى إلى مفاىيم أساسية
وربطيا بنماذج محسوسة من بيئة الطالبات ،وصياغة األىداف السموكية واألنشطة
(الفردية والجماعية) والوسائل البلزمة لتحقيق ىذه األىداف .ويأتي تنفيذ ميمة التعمم بالتأكيد
عمى أىمية تصميم مواقف تعميمية ترفع من قيمة ميمة التعمم لدى الطمبة ،وتزيد من قدرتيم عمى
كف أي معمومات غير ذات صمة ،والتي يمكن أن تقتحم ذاكرتيم أثناء عممية التعمم ،مع ضرورة
اختيار أساليب وطرق تدريس تتبلءم مع موضوع ميمة التعمم ،وترفع من قيمتيا لدى الطمبة.

ومر إعداد ميمة التعمم بعدة خطوات أىميا تحديد اليدف العام لميمة التعمم مع
االستناد إلى األسس النظرية المفسرة لمكف المعرفي ،وعبلقتو بعممية التعمم .وكذلك تم الرجوع
الى نظرية توقع القيمة إلكميس كإطار مرجعي ،في رفع قيمة ميمة التعمم .ومن أجل إعداد

محتوى مناسب لميمة التعمم تم االجتماع بمجموعة من المعممات األوائل ،ومعممات مادة
الرياضيات الختيار درس يسيل تنفيذه بطريقتين التقميدية والحديثة باستخدام استراتيجيات التعمم
النشط ،بحيث يسيل إعداد اختبار لمكف المعرفي من محتوى ىذا الدرس ،حيث تم اختيار درس
التبميط من كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي ،وتضمن المحتوى المعرفي أنواع
األشكال اليندسية وخصائصيا ومفيوم التبميط واستخداماتو وخصائص األشكال التي تصمح
لمتبميط وأشكال التبميط في الطبيعة.

وبناء عمى ذلك تم تقسيم ميمة التعمم إلى نوعين ،واستند تقسيميما إلى نموذج مكونات

قيمة الميمة إلكميس:

 -1مهمة التعمم ذات القيمة المنخفضة
وتم فييا تقديم ميمة التعمم (درس التبميط من منياج الرياضيات لمصف السادس األساسي)
لممجموعة الضابطة بطريقة تقميدية؛ حيث تم استخدام اسموب المحاضرة فقط ،ولم يتم استخدام
أي وسائل أو معينات بصرية أو سمعية ماعدا السبورة واألقبلم ،وكانت المعممة ىي محور
عممية التعمم ،وتقوم بإلقاء المعمومات والحقائق في عبارات متسمسمة ،دون مراعاة الفروق الفردية
بين الطالبات ،وخصائصين المعرفية والنفسية والعقمية ،حيث تنصت الطالبات إلى ما تقولو

المعممة مما ينتج عنو قمة التفاعل الصفي ،وقمة التشويق وانخفاض انتباه الطالبات.
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 -0مهمة التعمم ذات القيمة العالية

وتم فييا تقديم ميمة التعمم (درس التبميط من منياج الرياضيات لمصف السادس

األساسي) لممجموعة التجريبية بطريقة تضمن ارتفاع قيمة الميمة لديين؛ وذلك باستخدام أساليب

تدري س متنوعة وحديثة ،واستخدام وسائل سمعية وبصرية ،ومجسمات ونماذج محسوسة من بيئة
الطالبات ،وأنشطة فردية وجماعية؛ مما يجعل التعمم أبقى أث ار ويجعل الطالب أكثر انتباىا

وتركي از مستمتعا بمشاركتو المعرفية أثناء عممية التعمم.

بعد االنتياء من إعداد محتوى ميمة التعمم بما تضمنتو من تطبيقات وأنشطة تم

عرضيا عمى مجموعة من المتخصصين بمغ عددىم ()5؛ إلبداء آرائيم حول ميمة التعمم من

حيث مبلئمتيا ألىداف الدرس الذي ترتبط بو ،ومناسبة الزمن لتنفيذىا ،ومن حيث السبلمة

المغوية واإلخراج الفني لمعرض التقديمي ،وتنوع األنشطة ومصادر التعمم المستخدمة ،ومدى
التركيز عمى التطبيقات العممية ،وقد بمغت نسبة االتفاق بين المحكمين ( )%022ماعدا مناسبة

الزمن لممحتوى ،وكذلك أىداف ميمة التعمم فبمغت نسبة االتفاق في كل منيما ( )%54وقد تم

إجراء التعديبلت البلزمة بناء عمى آرائيم.

نتائج الدراسة
نتائج الفرضية األولى :الختبار صحة ىذه الفرضية والتي نصت عمى أنو " ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية في الكف المعرفي عند مستوى ( )2.22بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لدى طالبات الصف السادس األساسي" تم استخدام

اختبار (ت) لمعينات المستقمة ،والجدول ( )0يبين ذلك.
جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ت) وحجم األثر لداللة الفروق بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمكف المعرفي

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

الحسابي
التجريبية

30

10.32

5.04

الضابطة

30

33.13

00.06
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األثرη2

2.220
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أظيرت نتائج الفرضية األولى كما ىو موضح في الجدول ( )0وجود فروق دالة
إحصائيا في الكف المعرفي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح
المجموعة التجريبية؛ وتم حساب حجم األثر باستخدام مربع إيتا ( )η2وقد بمغت قيمتو (.)2.11
وتدل ىذه النتائج عمى رفض الفرضية األولى حيث وجدت فروق دالة إحصائيا بين متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبية ،وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
الكف المعرفي لصالح المجموعة التجريبية.
نتائج الفرضية الثانية :نصت ىذه الفرضية عمى أنو " :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية في الكف المعرفي عند مستوى ( )2.22بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في
القياس القبمي والبعدي لدى طالبات الصف السادس األساسي" والختبار صحة ىذه الفرضية تم
استخدام اختبار (ت) لمعينات المترابطة ،والجدول ( )0يبين نتائج اختبار (ت) لمعينات المترابطة
لممجموعة التجريبية.
جدول 0
نتائج اختبار (ت) لمعينات المترابطة لممجموعة التجريبية
المتوسط

االنحراف

االختبار

العدد

الحسابي

المعياري
03.12

القبمي

30

33.30

5.04

البعدي

30

10.32

قيمة (ت)

3.25

مستوى

حجم األثر

الداللة

η2

2.221

2.03

دلت نتائج الفرضية الثانية كما يتضح من الجدول ( )0أن ىناك فروقا بين متوسطي
درجات االختبارين القبمي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح االختبار البعدي،
وأشارت نتائج اختبار (ت) لمعينات المترابطة؛ إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين االختبارين
القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي وتدل ىذه النتائج عمى رفض الفرضية الثانية
لمدراسة مما يدل عمى وجود أثر لميمة التعمم ذات القيمة العالية في الكف المعرفي لدى أفراد
المجموعة التجريبية.
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مناقشة النتائج
ىدفت الدراسة الحالية إلى بحث أثر قيمة ميمة التعمم في الكف المعرفي لدى طالبات
الصف السادس األساسي في محافظة شمال الباطنة بسمطنة عمان ،وكشفت نتائج الدراسة عن
رفض الفرضية األولى وذلك لوجود فروق دالة إحصائيا في الكف المعرفي بين المجموعتين
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك رفض الفرضية
الثانية لوجود فروق دالة إحصائيا بين االختبارين القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي،
وبحساب حجم األثر باستخدام مربع إيتا ( )η2يتضح أن حجم الفروق بين االختبارين كان كبي ار،
مما يؤكد عمى أن ىناك أثر لقيمة ميمة التعمم عمى الكف المعرفي ،وزيادة تركيز الطالب،
وجذب انتباىو أثناء عممية التعمم.
ويمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع قيمة ميمة التعمم لدى الطالبات أدى إلى زيادة قدرتين
عمى كف المعمومات غير المتصمة بميمة التعمم التي تم تنفيذىا؛ وبالتالي التركيز فييا ،ومنع أي
مشتتات يمكن أن تؤثر عمى تعمميا؛ إذ أن التعمم الفعال يتطمب انتباىا مرك از وىذا ما حققتو
ميمة التعمم ذات القيمة العالية؛ حيث أن كفاءة أداء الذاكرة العاممة يعتمد عمى العديد من
العمميات منيا عممية الكف المعرفي ).(Joormann et al., 2007
كما يفسر الباحثون تفوق المجموعة التجريبية عمى الضابطة في اختبار الكف المعرفي
المستخدم في ىذه الدراسة إلى أن استخدام أسموب المحاضرة واإللقاء من قبل المعممة ،والذي تم
تقديمو لممجموعة الضابطة بطريقة شرح واحدة جعل الطالبات يعتمدن عمى تمقي المعمومات دون
أي جيد في البحث واالستقصاء ،مما أدى إلى التقميل من فاعميتين أثناء الموقف الصفي لكون
ميمة التعمم غير جاذبة بالنسبة لين ،حيث لم يتم االستعانة بوسائل تعميمية أو أي مثيرات
سمعية وبصرية ،ولم تستخدم أي استراتيجية من استراتيجيات التعمم النشط؛ مما أدى إلى
انخفاض قيمة الميمة لدى الطالبات وجعمين عرضة لبلستجابة ألي مشتتات يمكن أن توجد
أثناء عممية التعمم؛ وبالتالي انخفاض كفاءة الكف المعرفي لديين.
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بينما تم استخدام استراتيجيات التعمم النشط لممجموعة التجريبية ومنيا استراتيجية
لعب الدور ،واستراتيجية التعمم التعاوني ،واستراتيجية التصنيف ،واستراتيجية التعمم باالكتشاف،
والذي جعل الطالبات أكثر نشاطا وتفاعبل؛ مما رفع من قيمة ميمة التعمم لديين؛
وبالتالي رفع كفاءة الكف المعرفي ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ميوا وكوجيم وتيري
) (Miwa, Kojima, & Terai, 2015والتي توصمت إلى أن انخراط المتعمم في المجموعة
التجريبية في أنشطة متنوعة قائمة عمى التعمم النشط أدى إلى زيادة تركيز المتعمم وحصولو عمى
أداء أفضل خبلفا ألفراد المجموعة الضابطة التي لم تتمق ىذا النوع من األنشطة؛ إذ أن استخدام
أسموب التعمم النشط في ميمة التعمم ذات القيمة العالية والذي يكون فيو المتعمم نشطا وايجابيا
ومتفاعبل أثناء الموقف الصفي يؤثر تأثي ار كبي ار في رفع قيمة ميمة التعمم لديو ،ورفع كفاءة الكف
المعرفي وزيادة انتباىو.
وذكر أبو رياش ( )0224أن التعمم النشط أكثر فاعمية من التعمم القائم عمى الحفظ بما
يتميز بو ىذا النمط من التعمم من محاولة تمبية حاجات المتعمم ،واستثارة دوافعو الداخمية ،حيث
أن استخدام اسموب االكتشاف في ميمة التعمم ذات القيمة العالية أدى إلى زيادة نشاط المتعمم؛
فقد أوضح كيم ( )Kim, 2006أن ىذا األسموب يؤدي إلى تنمية ميارات البحث واالستقصاء
لدى المتعممين مما يجعميم مكتشفين نشطين.
كما أن استخدام أسموب التعمم التعاوني لممجموعة التجريبية أدى إلى تنمية الميارات
االجتماعية لدى الطالبات خاصة في تبادل األفكار ،والخبرات ،واضفاء المتعة أثناء عممية
التعمم ،أن ىذا األسموب يعمل عمى زيادة دافعية الطمبة لمتعمم ،ويساعدىم عمى اكتساب مجموعة
من المعارف والميارات واالتجاىات من خبلل المناقشة والتفاعل اإليجابي الفعال؛ بين أفراد
المجموعة الواحدة مما يؤدي إلى المزيد من االنتباه واإلدراك والفيم ،واتفقت ىذه النتيجة مع
دراسة جونسون وسينات ار ( )Johnson & Sinatra, 2013والتي دلت نتائجيا إلى أن
استخدام وسائل متنوعة باإلضافة إلى أسموب التعمم التعاوني أدى إلى ارتفاع قيمة الميمة
لممجموعة التجريبية ،بينما لم يحدث ذلك لمضابطة؛ وذلك الستخدام الطرق التقميدية في تقديم
المعمومة فييا.
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وكذلك توافر مثيرات مختمفة لممجموعة التجريبية ساعد الطالبات عمى التركيز واالنتباه

أثناء عممية التعمم .أن المثيرات المتنوعة والجديدة سرعان ما تجذب انتباه الفرد ،ويرى الباحثون

أن استخدام الوسائل التعميمية المتعددة أدي إلى استثارة دافعيتين لمتعمم ،وزيادة انتباىين،

واالنتقال من نشاط إلى آخر بفاعمية وتركيز فقد تم استخدام أفبلم قصيرة ،وعروض تقديمية،
ولعب الدور ،وصور ورسومات ،ومؤثرات سمعية ،وأنشطة فردية وجماعية ،واستخدام مواد

محسوسة كالخرز والممصقات واألصداف والمجسمات ،بحيث تقوم الطالبات باكتشاف موضوع

التعمم ،واالنغماس فيو ،والتوصل إلى استنتاجات ذات معنى؛ وبالتالي زادت قيمة ميمة التعمم
لديين مما أدى إلى ارتفاع مستوى الكف المعرفي ،وزيادة االنتباه ،ومنع أي مشتتات يمكن أن

تعيق تعممين.

وتشابيت نتائج الدراسة الحالية في أثر قيمة ميمة التعمم عمى زيادة فاعمية عممية

التعمم وزيادة االنتباه مع دراسة ساندرين وآخرون ) (Sandrine et al., 2007حيث أشارت

نتائج دراستيم إلى أن المتعممين -عندما كانت قيمة ميمة التعمم عالية -كانوا أكثر انتباىا
وتركي از ،واستخدموا استراتيجيات معرفية عميقة التجييز مقارنة بالطمبة الذين كانت قيمة الميمة

منخفضة بالنسبة ليم.

وكذلك اتفقت مع ما توصمت إليو دراسة ىممان وآخرون)(Hulleman et al., 2008

في أن قيمة الميمة تمعب دو ار ميما في إثارة انتباه المتعمم ،وتحقيق أىداف

اإلنجاز ،وزيادة فاعميتو أثناء عممية التعمم ،واتفقت مع دراسة الحارثي وآخرون

) (Al-Harthy et al., 2010والتي أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة إيجابية بين
قيمة الميمة ،والكفاءة الذاتية ،واستراتيجيات التعمم ،كما تشابيت مع نتائج دراسة البموشي

والحارثي ) (Al-Balushi & Al-Harthy, 2015والتي توصمت إلى أن طبيعة مادة التعمم

تمعب دو ار ميما في التقميل من الشرود الذىني لدى الطمبة؛ وبالتالي التركيز في موضوع التعمم.

ويرى الباحثون أن من أسباب ارتفاع كفاءة الكف المعرفي ىو ربط ميمة التعمم

بتطبيقات بيئية وحياتية من واقع بيئة الطالبات من خبلل الوسائل التعميمية المادية كاألصداف

وا لحصى ،واستخدام مجسمات ألشكال ىندسية منتظمة وغير منتظمة ،ووسائل تعميمية الكترونية
من خبلل عرض فيديو عن أشكال التبميط في الطبيعة مما جعل التعمم أبقى أث ار ،وأكثر متعة
وفائدة؛ ورفع من قيمتو لدى أفراد المجموعة التجريبية.
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كما أن استخدام استراتيجية التصنيف (تصنيف المضمعات إلى مضمعات منتظمة

وغير منتظمة) لممجموعة التجريبية ساعد في تبسيط المعمومة لمطالبات؛ ومن ثم استيعاب معظم

محدداتيا ،حيث أن التصنيف يؤدي إلى تحسين مستوى القدرة عمى توضيح العبلقات

بين األشياء واألحداث والموضوعات في ضوء اإلطار المرجعي الذي تم التصنيف عميو،

كما سمح باستخبلص المعاني المرتبطة بالمفاىيم المختمفة من حيث داللتيا وما تشير إليو

والسموك المتوقع.

ومن خبلل عرض ومناقشة نتائج الدراسة الحالية نستنتج أن ارتفاع قيمة ميمة التعمم

لدى المتعممين أدى إلى زيادة قدرتيم عمى كف المعمومات غير المتصمة بميمة التعمم المطموب
تنفيذىا؛ وبالتالي التركيز فييا ومنع أي مشتتات يمكن أن تعيق تعمميا .ونخمص إلى القول أن

قيمة الميمة تؤثر عمى فاعمية الكف المعرفي فيو يرتفع بارتفاعيا؛ لذا ينبغي عمى المعممين

استخدام االستراتيجيات التعميمية المتنوعة ،والوسائل المناسبة لرفع قيمة الميمة لدى المتعمم؛ مما

يرفع من كفاءة الكف المعرفي ،وزيادة االنتباه والتركيز أثناء عممية التعمم.
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المراجع

المراجع العربية
أبو رياش ،حسين محمد ( .)0224التعمم المعرفي .عمان :دار المسيرة.
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