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هدفــت الدراســة احلاليــة إىل الكشــف عــن أثــر تدريــس العلــوم ابســتخدام اســرتاتيجية POE يف حتصيــل املفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات اختــاذ القــرار لــدى طالبــات 
الصــف الســادس االبتدائــي يف مدينــة الطائــف. اســتخدم املنهــج التجريــي القائــم علــى التصميــم شــبه التجريــي، ولتحقيــق تلــك األهــداف مت تصميــم دليــل املعلمــة 
لتدريس وحدة املادة ابســتخدام اســرتاتيجية POE، وتكونت العينة من )55( طالبة، حيث مت توزيعهن إىل جمموعتني، جتريبية درســت مادة العلوم وفق اســرتاتيجية 
)POE(، وضابطــة درســت الوحــدة نفســها ابلطريقــة االعتياديــة، تكونــت أدايت الدراســة مــن اختبــار للمفاهيــم العلميــة ومقيــاس ملهــارات اختــاذ القــرار، وبعــد أن مت 
التأكــد مــن خصائصهمــا الســيكو مرتيــة مت تطبيقهمــا علــى طالبــات جمموعــي عينــة الدراســة قبليًــا وبعــدًي، أظهــرت النتائــج وجــود أثــر إجيــايب حبجــم كبــر لتدريــس العلــوم 
وفــق اســرتاتيجية POE يف زيدة حتصيــل الطالبــات للمفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات اختــاذ القــرار، وبنــاء علــى تلــك النتائــج مت تقــدمي بعــض التوصيــات متثــل أمههــا 
يف ضــرورة تدريــب معلمــات العلــوم علــى اســتخدام اســرتاتيجية POE، وتنويرهــن بدورهــا يف حتقيــق األهــداف التعليميــة، وتوجيــه اجلامعــات ابألخــذ بعــني االعتبــار 

تلــك االســرتاتيجية يف برامــج إعــداد معلمــات العلــوم، كمــا قدمــت الدراســة بعــض املقرتحــات البحثيــة املتعلقــة ابســتخدام اســرتاتيجية )POE( يف تدريــس العلــوم
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أثــر تدريــس العلــوم ابســتخدام اســراتيجية POE يف حتصيــل 
املفاهيــم العلميــة ومهــارات اختــاذ القــرار لــدى طالبــات املرحلــة 
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The purpose of the study is to evaluate the quality of distance learning at Jeddah University during Corona virus Pan-
demic as perceived by students. The study adopted the descriptive approach, as the questionnaire was  administrated to 
collect data and achieving the goals. The contained (38) items distributed into four domains. ; administrated on the stu-
dents of education faculty and social sciences faculty at Jeddah university in the academic year 2021/2022. A sample of 
(168) students responded to the questionnaire. The findings of the study showed that students’ evaluation of the quality of 
distance education at the University of Jeddah during the Corona pandemic came to a high extent in all domains. There 
were no statistical differences in the university administration domain as well as electronic services domain and teaching 
and learning domain attributed to college variable. There were significant statistical differences in technical support in 
favor of education faculty; and in university administration domain as well as electronic services domain and technical 
support domain attributed to differences in major in favor of physical education major. There are no significant statistical 
differences due to the difference in the cumulative average of students in all domains, and the study recommended several 
recommendations, the most important of which are: Work to develop an appropriate mechanism that allows the provision 
of computers to students in need.
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Abstract

امللخص

مقدمة
الطالبــات  لــدى  املعرفيــة  العلــوم جمــااًل إلثــراء احلصيلــة  تعــد مناهــج 
ابلشــكل  حيــدث  لــن  وهــذا  مشــكالت،  مــن  يعرتضهــن  مــا  وحــل 
املطلــوب إال إذا حرصــت معلمــات العلــوم علــى تدريســها أبســاليب 
واســرتاتيجيات تدريســية تتناســب مع طبيعة املادة والتقدم العلمي يف 
نظــريت علــم النفــس وجمــاالت احليــاة كافــة، فمــادة العلــوم مــن املــواد 
الوظيفيــة التطبيقيــة حتتاجهــا الطالبــات ملــا هلــا ارتبــاط حبياهتــن وتشــكل 
جــزءاً مــن خرباهتــن اليوميــة، والــي ميكنهــم مــن خالهلــا إحــداث فهــم 
أعمــق للمعــارف واملفاهيــم واملهــارات بطريقــة عمليــة تســاعدهن علــى 
تطبيقهــا يف احليــاة، فهــي حبكــم أهدافهــا وطبيعــة موضوعاهتــا متثــل 

اجملــال األساســي لتنميــة تلــك املفاهيــم واملهــارات.
وتتطلــب عمليــة تعلــم العلــوم توفــر البيئــة املناســبة النشــطة املوجهــة 
حنــو حتقيــق األهــداف املرجــوة، مــن خــالل اســتخدام اســرتاتيجيات 
تدريســية منبثقــة مــن نظــريت حديثــة تنســجم مــع التوجهــات احلديثــة 
يف تعليــم وتعلــم العلــوم، هــذه االســرتاتيجيات الــي جتعــل الطالبــة حمــورًا 
للعمليــة التعليميــة ، وتنقلهــا مــن التعليــم إىل التعلــم وتنمــي لديهــن 
االجتاهــات العلميــة وتكســبهن املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة 
)زيتــون، 2017(، لذلــك أولــت وزارة التعليــم أمهيــة كــربى ملناهــج 
املناهــج، وحرصــت  فعملــت علــى تطويــر  تعلمهــا،  العلــوم وآليــات 
علــى امتــالك املعلمــات ألحــدث اســرتاتيجيات التدريــس املناســبة هلــا 
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... POE أثر تدريس العلوم ابستخدام اسرتاتيجية

حبيــث يكــون دور املعلمــة يف االشــراف والتوجيــه للمواقــف التعلميــة 
لــدى الطالبــات.

ولكــن، وعلــى الرغــم مــن هــذا التطويــر يف مناهــج العلــوم ومــا يرافقــه 
وأتهيــل  وإعــداد  املختلفــة  التعليميــة  ابملــواد  املــدارس  جتهيــز  مــن 
تبــني وجــود ضعــف  الرتبويــة  الدراســات  نتائــج  للمعلمــات؛ إال أن 
عــام لــدى الطالبــات يف امتالكهــن وحتصيلهــن للمفاهيــم العلميــة الــي 
 ,.Senocak et al( هــي مــن أهــم أهــداف تدريــس مــادة العلــوم
2013(. وهــذا الضعــف يعــود ألســباب خمتلفــة مــن أمههــا اســتخدام 
معلمــات العلــوم الســرتاتيجيات تدريســية ال تتماشــى مــع نظــريت 
واملعرفيــة  النفســية  الطالبــات  احتياجــات  تلــي  وال  احلديثــة  التعلــم 
االســرتاتيجيات  يســتخدم  املعلــم  بعــض  زال  مــا  بــل  والوجدانيــة، 
التقليديــة الــي جتعــل مــن الطالبــة متلقيــة ســلبية وأن املطلــوب منهــا 
ال يتعــدى حفــظ املعلومــات العلميــة دون فهمهــا وإدراكهــا بشــكل 

 .)2010 ,Zhou ؛  )الســالمات، 2016  مناســب 
وهــذا بــدوره مل يؤثــر فقــط علــى حتصيــل الطالبــات للمفاهيــم العلميــة 
فقــط، بــل تعــدى ذلــك إىل إحــداث ضعــف لديهــن يف امتــالك بعــض 
القــرار، فرتكيــز  املهــارات احلياتيــة والــي مــن أمههمــا مهــارات اختــاذ 
املعلمــة علــى املعرفــة العلميــة وحفظهــا حــرم الطالبــات مــن ممارســة 
عمليــة  وممارســة  واالكتشــاف  والبحــث  املختلفــة  العلــم  عمليــات 
مــن  حرمهــا  وابلتــايل  التعليمــة،  املواقــف  يف  االجتماعــي  التفاعــل 
ممارســة املهــارات العلميــة واالجتماعيــة والــي مــن أمههــا مهــارات اختــاذ 

 .)2014 ,Svandova ؛  )املالكــي، 2017  القــرار 
وهلــذا؛ فمــن الضــرورة مبــكان بعــد مالحظــة هــذا الضعــف أن يتــم 
النشــط،  التعلــم  البحــث عــن اســرتاتيجيات تدريســية فعالــة، حتقــق 
وجتعل الطالبة ابحثة ومكتشفة للمعلومات وحمورًا للعملية التعليمية، 
وتســهم يف زيدة حتصيلهــا للمفاهيــم العلميــة وتنمــي لديهــا مهــارات 
اختــاذ القــرار، وحيــث إن اســرتاتيجية POE »تنبــأ، الحــظ، فســر« 
Bajar- ; 2016 ,.Bilen, et al( تنبثــق عــن النظريــة البنائيــة

اســتخدامها  مبــكان  األمهيــة  مــن  فإنــه   )2015 ,.Sales et al
الطالبــات،  لــدى  الضعــف  هــذا  معاجلــة  العلــوم حملاولــة  تدريــس  يف 
فاعليتهــا يف  والعربيــة  األجنبيــة  الدراســات  مــن  أثبتــت كثــر  حيــث 
حتقيــق أهــداف خمتلفــة يف تدريــس العلــوم )صبــاح، 2016 ؛ شــبلي، 
 Furqani ; 2016 ,Acar Sesen & Mutlu 2014 ؛
 Kibirige et ; 2019 ,.Rini  et al ; 2018 ,.et al

.)2015 ,Adebayo & Olufunke ; 2014 ,.al
تدريــس  اســرتاتيجيات  ابســتخدام  املطالبــة  األصــوات  تعالــت  وقــد 
لتــدين  نظــراً  POE؛  اســرتاتيجية  مثــل  العلــوم  تعليــم  يف  حديثــة 
دراســة  نتائــج  يف  جليــاً  ظهــر  والــذي  الطــالب،  حتصيــل  مســتوى 
)TIMSS( والــي كشــفت نتائجهــا تــدين مســتوى حتصيــل طــالب 
اململكــة العربيــة الســعودية مقارنــة بــدول العــامل )شــحادة والقراميطــي، 
2016؛ هيئــة تقــومي التعليــم، 2020(، حيــث ظهــرت نتائــج أداء 
طلبــة اململكــة العربيــة الســعودية يف مناهــج العلــوم ألغلــب دورات 
دراســة TIMSS لتبــني عــن وجــود اخنفــاض يف مســتوى حتصيــل 

وآخــرون، 2021(. )الغيــث  الطلبــة 
وبناء على ما سبق، ومن خالل خربة الباحثة يف التدريس واطالعها 
علــى آراء بعــض معلمــات العلــوم واملشــرفات الرتبــويت، يالحــظ أن 
الضعــف يف حتصيــل املفاهيــم العلميــة ومهــارات اختــاذ القــرار يظهــر 

بشــكل واضــح لــدى طالبــات املرحلــة االبتدائيــة، فهــؤالء الطالبــات 
يتعرضــن للمفاهيــم العلميــة بطريقــة جافــة علــى الرغــم مــن أهنــن يف 
مرحلــة عمريــة )مرحلــة العمليــات احملسوســة(حتتاج إىل التعامــل مــع 
تعلــم  يف  صعوبــة  ســبب  ممــا  حمســوس،  بشــكل  التعليميــة  املواقــف 
املــادة وعــزوف عنهــا وبنــاء اجتاهــات ســلبية حنوهــا وابلتــايل ضعــف 
لقــرار، وهــذا -كمــا  اختــاذا  امتــالك مهــارات خمتلفــة كمهــارات  يف 
ذكــر ســابًقا- يعــود إىل اســتخدام اســرتاتيجيات تقليديــة مــن قبــل 

املعلمــات.
ابملرحلــة  العلــوم  تدريــس  مراجعــة  مبــكان  األمهيــة  مــن  ولذلــك 
تدريــس حديثــة  اســرتاتيجيات  اســتخدام  علــى  والرتكيــز  االبتدائيــة، 
تلــك  بــني أهــم  العلــوم، ومــن  تتفــق مــع الفلســفة احلديثــة لتدريــس 
علــى  تركــز  اســرتاتيجية  فهــي   ،POE اســرتاتيجية  االســرتاتيجيات 
تصميــم بيئــة تعليميــة فعالــة ونشــطة، وجتعــل مــن الطالبــة حمــورًا للعمليــة 
التوجهــات احلديثــة وفلســفة وزارة  مــع  يتماشــى  التعليميــة، بشــكل 
التعليــم الــي تركــز علــى جعــل الطالــب ابحثــة عــن املعلومــة ومســلًحا 
جبميــع املهــارات العقليــة و املهاريــة املطلوبــة، ولذلــك حاولــت الدراســة 
احلاليــة اســتخدام اســرتاتيجية POE يف تدريــس العلــوم لطالبــات 
املرحلــة االبتدائيــة للوقــوف علــى أثرهــا يف حتصيــل املفاهيــم العلميــة 

وتنميــة مهــارات اختــاذ القــرار.

مشكلة الدراسة
جعــل  إىل  االبتدائيــة  املرحلــة  يف  العلميــة  املــواد  تدريــس  يهــدف 
فعــال، ابإلضافــة إىل  العلميــة بشــكل  املفاهيــم  الطالبــات يكتســن 
تنميــة املهــارات احلياتيــة املختلفــة بشــكل عــام ومهــارات اختــاذ القــرار 
بشــكل خــاص، ومــن خــالل اطــالع الباحثــة علــى نتائــج عــدة أحبــاث 
ودراســات تربويــة )احلــريب، 2013؛ أبــو عيــش، 2015؛ شــحادة 
الســعودية يف  العربيــة  اململكــة  طلبــة  ونتائــج  والقراميطــي، 2016( 
العلــوم  معلمــات  بعــض  آراء  وعلــى   TIMSS الدوليــة  الدراســة 
ابملرحلــة االبتدائيــة يتبــني أن طالبــات مراحــل التعليــم املختلفــة بشــكل 
عــام واملرحلــة االبتدائيــة بشــكل خــاص دون املســتوى املطلــوب يف 
للمفاهيــم  تلــك األهــداف، فيالحــظ ضعــف يف اكتســاهبن  حتقيــق 
العلميــة، ابإلضافــة إىل ضعــف مســتواهن يف ممارســة مهــارات اختــاذ 
القــرارات مبواقــف احليــاة املختلفــة، وحيــث إن اســرتاتيجيات التدريــس 
احلديثــة حتــاول أن حتقــق ذلــك وتنميتــه لــدى الطالبــات، فقــد حاولــت 
الدراســة احلاليــة معاجلــة املشــكلة مــن خــالل اســتخدام اســرتاتيجية 
POE )تنبــأ- الحظ-فســر( يف تدريــس العلــوم لطالبــات الصــف 
أثرهــا يف حتصيلهــن للمفاهيــم  الســادس االبتدائــي، والكشــف عــن 
العلميــة ومهــارات اختــاذ القــرار، ولتحقيــق ذلــك مت صياغــة الســؤال 
 POE الرئيــس “مــا أثــر تدريــس العلــوم ابســتخدام اســراتيجية
يف حتصيــل املفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات اختــاذ القــرار لــدى 

طالبــات الصــف الســادس االبتدائــي؟” 
ومن السؤال الرئيس السابق مت صياغة السؤالني الفرعيني التاليني:

ما أثر تدريس العلوم ابستخدام اسرتاتيجية POE يف حتصيل 	 
املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي؟

يف 	   POE اســرتاتيجية  ابســتخدام  العلــوم  تدريــس  أثــر  مــا 
تنميــة مهــارات اختــاذ القــرار لــدى طالبــات الصــف الســادس 

االبتدائــي؟
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د. أمل فاحل العنزي

فرضيات الدراسة:
يف ضوء سؤايل الدراسة السابقني، مت صياغة الفرضيتني التاليتني:

 	 )0.05≤α( ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى
للمفاهيــم  االبتدائــي  الســادس  الصــف  طالبــات  حتصيــل  يف 
 POE( العليمــة يعــزى إىل اســرتاتيجية التدريــس املســتخدمة

واالعتياديــة(.
مســتوى 	  عنــد  احصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  يوجــد  ال 

)α≥0.05( يف تنميــة مهــارات اختــاذ القــرار لــدى طالبــات 
التدريــس  اســرتاتيجية  إىل  يعــزى  االبتدائــي  الســادس  الصــف 

واالعتياديــة(.  POE( املســتخدمة 

مصطلحات الدراسة وتعريفاهتا اإلجرائية:
اســراتيجية POE: اســرتاتيجية تعلــم تســتند إىل مبــادئ النظريــة 
وهــو  التعليميــة  العمليــة  حمــور  الطالــب  أن  علــى  تركــز  الــي  البنائيــة 
املســؤول عــن بنــاء بنيتــه املعرفيــة بشــكل صحيــح، ويســر مــن خالهلــا 
واملالحظــة  التنبــؤ  يف  تتمثــل  خبطــوات  التعليميــة  األنشــطة  بتنفيــذ 
 Hong( والتفســر للموقــف التعليمــي معتمــًدا علــى معرفتــه الســابقة

 .).)2018 ,Usmeldi  ;  2021 ,.et al
أهنــا  علــى  اجرائــي  بشــكل   POE اســرتاتيجية  تعريــف  وميكــن 
اســرتاتيجية توجــه طالبــة الصــف الســادس االبتدائــي أثنــاء دراســتها 
واملواقــف  الظواهــر  تفســر  مث  تالحــظ  مث  تتنبــأ  لكــي  العلــوم  ملــادة 
العلميــة املختلفــة معتمــدة علــى معرفتهــا الســابقة، وذلــك هبــدف زيدة 
لديهــا.  القــار  اختــاذ  العلميــة وتنميــة مهــارات  للمفاهيــم  حتصيلهــا 

املفاهيــم العلميــة: هــي “ االســم أو املصطلــح أو الرمــز الــذي يعطــى 
جملموعة الصفات أو اخلصائص املشرتكة” )اجلراح، 2007، 42(، 
وهــي “تصــور عقلــي ينتــج عــن إدراك العالقــات والعناصــر املشــرتكة 
بــني جمموعــة مــن الظواهــر أو األحــداث أو األشــياء، وذلــك لغــرض 
تصنيفهــا إىل أصنــاف أقــل منهــا عــدداً، وهــذا البنــاء غالبــاً مــا يقــوم 
منهــا”  عــدداً  أقــل  أصنــاف  األشــياء يف  هــذه  تنظيــم  أســاس  علــى 

)الســامرائي، 2013(
وتعــرف إجرائيــاً يف هــذه الدراســة بتصــورات طالبــة الصــف الســادس 
الــي يشــرتك فيهــا بعــض األمثلــة  االبتدائــي للخصائــص والصفــات 
ويعــرب عنهــا ابســم أو مصطلــح أو رمــز وتكــون يف وحــدة املــادة مــن 
كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي، وقيســت ابلدرجــة الــي 
حتصــل عليهــا الطالبــة يف اختبــار املفاهيــم العلميــة املعــد هلــذه الغايــة.  
مهــارات اختــاذ القــرار:  “عمليــة تفكــر مركبــة هتــدف إىل اختيــار 
أفضــل البدائــل أو احللــول املتاحــة للفــرد يف موقــف معــني، مــن أجــل 
الوصول إىل حتقيق اهلدف املرجو« )جروان، 2011، 12(، وتعرف 
إجرائياً يف مبجموعة عمليات عقلية )صياغة املشــكلة العلمية، توليد 
البدائــل املالئمــة، اختيــار البديــل املناســب، تقــومي احلــل(، متارســها 
طالبــة الصــف الســادس االبتدائــي عندمــا تواجــه مشــكلة علميــة حتتــاج 
إىل قــرار، ومت قياســها هــذه املهــارات مبقيــاس مهــارات اختــاذ القــرار 

الــذي أعــد هلــذه الغايــة.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن:

أثــر  اســتخدام اســرتاتيجية POE يف تدريــس العلــوم علــى - 
الســادس  الصــف  طالبــات  لــدى  العلميــة  املفاهيــم  حتصيــل 

االبتدائــي.
أثــر  اســتخدام اســرتاتيجية POE يف تدريــس العلــوم علــى - 

تنميــة مهــارات اختــاذ القــرار لــدى طالبــات الصــف الســادس 
االبتدائــي.

أمهية الدراسة:
أواًل: األمهية النظرية للدراسة:     

متثلــت أمهيــة الدراســة يف تبنيهــا اســرتاتيجية حديثــة يف تدريــس العلــوم 
وهــي اســرتاتيجية POE، حيــث تعــد مــن الدراســات األوىل -يف 
حــدود إطــالع الباحثــة- علــى املســتوى احمللــي يف اســتخدام تلــك 
وتنميــة  العلميــة  املفاهيــم  حتصيــل  يف  أثرهــا  ودراســة  االســرتالرتيجية 
مهــارات اختــاذا القــرار لــدى طالبــات املرحلــة االبتدائيــة، ويرجــى أن 
تكــون هــذه الدراســة إضافــة متواضعــة يف األدب الرتبــوي، وموجهــة 

للباحثــني وحمفــزة هلــم إلجــراء دراســات أخــرى مماثلــة. 
اثنيًا: األمهية التطبيقية:

قدمــت هــذه الدراســة دليــاًل ملعلمــة العلــوم ابملرحلــة االبتدائيــة يعتمــد 
على اســرتاتيجية POE كبديل للتدريس ابلطرق التقليدية، حيث 
ركــز هــذا الدليــل علــى الــدور النشــط واإلجيــايب للطالبــة، ويشــجعها 
جديــدة  أفــكار  إلنتــاج  وحواســها  عقلهــا  وحفــز  اســتخدام  علــى 
ومتنوعــة وابلتــايل اكتســاب املفاهيــم العلميــة وتنميــة مهاراهتــا يف اختــاذ 
املناهــج  احلاليــة يف ختطيــط وتطويــر  الدراســة  تفيــد  وقــد  القــرارات، 
واســرتاتيجيات تدريــس العلــوم مــن خــالل تطبيــق هــذا الدليــل، كمــا 
يرجــى أن تكــون هــذه الدراســة مبثابــة دليــل يســاعد معلمــات العلــوم 
ابملرحلــة االبتدائيــة علــى ختطيــط املواقــف التعليميــة بشــكل يضمــن 
حتقيــق األهــداف املقصــودة، كمــا أهنــا قــد تســهم يف تطويــر وحتســني 
أداء معلمــات العلــوم، مــن خــالل إعطائهــن فكــرة واضحــة نظريــة 

.))POE وعمليــة عــن إســرتاتيجية
وأتليــف  تطويــر  يف  املتخصصــني  إىل  الدراســة  هــذه  قدمــت  كمــا 
الكتــب واملناهــج الدراســية يف وزارة التعليــم الســعودية منوذجــاً لتدريــس 
مــادة العلــوم لطالبــات املرحلــة االبتدائيــة قائــم علــى حفــز وإاثرة العقــل 
واحلــواس هبــدف مســاعدهتن علــى تنميــة حتصيلهــن للمفاهيــم العلميــة 

ومهــارات اختــاذا القــرار.

حدود الدراسة وحمدداهتا:
اقتصرت هذه الدراسة على املوضوعات الي احتوهتا وحدة »املادة« 
مــن كتــاب علــوم الصــف الســادس االبتدائــي للفصــل الــدراس الثــاين 
الســادس  الصــف  طالبــات  وعلــى  1442/1441هـــ،  العــام  مــن 
االبتدائي عينة الدراسة يف مدينة الطائف يف العام الدراسي 1441/ 
لنظرائهــم يف  العينــة  متثيــل  مبــدى  النتائــج  تعميــم  1442هـــ، وحتــدد 
املــدارس الســعودية، كمــا حتــددت النتائــج ابألدوات الــي اعتمدهتــا 
الدراســة، ومــدى الصــدق والثبــات الــي متتعــت هبمــا، وابإلجــراءات 

الــي اتبعتهــا الباحثــة يف تنفيــذ وتطبيــق إجــراءات هــذا البحــث.
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... POE أثر تدريس العلوم ابستخدام اسرتاتيجية

خلفية نظرية 
 POE أواًل: اسراتيجية

تشــر الدراســات الرتبويــة إىل أن تدريــس العلــوم يهــدف إىل إحــداث 
تعلم ذي معىن، وهذا لن حيدث إال إذا توفرت معلمة علوم فعالة يف 
تصميــم بيئــات نشــطة وحمفــزة تتيــح للطالبــة أن تبــي معارفهــا بشــكل 
الطالبــة متتلــك  تــدرك أبن  نشــط وحيــوي، وعلــى هــذه املعلمــة أن 
معــارف ومهــارات ســابقة قبــل أن يتــم تعريضهــا للخــربات واملواقــف 
التعليميــة اجلديــدة، وأن هــذه املعــارف واملهــارات قــد تكــون متماشــية 
مــع اخلــربات اجلديــدة أو قــد ال تكــون متماشــية معهــا، ولكــن عليــة 
اســرتاتيجيات  تعديلهــا ابســتخدام  يتــم  أن  ميكــن  ذلــك  مــن  الرغــم 
تدريســية مناســبة، مــع العلــم أبن املعرفــة الســابقة قــد تكــون أساًســا 
 Tanner &؛  2016 )الســالمات،  اجلديــدة  اخلــربات  لتعلــم 

 .)2014 ,Svandova  ;  2005 ,Allen
وتعــد اســرتاتيجية POE مــن االســرتاتيجيات احلديثــة يف تدريــس 
العلــوم، وتتكــون مــن ثــالث خطــوات )تنبــأ- الحــظ- فســر(، وأثبــت 
الباحثــون أبهنــا اســرتاتيجية تؤكــد علــى أمهيــة املعــارف الســابقة لــدى 
وتعــاوين  نشــط  بشــكل  املعــارف  هــذه  ملناقشــة  وتوجههــا  الطالبــة، 
واجتماعــي مــع زميالهتــا، مث تربطهــا ابملفاهيــم واخلــربات اجلديــدة حــى 
 Fitriani,( يتم الوصول إىل احلل أو القرار النهائي ملوضوع التعلم
 ,.Hong et al ; 2019 ,.Rini  et al ; 2020 ,.et al
 Acar Sesen & ; 2014 ,.Kibirige et al  ;2021

Mutlu, 2016؛ صبــاح، 2016( 
 POE )وقــد بينــت الدراســات أن اســرتاتيجية )تنبــأ، الحــظ، فســر
هتــدف إىل تعزيــز الطالبــات وتشــجعهم علــى توقــع مــا يتعلمــوه مــن 
خــالل ربــط املواقــف التعلميــة اجلديــدة مــع تعلمــوه ســابقا مــن معــارف 
وخــربات » )Ayvaci, 2013(. وحيــث إن هــذه االســرتاتيجية 
قائمة على النظرية البنائية فإهنا تركز على جعل الطالبة حمورًا للعملية 
 Banawi ; 2014 ,.Kibirige et al( التعليميــة التعلميــة
 Karamustafaoğlu &( وأوضــح   .)2019  ,.et al
 ,.Jasdilla et al  ;  ;  2015  ,Mamlok-Naaman
2019( أن الطالبــة متــارس عــدة مهمــات أثنــاء اســتخدام اســرتاتيجية 
تتنبــأ أبحــداث إذا مت مواجهتــه  العلــوم، فهــي  POE يف تدريــس 
خبــربة أو مشــكلة معينــة، مث تتعــاون مــع زميالهتــا يف توضيــح هــذا 
التنبــؤ، وبعــد ذلــك تقــوم الطالبــات بتفســر ووصــف مــا يالحظنــه 
 2019 ,.Algiranto, et al( أثنــاء تنفيــذ األنشــطة والتجــارب
; Özdemir et al., 2011(. مث يفســرن وبشــرحن التناقــض 
بــني مــا تنبــأن بــه ومــا الحظنــه يف تلــك األنشــطة. وهبــذا فــإن ممارســة 
طالبــات  منهــن  جيعــل  منظــم  بشــكل  املهمــات  لتلــك  الطالبــات 
نشــيطات حيققــن التعلــم ذي املعــي مــن خــالل اســتخدامهن ملهــارات 
املهــارات  تلــك  تنميــة  وابلتــايل  املختلفــة،  واالســتقصاء  التفكــر 
 Phanphech &( واالكتشــاف   للتعلــم  دافعيتهــن  وزيدة 
.)2019 ,.Jasdilla et al ; 2017 ,Tanitteerapan

وابلرجــوع إىل الطــرق التقليديــة يف تدريــس العلــوم يالحــظ أن دور 
معلمــة العلــوم ينحصــر يف التلقــني، أمــا اســرتاتيجية POE فاملعلمــة 
عبــارة عــن مرشــدة وموجهــة ومهندســة للموقــف التعليمــي ، حبيــث 
تكــون الطالبــة هــي الباحثــة عــن املعلومــة، وهــذا ينقــل دور املعلمــة 

إىل أن تكــون مصــدرًا مــن مصــادر التعلــم  وليــس املصــدر األساســي 
والوحيــد، وجيعــل الطالبــة يف حتــدي بــني مــا تعرفــه ومــا متتلكــه مــن 
معــارف ومفاهيــم ســابقة وبــني خــربات املواقــف اجلديــدة، وهــذا جيعــل 
 Acar( منهــا مناقشــة ومستفســرة بشــكل فعــال خــالل عمليــة التعلــم
 ,.Algiranto, et al  ;  2016  ,Sesen & Mutlu

.)2019 ,.Latifah et al ; 2019
ويف هــذه االســرتاتيجية يظهــر دور الطالبــة كمحــور لعمليــة التعلــم، 
وتتميــز ابلنشــاط والفاعليــة واالســتقاللية، معتمــدة يف تعاملهــا مــع 
اخلــربات اجلديــدة علــى مــا متتلكــه مــن معــارف ومهــارات ســابقة، 
ابإلضافــة إىل أهنــا الباحثــة عــن املعلومــة ومكتشــفتها، ومســتخدمة 
بشــكل  القــرارات  واختــاذ  واالكتشــاف  واالبــداع  النقــد  يف  ملهاراهتــا 
وحتــت  الطالبــات  مــن  زميالهتــا  مــع  اجتماعــي  وتعــاوين  تفاعلــي 
اشــراف وتوجيــه مــن املعلمــة، كمــا أن الطالبــة تســتطيع تقــومي تقدمهــا 
يف حتقيــق األهــداف ممــا ميكنهــا مــن معاجلــة نقــاط الضعــف لديهــا 
 ,Acar Sesen & Mutlu2014؛ )شــبلي،  ذايت  بشــكل 
يظهــر كذلــك دور  Rini  et al., 2019(. كمــا   ;  2016
معلمــة العلــوم الــذي يتغــر وفًقــا ملــا يتناســب مــع متطلبــات كل مرحلــة 
مــن مراحــل االســرتاتيجية  واملتمثلــة يف التنبــؤ واملالحظــة والتفســر، 
التعليميــة الفعالــة، وتشــجع الطالبــات علــى  البيئــة  فاملعلمــة تصمــم 
عــرض توقعاهتــن حــول املوقــف التعليمــي بنــاء علــى تعلمهــن الســابقة، 
مث تنظم املناقشــة واحلوار لعرض تلك التوقعات، وتتيح هلن مشــاهدة 
أو تنفيــذ أنشــطة خمتلفــة، مث تكــون املوجهــة واملرشــدة لصياغــة هــؤالء 
الطالبــات لتفســر علمــي حــول املوقــف التعليمــي ومقارنتــه مــا توقعنــه 
 ;  2019  ,.Muhibbuddin et al(ابلتعلــم البــدء  قبــل 

 .)2019  ,.Algiranto, et al
 POE اســرتاتيجية  خــالل  الطالبــة  أبن  القــول  ميكــن  ســبق  وممــا 
تعمــل علــى توظيــف أفكارهــا ومعلوماهتــا الســابقة يف التنبــؤ ابملوقــف 
موقًفــا  زميالهتــا  مــع  تعــاوين  بشــكل  تالحــظ  اجلديــد، مث  التعليمــي 
تعليميًــا أو خــربة حمسوســة حتــت اشــراف املعلمــة وتوجيههــا، حيــث 
توظــف الطالبــات حواســهن بشــكل علمــي يف حتليــل املوقــف، مث يتــم 
مراجعــة مــا توقعتــه هــي وزميالهتــا يف مرحلــة التنبــؤ ويبــدأن بتفســر مــا 
مت التوصــل إليــه ومناقشــته وحــل التناقضــات إن وجــدت بــني التنبــؤ 
واملالحظــة، والوصــول إىل النتيجــة النهائيــة أو حــل املشــكلة، وهــذا 
 ;  2014 ,.Kibirige et al( مــن  دراســات كل  أكدتــه  مــا 
 Furqani et  ;  2015  ,Adebayo & Olufunke

 .)2018  ,.al
اثنياً: مهارات اختاذ القرار 

عندمــا  الطالــب  هبــا  يقــوم  عقليــة  عمليــة  أبنــه  القــرار  اختــاذ  يعــرف 
يواجــه مشــكلة مــا، حيــث يقــوم بتحليلهــا ومجــع املعلومــات والبيــاانت 
املشــكلة  حتديــد  يف  عقلية-تتمثــل  مهــارات  ممارســة  مــع  حوهلــا، 
والبدائــل وإصــدار القــرار الــالزم إلصــدار حكــم، وهــو عمليــة مســتمرة 
ديناميكيــة اهلــدف منهــا احلصــول علــى حــل ملشــكلة مــا خــالل اختيــار 

أفضــل البدائــل )جــروان، 2011 ؛ املالكــي، 2017(
وتــؤدي املعلومــات الــي تتوافــر لــدى الطالبــات دوراً مهمــاً يف صنعهــن 
للقــرار، حيــث إهنــا حتــدد أبعــاد املشــكلة، وتســهم يف وصوهلــن إىل 
حلــول بديلــة ميكــن اختيــار أحدهــا حلــل املشــكلة، وبعــد ذلــك اختــاذ 
القــرار املناســب، وعمليــة االختيــار بــني البدائــل تعتمــد علــى تقديــر 
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كل بديــل مــن حيــث اإلجيابيــات والســلبيات، وال أييت هــذا التغيــر 
علــى الوجــه الصحيــح إال إذا توافــرت معلومــات وبيــاانت صحيحــة 
وحديثــة ومتنوعــة؛ وذلــك ألن القــرار عمليــة مركبــة ومتشــابكة تســتند 
إىل معلومــات مــن مصــادر خمتلفــة، ويقــوم علــى احلقائــق واملعلومــات 
والــي تســتلزم االختبــار لبيــان مــدى صدقهــا، ومــن هنــا تــربز أمهيــة 
مهــارات اختــاذ القــرار مــن خــالل اتبــاع الطالبــات خلطــوات املنهــج 
)مصطفــى،  التعليميــة  للعمليــة  حمــوراً  الطالبــة  جيعــل  الــذي  العلمــي 

 .)2018 ,.Tu et al 2002 ؛ عبداهلــادي، 2010 ؛
وتتميــز عمليــة اختــاذ القــرار أبهنــا إحــدى خطــوات عمليــة صنــع القــرار، 
إذ تســبقها كثــر مــن اخلطــوات التمهيديــة الــي تشــكل أســس القــرار 
الرشــيد، كمــا تعــد عمليــة عقليــة تكــون أحيــاانً عميقــة ومعقــدة ومركبــة 
وخباصــة عندمــا يكــون القــرار مهمــاً، وميكــن تطويرهــا لــدى األفــراد، 
مــن خــالل التدريــب علــى التفكــر الناقــد واحلساســية للمشــكالت 
مــن  وغرهــا  واالســتقصاء  والبحــث  األهــداف  ورســم  والتخطيــط 
املهــارات الــي تتطلبهــا هــذه العمليــة املعقــدة، ابإلضافــة إىل أهنــا متتــد 
)الزغلــول  تطوريــة  طبيعــة  وذات  ابالســتمرار،  وتتصــف  الزمــن  عــرب 
والزغلــول، 2003 ؛ عبداهلــادي، 2010 ؛ عبدالفتــاح، 2012(

وهبــذا؛ ميكــن القــول إن القــرار املناســب واجليــد يف دراســة العلــوم جيــب 
تبعــد  يتميــز حبصــر وحتديــد معلومــات منظمــة واثبتــة ومؤكــدة،  أن 
عــن التحيــز لــآراء الشــخصية، وواقعيــاً، ومســتمراً، وأيخــذ ابالعتبــار 

الظــروف واملؤثــرات البيئيــة الداخليــة واخلارجيــة.
وأظهــر األدب الرتبــوي أن عمليــة صنــع القــرار الصحيــح تســر وفــق 
جمموعــة مــن اخلطــوات، حيــث اختلفــت وتباينــت مــن وجهــة نظــر 
2017؛  املالكــي،  ؛   2010 )عبداهلــادي،  والباحثــني  املؤلفــني 
ولكنهــا   ،)2011 جــروان،  ؛   2007  ,Wang & Ruhe
اتفقــت علــى جمموعــة مــن اخلطــوات ميكــن امجاهلــا ابلتعــرف علــى 
املعلومــات وتطويــر  املشــكلة وحتديدهــا وحتديــد األهــداف مث مجــع 
البدائــل وتقوميهــا مث اختيــار البديــل املناســب و تنفيــذ القــرار وتقوميــه. 
أن عمليــة اختــاذ القــرار وامتــالك مهاراتــه تتأثــر بعوامــل عــدة تســهل 
بعضهــا الوصــول إىل قــرار ســليم يــرتك أآثراً إجيابيــة يف حيــاة الطالبــات 
متثلــت  والســعادة،  التكيــف  مــن  مزيــداً  ومينحهــن  ومســتقبلهن، 
العوامــل  إىل  واملعتقــدات، ابإلضافــة  والقيــم  وامليــول  االجتاهــات  يف 
النفســية واملؤثــرات الشــخصية للطالبــة، وتوفــر البيــاانت واملعلومــات 
لقــرار  اختــاذا  عنــد  لذلــك  )قطيــط، 2011(.  القــرار  بيئــة  وطبيعــة 
جيــب مراعــاة اطــالع الطالبــات علــى األهــداف واحلــرص علــى اختــاذه 
بشــكل تعــاوين، مــع حتمــل املســؤولية وآاثر اختــاذه ومنــح الزمــن الــكايف 
لعمليــة صنعــه واختــاذه، واالســتعداد لتعديلــه أو إلغائــه، لذلــك ميكــن 
اختــاذ القــرار الســليم بشــرط ممارســة مهاراتــه بصــورة جيــدة وأن تتــم 

إجراءاتــه بشــكل يراعــي العوامــل الــي تؤثــر بــه.

الدراسات السابقة
كان اهلــدف مــن دراســة )Özdemir et al., 2011( التعــرف 
عــن أثــر أنشــطة خمربيــة مصممــة وفًقــا الســرتاتيجية )POE( علــى 
املتعلقــة  للموضوعــات  اخلدمــة(  )قبــل  العلــوم  معلــم  الطالــب  فهــم 
ابألمحــاض والقواعــد يف مقــرر الكيميــاء 3، تكونــت العينــة مــن )69( 
طالــب معلــم درســوا مقــرر الكيميــاء 3 خــالل العــام 2011-2010 
يف جامعــة ابمــوكايل يف تركيــا. اســتخدم املنهــج شــبه التجريــي، طبــق 

اختبار مفاهيمي يف موضوعات احلمض والقاعدة، واختبار مهارات 
عمليــات العلــم. بينــت النتائــج أن املختــرب القائــم علــى اســرتاتيجية 
املتعلقــة  األساســية  املفاهيــم  حتصيــل  زيدة  يف  أســهمت   POE
ابألمحــاض والقواعــد، وأن األنشــطة وفــق اســرتاتيجية POE كان 
هلــا أثــر كبــر علــى الفهــم النظــري ألفــراد العينــة ملوضوعــات القواعــد 
واألمحــاض، وأن اســرتاتيجية POE مل يكــن هلــا أتثــر كبــر علــى 

مهاراهتــم العمليــة العلميــة.
وحــاول شــبلي )2014( مــن خــالل دراســته التعــرف علــى فاعليــة 
لتدريــس   PEOEتنبأ-فسر-الحظ-فســر منــوذج  اســتخدام 
ومهــارات  البيــو كيميائيــة  املفاهيــم  تنميــة  علــى  العلميــة  األنشــطة 
التفكــر الســبي لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة، مــن خــالل املنهــج 
شــبه التجريــي وعلــى عينــة مــن )70( طالبــة مــن طالبــات الصــف 
األول الثانــوي يف مصــر طبــق عليهــن اختبــار املفاهيــم البيــو كيميائيــة، 
 PEOE واختبــار التفكــر الســبي، وأظهــرت النتائــج فاعليــة منــوذج

يف تنميــة املفاهيــم البيــو كيميائيــة ومهــارات التفكــر الســبي.
وكان اهلدف من دراسة )Kibirige et al., 2014( الكشف 
الطبيعــة  العلــوم  مفاهيــم  علــى   )POE( اســرتاتيجية  فاعليــة  عــن 
املتعلقة مبوضوع ذوابن األمالح يف املاء لدى طالب الصف العاشر 
األساســي. اســتخدم املنهــج شــبه التجريــي، حيــث مت تطبيــق اختبــار 
حتصيلــي علــى )93( طالــب مــن جنــوب إفريقيــا، وبينــت النتائــج أن 

اســتخدام )POE( حســن بفاعليــة مــن تعديــل املفاهيــم اخلطــأ.
 )2015  ,.Bajar-Sales et al( دراســة  مــن  اهلــدف  وكان 
 )PEOE( التعــرف علــى أثــر تدريــس العلــوم ابســتخدام اســرتاتيجية
علــى الوعــي مبــا وراء املعرفــة والتحصيــل العلمــي لــدى طلبــة مقــرر 
الكيمياء يف الفلبني، اســتخدم املنهج شــبه التجريي، وتكونت العينة 
مــن )30( طالبــاً طبــق عليهــم اختبــار الوعــي مــا وراء املعــريف، واختبــار 
حتصيلي، وأظهرت النتائج أن اســرتاتيجية )PEOE( أســهمت يف 

حتســني وعــي الطلبــة يف مــا وراء املعــريف، والتحصيــل العلمــي.
 )2015  ,Adebayo & Olufunke( دراســة  وهدفــت 
واســرتاتيجية  التوليــدي  التعليــم  اســرتاتيجية  أثــر  علــى  التعــرف  إىل 
)POE( يف تنميــة عمليــات العلــم األساســية لطلبــة الصفــوف الدنيــا 
ابملــدارس االبتدائيــة. اســتخدم املنهــج شــبه التجريــي، تكونــت العينــة 
مــن )90( طالبــاً مــن طــالب الصــف الثالــث االبتدائــي يف نيجــري، 
العلــم األساســية، وبينــت  وطبــق عليهــم اختبــار مهــارات عمليــات 
النتائــج وجــود أتثــر كبــر الســرتاتيجية التعليــم التوليــدي واســرتاتيجية 
POE علــى مهــارات عمليــات العلــم األساســية، ولكــن هــذا التأثــر 

.POE كان أكــرب لصــاحل اســرتاتيجية التعليــم
Karamustafaoğlu & Mamlok-( دراســة  وهدفــت 

Naaman, 2015( الكشــف عــن أثــر تدريــس مفاهيــم الكيميــاء 
تلــك  تنميــة  علــى   )POE( اســرتاتيجية  ابســتخدام  الكهرابئيــة 
املفاهيــم لــدى الطلبــة اجلــدد الذيــن يدرســون يف قســم العلــوم يف كليــة 
الرتبيــة يف تركيــا، اســتخدم املنهــج شــبه التجريــي مــن خــالل تطبيــق 
مقــايل  واآلخــر  موضوعيــاً  أحدمهــا  الكيميائيــة  للمفاهيــم  اختباريــن 
علــى عينــة مكونــة مــن )40( طالبــا، وأظهــرت النتائــج فاعليــة إجيابيــة 
الســرتاتيجية )POE( يف تنميــة تلــك مفاهيــم الكيميــاء الكهرابئيــة.

وكان الغرض من دراسة )Bilen, et al., 2016( هو التحقيق 
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يف أتثــر البحــث اإلجرائــي املعتمــد اســرتاتيجية POE علــى فهــم 
معلمــي العلــوم قبــل اخلدمــة لإلنزميــات، وتكونــت العينــة مــن )80( 
طالــب معلــم قبــل اخلدمــة يف الســنة الثانيــة امللتحقــني بــدورة معمليــة 
لتدريــس العلــوم يف إحــدى اجلامعــات احلكوميــة يف تركيــا. أظهــرت 
فهــم  بشــكل كبــر  عــززت   POE أنشــطة  اســتخدام  أن  النتائــج 
تســتند  الــي  األنشــطة  أن  العينــة  أفــراد  وبــني  لإلنزميــات،  الطــالب 
إىل اســرتاتيجية POE تســتغرق وقتًــا أطــول مقارنــة ابســرتاتيجيات 

التدريــس األخــرى ولكنهــا ممتعــة بشــكل أكــرب.
دراســة   )2016  ,Acar Sesen & Mutlu( وأجــرى 
الســتقصاء آاثر األنشــطة املخربيــة القائمــة علــى أســاس مهمــة تنبــأ - 
الحــظ- فســر املتعلقــة مبوضوعــات “املخاليــط, والتغــرات الفيزيئيــة 
والكيميائيــة، واألمحــاض والقواعــد »علــى فهــم املعلمــني قبــل اخلدمــة 
واجتاهاهتــم حــول دروس الكيميــاء وخمتــرب الكيميــاء. تكونــت العينــة 
مــن )56( معلــم مــن معلمــي املرحلــة االبتدائيــة قبــل اخلدمــة، مت تطبيــق 
اختبــار مفاهيمــي، ومقيــاس االجتاهــات حنــو دروس الكيميــاء وخمتــرب 
الكيميــاء. بينــت النتائــج إىل فاعليــة مهمــة )تنبــأ الحــظ فســر( يف 
تنميــة الفهــم لــدى املعلمــني واجتاههــم حنــو دروس الكيميــاء، كمــا أن 
األنشــطة القائمــة علــى مهمــة تنبــأ الحــظ فســر كانــت أكثــر جناًحــا يف 

عــالج املفاهيــم البديلــة.
كمــا كان اهلــدف مــن دراســة صبــاح )2016( التعــرف علــى أثــر 
توظيــف منــوذج POE يف تنميــة بعــض عــادات العقــل املنتــج مبــادة 
العلــوم لــدى طالبــات الصــف الســابع األساســي، اســتخدم املنهــج 
التجريــي، وتكونــت العينــة مــن )83( طالبــة مــن طالبــات الصــف 
العقــل،  عــادات  اختبــار  عليهــم  طبــق  غــزة،  غــرب  مبديريــة  الســابع 
عــادات  بعــض  تنميــة  يف   POE منــوذج  فاعليــة  النتائــج  أظهــرت 

املنتــج.  العقــل 
وكان اهلــدف مــن دراســة )Furqani et al., 2018( الكشــف 
عــن أثــر اســرتاتيجية POE(( يف امتــالك الطلبــة للمفاهيــم والتفكــر 
الناقــد عنــد تعلمهــم ملوضــوع االهتــزازات واألمــواج، وتكونــت العينــة 
اثنويــة يف  الثامــن يف مدرســة  الصــف  طلبــة  مــن  طالبــاً  مــن )18( 
ابندونــغ، وبينــت النتائــج حتســن يف امتالكهــم للمفاهيــم، ويف قدراهتــم 

علــى التفكــر الناقــد. 
 وهدفــت دراســة )Usmeldi, 2018( إىل معرفــة فاعليــة تنفيــذ 
 POE وحــدات تعلــم الفيــزيء القائمــة علــى البحــث مــع اســرتاتيجية
لتحســني كفاءة الطلبة امللتحقني بصفوف الفيزيء يف أندونيســيا عام 
2016/2015، واســتخدم املنهــج شــبه التجريــي ابســتخدام بطاقــة 
مالحظــة واختبــار حتصيلــي واســتبيان املواقــف، وأظهــرت النتائــج أن 
 POE وحــدات تعلــم الفيــزيء القائمــة علــى البحــث مــع اســرتاتيجية

كانــت فعالــة يف حتســني كفــاءة الطلبــة. 
وكان الغرض من دراسة  )Jasdilla et al., 2019( هو اختبار 
اســرتاتيجية )POE( لتغيــر النمــوذج العقلــي لطلبــة الصــف اخلامــس 
يف مــادة الضــوء. اســتخدم أســلوب البحــث الكمــي مــع تصميــم شــبه 
جتريــي، العينــة اختــرت قصــدًي مــن طلبــة الصــف اخلامــس مــن قريــة 
جايجــري مبقاطعــة ليمبانــج بلــغ عددهــا )58( طالبــاً خــالل العــام 
أظهــرت  موضوعيــة،  اختبــارات  عليهــم  وطبقــت   ،2017/2016
النمــوذج  تغيــر  علــى  أتثــر  هلــا   )POE( اســرتاتيجية  أن  النتيجــة 

العقلــي لطــالب املرحلــة االبتدائيــة.

وكان الغــرض مــن دراســة )Latifah et al., 2019( هــو معرفــة 
كيــف ميكــن الســرتاتيجية )POE( معاجلــة املفاهيــم اخلطــأ لــدى 
الطلبة يف موضوع درجة احلرارة واملواد احلرارية، اســتخدم املنهج شــبه 
التجريــي، تكونــت العينــة مــن )30( طالــب مــن طلبــة الصــف احلــادي 
عشــر مت تدريســهم مــن خــالل اســرتاتيجية  POE، وطبــق عليهــم 
اختبــار لقيــاس معاجلــة املفاهيــم اخلطــأ. أظهــرت النتائــج أن اســرتاتيجية 

POE كانــت قــادرة علــى تعديــل املفاهيــم اخلاطئــة.
أمــا دراســة )Banawi et al., 2019( فقــد هفــت إىل تطويــر 
برانمج لتحسني مفاهيم الطلبة املعلمني حول موضوع حاالت املادة 
وتغيراهتا ابســتخدام اســرتاتيجية )POE(. تكونت العينة من طلبة 
الفصــل الثالــث مــن برانمــج دراســة تعليــم معلــم املدرســة االبتدائيــة 
 )Pendidikan Guru Sekolah Dasar - PGSD(
يف إحدى جامعات جاوة الغربية، يف العام 2018/2017. كانت 
أظهــرت  مســتويت،  مخســة  مــن  تشــخيصًيا  اختبــارًا  البحــث  أداة 
الطلبــة  فهــم  حســنت   POE اســرتاتيجية  اســتخدام  أن  النتائــج 
ملفهــوم حــاالت املــادة وتغيراهتــا ســواء علــى املســتوى املاكروســكوىب، 

أو املســتوى دون اجملهــري، أو املســتوى الرمــزي.
إىل   )2019  ,.Muhibbuddin et al( دراســة  وهدفــت 
تنفيــذ  خــالل  مــن  التعلــم  إذا كان  مــا  حــول  ســؤال  عــن  اإلجابــة 
منــوذج POE لــه أتثــر علــى حتســني مهــارات التفكــر الناقــد لــدى 
الطــالب وســلوكياهتم العلميــة، واســتخدم املنهــج التجريــي، واألدوات 
املســتخدمة هــي بطاقــة املالحظــة واالختبــارات املوضوعيــة، وأشــارت 
النتائــج إىل فاعليــة منــوذج POE يف تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد 

والســلوكيات العلميــة وبشــكل كبــر. 
كما هدفت دراسة )Algiranto, et al., 2019( إىل حتسني 
أداء طلبــة الثانويــة يف املهــارات العلميــة العمليــة ابســتخدام ورقــة عمــل 
املنهــج  POE،اســتخدم  اســرتاتيجية  وفــق  مبنيــة  ابلفيــزيء  مطــورة 
 SMA التجريي، تكونت العينة من )42( طالب من طلبة مدرسة
طبــق   ،Muhammadiyah Imogiri Yogyakarta
عليهــم اســتبيان، واختبــار بعــدي، أظهــرت النتائــج نســبة جنــاح الطلبــة 
األدوات  اختيــار   ،)%83( الفرضيــات  صياغــة  مهــارات  تنفيــذ  يف 
حتليــل   ،)%68.8( التجريبيــة  البيــاانت  )83.1%(، كتابــة  واملــواد 
إىل  والتوصــل   )%77.1( البيــاانت  تفســر   ,)%72.1( البيــاانت 
اســتنتاجات )91.4%(. بنــاًء علــى ذلــك كان لورقــة العمــل املطــورة 

اســتخداًما مناســًبا.
كمــا هدفــت دراســة Fitriani, et al., 2020(( إىل الكشــف 
املشــكالت  بــني حــل  التكامــل  تعلــم األحيــاء ابســتخدام  أثــر  عــن 
 PBLPOE لــه  ويرمــز    )POE( واســرتاتيجية   )PBL(
لــدى الطلبــة يف  الذاتيــة  علــى مهــارات حــل املشــكالت والكفــاءة 
أندونيســيا، واســتخدمت التصميــم شــبه التجريــي، وتكونــت العينــة 
مــن )132( طالبًــا يف الصــف العاشــر، ومت مجــع البيــاانت ابســتخدام 
 PBLPOE اختبــار مقــايل وبطاقــة مالحظــة، وأشــارت النتائــج أن
لــه أتثــر أكثــر أمهيــة علــى مهــارات حــل املشــكالت والكفــاءة الذاتيــة 

مقارنــًة بـــ PBL و POE والتعلــم التقليــدي. 
ويــب  موقــع   )2021  ,.Hong et al( دراســة  وصممــت 
إىل  اســتناًدا   Enriched Thinking Cloud يســمى 
منــوذج )POE( للتعلــم القائــم علــى االستفســار مــن خــالل توفــر 
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موضوعــات لطلبــة الصــف اخلامــس يف مشــال اتيبيــه للتعــرف علــى 
مفاهيــم علميــة مرتبطــة ابلقمــر وســلوك الطلبــة الناقــد، مت اســتخدام 
املنهــج التجريــي مــن خــالل االنرتنــت، وطبــق اختبــار واســتبانة علــى 
النتائــج أن الســلوك جتــاه تعلــم  عينــة مــن )163( طالبًــا، أظهــرت 
االستفســار عرب اإلنرتنت POE ميكن أن يتنبأ بشــكل إجيايب بثقة 
الطلبــة أبنفســهم، وميكنهــا أيًضــا التنبــؤ بســلوكهم الناقــد، عــالوة علــى 
ذلــك، ميكــن للثقــة ابلنفــس والســلوك الناقــد أن تتنبــأ بشــكل إجيــايب 
ابلبعــد املعــريف لعمليــة التفكــر الناقــد، وأشــارت النتائــج إىل أن معلمــي 
العلــوم ميكنهــم تصميــم املزيــد مــن منــاذج POE لتعزيــز قــدرة الطلبــة 

يف تعلــم علــوم األرض.
الســابقة مــن حيــث احلــدود  الدراســات  الدراســة احلاليــة مــع  تتفــق 
 ،)POE( املوضوعيــة للدراســة؛ حيــث تناولــت مجيعهــا اســرتاتيجية
وإن تنوعــت أوجــه تناوهلــا للموضــوع، فبعــض الدراســات تناولــت أثــر 
اســتخدامها يف يعــض املتغــرات مثــل )التحصيــل، والتفكــر الناقــد، 
وحــل املشــكالت(، ولــم تتوفــر أي دراســة يف حــدود علــم الباحثــة 
حاولت الكشــف عن أثر اســتخدام اســرتاتيجية POE يف مهارات 
اختــاذ القــرار، كمــا يوجــد نــدرة يف الدراســات علــى املســتوى احمللــي 

.POE الــي تتعلــق ابســرتاتيجية
الســابقة يف تقــدمي خلفيــة نظريــة  ومتــت االســتفادة مــن الدراســات 
عــن موضــوع الدراســة احلاليــة، وحتديــد مشــكلتها، واختيــار املنهــج 
املناســب هلــا، وبنــاء أدواهتــا، واختيــار أفضــل األســاليب اإلحصائيــة 
املناســبة ملعاجلــة البيــاانت، ومــن مث اســتخالص النتائــج وتفســرها، 
واالســتفادة مــن نتائــج الدراســات الســابقة وربطهــا بنتائــج الدراســة 

احلاليــة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة املنهج التجريي ذو التصميم شبه التجريي، حيث 
مت توزيــع طالبــات العينــة عشــوائًيا علــى جمموعــي الدراســة، وطبقــت 
أدايت الدراســة قبليــاً، مث مت تدريــس طالبــات اجملموعــة التجريبيــة وفــق 
الطريقــة  وفــق  الضابطــة  اجملموعــة  وطالبــات   POE اســرتاتيجية 

االعتياديــة، مث إعــادة تطبيــق أدايت الدراســة بعــدًي.
عينة الدراسة

العينــة  طريقــة  خــالل  مــن  عشــوائًيا،  التجريــب  مدرســة  اختيــار  مت 
مــن  طالبــة   )55( مــن  العينــة  تكونــت  وهبــذا  البســيطة،  العشــوائية 
إىل  عشــوائياً  توزيعهــن  مت  مث   ، ابحلويــة  االبتدائيــة  الرابعــة  املدرســة 
جمموعــة جتريبيــة تكونــت مــن )27( طالبــة، وجمموعــة ضابطــة تكونــت 

مــن )28( طالبــة. 
دليل املعلمة

أُعــد دليــل للمعلمــة قائــم علــى اســرتاتيجية )POE( لوحــدة )املــادة( 
مــن كتــاب العلــوم للصــف الســادس، حيــث مت إعــداده وفــق اخلطــوات 

التالية: 
 	 POE حتديــد أهــداف الدليــل واملتمثلــة يف تقــدمي اســرتاتيجية

يف تدريــس العلــوم لتنميــة املفاهيــم العلميــة ومهــارات اختــاذ القــرار  
 	.)POE( تصميم دروس الوحدة وفقاً السرتاتيجية
إخــراج الدليــل ابلشــكل النهائــي، وتكــون مــن مقدمــة وأهــداف 	 

ونبــذه عــن اســرتاتيجية )POE( ومراحلهــا، وأهــداف وحــدة 
املــادة، وإرشــادات عامــة للمعلمــة، ابإلضافــة إىل توزيــع زمــن 

احلصــة علــى مراحــل االســرتاتيجية. 
مت عــرض الدليــل يف صورتــه األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــني 	 

 )7( عددهــم  بلــغ  العلــوم،  تدريــس  وطــرق  املناهــج  جمــال  يف 
املالحظــات  مــن  ســالمته  مــن  التحقــق  هبــدف  حمكمــني، 
لعــض  أبــدوا  وقــد  الدليــل.  يف  آرائهــم  وإبــداء  واألخطــاء 

اجلمــل. بعــض  صياغــة  علــى  املالحظــات 
إخراج الدليل يف صورته النهائية.	 

أدايت الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة األداتني التاليتني:

أواًل: اختبار املفاهيم العلمية 
مت بنــاء وتصميــم اختبــار موضوعــي مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد يف 
 POE العلــوم بوحــدة املــادة، هبــدف الكشــف عــن أتثــر اســرتاتيجية
يف حتصيــل املفاهيــم العلميــة. حيــث ُحصــرت املفاهيــم العلميــة الــي 
تتضمنهــا الوحــدة املختــارة، وبنــاء جــدول املواصفــات لالختبــار، مث 
صياغــة فقراتــه الــي بلغــت يف صورتــه األوليــة مــن )28( فقــرة، توزعــت 
علــى مســتويت بلــوم املعرفيــة املختلفــة، مث عــرض االختبــار يف صورتــه 
بلــغ عددهــم )7( حمكمــني، وبعــد  األوليــة علــى جمموعــة حمكمــني 
النهائيــة  االختبــار يف صورتــه  فقــرات  عــدد  أصبــح  آبرائهــم  األخــذ 
صــدق  مــن  الســيكومرتية  خصائصــه  مــن  وللتأكــد  فقــرة،   )24(
وثبــات، مت تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )18( طالبــة، 
وحســبت معامــالت الصعوبــة والتمييــز إذ تراوحــت املعامــالت بــني 
)0.27 – 0.89( للصعوبــة و)0.26 – 0.69( للتمييــز، وحســب 
االتســاق الداخلــي مــن خــالل حســاب معامــل ارتبــاط درجــة كل فقــرة 
ابلدرجــة الكليــة ملســتوى الفقــرة، حيــث تراوحــت بــني )0.48( و 
)0.78(، وبــني درجــة كل مســتوى والدرجــة الكليــة لالختبــار حيــث 
تراوحــت بــني )0.64( و)0.82(. كمــا مت حســاب ثبــات االختبــار 
ابســتخدام معادلــة كــودر ريتشاردســون )KR-20( فكانــت قيمتــه 
)0.86(. وأخــرًا، مت التحقــق مــن وضــوح تعليمــات االختبــار وفقراتــه 
ومناســبتها للطالبــات، وٌحســب الزمــن املناســب لإلجابــة عليــه فبلــغ 

)45( دقيقــة.
اثنياً: مقياس مهارات اختاذ القرار

2017؛  )املالكــي،  الدراســات  مــن  عــدد  إىل  الرجــوع  بعــد 
 )2013 ,.Eggert et al ; 2019 ,Sever & Ersoy
مت تصميــم مقيــاس موضوعــي مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد لقيــاس 
االبتدائــي،  الســادس  الصــف  لــدى طالبــات  القــرار  اختــاذ  مهــارات 
حيــث تكــون املقيــاس مــن جمموعــة ممــن املواقــف احلياتيــة، يتبــع كل 
موقــف عــدد مــن األســئلة املوضوعيــة )21( ســؤااًل، ومت بنــاء هــذه 
املواقــف واألســئلة، حيــث مت حتديــد أربــع مهــارات اختــاذ قــرار مناســبة 
لطالبــات الصــف الســادس االبتدائــي وملــادة العلــوم وهــي )صياغــة 
املشــكلة العلمية )6( أســئلة، توليد البدائل املالئمة الختاذ القرار)6( 
أســئلة, اختيــار البديــل أو البدائــل املناســبة الختــاذ القــرار)6( أســئلة، 

تقــومي احلــل)3( أســئلة.
علــى جمموعــة حمكمــني وخــرباء  األوليــة  املقيــاس يف صورتــه  عــرض 
خمتصــني يف جمــال مناهــج العلــوم وطــرق تدريســها بلــغ عددهــم )7( 
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حمكمــني، الســتطالع آرائهــم يف صالحيــة أســئلته ومناســبته لطالبــات 
االبتدائــي، وقــد حصلــت األســئلة مجيعهــا علــى  الســادس  الصــف 
نســبة اتفــاق )80%( وأكثــر مــع اجــراء بعــض التعديــالت يف صياغــة 

بعضهــا.
لغــرض حتديــد الزمــن الــذي حتتاجــه الطالبــات لإلجابــة عــن املقيــاس 
وللتأكــد مــن وضــوح فقراتــه، مت تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مكونــة 
مــن )18( طالبــة مــن طالبــات الصــف الســادس االبتدائــي، وُحِســب 
معــدل الزمــن املســتغرق لإلجابــة فــكان )25( دقيقــة، كمــا حســب 
داللــة  ذات  مجيعهــا  فكانــت  املقيــاس  لفقــرات  الداخلــي  االتســاق 

إحصائيــة وتــدل علــى متتــع املقيــاس ابلصــدق.
الصحيحــة درجــة  أعطيــت لإلجابــة  املقيــاس، حبيــث  ومت تصحيــح 
واحــدة، وصفــر لإلجابــة اخلاطئــة واملرتوكــة أو إذا كان هنــاك أكثــر مــن 
بديــل، وعليــه فــإن أعلــى درجــات تصــل إليهــا الطالبــة يف هــذا املقيــاس 

هــي )21(، وأقــل درجــة هــي )صفــر(.

تطبيق أدوات الدراسة قبليًا
للتأكــد مــن تكافــؤ جمموعــي الدراســة قبــل البــدء ابلتدريــس، مت تطبيــق 
اختبــار املفاهيــم العلميــة ومقيــاس مهــارات اختــاذ القــرار علــى طالبــات 
اجملموعتــني، مث حســاب اختبــار )ت( لتحديــد داللــة الفــروق بــني 

املتوســطات احلســابية، وكانــت النتائــج كمــا يظهرهــا جــدول )1(.
جدول )1( نتائج اختبار )ت( لفحص داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجات 
طالبات عينة الدراسة على التطبيق القبلي الختبار املفاهيم العلمية ومقياس مهارات اختاذا 

القرار 

املتوسط العدداجملموعةاألداة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية

مستوى 
الداللة

اختبار  
املفاهيم 
العلمية

279.783.23التجريبية
1.51530.138

288.682.09الضابطة

مقياس 
مهارات 
اختاذ 
القرار

2711.031.56التجريبية
1.14530.259

2811.430.92الضابطة

يظهــر جــدول )1( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )α≥0.05( بــني املتوســطات احلســابية للدرجــات علــى 
العلميــة ومقيــاس مهــارات اختــاذ  القبلــي الختبــار املفاهيــم  التطبيــق 
بعمليــة  البــدء  قبــل  اجملموعتــني  تكافــؤ  علــى  يــدل  وهــذا  القــرار، 

التدريــس.
النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة:

أواًل: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول:
احلســابيني  املتوســطني  حســبت  األول،  الســؤال  عــن  لإلجابــة 
واالحنرافــني املعياريــني لدرجــات الطالبــات يف جمموعــي الدراســة علــى 
التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة، مث اســتخدام اختبــار )ت( 
لفحــص داللــة الفــرق بــني املتوســطني احلســابيني، ويظهــر جــدول )2( 

تلــك النتائــج.  
جدول )2( نتائج اختبار )ت( لفحص داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجات 

طالبات عينة الدراسة على التطبيق البعدي الختبار املفاهيم العلمية 

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية

مستوى 
الداللة

حجم 
التأثري

2722.521.36التجريبية
11.61

530.000.72

2816.752.20الضابطة

املتوســطات  بــني  ظاهريــة  فــروق  وجــود   )2( جــدول  مــن  يتضــح 
احلســابية لدرجــات طالبــات جمموعــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة، 
حيــث بلــغ هــذا الفــرق )5.77( لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، 
وقــد أظهــرت نتيجــة اختبــار )ت( أن هــذا الفــرق ذا داللــة إحصائيــة 
اجملموعــة  طالبــات  تفــوق  مبعــىن   ،)0.05≤α( مســتوى  عنــد 
التجريبيــة اللــوايت درســن مــادة العلــوم وفــق اســرتاتيجية POE علــى 
الطريقــة االعتياديــة.  الوحــدة نفســها وفــق  اللــوايت درســن  زميالهتــن 
كمــا تبــني أيًضــا أن هــذا التأثــر حبجــم كبــر، حيــث بلغــت قيمــة مربــع 
إيتــا )0.72(، مبعــىن أن )72%( مــن التبايــن بــني متوســطي درجــات 
التدريــس  اســرتاتيجية  متغــر  إىل  يعــود  الدراســة  جمموعــي  طالبــات 

.POE
البديلــة  الفرضيــة  الصفريــة األوىل وقبــول  الفرضيــة  يتــم رفــض  وهبــذا 
مســتوى  عنــد  احصائيــة  داللــة  ذو  فــرق  )يوجــد  علــى  تنــص  الــي 
االبتدائــي  الســادس  الصــف  طالبــات  حتصيــل  يف   )0.05≤α(
للمفاهيــم العليمــة يعــزى إىل اســرتاتيجية التدريــس، وهــذا الفــرق لصــاحل 
طالبــات اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت طالباهتــا وفــق اســرتاتيجية 

)POE
 ،POE بــه اســرتاتيجية تتميــز  مــا  النتيجــة إىل  وميكــن عــزو هــذه 
حيــث متكــن الطالبــات مــن حتقيــق التعلــم ذو املعــىن فهــي تركــز علــى مــا 
متتلكــه الطالبــات مــن معــارف ومفاهيــم ســابقة والــالزم لتعلــم املفاهيــم 
العلميــة اجلديــدة، كمــا جعلــت مــن الطالبــات حمــورًا للعمليــة التعليميــة 
التعلميــة مراعيــة الفــروق الفرديــة، فأصبحــت بيئــة التعلــم بيئــة نشــطة 
فعالــة، فالطالبــة تســأل وتستفســر أثنــاء املوقــف التعليمــي، وهــذا بــدوره 
أســهم يف إدراك وفهــم مــا مت تعلمــه مــن مفاهيــم علميــة. ابإلضافــة 
واخلــربات  التعلــم  تنظيــم  بطريقــة   POE اســرتاتيجية  اهتمــام  إىل 
العلميــة وهــذا ســهل ربــط املفاهيــم العلميــة اجلديــدة يف بنيــة الطالبــات 
املفاهيميــة، ممــا أســهم بشــكل واضــح يف جعــل املفاهيــم العلميــة ومــا 
ارتبــط هبــا مــن معــارف ومهــارات واجتاهــات حيــة ونشــطة يف دمــاغ 

الطالــب وذاكرتــه. 
كمــا أن ســر الطالبــات خبطــوات منتظمــة يف عمليــة تعلمهــن مــن 
ممارســتهن  يف  بشــكل كبــر  أســهم   )POE( اســرتاتيجية  خــالل 
ملهــارات التفكــر العلمــي بشــكل منظــم، فالطالبــات يتنبــأن ابلظاهــرة 
العلميــة مث يالحظنهــا مث يفســرهنا تفســرًا صحيًحــا ودقيًقــا، مبعــىن أن 
اتباعهــن هــذا التنظيــم خطــوة خطــوة أســهم وبشــكل منتظــم يف حتقيــق 
الغايــة مــن املواقــف التعليميــة، وهــذا بــدوره مكنهــن مــن إدراك املفاهيــم 

العلميــة وأدى إىل زيدة حتصيلهــن هلــا.  
كما أن هذه االسرتاتيجية أاتحت للطالبات اختيار طريقة املالحظة 
حبريــة، مث تســجيل النتائــج، وهبــذا فهــي جعلــت الطالبــات يســتخدمن 
أكثــر مــن حاســة أثنــاء املوافــق التعليمــة، ممــا جعــل الطالبــات يتعلمــن 
اســرتاتيجية  أاتحــت  زميالهتــا، كمــا  دون  طالبــة  ألي  حتيــز  دون 
أثنــاء مالحظــة  POE للطالبــات فرصــة ممارســة العمــل اجلماعــي 
الظواهــر واملواقــف التعليميــة وتفســرها، وهــذا بــدوره مّكــن الطالبــات 
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العمــي  املفهــوم  أمثلــة  بــني  املشــرتكة  عــن اخلصائــص  الكشــف  مــن 
واالتفــاق عليهــا، وابلتــايل عــدم الوقــوع يف املفاهيــم اخلطــأ، بــل وأســهم 
ذلــك يف معاجلــة املفاهيــم البديلــة لديهــن قبــل االنتهــاء مــن املوقــف 
التعليمــي مــن خــالل املناقشــة بــني الطالبــات حتــت اشــراف وتوجيــه 
املعلمــة، حيــث إن املناقشــة اجلماعيــة توفــر آراء خمتلفــة للطالبــات، 

وهــذه اآلراء مدعومــة ابألدلــة العلميــة واحلجــج الصحيحــة.
مــن  االســرتاتيجية  تلــك  يف  املعلمــة  متارســه  الــذي  الــدور  أن  كمــا 
العوامــل املهمــة الــي أســهمت يف رفــع مســتوى الطالبــات يف تنميــة 
اســتخدام  علــى  الطالبــات  تشــجع  فهــي  لديهــن،  العلميــة  املفاهيــم 
مالحظاهتــن وإبــداء آرائهــم، وأفكارهــن، وتوجيههــن، وتطلــب منهــن 
تقــدمي مقرتحــات أثنــاء املواقــف التعليميــة، ابإلضافــة تقــدمي املســاعدة 
الطالبــات  أداء  تعزيــز  يف  أســهم  بــدوره  وهــذا  احلاجــة،  عنــد  هلــن 

العلميــة. املفاهيــم  وفاعليتهــن يف اكتســاب وتنميــة 
وهــذه النتائــج تتفــق مــع نتائــج دراســة كل مــن )شــبلي، 2014 ؛ 
 ; 2018 ,.Furqani et al ; 2019 ,.Banawi et al
 Bajar-Sales ; 2015 ,.Karamustafaoğlu et al
الــي   )  ;  2011  ,.Özdemir et al  ;  2015  ,.et al
تنميــة  POE يف  فعــال الســرتاتيجية  أثــر  أظهــرت مجيعهــا وجــود 
التحصيــل العلمــي بشــكل عــام واملفاهيــم العلميــة بشــكل خــاص. 

اثنياً: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاين:

احلســابية  املتوســطات  حســبت  الثــاين،  الســؤال  عــن  لإلجابــة 
واالحنرافــات املعياريــة لدرجــات الطالبــات يف جمموعــي الدراســة علــى 
التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات اختــاذا لقــرار, وجــدول )3( يظهــر 

النتائــج.   تلــك 
جدول )3(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالبات جمموعي الدراسة على 

التطبيق البعدي ملقياس مهارات اختاذ القرار الكلي، ولكل مهارة من مهاراته

املتوسط العدداجملموعةاملهارة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

صياغة 
املشكلة 
العلمية

274.810.92التجريبية

283.930.81الضابطة

توليد 
البدائل 
املالئمة

275.000.88التجريبية

283.790.92الضابطة

اختيار 
البديل 
املناسب

274.850.91التجريبية

283.821.02الضابطة

تقومي احلل
272.560.51التجريبية

281.570.63الضابطة

الدرجة 
الكلية 
للمهارات

2717.221.63التجريبية

2813.111.75الضابطة

يظهر من جدول )3( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية 
لدرجــات طالبــات جمموعــي الدراســة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس 
مهــارات اختــاذ القــرار ككل، وعلــى كل مهــارة مــن مهاراتــه، وهــذه 

الفــروق لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، وملعرفــة فيمــا إذا كانــت 
التبايــن األحــادي املتعــدد  الفــروق دالــة إحصائيــاً، اســتخدم حتليــل 
 )0.357( المبــدا  وليكــس  قيمــة  فكانــت   ،)MANOVA(
يف  الفــروق  أن  يعــي  ممــا   ،)0.000( مقــداره  ابحتمــال  ومرتبطــة 
املتوســطات دالة احصائياً عند مســتوى )α≥0.05(، وميكن عرض 

نتائــج التحليــل كمــا يظهرهــا جــدول )4(.
جدول )4( نتائج حتليل التباين األحادي املتعدد )MANOVA( للمقارنة بني 

املتوسطات احلسابية لدرجات طالبات جمموعي الدراسة على التطبيق البعدي ملقياس مهارات 
اختاذ القرار ككل وعلى كل مهارة من مهاراته 

مصدر املهارة
التباين

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة فاملربعات

الداللة
مربع ايتا

صياغة 
املشكلة 
العلمية

10.80110.8014.330.0000.21املعاجلة

39.93530.75اخلطأ

اجملموع 
50.73املعدل

54

توليد 
البدائل 
املالئمة

27.27120.2725.270.000.32املعاجلة

42.71530.81اخلطأ

اجملموع 
62.98املعدل

54

اختيار 
البديل 
املناسب

14.59114.5915.620.000.23املعاجلة

49.51530.93اخلطأ

اجملموع 
64.11املعدل

54

تقومي احلل

13.31113.3140.260.000.43املعاجلة

17.62530.33اخلطأ

اجملموع 
30.40املعدل

54

الدرجة 
الكلية 
للمهارات

232.761323.7681.510.000.61املعاجلة

151.34532.86اخلطأ

اجملموع 
384.11املعدل

54

يتضــح مــن جــدول )4( وجــود فــرق ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)α≥0.05( بني متوســطي درجات طالبات جمموعي الدراســة على 
التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات اختــاذ القــرار ككل، حيــث بلغــت 
قيمــة ف احملســوبة )81.51(، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )α≥0.05( يف بــني املتوســطات احلســابية لدرجــات 
جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى كل مهــارة مــن مهــارات 
التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات اختــاذ القــرار، حيــث كانــت قيمة ف 
احملســوبة ملهــارات صياغــة املشــكلة العلميــة، وتوليــد البدائــل املالئمــة، 
 ،)25.27(  ،)14.33( احلــل  وتقــومي  املناســب،  البديــل  واختيــار 
)15.62(، )40.26( علــى الرتتيــب، ومجيــع هــذه الفــروق تعــزى 
الســرتاتيجية التدريــس، ولصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، وهــذا 
يبني أن اســتخدام اســرتاتيجية POE يؤثر إجيابياً يف تنمية مهارات 
اختــاذا القــرار لــدى طالبــات الصــف الســادس االبتدائــي بشــكل أفضــل 

مــن اســتخدام االســرتاتيجية االعتياديــة.
والــي  البديلــة  الفرضيــة  وقبــول  الثانيــة،  الفرضيــة  رفــض  وعليــه؛ مت   
تنــص علــى »ال يوجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوى 
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)α≥0.05( يف تنميــة مهــارات اختــاذ القــرار لــدى طالبــات الصــف 
الســادس االبتدائي يعزى إىل اســرتاتيجية التدريس املســتخدمة لصاحل 
اســرتاتيجية  ابســتخدام  درســت  الــي  التجريبيــة  اجملموعــة  طالبــات 

.”POE
يف   POE اســرتاتيجية  الســتخدام  األثــر  حجــم  عــن  وللكشــف 
االبتدائــي  الســادس  الصــف  طالبــات  لــدى  القــرار  اختــاذ  مهــارات 
حســب مربــع ايتــا لداللــة الفــروق بــني املتوســطات احلســابية علــى 
املقيــاس الكلــي وكل مهــارة مــن مهاراتــه، حيــث بلغــت قيمــة مربــع 
 ،)0.61( الكلــي  بشــكله  للمقيــاس  البعــدي  التطبيــق  لنتائــج  ايتــا 
البدائــل  توليــد  العلميــة )0.21(، وملهــارة  املشــكلة  وملهــارة صياغــة 
)0.32(، وملهــارة اختيــار البديــل املناســب )0.23(، وملهــارة تقــومي 
احلــل )0.43(، وهــي قيــم مرتفعــة تؤكــد أثــر اســتخدام اســرتاتيجية 
POE يف مهــارات اختــاذ القــرار وتنميتهــا، وهــي تعــي أن )%61( 
مــن التبايــن بــني متوســطي درجــات طالبــات جمموعــي الدراســة يعــود 

املســتخدمة. التدريــس  اســرتاتيجية  إىل 
اخلصائــص  ضــوء  يف  النتائــج  هــذه  تفســر  وميكــن 
ذات  العلــوم  تدريــس  يف   POE اســرتاتيجية  الســتخدام  املميــزة 
العالقــة مبهــارات اختــاذ القــرار، حيــث تضمــن التدريــس وفــق هــذه 
االســرتاتيجية جمموعــة مــن اخلطــوات العلميــة حلــل املشــكلة العلميــة 
ودراســة املوقــف أو الظاهــرة العلميــة، والــي تتطابــق إىل حــد مــا مــع 
خطــوات اختــاذ القــرار، ممــا يســاعد يف تنميــة تلــك املهــارات، كمــا مت 
الوصول إىل تفســر هنائي ابســتخدام اســرتاتيجية POE من خالل 
التنبــؤ واملالحظــة والتفســر وإجــراء تقييــم للبدائــل أو احللــول املتنوعــة 
مســاعدة  ذلــك يف  أســهم  متزامنــة  بصــورة  حمــددة  معايــر  يف ضــوء 

النهائــي.  القــرار  إىل  للوصــول  الطالبــات 

علــى  العلــوم  تدريــس  يف   POE اســرتاتيجية  اســتخدام  واعتمــد 
وطــرح  التنبــؤ  علــى  الطالبــات  شــجعت  علميــة  مشــكالت  طــرح 
االستفســارات والتســاؤالت، ممــا منــى لديهــن مهــارات التفكــر والــي 
تتضمــن مهــارات اختــاذ القــرار، وبذلــك مت إاثرة افعيتهــن وحتفيزهــن 
حتديــد  خــالل  مــن  العالقــات  وإدراك  للحلــول  والتوصــل  للتفكــر 
جوانــب التناقــض يف املشــكالت واملواقــف العلميــة الــي مت عرضهــا 
 POE اســرتاتيجية  اســتخدام  أن  إىل  ابإلضافــة  معهــا،  والتعامــل 
مســح للطالبــات بتفحــص املوقــف التعليمــي أو املشــكلة ودراســتها، 
وابلتــايل  املناســبة،  )الفرضيــات(  احللــول  وضــع  مث  البيــاانت  ومجــع 
واهتمــت  )االســتدالل(،  النتائــج  إىل  والوصــول  املشــكلة  معاجلــة 
أيضــاً بتدريبهــن علــى حتليــل املوقــف التعليمــي إىل مكوانتــه الرئيســة، 
ومالحظتهــا بشــكل دقيــق، وحتديــد النقــاط واألفــكار العامــة فيــه مــن 
خــالل املقارنــة والتصنيــف وحتليــل األخطــاء لتحديــد املشــكلة، لذلــك 
فهــي مسحــت وأاتحــت للطالبــات الفرصــة الختــاذ القــرار واحلكــم علــى 

النتائــج، ووضــع حلــول هلــذه املشــكلة وتقوميهــا.
التفكــر  ميارســن  الطالبــات  جعلــت  االســرتاتيجية  هــذه  أن  كمــا 
العلمــي بشــى أنواعــه، فقــد انتقلــت الطالبــات بشــكل منطقــي مــن 
خطــوة إىل خطــوة يف حــل املشــكالت العلميــة، حيــث مت االنتقــال 
بشــكل منطقــي مــن الســهل إىل الصعــب أو مــن املعــروف إىل غــر 
املعــروف، وهــذا حبــد ذاتــه يســهم بدرجــة كبــرة يف اكتســاهبن مهــارات 

اختــاذا لقــرار بشــكل مناســب.

وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع دراســة كل مــن )صبــاح، 2016 ؛ شــبلي، 
 Furqani ; 2019 ,.Muhibbuddin et al 2014 ؛
 )2015 ,Adebayo & Olufunke ; 2018 ,.et al
املهــارات  تنميــة  علــى  قــادرة   POE اســرتاتيجية  أن  بينــت  والــي 

العقليــة واحلياتيــة املختلفــة لــدى الطلبــة.

التوصيات واملقرحات
واملقرتحــات  التوصيــات  عــرض  مت  الدراســة،  نتائــج  ضــوء  يف 

التاليــة:
وتدريــب معلمــات العلــوم ابملرحلــة االبتدائيــة علــى اســتخدام 	 

التدريســية. العمليــة  POE يف  اســرتاتيجية 
توجيــه اجلامعــات ومؤسســات إعــداد وأتهيــل املعلمــات ابألخــذ 	 

بعــني االعتبــار اســرتاتيجية POE يف برامــج إعــداد معلمــات 
العلــوم قبــل اخلدمــة وأثنائهــا.

تنويــر معلمــات العلــوم اســرتاتيجية POE ودورهــا يف تنميــة 	 
التحصيــل العلمــي ومهــارات اختــاذ القــرار.

الرتكيــز علــى مهــارات اختــاذ القــرار يف تدريــس العلــوم ابملرحلــة 	 
تدريــس  أهــداف  مــن  رئيًســا  هدفًــا  تعــد  والــي  االبتدائيــة 

العلوم. 
ابســتخدام 	  العلــوم  تدريــس  فاعليــة  بعنــوان  دراســة  إجــراء 

اســرتاتيجية )POE( يف تنميــة التحصيــل العلمــي ومهــارات 
الناقــد. التفكــر 
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