
هـ( 1443م/2022)  ، الرياض192– 169(، ص ص2، العدد )34 ، املجلدالعلوم الرتبويةجملة   

 

-169- 

 

 * لدى طالبات الصف األول الثانوي تعلُّم مفاهيم األحياء وبقاء أثر ال تعلُّماستخدام الكتابة التأملية يف   أثر

 (2) سوزان بنت حسني حج عمرو، (1) هيلة بنت عبدالرمحن حممد املشوح

 كلية الرتبية بجامعة امللك سعود، ناهج وطرق التدريساملقسم 

ـ 18/9/1442؛ وقبل للنرش يف هـ1442-5-19)قدم للنرش يف   ( ه

ا  البحث  هدف  :ستخلصامل التأملية  إىل  الكتابة  أثر  ال  تعلُّم   يف لكشف عن  أثر  التأملية  تعلُّم مفاهيم األحياء وبقاء  الكتابة  أثر  السؤالني: ما   تعلُّم  يف ، وأجاب عن 

طالبات    تعلُّم بقاء أثر    يفوالطالئعيات يف مقرر األحياء؟ وما أثر الكتابة التأملية    ،البكترييا والفريوسات  :فصيلطالبات الصف األول الثانوي املفاهيم املتضمنة يف  

املنهج شبه التجريبي القبيل والبعدي بتصميم   خدمست  او والطالئعيات يف مقرر األحياء؟ ،البكترييا والفريوسات فصيلالصف األول الثانوي املفاهيم املتضمنة يف  

القصدية    وتكّونتوالضابطة،    ،التجريبية  :املجموعتني طالبة،  50)  منالعينة  التجريبية  و(  طالبة.  25)من  املجموعة  بأسئلة موضوعية    حتصييل  اختبار  د  ع  وأ  ( 

والتجريبية    ،الضابطة  :عىل املجموعتني  بعدًيا  ط بق  قبل التدريس، ثم    االستطالعيةبعد التأكد من صدقه وثباته عىل العينة    ق  ب  املفاهيم، وط    تعلُّم ومقالية للكشف عن  

التدريس وح  بعد  ذ،  فرق  وجود  إىل  النتائج  وأشارت  للمجموعتني.  )ت(  اختبار  داللة    يسب  مستوى  )عند  إحصائية  درجات  0.01≥ داللة  متوسطي  بني   )

بطريقة التدريس املعتادة يف درجات االختبار البعدي، والالحق للكشف  ست  ر  د  واملجموعة الضابطة التي    ،ست بطريقة الكتابة التأمليةر  املجموعة التجريبية التي د  
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Abstract: The goal of the study was to detect the effectiveness of using reflective writing on learning biology concepts and learning 

retention for 10th grade students. The study sought to answer the questions:  What is the effectiveness of using reflective writing on students’ 

learning biology concepts contained in the units of Bacteria and Viruses, and Protists in the biology course? What is the effectiveness of 
reflective writing on students’ learning retention biology concepts contained in the units of Bacteria and Viruses, and Protists in the biology 

course? The researcher used the semi-experimental method design, with experimental and control groups to measure the effect of the 

independent variable (the reflective writing) on the two dependent variables: acquisition of concepts and retention of learning effect of the 
experimental group. The sample was 50 students, of which 25 students were in the experimental group. The researcher has prepared an 

achievement test that includes MCQs and open-ended questions to discover the dimensions of the acquisition of the concepts taught in the 

Bacteria and Viruses, and Protists units, which was applied after verifying its validity and stability to the sample members before studying 

the two units. The researcher calculated the T test for the two groups. 
Keywords: Keywords: Reflective learning - Writing to learn science - Learning Retention- Teaching biology - Reflective essays. 
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 المقدمة:

والعرش احلادي  القرن  معلوماتية  و يشهد  ثورة  ن 

  أن   الدول   ببعض   حداضخمة، وتقدًما علمًيا كبرًيا، مما  

املهارات   لتطوير  التعليمية  أنظمتها  يف  النظر  تعيد 

  الوقت   يف-  والطالباتالعلمية لدى أجياهلا الناشئة.  

  احلياتية،   مهاراهتن   بناءإىل    ماسة   بحاجة   - احلارض

  كان  إذا   إال   هذا   يتحقق  ولن   القرار،   اختاذ  مهارة   ومنها 

عملية    وإجياب    فعال    دور    للطالبة   : أي،  ا هتعلُّميف 

والتأمل،    مالئمة    فرص    ا هل  فر اتتو   بواسطة للتفكري 

االستقصاء  تعلُّم أنشطة   عىل  تفكرًيا    ،مبنية  تتضمن 

 تأملًيا، وهذا يتطلب تطويًرا ألساليب التدريس. 

بياجيه  ل  ا ووفقً    الطالبة شعر  ت   عندما أنه  نظرية 

ال تتسق   كأنباحلرية والغموض يف املوقف التعليمي، 

بنا  مع  اجلديدة  توازهن  ا هئاخلربات  وخيتل    ا املعريف، 

  ؛ ا تناقض ما حيدث حوهل  بسبب  دهشتها   ثاروت   ،العقيل 

دافًعا للتفكري والتأمل، والنظر إىل بدائل    ا حريهت  تصبح 

املفاهيم،    ا أكثر تساعده الربط بني  تفاعل مع  والعىل 

ال  بذلك خرباهتتعلُّمبيئة  فتتسق  السابقة    ا ومعارفه  ا ، 

اجلديدة وصواًل إىل حالٍة مؤقتٍة    ا ومعارفه  ا مع خرباهت

التوازن   من  د.ت./  ومرنٍة  )بياجيه،  ؛  1978العقيل 

ارس  متو (.2014ومحوك،    عيل ؛  2013الرشيف،  

تأملًيا موجًها    الطالبة متأنًيا، وتفكرًيا  استقصاًء ذهنًيا 

فاملامرس للتأمل حيلل سلوك    . لتحقيق أهداف حمددة

خمتلفة،    تعلُّمال عنارص  إىل  التعليمي  املوقف  خالل 

املتداخلة،   املعاين، ويبحث عن عالقاهتا  معتمًدا عىل 

حلظةبويربطها   كل  يف  املعريف  العمل    ؛ بنائه  فيتطور 

بطرح األفكار واألسئلة حول طريقة تنفيذه )العتوم،  

ويؤكد  (  Schoon, 1983؛2009،  وبشارةاجلراح،    .

كتابه   ديوي يف  نفكر)جون  رضورة ممارسة    (؟كيف 

التفكري التأميل العميق، واحلذر من االندفاع والتهور  

غة التي  أثناء األنشطة املعرفية، إضافة إىل الدقة يف اللُّ يف  

مه )وثق يف  ويتوصف هبا مراحل العمل ونتائجه، وتق 

وس2010القطراوي،   ه  تتعلُّم بام    الطالبةحتفظ  ت(، 

سؤال:  طرح  كتفي بتطويلة املدى، حينام ال    ا بذاكرهت

بل   التفكري بسؤال: كيف  ت ملاذا حدث ذلك؟  واصل 

م هذا يف املستقبل؟ )احلارثي، أ  (.  2011ستخد 

( وآخرون  العتوم  التفكري  2009ويرى  أن   )

  ا درك ما حييط هبت  ل  ا وتركيزه  الطالبة بانتباه    يبدأالتأميل  

التفكري   ذلك  وتكون حمصلة  ومثريات،  تفاصيل  من 

عىل تفسري املواقف احلياتية والعلمية التي حتيط    قدرهتا 

البنية    ا؛وترميزه  ا هب يف  السابقة  للخربات  استناًدا 

ف املدى،  طويلة  الذاكرة  أو  وفًقا  -تمتع  تاملعرفية 

بدرجة عالية من احلفظ واالسرتجاع وتذكر    -لذلك

)الرشي  ويرىاملعاين.   التأميل  2013ف  التفكري  أن   )

رأي.   وإبداء  إصدار حكم  إىل  ناقد هيدف  تفكري  هو 

حديثة    ات إسرتاتيجيوممارسة التفكري التأميل تتطلب  
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املفاهيمية   األدوات  إحدى  الكتابة  وتعد  لتحقيقها، 

وبعد   وأثناء،  قبل،  التأميل  التفكري  ممارسة  يف  الة  الفع 

 ,Klimova ؛ 2010البنائي النشط )القطراوي،  تعلُّمال

العلوم  2015 منهج  مع  الكتابة  عملية  وبدمج   ،)

ليا  يتحسن تعليم العلوم، وتتقدم مهارات التفكري الع  

(Harris, 2009 )تتطلب    ؛ التأملية  الكتابة  إن  حيث 

توفر    التي  تعلُّم بيئة ال فإنوعليه؛  . أبعاًدا بنائية تفاعلية 

واملناقشة   إجياًبا  سالتفاوض  العلوم    تعلُّم  يفتؤثر 

(Teng, Kasinathan, Low, Brian & Shukri, 2012  ،)

للتقارير  حيوهبا   كتابة  جمرد  من  التعليمي  النشاط  ول 

التفكري   تعكس  كتابة  إىل  للمعلومات  الناقلة 

ما   حول  ومعزًزا    ي كتسب والتأمالت  مفاهيم،  من 

 (.  Otfinowski & Silva, 2015لبقائها )

  ؛ العلوم  تعلُّم تعزيز    عىل تساعد    أداةً وتعد الكتابة  

إنساين -فالكتابة   التي    - كنشاط  األدوات  من  تعد 

امل العلمية  عىل حتليل    متعل  تساعد    ها وتفسرياألفكار 

وتستبدل    ،( Glynn & Muth, 1994)  ها وتوصيل

السلبي الذي ت سيطر فيه    تعلُّم الكتابة ال  اتإسرتاتيجي

و العقيل،  النشاط  عىل  فيه  ختخ الذاكرة  ع    الطالبة ض 

م  ت  آخر نشط    تعلُّم واالستظهار، بلحفظ  ل   ا ل فيه عقلهعخ

أفكاره وت  ،ا بنفسه فيه  بحرية    ا ومفاهيمه  ا بني 

كام تسمح الكتابة بإدراك   (،1978/1988)بياجيه،  

باملعلومات أطول فرتة   األفكار وتأملها، واالحتفاظ 

النصوص    ق(، وحتقّ Tierney & Dorroh, 2004ممكنة )

ومن ثم إعادة عرض  ،  ألفكارا  العلمية املكتوبة توليد

وتربيرها   ورشحها  خمتلفة  بطرٍق  األفكار  تلك 

)لآل أنامط    وجاءت  .( Hand & Prain, 2001خرين 

لتوجهات حركة الكتابة عرب    الكتابة املختلفة استجابةً 

الدور   تؤكد  العلوم  لتدريس  حركة  وهي  املنهج، 

أجل   من  للكتابة   Writing Toاملفاهيم    تعلُّماإلجياب 

Learn  . 

أسلوب    : الكتابةمن    نمطني إىل    وتشري الدراسات  

الرسمية   التقارير    ،Formal writingالكتابة  ومنها 

بية وامللخصات، وأسلوب الكتابة غري الرسمية  الكتا 

Informal writing ،    ومنها كتابة القصة والشعر والكتابة

 ,Keys, 1999; Keys, Hand, Prian & Collinsالتأملية )

ونيلز  1999 هوتشكس  دراسة  ظ فت  و  وقد   .)

(Hotchkiss & Nells, 1988  النصوص تلخيص   )

أنامط  بوصفها  العلمية   من  الرسمية  واحدة  الكتابة 

معل   تعاون  حيث  العلمية،  الكتابة  مهارات  م  لتنمية 

كيف يكتبون يف    الطلبةغة يف تعليم  م اللُّ األحياء ومعل  

اخللية،   بيولوجيا  سعًيا    ؛( فردًيا )  همتدريبو موضوع 

كتاباهتم تقويمهومن  ،  ها وتنظيم  لتحسني  ،  ا ثم 

هلم راجعة  تغذية  الطلبة   م  فتقد    ؛ وتقديم  يف    بذلك 

 كتاباهتم العلمية. 
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املعرفية   البنائية  النظرية  أثرت  إىل    يفوقد  النظرة 

تتضمنها   التي  بالعمليات  لالهتامم  كنتيجة  الكتابة؛ 

الكتابة، ملا تتطلبه الكتابة من تفكري وتأمل يف املوقف  

بالكتابة البدء  قبل  أثنائها   ،التعليمي  وعند    ،ويف 

عمر،   )حج  منها  مدخل    (. 2013االنتهاء  وي عد 

همة املبنية عىل  أحد املداخل امل  تعلُّم الكتابة من أجل ال

تياراهتا  بمختلف  البنائية  النظرية  تعتمد    ؛ ركائز  فهي 

. وقد  بمامرسة الكتابة  ا وتطوره   الطالبةعىل نمو تفكري  

مع    توافقت  البسيطة  الكتابة   Trivial) البنائية 

Constructivism)،  بناء   الطالبة قدرة    وتعكس   عىل 

  دعت و  . هتعلُّم ًة يف  كون نشطت، وأن  ا بنفسه  ا معرفته

مع   اجلذريةالكتابة  املتطرفة  البنائية   Radical)  أو 

Constructivism) فهي    ؛إىل االعتناء باخلربات السابقة

ال   عىل تساعد   ق دًما   تعلُّمحتقيق  واعتنت    . واستمراره 

مع   )الكتابة  املعرفية   Cognitiveالبنائية 

Constructivism  بقدرة معرفته  الطالبة(  تكوين    ا عىل 

املعنى اخلاص هبيف    ا نجاحهبالشخصية   مما    ؛ ا تكوين 

؛ حج  2003)زيتون،  فرتة أطول    ا هتعلُّميتكفل ببقاء 

أ   .( 2013عمر،   وجريفيث   ولوويرى  غلني 

(O’Loughlin & Griffith, 2020 )    الأن تأملية  الكتابة 

تسمح  هي   التي  املعرفية  وراء  ما  مهام  إحدى 

والتعبري  اتبللطال أثناء  يف    نمهاراهتعن    بالتفكري 

 .  اجديدً   ا موضوعً  نهتعلُّم

إىل   وحتويلها  املفاهيم  كتابة  هي  التأملية  والكتابة 

املتكون لدى    تعلُّم التأمل وتوضيح الب  ، أفكار متامسكة

،  ( Chih Chen, Hand & McDowell, 2013)  تعلُّمامل

فهي تنمو مع النمو    ؛تعلُّميف ال  ية دور  وللكتابة التأمل

ون فيها املف  ،م ل  تعاملعريف للم األفكار واألسئلة    متعل  ي د 

أداؤه من    مزيدٍ   إىل  التي حتتاج تم  التوضيح، وما  من 

أنشطة واستنتاجات ذات صلة بموضوع املشكلة قيد  

النمو    .الدراسة عىل  دلياًل  التأملية  الكتابة  ت قدم  كام 

امل لشخصية  ت ب تعلُّمالذايت  وس  لل،  أثًرا  بانتباه    تعلُّمقي 

سن أدائها   متعل  امل وإجادة البناء    ،للمواقف اجلديدة وح 

 (.   Lewis, 2014 ؛2013عليها الحًقا )الرشيف، 

وتعد الكتابة التأملية خري وسيلة للكشف عن فهم  

األفكار إذ    ؛ متعل  امل تولد  إىل  الكتابة  أنشطة  تؤدي 

يف   ووضعها  املفيدة  الذكريات  منطقية  باختيار  بنية 

امل عند  الفهم  توضح  مكتوبة  مجل  إىل    م تعل  لتتحول 

(Nurnberg, 2017  .)  توفر   للطالبة   التأملية  الكتابةكام 

املعلومات    فرصةً  مع  املتأمل  والللتفاعل    ة عرفيف 

ق  طالإو  ها أفكارربط بني  ال   عىل   ا السابقة، وتساعده

 . (2013)حج عمر،  ا هتعلُّمعىل عملية  حكٍم ذايت

هاند   اقرتح  )وقد  (  Hand & Keys, 1999وكيز 

الرسمية   وغري  الرسمية  الكتابة  أسلوب  بني  اجلمع 

كموج  ة  إسرتاتيجيك  ،خمتلفة  اتإسرتاتيجيب ه  الكتابة 

العلوم   تعليم  يف  املشكلة   The Science Writingحلل 
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Heuristic (SWH)  الكتابة ف ع ت  ور  ه-،  حلل    كموج 

أداء    - املشكلة مستوى  علم    الطلبةمن  يف  املنخفض 

التجريبية املجموعة  يف  زي  ،األحياء  إىل    وع  ذلك 

آرائهم   وكتابة  فهمهم  عن  للتعبري  الفرصة  منحهم 

إليها   توصلوا  التي  نتائجهم  اليف  حول    تعلُّم أثناء 

(Cronje, Murray, Rohlinger & Wellnitz, 2013  .)

 & Hohenshellوأتت نتائج دراسة هوهنشل وهاند )

Hand, 2006 باعتبارها الكتابة  الستخدام  مشجعة   )

املشكلة  موجهً  حلل  العلوم  ا  تعليم  يف  SWH)يف   )

اخللية الكتابية  سأحيث    ؛موضوع  املهام  يف  همت 

الفهم   عن  التعبري  عىل  القدرة  األفضل حتسني  .  نحو 

كذل دراستي    كواتفقت  عمر  نتائج  وحج  اجلمعان 

)،  (2015)  وفودة اللت Nurnberg, 2017ونورنربج    ني ( 

الكتابة كموج   املشكلة  وظفتا  العلوم  ه حلل  تعليم  يف 

(SWH  )  إجيابيةٍ عىل نتائج  املجموعة    وجود  لصالح 

املقالية؛   األسئلة  عن  اإلجابة  عند  خاصًة  التجريبية، 

التي مجعت بني أسلوب    SWHحيث أثبتت فاعلية الـ  

نتائج   أكدت  الرسمية. كذلك  الرسمية وغري  الكتابة 

وكتابة    اتإسرتاتيجيأثر  عدة  دراسات   الكتابة 

املرتكزة   ال  يفالتقارير  أبعاد  منظور    تعلُّم توظيف  من 

املفاهيم   واستيعاب  املعنى  وبناء  التفاعلية،  البنائية 

إجياًبا   أثرت  التي  الكيمياء  ل  التحصي   يف ملقررات 

   (.Hand, 2007؛ 2013)السليامن، 

( هاريس  دراسة  التي  Harris, 2009وأتت   )

الطالب   ألعامل  الذايت  والتقويم  التأمل  استخدمت 

التي تضمنت: كتابات إبداعية، وخمططات رسومية،  

وتأمالت للنصوص العلمية، وكتابة لتقارير املخترب،  

لتؤكد أمهية دمج الكتابة عند تدريس العلوم ودورها  

حتسني   تينج    تعلُّم يف  دراسة  رصدت  كام  العلوم. 

بأن توظيف    نتائج(  Teng et al., 2012)ن  يوآخر  ر  ق  ت 

احل   واملناقشة  يّ ج  ج  الكتابة  بالتفاوض  تسمح  التي  ة 

فيام    ،العلوم   تعلُّمبراز األدلة قد انعكست إجياًبا عىل  إو

وتشانج أشارت   ووالس  أرمسرتونج  دراسة 

(Armstrong, Wallace, & Chang, 2008)    إىل مدى تأثري

التأملية   مقرر علم    تعلُّم   يفكتابة احلجج  الطالب يف 

املكتوبة ليس   كافًيا بحد األحياء، وأن إعداد احلجج 

تأثري   له  ليكون  بل    ب، الطال   تعلُّم عىل    واضح  ذاته 

أيًضا متى وكيف يستخدمون    ،ينبغي تعليم الطالب 

   ؟التأمل

 ( وبرين  هاند  (  Hand & Prain,1996 وقد شجع 

رسمية   غري  ككتابة  التأمل   Informalاستخدام 

Writing  ، ه بلغته اخلاصة  مل  تعما    مل  تعحيث سيكتب امل

اللُّ  جانب  إىل  املهام  اليومية  وستدفع  العلمية،  غة 

للم العلمي  اخلطاب  بطبيعة  التأملية    م تعل  الكتابية 

العلمي   للبحث  الالزمة  مهاراته   ,Gunel)وتطوير 

Hand & Prain, 2007)  .  الكتابة مع  وتتوافق  التأملية 
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عد اخلاص )البنية  الب    :النظرية البنائية التفاعلية ببعدهيا 

يشري   الذي  بناء اخلاصة(  التأمل    إىل  بذاتية  املعرفة 

امل به  يقوم  الذي  املثمر  الذايت  )زيتون،    متعل  واحلوار 

الرشيف،  2003 والب  2013؛  )البنية  (،  العام  عد 

مع    متعل  تفاعل امل ب عن بناء املعرفة  امة( الذي ي عرب  الع

أقرانه ومع  املادية  عند    إذ  ؛بيئته  ستتطور  املعرفة  إن 

يناقش ما    متعل  كون امل   ؛طرحها للتفاوض مع اآلخرين

معانٍ  من  إليه  مع    توصل  به  املحيطة  الظواهر  حول 

لدى    ، اآلخرين املتكونة  للمعاين  تعديالت  فت جرى 

)السليتي،   ومت 2015الفرد  الشخصية    ثل(.  السامت 

و  دوًرا حاساًم   مرجعيته للكاتب  واالجتامعية  الثقافية 

امل فهم  اللُّ   متعل  يف  واملهارات  املوضوع    ؛ غوية ومعرفة 

س توضيح  م عل  ت  حيث  حياول  كيف  التأملية  الكتابة  ه 

لعثور عىل أكثر الكلامت  أفكاره وتوصيلها عن طريق ا

املعرفية    مًة،مالء العمليات  من  جمموعة  وسيامرس 

ليكتبها    ها؛وحتسينمعرفته اجلديدة  ليتمكن من صياغة  

 (. Gunel et al., 2007معنى له ولآلخرين )  ذيبنص 

فهم  وت   عن  للكشف  التأملية  الكتابة  ستخدم 

التقليدية    ؛ الطالبة الشائعة  االختبارات  تتسم  حيث 

،  نال تتفق مع مفاهيمهقد  إلجابات    الطالبات بتقديم  

  ؛ احلقيقي   نتصوًرا خاطًئا لفهمه  ةم وهبذا يعطون املعل  

املعل   وضعه  الذي  للمفهوم  الكتاب  مسايرًة  أو  م 

أما   الـتأملية  باملدريس،  تقديم  فالكتابة  يمكن 

فهم احلقيقي امل تبنى لدى   عن ال عرب  اختبارات سابرة ت  

لدهيالطالبة البديلة  املفاهيم  وتناقش  )زيتون،    ا ، 

كتابية    ، لذا  (.2007 تأملية  مهام  االعتامد عىل  ينبغي 

التعليمية   اخلربة  لتشكل  النهاية  مفتوحة  تقويمية 

متد   التي  تشخيصية    ةمواملعل    الطالبة املتكاملة  بتغذية 

ال  قد تساعدمها يف الكشف عن    تعلُّمتقويمية لعملية 

ال صعوبات  )املنري    تعلُّم مواطن  عليها  والتغلب 

أيًضا  (.  Klimova, 2015؛  2012وشعبان،   ويمكن 

الكتابة   وحتليل  اتوظيف  البنائي  التحليل  يف  لتأملية 

لدى   التفكري  يف  أقراهن  الطالبةاألخطاء    ا ولدى 

   (.1999)مارزانو وآخرون، د.ت./  

ارس الكتابة التأملية بتكليف  بكتابة   الطالبةوقد مت 

تأملية    Science Reflective Journal (SRJ)مقاالت 

ح ما  يوضيف ت   ها ساعدي  كتابًيا، مما    ا أفكارهح فيها  ض  تو

)السليتي،  تعلُّمتم   دراسة  2015ه  مع  يتفق  وهذا   .)

 ,Towndrow, Ling & Venthan)توندرو ولينج وفنثان  

( SRJالتي دافعت عن كتابة املقاالت التأملية )  (2008

ثارة دافعية الطالب من أجل  إل ؛ أداة تعليميةبوصفها 

التقويم    تعلُّم التأملية يف  العلوم، واستخدام كتاباهتم 

العلمي   البحث  مهارات  وتطوير  والذايت،  التكويني 

تعليمي مصادر  الستخدام  حافًزا  أوسع،    ةباعتبارها 

درس،   كل  هناية  يف  دقائق  مخس  توظيف  تم  حيث 

التأمالت التأملية    . لكتابة  الكتابات  تضمنت  وقد 
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ماذا  ا الدراسة،  موضوع  عن  أسئلة    ؟ واتعلُّم ليومية: 

وبعض الوقائع املثرية للتفكري يف الصف التي حدثت  

كل   ختامية  تأملية  كتابة  تقديم  مع  اليوم،  هذا  يف 

املعل   من  الراجعة  التغذية  واستمرار  عىل  أسبوع،  م 

ال فرتة  طوال  التأملية  ثقت    ، تعلُّمالكتابات  و  وقد 

يها عند ممارسة الكتابة التأملية  التغيريات املتحصل عل

الفهم يف  زيادة  النتائج  مرور  حيث    ؛ وأظهرت  مع 

الطالب حول  طرحها  سئلة التي  األ  عدد  ازداد  الوقت

 كام اختلفت نوعيتها.  ،موضوعات الدراسة 

 ( العتيبي  أسفرت دراسة  نتائج  2014وقد  ( عن 

القرائي    إجيابيةٍ  والفهم  التأميل  التفكري  اختبار  يف 

لفت املجموعة   للنصوص العلمية الكيميائية، حيث ك 

كتابية   بمهام  للالتجريبية  نموذج  ضمن    تعلُّم تأملية 

تأمالهت  إذ  ؛التأميل  الطالبة  حول تكتب  الفردية    ا 

تقدم بكتابتها ملخًصا للمعرفة التي تكونت  ل  الدرس

وقد شجعت نتائج دراسة الرواحي والبلويش  لدهيا.  

(Al-Rawahi & Al-Balushi, 2015  استخدام الكتابات )

أجل   من  إذ العلوم   تعلُّمالتأملية  الدراسة    ؛  أسفرت 

فا  التأملية،  ععن  الكتابات  من  بوصفها  لية  واحدة 

لطالب  ل  يأ عطو الذايت املنظم،    تعلُّمات الإسرتاتيجي

بعد أن أهنوا   كتابية تأملية م  يف املجموعة التجريبية مها 

وا يف كتاباهتم عن حواراهتم مع  عرب  فدراسة الوحدة،  

تقمعل   عكست  التي  وزمالئهم،  ملستوى  ويمهم  مهم 

افهمهم   الدرس،  عن  يف  املقدمة  العلمية  ملفاهيم 

اه  مم تدريسهومشاعرهم الشخصية فيام يتعلق بام ت  .  إي 

وقد جاءت نتائج العديد من الدراسات مشجعة  

التفكري    اتإسرتاتيجيالستخدام   لتنمية  خمتلفة 

( وايمور  جيتن  كدراسة   ,Getin & Eymurالتأميل، 

( التي أشارت إىل رضورة تعليم الطالب كيفية  2018

ه ضمن  نوذلك بتأمل ما يكتبو  ؛صياغة حجة مكتوبة 

تطبيق   عىل    ة إسرتاتيجيمراحل  املبني  االستقصاء 

( العلومADIاحلجج  لتدريس  كويتدمو    ، (  ودراسة 

( وظفت  Quitadamo & Kurtz, 2007وكورتز  التي   )

املتضم   التأمليةالكتابة  للمهارات  سمحت    حيث  ؛نة 

وتوفري   عملهم  يف  القصور  أوجه  بمناقشة  للطالب 

دى الفرد داخل كل  وحتسني التأمل ل ، فرصة ملعاجلتها 

)  .جمموعة    ة بنّي امل(  Myers, 2015كذلك دراسة مريس 

التأملية،  ADI)  ةإسرتاتيجي عىل   الكتابة  ل ف  (  ك    وفيها 

التجريبية   املجموعة  تأملية  ب طالب  مربرات  تقديم 

  ؛ هم تعلُّممكتوبة لسبب استخدامهم األدلة ووصف  

حقّ  إجيابيةمما  نتائج  التجريبية يف  للمج  ق  مقرر  موعة 

)  . األحياء زيومك  دراسة  (  Ziomek, 2017وأتت 

يف   وعمًقا  اتساًعا  نتائجها  الطالب    تعلُّم لتسجل 

(  DEALباستخدام أحد نامذج الكتابة التأملية النقدية )

حيقّ  الوصف  الذي  بمامرسته  ،  describe (D)ق 

الexamine (E)والفحص   عن  والتعبري    تعلُّم ، 
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articulate learning (AL)  النموذج إىل ، وقد أدى هذا 

وتوضيح   الطالب  فهم  بني  تعلُّمتعميق  والربط  هم 

للطالب   الذايت  الوعي  زيادة  إىل  إضافة  خرباهتم، 

الدورات   يف  األقران  مع  التواصل  عىل  والقدرة 

 الدراسية التي ط بقت هبا هذه الكتابات. 

وسيلفا    وصممت  اوتفينوسكي  دراسة 

(Otfinowski & Silva, 2015مرش )  القائم الكتابة  وع 

بعنوان:   والتأمل  البحث  املذهل  "عىل  العامل 

الفقارية احليوانات  ، وقد  "للفقاريات يف وحدة علم 

دار العمل عىل مرحلتني عىل مدى ثالثة عرش أسبوًعا،  

  ، خمتلفة   وعات تضمنت املرحلة األوىل: العمل بموض

بالترشيح،   املتعلقة  املنشورة  املصادر  عىل  باالطالع 

للفقاريات، ثم انتظم الطلبة يف جماميع ذات    والتطور

سجالت    وعات موض ث قت  وو  هم  تعلُّممتامثلة، 

التأملية تقدمهم، ون رشت أبحاثهم عرب اإلنرتنت، ويف  

واملدربني،   األقران،  املناقشة مع  الثانية: متت  املرحلة 

لتطوير وصقل كتاباهتم    ؛ واحلصول عىل تغذية راجعة

يف حتويل    ائية، وكان هلذا أثر  صورهتا النهقبل تقديمها ب

ناقلة   لتقارير  كتابة  جمرد  من  التعليمي  نشاطهم 

وتأمالهتم   تفكريهم  تعكس  كتابة  إىل  للمعلومات، 

 زة لبقائها.  حول ما يكتسبونه من مفاهيم، ومعزّ 

 Listiana etن )يوقد أظهرت دراسة ليستيانا وآخر

al., 2016  ) عىل    إسهام احلصول  يف  التأمل  مهارات 

إجيابية الثانوية  عرّب ت    ،نتائج  طالب  اكتساب  عن   

األحياء علم  جمال  يف  تطبيق    ،للمعرفة  عند  وذلك 

والتفكري    ةإسرتاتيجي  واملناقشة  جتمع بني االستقصاء 

يف   املكثفة  التأملية  الكتابية  للمهام  وكانت  والكتابة. 

نتائج  (  Mynlieff et al., 2014دراسة مينليف وآخرون )

للمجموعة التجريبية لتعزيز االحتفاظ باملعرفة  إجيابية  

ملو  تعلُّمو ل ف    ؛األحياءوعات  ضالطالب  ك  حيث 

مكونات   تتضمن  مقالية  واجبات  بكتابة  الطالب 

التدريس،  يف  تأملية   اختبارهم  و أثناء  ورقة  تصويب 

الفهم سوء  لتوضيح  كيفية    ،بأنفسهم  يف  والتأمل 

أدا يف  ئحتسني  التايلهم  زيادة    ؛ االختبار  إىل  أدى  مما 

اخلدمة  هم  ئأدا رأس  عىل  هم  من  أو  التقويم.  يف 

ينعكس   مما  أدائهم  يف  متأملني  أداء  ليكونوا  عىل 

املمتعل  امل ويدربوا  التأمل  م تعل  ني،  عىل  بدورهم  ني 

 (. 2016؛ السبيل، 2015)بابطني، 

لدى    وتناول عدد   التأملية  الكتابة  الدراسات  من 

أ  فقد  ، اجلامعيالتعليم    طلبة دراسة  دراسة  تقصت 

وتشان فاعلية   ( Cheng & Chan, 2019)  تشينج 

  يف   تأثريها   تقيصب  تأمليةاستخدام النامذج يف الكتابة ال

الط وكذلك    اجلامعيني  ةب لعمل  وتصوراهتم، 

قدت  ع   ؛ لتحقيق هدف الدراسةوتصورات املعلمني، 

عمل   ساعةورشة  مدة  التأملية  الكتابة  حرضها    ، يف 

ثالث    ا عشوائيً   وامس  ومن ثم ق    ،طالًبا جامعًيا   (134)
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جتريبية   جمموعة  مدربني:  ثالثة  يديرها  جمموعات 

زعت يم مع رشح مفصل، وجمموعة  و فيها نامذج التق  و 

أي    وزعتخرى  أ  جتريبية   دون  التقييم  نامذج  فيها 

ال بيئة  )حتفيز  اجلامعة(،    تعلُّم تفسري  يف  الذايت 

أ جرى  و واملجموعة الضابطة التي مل تتلق أي تدخل،  

قياسات ملستويات التفكري يف كتابات  املدربون الثالثة  

مستقل-  ميزوا الذين  الطالب،   مجيع    - بشكل 

أظهرت النتائج  و  .الكتابات التأملية وفق معيار حمدد

مستوياٍت  اكتسبت  التجريبية  املجموعات  عالية    أن 

مقارنة   التأملية  الطالب  كتابات  يف  التأمل  من 

 باملجموعة الضابطة.  

عبدالوها هدفو دراسة   ,AbdelWahab)  ب ت 

إىل تقيص أثر استخدام مدخل العمليات ونمط  (  2020

النص يف تنمية مهارات الكتابة التأملية والوعي بنمط  

طالب لدى  الرتبية  اللُّ   النص  بكلية  اإلنجليزية  غة 

أظهرت نتائج الدراسة أن  و  . بجامعة الزقازيق  النوعية 

  مهارات الكتابة التأملية ومقياس الوعي بنمط النص 

بفارٍق  أعىل  التجريبية  املجموعة  طالب    دالٍ   لدى 

دراسة    ا عن املجموعة الضابطة. واستقصت إحصائيً 

  تعلُّم تأثري برنامج قائم عىل ال (  Othman, 2021عثامن )

التأملية،   الكتابة  مهارات  تنمية  يف  باالستقصاء 

طالب   لدى  الكتاب  التخوف  درجة  وخفض 

الع   الزقازيقالدراسات  بجامعة  الرتبية  بكلية    . ليا 

طريق  بي  و عن  درسوا  الذين  الطالب  أن  النتائج  نت 

الربنامج القائم عىل االستقصاء حتسنت لدهيم الكتابة  

وبفارٍق ال باملجموعة  إحصائيً   دالٍ   تأملية  مقارنة  ا 

بي   النتائج انخفاض درجة التخوف  الضابطة، كام  نت 

مقارنة   التجريبية  املجموعة  طالب  لدى  الكتاب 

 ا.  إحصائيً  دالٍ  باملجموعة الضابطة وبفارٍق 

التأملية  كام   الكتابة  أخرى  دراسات  استهدفت 

 ,Chan)  وونج وليو تشان    منها دراسة   ، منيلدى املعل  

Wong & Luo, 2020)    هدفت عن  إىل  التي  الكشف 

يف    التأمليةيم الكتابة  ومني حول تق وجهات نظر املعل  

جيب  نت نتائجها أنه بي  و  ،التعليم العايل يف هونغ كونغ

  ، يم وأداة تعليمية وأن ي نظر إىل التفكري عىل أنه أداة تق 

عىل  و دلياًل  يوفر  التفكري  ويتيح    ،الطالب   تعلُّمأن 

تقييًدا.  و تق أقل  بطريقة  الطالب  املعل  ويم  مون  حيتاج 

إىل التواصل بوضوح مع الطالب بشأن ما هو متوقع  

  النقدي، التفكري    :املثالمن التفكري مسبًقا )عىل سبيل  

معايري    بطالقة،والكتابة   ومناقشة  الذات(  وفهم 

)عىل و التق معهم  املث يم  سبيل  املشرتك    :ال  التصميم 

التق  الربوتوكوالت(.  ولنامذج  عىل  كام  يم/  جيب 

عملية  بوصفه  مني والطالب تقدير قيمة التفكري  املعل  

مون بأن  ح املعل  نص  ي    ؛اهلدفلتحقيق هذا  و أيًضا.    تعلُّم

التفكري  ي   تطوير  فوائد  للطالب  بوصفه  -وضحوا 

 تأملية. قبل إرشاكهم يف الكتابة ال  -طريقة للتفكري
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الكتابة   حول  الدراسات  تزايد  من  الرغم  وعىل 

هذا البحث  وا،  هنا ما زالت قليلة عربيً إف  ، ا التأملية عامليً 

العربية عمومً يركز   الدراسات  الفجوة يف    ، ا عىل سد 

خصوًص  السعودية  العربية  أثر  واململكة  تناول  يف  ا 

، وكذلك  تدريس علم األحياءالكتابة التأملية يف جمال  

   .   تعلُّمبقاء أثر ال 

 : البحثمشكلة 

روح   تنمية  إىل  للتعليم  اململكة  سياسة  دعت 

العلميني والتفكري  عىل    ، البحث  القدرة  وتقوية 

الع   )اللجنة  والتأمل  التعليم،  املشاهدة  لسياسة  ليا 

ذلك1995 ولتحقيق  تقديم    ؛ (،  ال  فعّ   تعلُّم ينبغي 

حيث إن ممارسة الطرق    ،فرصة للتأمل  ةيعطي للطالب 

  ّية متلقّ   الطالبة التقليدية يف تدريس العلوم قد جعلت  

،  ا إىل ضعف التحصيل لدهي  مما أدى ؛ةغري فاعلفقط و

املفعلة لدور   بالطرق  ما قورنت  واملنطلقة    الطالبةإذا 

كام  ،  (2015)اجلمعان وآخرون،  من منظور النظرية  

)  ا تدراساتفقت   وبابطني  (،  2015القحطاين 

)و العال  وعبد  الطالبات  أن    عىل (  2018املطريي 

بالفهم    يواجهن تتعلق  مستويات  وممارسة  معوقات 

الع   واقترصالتفكري  املعارف    نهتعلُّم  ليا،  عىل 

تدين مستوى استيعاب  و،  بمستويات احلفظ والتذكر 

  ؛ األحياءيف مقرر    نحتصيله  يف  أثر مما    ؛ هيناملفاهيم لد

التقليدية   يز  ع  و التدريس  إىل طرق  الشائعة يف    ذلك 

 . مدارس اململكة العربية السعودية

ات  إسرتاتيجيأثر  إىل  عدة  وأشارت نتائج دراسات  

وبناء املعنى    تعلُّم الكتابة وكتابة التقارير وفعاليتها يف ال 

أثرت إجياًبا مما    ؛ واستيعاب املفاهيم ملقررات الكيمياء

اجلمعان وآخرون،  ؛  2013التحصيل )السليامن،    يف

تينج    . ( Hand, 2007؛2015 دراسة  نتائج  وأكدت 

( باستخدام   ( Teng et al., 2012وآخرون  الكتابة  أن 

 العلوم.  تعلُّمعىل إجياًبا احلجج واألدلة انعكست 

يف الكشف عن أثر الكتابة    البحث وتكمن مشكلة  

ال   ،املفاهيم   تعلُّم  يف التأملية   أثر  بقاء    تعلُّم ومعرفة 

األحياء الدراسات    ؛ ملفاهيم  من  سابقاهتا  عن  لتتميز 

والتفكري   الكتابة  مدخيل  بني  آباجلمع    خذة التأميل، 

مواقف   بتصميم  واملقرتحات  التوصيات  باالعتبار 

( التأملية  الكتابة  لتعليم  ؛  2013السليامن،  تدريبية 

(، وتفعيل كتابة اليوميات  2015اجلمعان وآخرون،  

إلكساب    -أداة من أدوات التدريس التأميل بوصفها  -

)اجلرب،   املختلفة    ن مم  رغ العىل  (. و2015املهارات 

دراسة   عن  2018)  عسرييأن  كشفت  فاعلية  ( 

يف   التفكري  خرائط  باستخدام  األحياء  تدريس 

املعرفة وراء  ما  مهارات  وتنمية  بتطبيق    ، التحصيل 

الثانويأنشطة   األول  الصف  طالبات  لدى    ؛ تأملية 

تتأكد    البحثمشكلة  ن  إف وجود  لنا  احلايل  ندرة  مع 
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الباحث علم  حدود  يف  حيث تني دراسات  بقت  ط    ، 

التأملية للكشف عن أثرها يف تنمية املفاهيم يف  الكتابة  

 البحث  تقىص لذا  ؛تعلُّمال وبقاء أثر    ،ختصص األحياء 

التأملية  احلايل   الكتابة  واالستيعاب   يف أثر    ، الفهم 

 . لدى الطالبات تعلُّم ومعرفة بقاء أثر ال

 : البحثأهداف 

أ  البحث، متثلت  يف معرفة    هفاهديف ضوء مشكلة 

  : فصيل ضمنة يف امل  املفاهيم  تعلُّم الكتابة التأملية يف  أثر 

والفريوسات مقرر    والطالئعيات  ،البكترييا  يف 

 . تعلُّمال وبقاء أثر  ، األحياء

ددت  ،يف ضوء ما تقدم  : البحثأسئلة   مشكلة    ح 

 السؤالني اآلتيني: يف اإلجابة عن  البحث

طالبات الصف    تعلُّمالكتابة التأملية يف   أثر ما    - 1

الثانوي   البكترييا    : فصيل يف  امل ضمنة  املفاهيم  األول 

 األحياء؟  يف مقرروالطالئعيات   ،والفريوسات 

طالبات    تعلُّمالكتابة التأملية يف بقاء أثر    أثرما    -2

األول    : فصيل يف  امل ضمنة  املفاهيم    الثانوي  الصف 

والفريوسات مقرر   والطالئعيات  ،البكترييا    يف 

 األحياء؟

 : البحثأهمية 

متغرياته  البحث أمهية  تنعكس   أمهية  حيث    ؛ من 

البحث   الطالبيؤكد  حول  التعليمية  العملية    ، ةمتركز 

تدريس    يف  ته ممارسو  التأميل التفكري  تنمية    بواسطة

السعودية   األحياء العربية  اململكة  نتائج  يف  يفيد  كام   ،

امت العلوم إىل أمهية تطبيق  البحث يف توجيه أنظار معل  

 الكتابة التأملية لتنمية املفاهيم العلمية.  

 : البحثحدود 

املوضوعية اقترص  احلدود  توظيف    البحث:  عىل 

التأملية   تدريس  الكتابة  البكترييا    فصيل يف 

حياء  األ   مقرر   من والطالئعيات    ، والفريوسات 

الثانوي األول  املقررات )  للصف  والكشف    ، (نظام 

 . تعلُّم مفاهيم األحياء وبقاء أثر ال تعلُّم عن تأثريها يف  

يف الفصل الدرايس    البحثط بق    احلدود الزمانية:

 . ـه1439  /1438الثاين من العام  

املكانية: الثالثة  يف    البحث ط بق    احلدود  الثانوية 

بنظام  -   نيوالثامن احلكومية  املدارس  إحدى 

 الرياض. يف مدينة  - املقررات 

 :  البحثمصطلحات 

كتابة  :  (Reflective Writing)  التأملية  الكتابة هي 

  ، التأملبواسطة  املفاهيم وحتويلها إىل أفكار متامسكة  

 Chih Chen et)  متعل  املتكون لدى امل  تعلُّم وتوضيح ال

al., 2013  .)  التأملية  عر  وت الكتابة  بأهنا:    إجرائًياف 

تكليف الطالبات بمهام كتابية تعرب فيها عن املفاهيم  

ها، باستخدام لغتهن اليومية اخلاصة إىل  تعلُّمالتي تم  

سياق غري رسمي، مثل: كتابة  يف  غة العلمية،  جانب اللُّ 

البدائيات،   عن  مقالة  كتابة  للرباميسيوم،  ذاتية  سرية 
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مقاوم عن  قصة  موّج كتابة  تقرير  كتابة  البكترييا،  ه  ة 

 . ا لوالدة طفلة مصابة بالليشامني

يتحدد  :  (Conceptual Learning)  املفاهيم   تعلُّم

ت  تعلُّممفهوم   ما  بناتج  من  م تعلّ املفاهيم  الطالبة  ه 

ناجتة   علمية،  ونظريات  ومبادئ،  ومفاهيم،  حقائق، 

باملجموع  قاس  ، ت  متعل  عن ممارسات عقلية معرفية للم 

العام للدرجات التي ستحصل عليها يف االختبارات  

التي   الشفوية،  أو  العلمية،  أو  النظرية،  التحصيلية 

الدرايست   العام  هناية  يف  هلا  كاختبارات    ،قدم  أو 

(.  2013؛ السلخي،  2011حتصيلية مقننة )اجلاليل،  

الطالبة    إجرائًيااملفاهيم    تعلُّمف  عر  ي  و معرفة  بأنه 

يف   الواردة  واألفكار  البكترييا    :فصيل باملفاهيم 

بالدرجة    ،والفريوسات  ق يست  التي  والطالئعيات، 

التحصيل   اختبار  يف  الغرض  امل عد املتحصلة    ، هلذا 

وأسئلة  و النهاية،  مفتوحة  أسئلة  من  يتألف 

 موضوعية. 

ال أثر   (: Learning Retention)  تعلُّم بقاء 

ات املاضية، وانتقاء األلفاظ واملعاين  استحضار اخلرب

والصور، بصورة منظمة ومتكاملة ومقاومة للنسيان  

بأنه    إجرائًياف  عر  ي  و  (. 2013،  وجليل  العفون)

تم   التي  باملعرفة  الطالبات  للمفاهيم    ها تعلُّماحتفاظ 

يف    واألفكار والفريوسات   فصيل الواردة    ، البكترييا 

عن   تقل  ال  مدة  بعد  قياسها  تم  التي  والطالئعيات، 

املتحصلة يف   بالدرجة  التدريس،  انتهاء  أسبوعني من 

 الحق. ال ، وذلك يف التطبيقاختبار التحصيل

 جراءاته: منهج البحث وإ 

شبه    الباحثتان   استخدمت    تجريبي الاملنهج 

هبدف  التجريبية    ؛املجموعتني تصميم  ب والضابطة، 

أثر   عىل  قياس  التأملية(  )الكتابة  املستقل  املتغري 

ال التابعني: اكتساب املفاهيم وبقاء أثر    تعلُّم املتغريين 

   للمجموعة التجريبية.

 : أفراد البحث

من    أفراد   تألف  من   50البحث  طالبات    طالبة 

والثامنني   الثالثة  الثانوية  يف  الثانوي  األول  الصف 

التي تعمل فيها الباحثة األوىل معل مة    بمدينة الرياض

بني طالبات املدرسة    اختيارهن منوقد جرى  ،  أحياء

 ( طالبة155وعددهن  العينة  (  هذه  وتكونت   ،

من   و    25القصدية  جتريبية،  كمجموعة    25طالبة 

 طالبة كمجموعة ضابطة. 

 :  البحث متغيرات

 تتضمن:  طريقة التدريس :لاملستق المتغير 

  الكتابة التأملية   باستخدام  التدريس   طريقة :  أواًل  

التجريبية: داخل    مجاعيةمهام    وهي   للمجموعة 

ضمن     إجراء   أثناءيف    تعلُّمال  جمموعاتالصف 

الواجب  ف  ومهاماالستقصاء،   سؤال  ضمن  ردية 

 الفردي.  
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مهام    االعتيادية  التدريس  طريقة:  ثانًيا  )بدون 

   .الضابطة للمجموعة ( تعلُّمال أثناء يف  كتابية تأملية 

أثر  :  التابع  المتغير وبقاء  األحياء  مفاهيم  تعلُّم 

 . التعلُّم

 أداة البحث وإعدادها: 

للكشف    (االختبار التحصييل )أداة البحث    أ عدت

  األولية، يف صورته  تعلُّماملفاهيم وبقاء أثر ال تعلُّم عن 

مقاليه   االختبار  ويتضمن  وأسئلة  موضوعية،    أسئلة 

تم    ؛ مفتوحة التي  املفاهيم  اكتساب  أبعاد  الكتشاف 

ب والفريوسات  :فصيل تدريسها    ، البكترييا 

االختبار  .والطالئعيات  موضوعية    أ عد    ؛ ولضامن 

كم  س   تقدير  املقالية لم  األسئلة  لتصحيح    ي 

   )روبريك(.

 صدق أداة البحث:  

صدق    تم من  عىل  التحقق  بعرضه  االختبار 

املحكمني    ة جمموع التدريس من  من  هيئة    أعضاء 

اململكة ومرشفةبجامعات  ومعل  تربوية   ،  زميلة    مة ، 

األوىل  الرأي  للباحثة  إلبداء  مالءمة    حول ،  مدى 

غوية  هلدف منه، ودقة الصياغة اللُّ وامفردات االختبار  

لوقد    . لمفردات لالعلمية   د  ضوء    عىل االختبار    ع 

ثم   ومن  املحكمني،  صورة    أ خرج مالحظات  يف 

 التطبيق النهائية. 

ق من االتساق الداخيل بتجزئة االختبار  تم التحقّ و

إىل نصفني متساويني بعد تطبيقه عىل عينة استطالعية  

 ( األول  30حجمها  الصف  طالبات  من  طالبة   )

البحث   (مقررات )الثانوي   عينة  وحساب    ،خارج 

)بريس  االرتباط  الطالبات  معامل  درجات  بني  ون( 

ج   من  كل  يف  عليها  االختبار  أ  زاملتحصل    ، املقايل)ي 

 (. 1ودرجة االختبار الكلية )جدول  ( واملوضوعي

 . : معامل ارتباط بريسون لالختبار(1) جدول

 االختبار  أجزاء االرتباط  معامل الطالبات عدد

 طالبة 30

 املوضوعي  اجلزء 0.736

 املقايل  اجلزء 0.816

) ا جدول  من  االرتباط  1تضح  قيم  مجيع  أن   )

االختبار املوضوعي واملقايل دالة إحصائًيا عند  جل زأ ي  

وتعني هذه النتيجة أنه يوجد   ، (0.05مستوى داللة )

زأ ي  اتساق داخيل بني     ؛ االختبار املوضوعي واملقايلج 

السالم،   )عبد  االختبار  إىل صدق  يشري    (. 2009مما 

بج  تب سح  و لالختبار  الصعوبة  يه  زأمعامالت 

واملقايل )  إذ  ؛ املوضوعي  بني  إىل    0.26تراوحت 

املوضوعي،  0.53 للجزء  حني (  بني    يف  تراوحت 

سبت قوة متييز  للجزء املقايل.  (  0.53إىل    0.51) وح 

لالختبار   الصحيحة  زأ يه  البدائل  وعي  املوضبج 

)  حيث   ؛واملقايل بني  تراوح  متييًزا  إىل    0.4حققت 

املوضوعي 0.56 اجلزء  يف  حني   . (  معامل    يف  حقق 

اجلزء املقايل متييًزا تراوح  يف  التمييز لفقرات االختبار  
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( ي  0.41إىل    0.40بني  ما  وهذا  مالعرّب (،  عن  مة  ء  

)جميد،   التمييز  قوة  حيث  من  التحصييل  االختبار 

2013  .) 

 ثبات أداة البحث: 

التحصييل   االختبار  ثبات  من  التحقق  تم 

( حجمها  استطالعية  عينة  عىل  طالبة،  30بتطبيقه   )

معامل ثبات ألفا كرونباخ للجزء املوضوعي    ب  س  وح  

ب     من االختبار، كام
س  معامل ارتباط بريسون لثبات  ح 

االختباراملصحح من  املقايل  للجزء  حيث    ، ني 

زميلة معل  مع  األوىل  الباحثة    صححت األسئلة    مة 

س   وفق  الكمّ لّ املقالية  التقدير  لتصحيح  م  املعد  ي 

األسئلة املقالية )الروبريك(، وجاءت النتائج كام هو  

 (.  2موضح يف جدول )

   .لالختبار الثبات معاملقيم (: 2) جدول

 عدد

 الطالبات

جزء   الثبات معامل 

 االختبار

 طالبة 30

 املوضوعي  كرونباخ  ألفا  قيمة 0.845

بريسون   0.831 ارتباط  معامل 

 لثبات املصححني 
 املقايل 

)اتضح   جدول  كرونباخ  2من  ألفا  قيمة  أن   )

( وهي قيمة  0.845للجزء املوضوعي من االختبار )

مقبولة،   )  يف حنيثبات  املقايل  اجلزء  (  0.831حقق 

ثبات الرتباط درجتي االختبار يف جزئه املقايل  كقيمة  

املصححني اختالف  مقبولة  ، مع  ثبات  قيمة    . وهي 

يه املوضوعي  أ  وتشري هذه النتائج إىل أن لالختبار بجز

داللة   مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  ثبات  قيم  واملقايل 

 وهي قيم حققت ثباًتا مقبواًل لتطبيقه.  ،( 0.05)

 :هوخطوات إجراءات تطبيق البحث

 :التجربة لتنفيذ إلعدادات : اأوًل 

  تسهيل   وخطاب  املوافقة   خطاب   عىل   احلصول  . أ

 . املهمة

  أن   تبني   حيث   الطالبات،   أعامر   من   التأكد . ب

للمجموعتني    16)  عامرهن أ  متوسط وشهرين(  عاًما 

مما يطمئن عىل عدم وجود فروق    ؛التجريبية والضابطة

 جوهرية يف العمر الزمني ألفراد املجموعتني. 

ت  .ج رض    املراد   األنشطة  إلمتام  الالزمة  املواد  ح 

لتطبيق    امل عدة  الفيديو  ومقاطع  كالصور،   تنفيذها،

  مساندة   كقراءات  عدةامل    العلمية  واملراجع  البحث، 

 . للطالبات

مت  . د   غري  وعات جمم  مخس   الطالبات   ق س 

  واقع   من   السابق  حتصيلهن  إىل   بالنظر   وذلك  ، متجانسة

  مخس   تضم   جمموعة  كل  فأصبحت املدرسة،  سجالت 

 . طالبات

  ( والتجريبية  ،الضابطة)  نتا املجموع  ختريتا .ه

تدريس    األوىل   الباحثة   تولت بطريقة قصدية، حيث  

فصول الص   ثالثة  واختري    فمن  الثانوي،  األول 
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بالطريقة العشوائية البسيطة،  ن لتطبيق التجربة  فصال

 وبقي الفصل الثالث كعينة استطالعية. 

قبل   . و التجريبية  املجموعة  بطالبات  االلتقاء  تم 

الطريقة التي سوف يدرسن    وتوضيح  التجربة،تطبيق  

  يف   بتأمل  الكتابةو  االستقصاء  عىل   ود ربن  ،هبا 

  الفردية   التأملية  الكتابية  املهام  تنفيذ  ثم  ، جمموعات

  التي   األوقات  يف   أو   ، املنزل  يف الطالبة    تؤدهيا   واجبات )

   . (املدرسة داخل هلا  تسنح 

 :البحث ألداة  القبلي التطبيق : ثانًيا

بإجراء    تم  املجموعتني  جتانس  من  التحقق 

القبيل  التحصييل  اختبار    ؛ االختبار  تم  حيث 

)ت(   وقيم  املعيارية،  واالنحرافات  املتوسطات 

املجموعتني   درجات  متوسطي  بني  للمقارنة 

يف جممل    ( واملجموعة الضابطة  ، املجموعة التجريبية)

  املفاهيم،   تعلُّم  عن  لكشفل  ؛التحصييل   ختباراال

 (.  3)  جدول  يف موضحة  النتائج وكانت

 . ية القبيلاملفاهيم العلم تعلُّم: قيم ت لداللة الفروق بني متوسطي املجموعتني يف جممل االختبار التحصييل للكشف عن (3ل )جدو

 داللة الفروق  مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط احلساب  العدد املجموعة 

 1.24 5.97 25 الضابطة 
 غري دالة 0.789 0.269

 1.12 6.06 25 التجريبية 

)يتضح   جدول  دالة  3من  غري  )ت(  قيم  أن   )

مما يشري إىل عدم   ؛ (α ≤ 0.05إحصائًيا عند مستوى )

متوسطي   بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

يؤكد  (والضابطة  ،التجريبية )املجموعتني   وهذا   .

 تكافؤ املجموعتني يف هذا املتغري. 

 ثالًثا: إجراءات تنفيذ جتربة البحث: 

املجموعة الضابطة بالطريقة  معل مة املقرر  درست  

حني   ، التقليدية  ستخ    يف    : فصيل   األوىل   الباحثة د ر 

والفريوسات )  ، البكترييا  بواقع  (  15والطالئعيات 

التأملية  للمجموعة  حصة   الكتابة  بطريقة  التجريبية 

كتابة   يف  تأميل  األدلة  املتمثلة  أثناء  يف  بأسلوب 

ضمن  -الطالبات    وفرضت االستقصاء،  

التي    وكتبنالفرضيات    - جمموعاهتن تساؤالهتن 

طروحة يف ورقة االستقصاء  حل املشكلة املقادهتن إىل  

، ثم مجعن األدلة من صور، وفيديوهات،  املخصصة

  نوقشت نرتنت، ثم  وقراءات مساندة، وبحث عرب اإل

  قارنت   ذلكك  .تقديم التفسرياتلبني أفراد املجموعة  

التي  ا العلمية  املعرفة  باملعرفة    ت وصللطالبات  إليها 

املدريس الكتاب  يف  ومواءمة  و  ،العلمية  ربط 

العلمية   واملفردات  للمفاهيم  العلمية  املصطلحات 

و مصادرها  بني  املصطلحات  لتلك    الكتاب املرادفة 

يف  واملدريس،   الصف  ةاملناقش التوسع  بقية  مما    ؛ مع 
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خربات    وأدى إىلان،  سمح بتبادل اآلراء وتقويم األقر

اجتامعية   تكوّ   تفضأوتفاعالت صفية  املعرفة  إىل  ن 

ببعدهيا العام واخلاص، ثم تأدية املهام الكتابية التأملية  

املنزلية   الواجبات  يف  خمالفردية  هو  ما  له  وفق  طط 

 :يأيت ما   اتُّبعمة، وقد بدليل املعل  

عىل جمموعات الطالبات    األوىل   رشفت الباحثة أ -

عمل    باألنشطة،تكليفهن    بعد سري  عىل  وأرشفت 

واحلوار    ، املجموعات  التعاون  عىل  وشجعتهن 

 املشرتك. 

الباحثة  - التدريس-  األوىل   حرصت  أثناء    - يف 

الطالبات   تدريب  اليف  -عىل  عملية  عىل    - تعلُّمأثناء 

معني   ملوضوع  تفسري  أو  نظر  وجهة  تقديم    أو كيفية 

   .توضيحه

  ، للطالبات تغذية راجعة  األوىل   الباحثة  قدمت  -

ححتاملنفذة    املهام   وروجعت   قبل ،  نكتاباهت  وص 

 . النهائية  بصورهتا  ها تسليم

عيد تطبيق أداة  أ    الفصلني،تدريس  بعد االنتهاء من  

  ، التجريبية )املجموعتني    ا تللك)االختبار(    البحث

االختبار    أسبوعني ميض    بعدو  ،(والضابطة من 

طالع  إدون    الالحق  االختبار  أجري  ،البعدي

موعده  اتالطالب أثر  وذلك    ؛عىل  بقاء  عن  للكشف 

 املفاهيم العلمية.  تعلُّم

 رابًعا: التطبيق البعدي ألداة البحث: 

تقديم  تفسريو   البحث،  نتائجرصد   ثم  ها، 

 . البحث مقرتحاتعدد من و التوصيات 

 ومناقشتها  البحثنتائج 

 األول:  البحث: اإلجابة عن سؤال وًل أ

ما  :  نصه   الذي  األول  البحث   سؤال   عن   لإلجابة

يف    أثر التأملية  األول    تعلُّمالكتابة  الصف  طالبات 

املم الثانوي   يف  املفاهيم  البكترييا    : فصيلضمنة 

مقرر والطالئعيات    ،والفريوسات   األحياء؟   يف 

سبت  وقيمة    ،املعيارية  واالنحرافاتاملتوسطات    ح 

بني)ت(   املجموعتني    للمقارنة  درجات  متوسطي 

التحصييل  ختبار  االيف جممل    ( والضابطة  ،التجريبية )

عن  ل يف    تعلُّملكشف  كام  البعدي،  العلمية  املفاهيم 

 (. 4جدول )

 املفاهيم العلمية البعدي  تعلُّمنتائج اختبار ت للفروق بني املجموعتني للكشف عن : (4) جدول

 داللة الفروق  مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط احلساب  العدد املجموعة 

 2.39 9.11 25 الضابطة 
 دالة إحصائيًا 0.000 3.814

 3.05 12.07 25 التجريبية 

 فأقل 0.01** فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  
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( جدول  يف  النتائج  احلساب  4تبني  املتوسط  أن   )

 ( بلغ  التجريبية  االختبار    (12.07للمجموعة  يف 

املتوسط   من  أعىل  وهو  العلمية،  للمفاهيم  البعدي 

بلغ   الذي  الضابطة  للمجموعة  (،  9.11)احلساب 

بلغت    (ت) وتبني نتائج اختبار )ت( أن قيمة اختبار  

بلغت قيمة    إذ  ؛ا (، وهذه القيمة دالة إحصائيً 3.814)

وجود فروق  مما يشري إىل    ؛(0.00الداللة املرتبطة هبا )

( فأقل بني  0.01إحصائية عند مستوى )  ذات داللة

د   التي  التجريبية  املجموعة  درجات  ست  ر  متوسطي 

التأملية الكتابة  التي    ، بطريقة  الضابطة  واملجموعة 

ست   بطريقة التدريس املعتادة يف درجات االختبار  د ر 

 .  املفاهيم تعلُّم التحصييل البعدي للكشف عن 

 الثاين: البحثثانًيا: اإلجابة عن سؤال 

  أثر ما    : نصه الثاين الذي    البحث لإلجابة عن سؤال  

طالبات الصف األول   تعلُّم الكتابة التأملية يف بقاء أثر 

املم  املفاهيم  يف  الثانوي  البكترييا    : فصيلضمنة 

األحياء؟   ،والفريوسات مقرر  يف    والطالئعيات 

سبت  وقيمة    ،املعيارية  واالنحرافاتاملتوسطات    ح 

بني)ت(   املجموعتني    للمقارنة  درجات  متوسطي 

الكشف عن  يف جممل اختبار    (والضابطة  ،التجريبية )

أثر  العلمية    تعلُّم  بقاء  بعد  املفاهيم  تم  الذي  الالحق 

من   البعدي إأسبوعني  التحصييل  االختبار    ، جراء 

 (. 5جدول )ودون معرفة مسبقة من الطالبات  

 . املفاهيم العلمية لالختبار التحصييل الالحق تعلُّم: نتائج اختبار ت للفروق بني املجموعتني للكشف عن بقاء أثر (5) جدول

 فأقل 0.01 ىا عند مستو** فروق دالة إحصائيً 

يف  ت   النتائج  ) جبني  احلساب  5دول  املتوسط  أن   )

 ( بلغ  التجريبية  االختبار  11.71للمجموعة  يف   )

املتوسط   من  أعىل  وهو  العلمية،  للمفاهيم  الالحق 

 ( بلغ  الذي  الضابطة  للمجموعة  (،  8.71احلساب 

بلغت    (ت) بني نتائج اختبار )ت( أن قيمة اختبار  وت  

حيث بلغت    ،ا (، وهذه القيمة دالة إحصائيً 5.053)

مما يشري إىل وجود    ؛(0.00قيمة الداللة املرتبطة هبا )

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  (  0.01فروق 

ة التجريبية التي  فأقل بني متوسطي درجات املجموع

ست   واملجموعة الضابطة    ،بطريقة الكتابة التأملية د ر 

ست  التي   درجات  د ر  يف  املعتادة  التدريس  بطريقة 

أثر   عن  للكشف  الالحق  التحصييل    تعلُّم االختبار 

لدى    تعلُّم وهذا يدل عىل بقاء أثر ال  ؛املفاهيم العلمية 

   املجموعة التجريبية.   

 داللة الفروق  مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط احلساب  العدد املجموعة 

 0.76 8.71 25 الضابطة 
 دالة إحصائيًا 0.000 5.053

 2.88 11.71 25 التجريبية 
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 :والتوصيات المناقشة

بأن طريقة التدريس بالكتابة    النتائجيمكن تفسري  

أ ساليب  قد  التأملية   وغري    )رسمية   كتابية  تضمنت 

مثل:  الفهم،  ملراجعة  وكتابة    رسمية(  القصة،  كتابة 

و املقاالت،  وكتابة  الشخصية،  االختبارات  السرية 

عن   الكشف  واختبار  واملناقشات،    تعلُّم الكتابية، 

العلمية،   الطالبات  فاملفاهيم  ساعدت  األدوات  هذه 

ي فيام  والتفكري  التأمل  عمر،  متعلّ عىل  )حج  ونه 

السليامن،  2013 وآخرون،  2013؛  اجلمعان  ؛ 

تفق  ت(. وألن طريقة التدريس بالكتابة التأملية  2015

منظور    تعلُّمالمع   التفاعليةمن  حيثالبنائية    هتيئ   ، 

ال ب عدّي  لتحقيق  الناتج عن    العام   عدالب    : متعلُّ مواقًفا 

  ا هتممعل  كالتعليمية ومن فيها  ا مع بيئته الطالبة  تفاعل 

، والب عد اخلاص الناتج  ، وممارسة االستقصاءا وأقراهن

 .  أثناء الكتابةيف املعرفية  ا مع بنيتهالطالبة عن تفاعل 

إىل   التحصييل  أداء  وبالنظر  الطالبات يف االختبار 

أن إحدى    - مثاًل - ل وحظ    ؛ والبعدي، والالحق  ، القبيل 

الطالبات قد حصلت عىل نصف درجة من درجتني  

لتصحيح األسئلة  لّ بحسب س   امل عد  الكمي  التقدير  م 

عن   اإلجابة  عند  القبيل،  التحصييل  باالختبار  املقالية 

املقايل:   عبارة  ا  "السؤال  متأملة  بدائيات  "كتبي  أن 

اإلنسان لبقاء  مهمة  باألدلة    مع  "النواة  تأملك  دعم 

فقد أجابت الطالبة بفكرة    . دراسته  توالشواهد مما مت 

م عظم بدائيات النواة  " عن خربهتا السابقة: عامة تعرّب 

باهلضم اإلنسان  تفيد  فهي  اإلنسان،  لبقاء  ،  "مهمة 

التأملية الكتابة  وممارسة  الوحدة  دراسة    ، وبعد 

( الكاملة  الدرجة  عىل  الطالبة  يف  ا حصلت  ثنني( 

حيث كتبت أفكاًرا أكثر    ؛االختبار التحصييل البعدي

اإلنسان"تفصياًل:   لبقاء  مهمة  البكترييا  ألنه    ؛ م عظم 

ت غطي   الصديقة،  البكترييا  وت سمى  معها،  يتكافل 

عليه،   العيش  من  املمرضة  املخلوقات  ومتنع  اجللد 

كذلك حصلت    . "وتساعده باهلضم يف القناة اهلضمية

ه الفقرة يف االختبار التحصييل  عىل الدرجة الكاملة هلذ

بأسبوعني الوحدة  دراسة  من  االنتهاء  بعد    ؛ الالحق 

كتبت:   اإلنسان"حيث  لبقاء  مهمة  البكترييا    ؛ م عظم 

،  هفهي تساعده يف صناعة الغذاء والدواء ومحاية جسم

لصنع   النبات  يف  النيرتوجني  تثبيت  يف  وتساعد 

ي    ؛ "الربوتني العرب  وهذا  عن  أ  تعلُّم  وجاء  وبقاء  ثره، 

دراس به  جاءت  ما  مع  متفًقا  )حج    ةهذا  عمر  حج 

، وتؤثر  تعلُّم ( يف أن الكتابة آلية لثبات ال2013عمر،  

فكلام م ورست    ؛إجياًبا يف بقاء أكرب قدر من املعلومات 

 . تعلُّم بقاء العىل الكتابة زاد الفهم وكان ذلك أجدى 

الفردي(   التأميل  )الواجب  الكتابية  املهمة  يف  أما 

حول  "  :نوانبع أفكارك  يف  متأملة  اكتبي 

أو    ، "الفريوسات األفكار  تلك  تطورت  كيف 

يف    - يف حماولتها األوىل - وملاذا؟ كتبت طالبة   ؟تغريت
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التأملية:   كنت أسمع أن الفريوسات تسبب  "ورقتها 

  ، ومرض كورونا   ، وأنفلونزا الطيور  ، كالزكام   ، أمراًضا 

أمراض تنترش برسعة وينبغي احلذر منها، وكنت    ا وأهن

لكن    ، أظن أن الفريوس خملوق حي كالبكترييا والفطر

غري   أنه  وجدت  الفريوسات  موضوع  دراسة  بعد 

من  "حي راجعة  تغذية  الطالبة  هذه  تلقت  وقد   .

)الباحثة املعل   ملاذا  األوىل   مة  سابر:  ( يف صورة سؤال 

 الفريوس  الفرق بني  ما والفريوس غري حي برأيك؟  

للكتابةو الثانية  املحاولة  يف  ثم  كتبت    ، البكترييا؟ 

أفكارها:   موضحة  الفريوس  "الطالبة  أظن  كنت 

ضيات خاصة   كالبكترييا والفطر له خلية وجدار وع 

به، ولكن بعد دراستي ملوضوع الفريوسات وقراءيت  

متتلك   ال  الفريوسات  أن  وجدت  الفريوسات،  عن 

إنام مادة وراثية   ، خلية ا خصائص األحياء، فليس لدهي

دراسة  "فقط مع  يتفق  وهذا  ن  يوآخر  توندرو. 

(Towndrow et al., 2008  )كتابة    التي عن  دافعت 

ثارة  إل  ؛ أداة تعليمية بوصفها    (SRJ)التأملية    املقاالت 

  الفهم   زيادةو  ،العلوم   تعلُّم   أجل  مندافعية الطالب  

 ممارسة الكتابة التأملية.   استمرار مع

ت   املهام  كذلك  تنوع  إىل  اإلجيابية  النتيجة  عزى 

الكتابية، فهذا التنوع بأساليب املهام الكتابية الـتأملية  

نتائج   مع  يتفق  ما  وهو  الطالبات،  دافعية  من  يزيد 

عمر،   )حج  فقد  2013دراسة  ّلفت(،  الطالبات    ك 

بتنفيذ هذه املهام خالل مراحل الدرس، وبعد االنتهاء  

املنزيلمن   الواجب  كتابة  و.  أداء  املهام  هذه  تضمنت 

(،  Getin & Eymur, 2018)  حجج  وكتابة  ،مقاالت 

( لآلخرين  رسائل  لتوجيه   ,Glynn & Muthومهام 

  املوجهة   التأملية   الورقة   يف   التقرير   كتابة   كمهمة (،  1994

موجًها  "  :املدريس   الطالبة  ملجتمع تقريًرا  اكتبي 

عن   الصباحية،  اإلذاعة  يف  لقراءته  املدرسة  ملجتمع 

عند  ال وتأثرياته  البقر،  جنون  ملرض  املسبب  رتكيب 

تغيري   كيفية  ذلك  يف  مراعية  املرض،  يف  التسبب 

كنت  أ التي  إىل    تعتقدينها فكارك  املرض،  هذا  حول 

اجلديدة؟  بكتابتها   الطالبة  عطيتأ    وقد  "أفكارك 

  جاء   ما   وهذا  بخرباهتا،  والتأمل  للتفكري  فرصة  للتقرير 

 ,Glynn & Muth)  وموث   جلني   دراسة  نتائج   مع  متفًقا 

  ، بمجالٍت علميةٍ   متعل  ( التي أشادت بمشاركة امل 1994

أعامله   يف  املتأمل  التفكري  يصاحبها  يومياٍت  أو 

 وخرباته.   

  كتابة   عن   عبارة  كان  الذي   ، الواجب  مهمة   ويف

  مة املعل    طرحت  ،التأملية  الورقة  يف  البكترييا   عن  قصة

هناك  ":  اآليت   السؤال  العمل  ورقةيف  (  األوىل   )الباحثة 

اكتبي   بيئية غري مالئمة،  إىل ظروف  تتعرض  بكترييا 

حتكني ستواجه   :ها في  قصة  هذه    بكترييا ال  كيف 

البقاء؟ يف  وتنجح  حدى  إكتبت    ."الظروف 

أم  "الطالبات:   هناك  أن  كى  عىل رشب    ا حي  حريصة 
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حيدث   ماذا  باألبريق،  غليه  بعد  للحليب،  أبنائها 

توجد   التي  تتجمع  يف  للبكترييا  الغيل؟  عند  احلليب 

  البوغ يسمى    ا البكترييا مع بعضها البعض وتنتج تركيبً 

، وأوضحت هذه  "نفسها من احلرارة  حلامية الداخيل،  

الطالبة أن األبواغ وسيلة للبقاء، وليست للتكاثر، ثم  

للبقا وض أ خرى  آلية  التي    ء، حت  الطفرات  وهي 

فقد    .تسمح بحدوث تكيف مع ظروف البيئة اجلديدة

عىل   الكتابات  هذه    ات عوموض   تعلُّم شجعت 

  نتائج   مع   متفًقا   هذا  وكان  الفهم،   وزيادة   األحياء، 

)يوآخر  مينليف   دراسة (  Mynlieff et al., 2014ن 

مقالية    املنادية واجبات  بكتابة  الطالب  بتكليف 

 تتضمن مكونات تأملية. 

  طريقة   بأن  اإلجيابية  النتائج  تفسري  كذلك  ويمكن

  بتكوين   الطالبة  تشغل  التأملية   بالكتابة  التدريس

ومنطقاملعنى املعنى،  هذا  الفكرةية  وتكوين  فقد    ؛، 

إىل   ومنها  مفاهيم  إىل  املصطلحات  الطالبات  حولت 

ورقتها  يف  الطالبات  حدى  إكتبت    حيث أفكار كبرية،  

ودت   التأملية تراكيب الرباميسيوم عىل الرسم الذي ز 

تركيب،   كتبت وظيفة كل  ثم  العمل،    ثم  به يف ورقة 

نصٍ  إىل  األفكار  تلك  الذاتية    حولت  السرية  يمثل 

من  "وكتبت:    للرباميسوم،  الرباميسيوم  أنا  مرحًبا 

دب   ه  أنا خملوق  اهل دبيات،  الطالئعيات، شعبة  مملكة 

يف الربك وجماري املياه العذبة كاألهنار  جمهري، أعيش  

بيضاء   كذرات  املجردة  للعني  أبدو  والبحريات، 

لّيد سميك   نشيطة احلركة، جسمي حماط بغشاء أو ج 

  ت وهنا تضافر  ."لي عطي شكيل املحدد  القشريةسمى  ي  

تشجيع   يف  والعاطفية،  والتحفيزية  املعرفية  العوامل 

املنظم يف التفكري  خطوات عملية    الطالبة عىل عملية 

باليف    أسهم ما    وهو .  تعلُّمال فرتة    تعلُّم االحتفاظ 

)البعد    لدهيا   املعرفية  البنيةبناء    أعادت  فالطالبة،  أطول

  ه وربط  عليه   املعنى املتحصل توليف  ب(  تعلُّم لل  اخلاص

  ا بنيته  معناسب  يتل  ؛ (تعلُّم)البعد العام لل  تعلُّمبيئة ال ب

املعلومات    الطالبة   واسرتجعت.  ا املعرفية وخصائصه

تفاصيل متنوعة متسقة مع  واخرتعت    ،تاجها حت   التي

لتحوهلا إىل    ، املوضوعاإلطار العام للفكرة الكبرية من  

الكتابية  إلنجازمجل مكتوبة   مما يؤكد رسوخ    ؛املهمة 

وثباته  ال  هسا نعكاو  ،املعنى  أثر  بقاء  فرتة    تعلُّم عىل 

ورسوخه    تعلُّم أطول، وهو ما يشري إىل قوة حدوث ال

  نورنربج هذا متفًقا مع دراسة    وجاء  ،يف عقل الطالبة

(Nurnberg, 2017  .) 

هذه النتائج مع ما أكدته نتائج دراسات    اتفقت كام  

توظيف  عدة   أثر  الكتابةإسرتاتيجيعن  ككتابة    ؛ات 

من منظور    تعلُّم التقارير املرتكزة عىل توظيف أبعاد ال

البنائية التفاعلية، وبناء املعنى واستيعاب املفاهيم التي  

؛  2015التحصيل )اجلمعان وآخرون،    يفأثرت إجياًبا  

  نتائج   أكدت  كذلك (.  Hand, 2007  ؛2013السليامن،  
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  الكتابة   أن(  Teng et al., 2012)  ينوآخر   تينج  دراسة

  التي   التفاعلية  بأبعادها   واألدلة   احلجج  باستخدام

 عىل  إجياًبا   انعكست  قد  واملناقشة  بالتفاوض  تسمح

 . العلوم تعلُّم

  ، احلايل   البحثا إىل ما توصلت إليه نتائج  استنادً و

 : عىل النحو اآليت توصياتال جاءت 

املهام    -1 التأميل  مثل    ،الكتابيةتعزيز  الواجب 

تنمية    ء؛ األحيا   تعلُّم أثناء  يف  الفردي   له من أثر يف  ملا 

 املفاهيم العلمية.  

الكتابيةيف  تنوع  ال  - 2 يف  التنوع    فهذا   ،املهام 

الـتأملية   الكتابية  املهام  دافعية  حيس  أساليب  ن 

 الطالبات.  

امت  مي ومعل  رضورة عقد دورات تدريبية ملعل    - 3

)قبل     ؛ ( اخلدمة  أثناءيف  و  اخلدمة،العلوم بصفة عامة 

أنواع    عىل   تدريبهم  هبدف  تصميم  من    خمتلفة كيفية 

 . وتقويمها  ، املهام الكتابية

  تدريس   ةإسرتاتيجي ك  التأمليةاستخدام الكتابة    - 4

 . األحياء ملقررات

   مقترحات البحث: 

عىل   هذا  توصيات  الو  نتائجالبناًء  من  املنبثقة 

فيام    ، البحث ٍ مقرتح   يأيت نورد  مستقبلية   نيخ   ، لبحوث 

 ا:مهو

  إجراء دراسات مماثلة عن أثر استخدام الكتابة   - 1

 يف جماالت دراسية. التأملية 

أساليب    - 2 استخدام  أثر  لتقويم    خمتلفة مقارنة 

 . كتابات الطالب يف حتصيلهم 

  

 قائمة المصادر والمراجع 

 : : المراجع العربيةأوًل 

التفكري بصوت  إسرتاتيجي(. فاعلية  2015بابطني، هدى ) ة 

تأميل والتحصيل وفعالية الذات  مرتفع يف تنمية التفكري ال

املتوسطة األ املرحلة  طالبات  لدى  العلوم  يف  كاديمية 

(،  5)18، جملة الرتبية العلمية بمرصبمدينة مكة املكرمة. 

174-131. 

)ترمجة سيد غنيم(.    الذكاءسيكولوجية  (.  1978بياجيه، ج. )

األصيل  الكتاب  نرش  )تاريخ  املعرفة.  دار  القاهرة: 

 د.ت.(.

( ج.  للرتبية(.  1988بياجيه،  اجلديدة  )ترمجة   التوجهات 

توبقال.   دار  البيضاء:  الدار  بلكوش(.  احلبيب  حممد 

 (.1978)تاريخ نرش الكتاب األصيل 

( جرب  التدريس 2013اجلرب،  أدوات  استخدام  فاعلية   .)  

الطالب   لدى  الصفية  املشكالت  حل  تنمية  يف  التأميل 

بكلية  املعل   سعود.  املعل مني  مني  امللك  املجلة  بجامعة 

الرتبويةا لألبحاث  اإل-لدولية  العربية جامعة  مارات 

 . 91-128(، 33، )املتحدة

( ملعان  الدرايس(.  2011اجلاليل،  دار  التحصيل  عامن:   .

 املسرية.
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ألفت )اجلمعان، أمل وحج   (.  2015عمر، سوزان وفودة، 

العلوم  إسرتاتيجيأثر   تعليم  يف  مشكلة  كحل  الكتابة  ة 

( يف حتصيل طالبات الصف األول الثانوي يف SWHالـ)

املجلة الدولية الرتبوية  مقرر الكيمياء واجتاهاهتن نحوها.  

 . 32-47(، 1)4، املتخصصة

( حصة  تنمية (.  2011احلارثي،  يف  السابرة  األسئلة  أثر 

التفكري التأميل والتحصيل الدرايس يف مقرر العلوم لدى 

املكرمة   مكة  مدينة  يف  املتوسط  األول  الصف  طالبات 

الرابط   عىل  متوفرة  ماجستري(.  )رسالة 

Reco/com.mandumah.search://http

/736927rd 

صعوبات تطبيق برنامج تدريبي  (.  2013حج عمر، سوزان )

العلوم   تعليم  الكتابة كحل مشكلة يف  باستخدام مدخل 

( يف التحول للتدريس البنائي: دراسة وصفية SWH)الـ

املهني.   النمو  لألبحاث  يف  املفتوحة  القدس  جملة جامعة 

 . 57-96(، 1)1، والدراسات الرتبوية والنفسية

( عايش  و (.  2007زيتون،  البنائية  ات رتاتيجيإسالنظرية 

 . عامن: دار الرشق. تدريس العلوم

)يوليو،   كامل  منظور  (.  2003زيتون،  من  التعليم  تصميم 

البنائية عرش  النظرية  اخلامس  املؤمتر  يف  مقدمة  ورقة   .

التدريس   وطرق  للمناهج  املرصية  مناهج  "للجمعية 

  22-21يف الفرتة بني    "التعليم واإلعداد للحياة املعارصة

 .  14-29شمس،  يوليو بجامعة عني

( مي  أثر  2016السبيل،  يف إسرتاتيجي(.  املتاميز  التدريس  ة 

الصف   طالبات  لدى  التأميل  والتفكري  التحصيل  تنمية 

(،  1)19،  جملة الرتبية العلمية بمرصالسادس االبتدائي.  

136-115. 

( حممود  ونمذجة  (.  2013السلخي،  الدرايس  التحصيل 

 الرضوان. . عامن: دار العوامل املؤثرة به

.  ات التدريس املعارصةإسرتاتيجي(.  2015السليتي، فراس )

 إربد: عامل الكتب احلديث. 

( خلود  أجل (.  2012السليامن،  من  الكتابة  استخدام  أثر 

م ال يف استيعاب املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف    تعلُّ

الكيمياء مقرر  يف  الثانوي  غري    األول  ماجستري  )رسالة 

منشورة(. جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية  

 السعودية. 

م ال(.  2013الرشيف، خالد ) .  التأميل مفهومه وتطبيقاته  تعلُّ

 سكندرية: دار اجلامعة اجلديدة.اإل

The Effect of Using the Process Genre 

Approach on Developing Reflective 

Writing Skills and Genre Awareness of EFL 

Faculty of Specific Education Sophomore 

Students  .( سوهاج،  بجامعة  الرتبوية،  -1(،  73املجلة 

37.  

( موفق  وبشارة،  النارص  عبد  واجلراح،  عدنان  (. 2009العتوم، 

عملية وتطبيقات  نامذج  التفكري  مهارات  دار تنمية  عامن:   .

 املسرية.

( وضحى  نموذج  2014العتيبي،  وفق  العلوم  تدريس  فاعلية   .)

التأميل يف تنمية مهارات التفكري التأميل    تعلُّممقرتح قائم عىل ال

املرحلة   طالبات  لدي  العملية  للنصوص  القرائي  والفهم 

 . 175-231(،  149، )مرص-عرفة  جملة القراءة واملاملتوسطة.  

(. فاعلية تدريس األحياء باستخدام خرائط  2018عسريي، ندى )

لدى   املعرفة  وراء  ما  مهارات  وتنمية  التحصيل  يف  التفكري 

، جملة الرتبية العلمية بأسيوططالبات الصف األول الثانوي.  

34(3 ،)273 -239 . 

 ( وسن  وجليل،  نادية  مال(.  2013العفون،  املعريف    تعلُّ

 ملناهج.. عامن: دار اات معاجلة املعلوماتإسرتاتيجيو

http://search.mandumah.com/Record/736927
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. الدافعية العقلية رؤية جديدة(.  2014عيل، قيس ومحوك، وليد )

 عامن: مركز ديبونو لتعليم التفكري. 

أثر استخدام املدخل (.  2015القحطاين، بدرية وبابطني، هدى ) 

تنمية االستيعاب املفاهيمي   املنظومي يف تدريس األحياء عىل 

ين الثانوي  ومهارات التفكري البرصي لدى طالبات الصف الثا

أهبا الرابط  بمدينة  عىل  متوفرة  ماجستري(.    )رسالة 

http://search.mandumah.com/Record/6490

93 

( العزيز  عبد  استخدام  (.  2010القطراوي،  ة  إسرتاتيجيأثر 

املتشاهبات يف تنمية عمليات العلم ومهارات التفكري التأميل يف  

األسايس الثامن  الصف  طالب  لدى  )رسالة   العلوم 

الرابط  ماجستري(.   عىل  متوفرة 

http://search.mandumah.com/Record/6950

16  

مارزانو، ر.، بيكرنج، د.، أريدوندو، د.، بالكبورن، ج.، برانت، 

( موفت، س.  ال (.  1999ر.،  مأبعاد  للفصل    تعلُّ خمتلف  بناء 

ونادية   الدرايس األعرس  وصفاء  احلميد  عبد  جابر  )ترمجة 

القاهرة األصيل  رشيف(.  الكتاب  نرش  )تاريخ  قباء.  دار   :

 د.ت.( 

.  أسس بناء االختبارات النفسية والرتبوية(. 2013جميد، سوسن )

 عامن: مركز ديبونو لتعليم التفكري. 

فاعلية تدريس األحياء  (.  2018املطريي. منى وعبدالعال، حمسن )

بالعبد  املتضمنة  املهارات  تنمية  يف  التفكري  خرائط  باستخدام 

الثاين    الثالث املادة لدى طالبات الصف  وامليل نحو  ملارزانوا 

القصيم،    ثانوي جامعة  منشورة(،  غري  ماجستري  )رسالة 

الرابط عىل  متوفرة  السعودية.  العربية  اململكة      القصيم، 

ttp://search.mandumah.com/Record/91981

3 

( وشعبان، شعبان  راندا  لذوي (.  2012املنري،  الرياضيات  تعليم 

ال عميل    تعلُّمصعوبات  األدليل  عامن:  طفاللرياض  دار . 

 مركز ديبونو لتعليم التفكري.  الرشق
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