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 البحث : ملخص
طالبات   لدى   ألناجح  الذكاء  في التحصيل  وتنمية  السابقة  المعرفة  تنشيط  أستراتيجية  أستخدام  فاعلية  على  للتعرف    الحالية  الدراسة    هدف 

  في  االدبي  ألرابع  بطالبات ألصف  ألبحث  مجتمع  حدد  االتية  الفرضيات  صيغت  البحث  هدف  من  وللتحقق  ألتارييخ    مادة  في  أالدبي  ألرابع
  االمام   ثانوية  اختيار  تم   قصدية  وبصورة  ،  ۲۰21-۲۰20  الدراسي  للعام   الرسمي  الدوام  في  المنتظمين  ألصباحية  والثانوية  أالعدادية   ألمدارس

  السابقة   ألمعرفة  تــنشيط  أستراتيجية  وفــق  درســــت  اذ  ،  تـــجريبية  كــــمجموعة(    أ)    شعبة  أختيار  تم  عــــشوائية  وبصورة  ،  بلد  تربية  قسم  للبنات في
للتحصيل  أختبارا ألباحث  , كما أعد مجموعة لكل   طالبة (  2٦)   وبواقع  األعتيادية الــطريقة وفــق درســت ضــابطة كمــجموعة (  ب)  وشعبة
 ألثانوية   للمــرحلة  والــمعد  للقدرات  ألثالثي  ستيرنبرغ  الذي اعده  الناجح  الذكاء  اختبار  وتبني  مــتعدد  من  األختيار  نوع  من   فقرة(    24)  من  مكونا"
  ألبحث   مــجموعتي  على  وبعــديا  قبــليا  تــطبيقه  وتم   ،  متريه  السايكو خصائــصه  من   ألتأكد بعد(    ۲۰۰۸,    العزاوي )  قبل  من   تعــديله  تــم   والــذي

  الضابطة   طالبات المجموعة  على  ألسابقة  ألمعرفة  تــنشيط  أستراتيجية  وفــق  درست  التي  ألتجريبية  طالبات ألمجموعة  تفوق   النتائج  اظهرت.  
 الـــتوصيات من مجموعة الباحث وضع ألبحث  نــتائج ضــوء وفي ، ألناجح ألذكاء في ألتحصيل وتــنمية األعتيادية ألطريقة وفــق درست الــتي

 ,ألتصميم ألتجريبي   الذكاء الناجح,  لمعرفة  , تنــشيط أ ستراتيجية  الكلــمات المفتاحية : أ. والمقترحات
summary 

The aim of the current study is to identify the effectiveness of using the strategy of activating previous 

knowledge in the achievement and development of successful intelligence among the fourth literary 

students in the history subject, and to verify the goal of the research, the following hypotheses were 

formulated The current research community was defined by students of the fourth literary grade in 

preparatory and morning secondary schools who are regular in the official working hours for the academic 

year 2020-2021, and intentionally, the Imam Secondary School for Girls was chosen in the Education 

Department of a country, and randomly, Division (A) was chosen as an experimental group, as it was 

studied according to a strategy Activation of previous knowledge and Division (B) as a control group 

studied according to the usual method and by (26) students for each group, the researcher prepared an 

achievement test consisting of (24) items of multiple choice type and the adoption of the successful 

intelligence test prepared by Sternberg, the triple of abilities, prepared for the secondary stage, which was 

It was modified by (Al-Azzawi, 2008) after verifying its psychometric properties, and it was applied before 

and after on the two research groups  . The results showed that the students of the experimental group who 

studied according to the previous knowledge activation strategy excelled over the students of the control 

group who studied according to the usual method in achieving and developing successful intelligence. In 

light of the research results, the researcher put a set of recommendations and proposals                                           

Keywords : Strategy, activation of knowledge, successful intelligence, experimental design                                                                                                                                         

تعد طرائق تدريس التي يعتمد عليها اغلب مدرسي التاريخ أقل فاعلية في اعداد المتعلم بصورة شاملة معرفيا ومهاريا دون    مشكلة البحث :
وا من خاللها تعلما فعاال ومؤثرا ، فضال عن ضعف المتعلمين  فــي عــمليةألتعلم ، وقلة االهتمام باألنشطة  مما جعل المتعلم اقل  أن يحقق

يل  مشاركة في العملية التعليمية معتمدا على الحفظ والــتذكر لألشياء واعادة مما تعلمه من الخبرات دون التعمق في مضمونها مما اضعف الم
ارات التحليل والتركيب والتقويم وتنمية مهارات االبداع ، لذلك ادى الى انخفاض النتائج في مادة التاريخ او اي مواد اخرى ضمن  نحو مه

ة  الحلقات الدراسية  و هذا ما دفع اغلب ألمتخصصين فـي مــجال ألعلوم االجتماعيــة إلى إعادة النظر في تدريس مادة التاريخ  في المرحل
االعدادية لمواكبة التطورات العلمية ألعداد متعلمين يتصفون بقدرة سليمة في التفكير ، لكي يستخدمون عقولهم بدال من االعتماد الثانوية و 

على عقول اآلخرين ، مما يتطلب البحث عن أساليب حديثة في التدريس تنمي مهارات المتعلمين العقلية وقدراتهم على التفكير والتعلم ،  
ة العقلية نحو عمليات أكثر تعقيدا وتحديدا من عمليات الحفظ واالستيعاب واالستظهار التي تعود عليها ، لذلك راى الباحث وتنشيط المنظوم

  تجريب أســتراتيجية تنشيط المعرفة السابقة كأحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة التي قد تسهم في تحسين التحصيل وتنمية الذكاء الناجح 
مــا فــاعــلية أســتخدام أســتراتيجية تــنشيط ألـمعرفة ألســابقة فــي   –يص مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن السؤال االتي  لديهم ، ويمكن تلخ 

 ألتحصيل وتنمية الذكاء الناجح لدى طالبات الرابع االدبي ؟  
 اهمية البحث : 
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ال  التطور  العلمية والتكنلوجية من حيث  التطورات على  يتميز عصرنا الحالي بالثورة  هائل كما ونوعا للمعارف االنسانية وقدانعكست هذه 
الحالية  مناهج التاريخ وطرائق تدريسها ، وهذا يتطلب االهتمام بتنمية قدرات األفراد وامكاناتهم التي تساعدهم على مواجهُه الموقف والمشكالت  

المت للدول  اذ اصبح العقل البشري هو االستثمار االول  الياسري  والمستقبلية,  ابنائها )  التي ُتحسن عملية استثمار  الدول هي  فأقوى  قدمة 
بنظامها التربوي البسيط ألول ظهوره كان يتماشى مع اليسير من العلوم والمعارف التي تراكمت لدى اإلنسان,ثم تطورت    ( .    2:  2010:

ذلك إلى قيام الدول المتقدمة و النامية على حد سواء بتفحص   أدى مما    (8,  1999المعرفة و تعقدت الحياة بالتدريج مع تطور العلم )العناد،   
. لذلك أولى التربويون في السنوات األخيرة اهتماما كبيرا بالطرائق واألساليب  أنظمتها التربوية بحثا عن مواقع الخلل و االضطراب و القصور

المدرس الناجح جعل طلبته يـتعلمون ويـفكرون في الوقت نفسه ، التدريسية ألتي تـجعل المتعلم محورا للعملية التعليمية ، لذا يتوجب على  
لذلك  (    ۱۰۵:    ۲۰۰۷والتعليم الجيد هو الذي يهدف إلى تنمية قدرة المتعلم على اكتساب الخبرات واكتشاف الحقائق  بنفسه . ) نبيل ،  

ليم من جهة والتحول الى المدرسة البنائية من جهة أخرى  تنوعت أستراتيجيات ألتدريس واساليبها تبعا لتغير ألنظرة الى طبيعة ألتعلم والتع
(  ان هناك تغيرا   West .et،    ۱۹۹۱يؤکد )    (    ۱۳،    ۲۰۰۷والتي تؤكد على بناء المتعلم المعرفه بنفسه وفهمها واستيعابها ) زيتون ،  

اصبح من الضروري األهتمام بهذه األستراتيجيات في ملحوظا في التنظيم  لدى المتعلمين عند استعمالهم استراتيجيات ما وراء المعرفة ، لذا  
  ( استخدامها  التدريس على  فاعلية  للمتعلمين والذي يعزز   يقدم  الذي  الدراسي  المحتوى  في  التربوي وتضمينها  ،    ۱۹:    ۱۹۹۱المجال 

West.et    ، تـنشيط ألمعرفة ألسابقة يعود إلى كونها احدى استراتيجيات ما وراء المعرفة التي    ان  أستراتيجية(    ۲۰۱۱( ويري ) الغامدي
يعاب  تساعد على تحقيق العديد من األهداف منها ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة ، وسهولة فهم المعلومات وتخزينها واسترجاعها ، واست

( ويعد التاريخ من الـعلوم ألمـهمة (  ۳۹-۳۸:  ۲۰۱۱ار والمعلومات ) الغامدي ، المعرفة بطريقة هادئة ذات معنى فضال عن تنظيم األفك
اإلنسانية العلوم  في  ألتطبيقية  المجاالت  ألكثير من  في  المختلفة  التاريخية  الدراسات  العامة من خالل  الحياة  في  كبيرا  تشغل حيزا   التي 

يب تدريس تساعدهم على فهم التاريح وبيان أهميته لهم العدادهم لـمواجهة تـحديات  واألجتماعية واالقتصادية وغيرها ، فالطلبة بحاجة إلى أسال
القواعد والقوانين ، وتعد األساليب الح السـليم وإصدار األحكام والفهم العام في تطبيق  ألمنطقي  ألتفكير  ديثة  ألمستقبل مـن خـالل أستخدام 

(    ۲۸,    2000لتحصيل ألدراسي واالتجاه العلمي نحو المادة ) خصاونة وأخرون ،  المستعملة في ألتدريس مـن أهـم ألعوامل ألمؤثرة في أ
( بأن الخبرة تؤكد على أن ارتفاع مستوى التحصيل لدى المتعلمين, وتمثل قاعدة صلبـة ومهـمة لتـعلـم الطلبة بـقية  2007ويشير الخوالده ) 

اعـد والتعميمات والقوانين واالتجاهات والقيم, وتزداد الخبرة من تعلم المادة التعليمية, العناصـر األخـرى المكونـة للنظام المعرفي, كالمبادئ والقـو 
لالحق, فضاًل عـن  ويـزيد من تثبيتها في الذاكرة, والبـنى العقلية, ويـسهم في تـفعيل التعلم وانتقال أثـرة, كما يجسر الفجوة بـين التـعلم السابـق وا

ويعتقد الباحث ان أهمية تنشيط ألمعرفة ألسابقة (  210,ص2007منهج وتنظيمه وتعلمه بسهولة. )الخوالدة,إسهامها فـي تـخطـيط  خبرات ال
يسمح للمتعلمين ربــط ألمعلومات الجديدة بما لديهم من خبرات ومعارف و معلومات سابقة مما يجعل تعلم المعلومات الجديدة وتذكرها من  

األفكار الرئيسية المهمة وصوال الى الفهم ذو المعنى نظرا ألهمية أستراتيجيات مـا وراء ألمعرفة فقد  قبل المتعلم أسهل بكثير مع التركيز على  
مهم تنوعت الدراسات العربية واالجنبية في مجال ما وراء المعرفة فمنها من اهتمت باألستراتيجيات الخاصة  التي يستعملها المتعلمون في تعل

يات ما وراء المعرفة ومنها ذهبت الى المقارنة بين فاعلية استراتيجيين في تنمية اشكال مختلفة من  والبعض اآلخر اهتمت بالكشف عن عمل
( , والتي هدفت الى مقارنة مستويات مهارات التفكير لما وراء المعرفة لدى األشخاص العاديين  Fisher،   ۱۹۹۸التفكير ومنها : دراسة ) 

ر عقلي وترى أن الفرد الذي لديه وعي اعلى لعملية تخزين المعلومات واسترجاعها تصبح لديه قدرة  والموهوبين واألفراد الذين يعانون من قصو 
أكبر على تنظيم أفكاره وتوجيهها لتحقيق أهداف محدده وانجاز مهمات معرفية أكثر ، اي لديه قدرة على ألتفكير حول ألتفكير كـما أثبتت  

مــا وراء ألمعرفة في زيادة تحصيل الطالب المعلمين بكلية ألتربية في مادة طرائق التدريس   فعـالية أستراتيجيات(    ۲۰۰۲دراسة ) نادية ،  
أكدت   . كما  يـدرسونها  التـي  األخرى  ألمواد  الى  التعلم  اثر  ،  العلوم وانتقال  ) جنان  فاعلية  ٢٠١٤دراسة  أستخدام    (  قائم على  برنامج 

األداء المعرفي لدى طالب معهد اعداد المعلمات في مادة العلوم العلمية مقارنة باستعمال  أستراتيجيات مـعرفية وما وراء معرفية في مهارات  
ان   اساليب التدريس االعتيادية  ويعد الذكاء من الموضوعات الحيوية التي يهتم بها علماء النفس الرتباطها بميادين الحياة المختلفة ، كما

  ۲۰۰۹التي يتمتع بها االنسان والجانب المهم من وظائف القدرة هو الذكاه . ) الزغلول وعلي ،   التقدم العلمي هو نتاج القدرة الذهنية العالية
ويرى الباحث  أن تكون البيئة الدراسية متغيرة ومتجددة بــاستمرار وغير مملة لتثير في الطالبات الرغبة في االستكشاف وتنمية  (    ۳۱۳:  

 الذكاء بجميع انواعه لديهم .  
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 فرضيات البحث :  
بــين مــتوسط درجــات طالبات المجموعة ألتي ستدرس وفق استراتيجــية (    0,05ال يـوجد فــرق ذو داللـة أحصـائية عـند مسـتوى داللـة )   -   1
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(    113: 2010بـأنهـا " القـدرة على تحقيق الهـدف, والوصــــــــــــــول الى النتـائج التي تم تحـديـدهـا مســــــــــــــبقـًا". )الخليفـات,  (٢٠١٠)الخليـفات,-2
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 ألمعرفية والتعليمية الصفية  لــدى طــالبات عينة البحث بمادة التاريخ المقررة للصف الخامس االدبي .

 . اوال / استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة : عرفها كل من  
"  هي احدى االستراتيجيات الفعالة في تعليم مهارات مــا وراء ألمعرفة ألــتي تـساعد الطالب على نقل مهمات تعليمية   (    2013) قطامي ,    -

مشابهة وتصبح جزءأ من مهاراته وتقوم هذه االستراتيجية على أن المتعلم ينشئ معاني جديدة ، ويتعلمها بشكل افضل اذا نشط معلوماته  
 (  94:    2013النص القرآئي " . ) قطامي ,  السابقة اثناء تفاعله مع

" استراتيجية تقوم على أساس قيام الطلبة بمجموعة من المهام او الخطوات قبل واثناء وبعد االنتهاء من   بانها /(    ۲۰۱۱الغامدي ،  )  - 
 (  14:  2011التعلم لربط معلوماتهم السابقة بالجديدة حول موضوع التعلم " ) الغامدي ، 

كتعرين نظري . عرفها الباحث اجرائيا بانها : استراتيجية تدريس استخدمها الباحث في تدريس    (  ۲۰۱۱الباحت تعرين الغامدي )  وتبنى  - 
طالب المجموعة التجريبية لمادة التاريخ لطالبات الصف الرابع  االدبي  والتي تساعدهم في تكوين المعرفة بانفسهم من خالل ممارستهم  

 كل مرحلة من مراحل االستراتيجية والتي تقاس من خالل اختبار الذكاء الناجح واختبار حب االستطالع  لألنشطة العلمية في
 ثانيا : التحصيل وعرفها كل من :  -1

 ( ٢٠١٠)العبسي ،  -ج 
إجاباتهم على   -١ تعلمها مسبقا وذلك من خالل  تم  دراسية  في مادة  لمعلومات ومهارات  المتعلمين  التحصيل  لتحديد مستوى  )طريقة منظمة 

 (  17٦:   2010مجموعة من الفقرات تمثل محتوى المادة الدراسية ( )العبسي،
وعة من المعارف ، أو أنه المعرفة المكتسبة في المجاالت بأنه : ) األنجاز أو كفاءة األداء في مهارة معينة أو مجم(    ۲۰۰۹) عالم ،   -٢

وتبنى الباحت تعرين  ٠  (    55:    2009الدراسية المختلفة ، وتتمثل في درجات االختبار أوالعالمات التي يضعها المدرس . ) عالم ،  
: ) مقدار  ما اكتسبه طالبات عينة البحث من مادة    يعرفه الباحت إجرائيا بأنهلمفهوم التحصيل كتعرين نظري  .  (   ۲۰۱٠العبسي )  

 التاريخ بعد مرورهم بخبرات تعليمية مختلفة مقاسا من خالل اختبار أعدة الباحث لهذا الغرض ( 
  ثانيا:  الذكاء الناجح : عرفه كل من :
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و خاصة, وذلك ضمن السياق االجتماعي, ( : بأنَّه ) قدرة الفرد على تحقيق األهداف وفق معايير معينة أ2007أبو رياش وزهرية )  -
فيه,   والثقافي, الموجود فيه ذلك الفرد, أي أنَّ الفرد يضع أهدافه و يعمل على تحقيقها بما يتالئم مع السياق االجتماعي و الثقافي الموجود

 (  387, 2007ويتكون الذكاء الناجح من الذكاء التحليلي, واإلبداعي, و العملي(. ) أبو رياش وزهريه, 
1. )  Sternberg  ( )(: بأنَّه ) مواجهة الفرد لمشكلة ما, سواء أكانت مشكلة تعليمية أو حياتية واستخدامه الناجح للقدرات الثالث 2009ستيرنبرغ

 (. Sternberg) ،2009 ،113 التحليلية, واإلبداعية, والعملية لحلها(.
 0( لمفهوم الذكاء الناجح كتعرين نظري 2009،  ويتبنى الباحث تعرين ) ستيرنبرغ-
الناجح وايصال    الذكاء  الطالبات من خالل اجابته على اختبار  التي يحصل عليها  انه االرادة االساسية  الباحث اجرائيا بانه :   ويعرفه 

 الطالبات الى حل مشكالت الدراسية والحياتية باستعمال القدرات التحليلية .  
  سادسًا / التاريخ

 - عرفه كل من :
( بأنه: سرد إلحداث وتطورات الماضي او عملية حساب منهجية لتقدم ونشوء األمم أو هو عملية حساب نمو اإلنسان منذ 2003بثاك )-

  (Pathak,2003,p2) أن وجد على وجه األرض أو هو سجل يبين ما فعله الفكر اإلنساني.
" سجل للحوادث يسعى إلى محاولة معرفة ما فعله اإلنسان وما فكر به أو تطلع إليه منذ وجوده في هذا الكون , ( بأنه :2008الطيطي )-

,أي أنه وثيقة إلحداث الماضي". )الطيطي,   واالجتماعيةوالــثقافية    واالقتصاديةفهو والحالة هذه دراسة سيرة اإلنسان بكل أبعاده ألسياســية  
 .  لمفهوم التاريخ كتعرين نظري  ( ٢٠٠8تعرين الطيطي )  وتبنى الباحت( 2٦, ص2008

المادة ألعلميـة التي يتم تقديمها عن طريق الكليات المختصة بها  لتؤهل  متعلميها للعمل في مجال    هيأما التعرين اإلجرائي للباحت :-
 ألمتوسطة او الثــانوية . المراحلفي إحدى   التاريختدريــس 
 ألثاني  : خلــفية نــظرية :  الفصل

لتي تتضمن خطط , واهداف , تراعي من خاللها ضرورة أن يكون تعد انظمة التعليم المتطورة مهمة شاملة التقل اهمية وشموال عن المعركة ا 
  المتعلم خاضعا إلى بعض الخبرات والدراسات التجريبية والتي من خاللها يمكن تحديد مستويات مهارية ومعرفية ينبغي أن يمتلكها المتعلم 

التفكير ، فمن مستلزم المستويات في  التميز ، والوصول الى هذه  الخاصة بنفسة وقدرته ،  ليتحقق من خاللها  المتعلم  النجاح معرفة  ات 
رفته  ) جنان , وبالمــهمة التــي يقــوم بها ستراتيجيآ لمعالجة هذه ألمهمة ، ومعرفة المتعلم بعمـلياته المعرفية ونتائجها اي ادرا که لما وراء مع

دخل المعرفي حيث اعطى لمفهوم البيئة المعرفية عند التعلم  (  يرى ) أوزيل ( في نظريته  التعلم اللفظي ذي المعنى على الم  19٦:    2014
اهمية خاصة مؤكدا على أن التعلم ياتي عن طريق تنظيم المعلومات الجديدة في نظامهم التسجيلي , لألفكار والمعلومات يعتمد على كفاية 

   ( 337: 2013قطامي  ,  موال , ) البنية المعرفية من مفاهيم وافكار فرعية تتدرج تحت مفاهيم وافكار اكثر عمومية وش
 مفهوم مـــا وراء الــمعرفة

س ظهر مفــهوم مـا وراء المعرفة  ألتفكير في ألتفكير في بداية السبــعينات مــن القرن المــاضي ليضـين بـعدآ جديدا في مجال علم النف    
( او التفكر في التفكير ، التعلم )    Thinkingالتفكير  ) فة ،  ويفتح افاقا  للمعر   0(    Knewledgeالتربوي ويعني هذا )المفهوم المعرفي  

Loaming    ( السيطرة والتحكم والتعلم ، )controlcing  مفهوم ما وراء المعرفة ضمن سياق   ويعد(    122:  2007( . )عفانة والخزندار
( واذ ركز في دراسته على    Flavell,    1987المفهوم   الى الباحث المعرفي فالفل )    نظرية معالجة المعلومات ويرجع سبب تطوير هذا

تحسين قدرة  األطفال على التذكر من خالل مساعدتهم على التفكير في المواقف التي يواجهونها ، ومن ثم تــوظين األستراتيجيات التي من  
( وبعد ذلك توسيع هذا   Meta Memoryي البداية مصطلح ما وراء الذاكرة )  شأنها تطوير التذكر لديهم وسمي هـذا ألنوع من التـفكير ف

 (  343:   ۲۰۰۷۰المفهوم ليدخل مجاالت أخرى من البحث والدراسة ) ابو جادو ومحمد 
 مكونات ما وراء املعرفة :  

 :  ( الى مكونين ٢٠١٤٠. يصنفها ) عفانة ونائلة 
 أنـواع رئيــسية في ألمعرفة : ، ويشمل ثــالثة الوعي الذاتي بالمعرفة - ١ 
 ، وتتــضمن ) ألوعي بالمفاهيم ، ألوعي بالمصطلحات ، ألوعي بالرموز ، والوعي بالقوانين ( .  المعرفة المفاهيمية -أ 
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 / والتي تتضمن )ادراك خطوات ، معرفة نماذج ، معرفة حلول ، معرفة تراكيب ( . ب المعرفة االجرائية 
 / والتي تتضمن ) الرعي بالشروط ، ادراك أسباب ، أعطاء مبررات ، تحديد معايير ، حل مشكالت (  المعرفة السياقية -ج 
 .  التنظيم الذاتي للمعرفة : ويشمل : - ٢
 ويتضمن ) تحديد استراتيجيات ، وضع خطط ، بناء خطوات ، ادراك عالقات + تهيئة ظروف (  ادارة المعرفة /  -أ 
/ يتضمن :    تنظيم المعرفة   -جويتضمن : ) تعديل ألنمط ، تبديل أستراتيجية ، تحسين سباق ، التأكد من الحل ( .     م المعرفة / تقوي-ب 

 (    14۲-۱۳۹:   2014) اعادة مخطط ، تعديل نتاجات ، توضيح اخطاء ، عمل معالجات ، تنظيم تفكير ( . ) عفانة ونائلة ، 
 بقة :تنشيط املعرفة ألسا اسرتاتيجية. 
مــا وراء ألمعرفة , وتجعل المعرفة السابقة  محور االرتكاز التي ترتكز عليه المعرفة الجديدة والتي    استراتيجياتاحدى    االستراتيجيةتعد هذه    

تقوم على التعلم المعرفي حيث يكون المتعلم نشطا من خالل المعلومات الجديدة نتيجة الخبرات المهمة والتي اشارت اليها نتائج البحوث 
ستراتيجية في تحسيـن ما تتــعلمه مـن خــالل صــياغة األهــداف والتــخطيط والتدريب والمقارنة والفهم  التربوية التي أجريت حول قدرة هذه اال

ان المتعلم يعتمد على المعرفة السابقة من    (  ۲۰۰۰ويشير ) قطامي وآخرون ,  ( 314:  2013وتفاعلهم مع اي موضوع يطرح  ) قطلمي  
الجديدة ، وال يمكن اقامة الروابط بين المعارف من خالل االعتماد فقط على ما تم تخزينه من   ألسابقة والخبرات  الخبراتبين    الربطخــالل  

 معارف وخبرات في الذاكرة ، بل تعتمد أيضا على استخدام المعرفة واعطائها صفة الحيوية والتنشيط وتغيير بنية تركيبها لكي تصبح مالئمة
( ويری ) اوزبل ( ان الموقف التعليمي ذا المعنى يجب أن يتوفر فيه شرطان  2٦2: ۲۰۰۰, للمواقف التعليمية الجديدة . ) قطامي واخرون 

ها بالتعلم أساسيان هما أوال : ان يكون المتعلم مهيا لمثل هذا النوع من التعلم ويكون لديه اتجاه قوي يدفعه إلى فهم التطبيقات المقدمة له وربط
 السابق

 (  ۱۲۵:  ۲۰۰۷ذات معنى  عند المتعلم ولها ارتباط بالمعلومات التي سبق تعلمه . ) ابو رياش ، ان تكون المادة المتعلمة  :وثانيا  
   مراحل تطبيق أستراتيجية تنشيط المعرفة ألسابقة : 
والمفاهيم   : يقوم المتعلم في هذه المرحلة بالقاء نظرة سريعة او فكرة عامة عن المحتوى لمعرفة  المفاهيم الرئيسة  مرحلة ما قبل التعلم  -1

الفرعية التي يتضمنها الموضوع وتحديد ما يعرف عن الموضوع وما يتصل به وبعناصره لمحاولة الربط بين المعرفة السابقة التي لديه وما 
 يحتوي الموضوع من أفكار جديدة .

ية تطبيقها في ألمواقف الجديدة لتأكيد ألتعلم  : في هذه المرحلة يقوم المتعلم باسترجاع المعرفة السابقة ، وتحديد كيف مرحلة اثناء التعلم -۲ 
 الجديد وتثبيته في ألبنية المعرفية مع تصحيح المعلومات التي تظهر أنها لم تكن دقيقة .  

يعرفه  يقوم المتعلم بتقديم مدى فاعلية استخدام معارفه السابقة إليجاد العالقات والروابط بين مايعرفه وما يريد أن    مرحلة ما بعد التعلم .  -3
محمد,   ، والتأكد من فهمه للموضوع من خالل تطبيق ما تعلمه في مواقف أخرى فضال  عما تعلمه بشكل شفهي  عن محتوى الموضوع ) 

ويعتقد الباحث أن المعرفة تساعد المتعلم على استخدام عملياته العقلية التي تعلمها كي يحقق فهما واستيعابا ويكون أكثر (  219:  2010
    على حل مشكالت من خالل استخدامه مهارات ما وراء المعرفة التخطيط والتحكم والتقييم.قدره 

 اوال : التعرين بالنظرية:    :. ألناجح الـذكاء نظرية
انتشرت    في العقود الثالثة األخيرة من القرن الماضي شهدت النظريات التربوية, والتعليمية,  الحديثة تطورآ نسبيا في ميدان الذكاء ، والتي 

مؤخرا من خالل جهود ) روبرت مستير نبرغ ( صاحب هذه النظرية ، لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى استخدام هذه النظريات بشكل تطبيقي 
ف القراءة, والكتابة, تهدواقعي, وذلك تالفيًا للفجوة القائمة بين ما نعلُمُه, وما نوظُفُه,ونستخدُمُه في حياتنا اليومية, اذ أنَّ التعلُّم غرٌض ساٍم ال يس

واالطالع فحسب, بل هو طريق سهل للنجاح في الحياة, ومن هنا نجد أنَّ التعلُّم هو المسار الذي يفترض أن يخلق البيئة الخصبة الكتشاف  
لذكاء الناجح للعالم  القدرات, والمؤهالت الكامنة لدى الفرد، ومن أهم النظريات التي ظهرت حديثًا وطورت مفهوم الذكاء اإلنساني هي نظرية أ

شخص ستيرنبرغ من هنا يمكن القول ان الذكاء ما هو إاّل نظام إنساني متكامل يشتمل على القدرات الالزمة للنجاح في سائر مواقف الحياة, وال 
ي, والجسدي, والعقلي لديه.  المتمتع بهذا الذكاء هو شخٌص قادٌر على تحديد نقاط القوة،والضعف لديه, كما أنَّه قادٌر على تحقيق التوازن النفس

(Sternberg,2005, 105  ) 
 ثانيا : مكونات نظرية ألذكاء ألناجح:
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ء المقارنات  ألذكاء ألتحليلي  وُيعرَّف بأنَّه: ) الذكاء المستعمل في تحليل الموقف إلى عناصره المكونة له, وفي إطالق األحكام، والتقويم, وإجرا .1
 تعلِّم من معرفة الخصائص المكونة لموقف معين وفق ما هو عليه الموقف بالصورة الصحيحة(. بين المتناقضات, والذي ُيمكِّن المُ 

األشياء في الذكاء العملي بأنَّه:  ) يتمكن المتعلِّم من خالل الذكاء تكيين، وتشكيل البيئة التي يعيش فيها, ويمكِّنه من االختيار السليم بين   .2
لتحقيق توافقه مع البيئة, وتشكيل سلوكه على نحو مالئم للمواقف التي يمرُّ بها, وتتولَّد لديه القدرة على    الحياة اليومية باذ تتكّون لديه الخبرة

 حلِّّ المشكالت (.
 بأنَّه: ) الذكاء الذي يستطيع الُمتعلِّم من خالله إيجاد أشياء غير مألوفة, ويتضمن االختراع, واالكتشاف, والتخيُّل, ويستطيع الذكاء اإلبداعي-3

مة إليه من الموقف, وتوليد األفكار الجديدة عالية الجودة. ) الوقفي,   - 525:  1998المتعلِّم من خالل الذكاء اإلبداعي تجاوز المعلومات المقدَّ
52٦  .) 

 ألناجح: الذكاءالتوظيف الرتبوي لنظرية 
هذه النظرية أن ُتعالج إشكاليات قديمة تمس النظام التعليمي, منها وجود مجموعة من الحاصلين على معدالت أكاديمية عالية لكنَّهم ل  تحاو

ارد في  غير قادرين على التأقلم وفقًا لمتطلبات الحياة العملية وطبيعتها, أو أنَّهم ال يستطيعون تحقيق التميُّز المتوقع منهم بحسب ما هو و 
داتهم, ووثائقهم التربوية, وكذلك عدم قدرة الخريجين بشكل عام على ألتوائم مع متطلبات سوق ألعمل, والحاجة الفعلية إلعادة تأهيلهم. شها

(Sternberg,1998b,28 .) 
 : وإجراءاته: منهجية البحث   الثالث الفصل

الباحث المنهج التجريبي لبحثه, إذ ُيعدُّ أكثر دقًة وكفاءًة, لذى ُيعدُّ البحث ألتجريبي من أقرب ألبحوث صالحية لحلِّّ    اوال: منهج البحث:اتَّبع
 (. 288:  2000ألمشكالت بالطريقة العلمية والتعليمية ، لتطوير بيئة التعليم وأنظمته المختلفة. ) ملحم,  

ألمتغير المستقل ( للتجربة بينما يمثل التحصيل   أن التدريس وفقآ لس: التصميم التجريبي :  ثانيا  تراتيجية تنشيط ألمعرفة السابقة يمثل ) 
مته  والذكاء الناجح ) المتغيرات التابعة ( ، لذا اختار الباحث ألتصميم التجريبي ذو ألضبط الجزئي للمجموعتين التجريبية والضابطة المالئ

 صميم التجريبي  لمجموعتي البحث ذات األختبار القبلي والبعدي(اآلتي يوضح ذلك:  الت1لهذا البحث والمخطط  )
 المتغير التابع  المتغير المستقل  التكافؤ المجموعة 
المعلومات التاريخية السابقة اختبار الذكاء الناجح   التجرييبه 

 القبلي
 اختبار التحصيل استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة

 الناجح البعدي أختبار ألذكاء

 الطريقة االعتيادية الضابطة 

-2۰20يمثل مجتمع البحث طالبات الصف الرابع االدبي المنتظمين في الدوام النهاري للعام الدراسي    وعينته :   البحتثالثا : مجتمع   
في المدارس الثانوية واالعدادية في قسم تربية بلد التابع إلى المديرية العامة لتربية صالح الدين ، وبصورة قصدية تم اختيار طالبات   ۲۰21

ة  ( طالب 52الصف الرابع االدبي في ثانوية االمام للبنات التابعة الى قسم تربية بلد في الكورس االول للعام المذكور اعاله والبالغ عددهم ) 
وبصورة عشوائية ايضا تم توزيعهم الى شعبتين ، شعبة ) أ ( كمجموعة تجريبية تدرس على وفق أستراتيجية التنشيط وشعبة ) ب ( كمجموعة  

 ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية . 
الباحث عند قيامه بالتخطيط ألجراء بحثه هو ضبط جميع العوامل  :    البحترابعا : تكافو مجموعتي   ان من اهم األمور التي يقوم بها 

( . وعلى الرغم من األختيار العشوائي للمجموعتي البحث اال ان    244:    1985والمتغيرات التي قد تؤثر في المتغير التابع ) محجوب ،  
حث على بعض المتغيرات التي قد تؤثر في المتغيرات التابعة ، وبعد ان جمعت البيانات  احتمالية عدم تكافئهما امر وارد ، لذا حرص البا

 المتعلقة بدرجاتهم في اختبار المعلومات السابقة ودرجاتهم في اختبار التحصيل والذكاء الناجح تم تثبيت المعلومات االتية : 
تم اعداد اختبار من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل في مادة التاريخ :  لغرض ألتكافؤ في هذا المتغير ،    أختبار ألمعلومات السابقة-١

( فقرة اختبارية تعطي المعلومات التي سبق ان درسها ألطالبات في السنوات ألدراسية السابقة التي لها عالقة بموضوعات    20مؤلف من )  
  80المتخصصين للتحقق من سالمته باالعتماد على نسبة اتفاق    المادة ألتي ستدرس اثناء التجربة ، وبعد عرضه على عدد من المحكمين
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( لعينتين مستقلين ظهر عدم وجود فرق ذي داللة احصائية ، اذ بلغت القيمة ألتائية   t - testعلى اختبار ) % فأكثر من أرائهم وباالعتماد
( وهذا يعني تكافر المجموعتين   50( وـدرجة حرية )    0,05( عند مستوى داللة )  2.011وهي اقل من القيمة الجدولية ) (    0.08المحسوبة )  

 يوضح  (  ۲احصائيا في درجات اختبار المعلومات التاريخية  السابقة      والجدول )  
 ( درجات طالبات مجموعتي البحت في المعلومات  السابقة في مادة التاريخ t - testاالختيار ) 

 0.05مستوى الداللة األاحصائية    ألقيمة التائية درجة الحرية  االنحراف أمعياري  ألمتوسط ألحسابي ألعدد  ألمجموعة 

 القيمة الجدولية  االقيمة ألمحسوبة 

 غير دالة  2.011 0.08 50 3.34٦ 12.34٦ 2٦ ألتجريبية 
 3.55 12.2٦9 2٦ الضابطة 

( ألثالثي القدرة الذي اعد للمرحلة ألثانوية والذي تم   R.sternbergاعتمد الباحث اختبار روبرت ستيرنبرغ )    /اختبار الذكاء الناجح القبلي  
، وطبق على طالب المرحلة االعدادية في المدارس العراقية ، وبعد التأكد من خصائصه ا  (    ۲۰۰۸تعريبه وتعديله من قبل ) ألعزاوي ،  

الطالبات   لسايكومتريه ، اذ طبق على مجموعتي البدء بتطبيق التجربة , وبعد أن جمعت استجابات  البحث التجريبية والضابطة  ، قبل 
( و هي اقل   0.279( لعينين مستقلين وتبين أن ألقيمة التائية ألمحسوبة )  t - testعولجت البيانات احصائها باالعتماد على االختبار ) 

 t - testاالختيار ) يوضح ذلك  (  ۳( وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتان في المتغير والجدول )  2.011من ألقيمة الجدولية ألبالغة ) 
 في الذكاء ألناجح القبلي  البحت( درجات طالبات مجموعتي 

 0.05مستوى الداللة االحصائية   القيمة ألتائية درجة ألحرية  األنحراف المعياري  ألمتوسط الحسابي العدد  المجموعة 

 الجدولية  المحسوبة

 غير دالة  2.011 0.279 50 4.8 1٦.597 2٦ التجريبية 
 4.31 1٦.243 2٦ الضابطة 

والمدينة والثقافة  ، الفصل   الحضارةألعلمية : حددت ألمادة ألعلمية بالفصول )الفصل األول : مفهوم  المادةتحديد رابعا : مستلزمات ألبحت 
للصف الرابع االدبي   التاريخ( من كتاب القضاء, الفصل ألرابع :  األدرية: ألمؤسسات  الثالثالثاني : حضارة ألعرب قبل األسالم ، الفصل 

 الكورس االول    2021  – ۲۰20المعتمد للعام الدراسي  
( غرضا سلوكيا اعتمادا على ألمادة ألدراسية التي تم تحديدها وفقا لتصنين بلوم المعرفي ،    112/ تم صياغة )    االغراض السلوكية  -2

 وتم عرضها على مجموعة من المتخصصين في التاريخ وطرائق تدريسه ، وبعد األخذ بارائهم ومقترحاتهم ثم استبدال وتعديل البعض منها 
 حتى أخذت صيغتها ألنهائية . 

للصف ألرابع االدبي وعلى ضوء    التاريخالتعليمي للفصول )األربعة األولى( من كتاب    المحتوى / في ضوء    اعداد الخطط التدريسية۔  3 
يط ألمعرفة ألسابقة  تنش  استراتيجية( خطة تدريسية للمجموعة ألتجريبية التي درست على وفق    30األغراض السلوكية المستنبطة ، تم اعداد )  

ومثلها للمجموعة ألضابطة التي درست على وفق ألطريقة األعتيادية ، وتم عرضها على بعض الخبراء والمختصين حتى اخذت نسبة أتفاق  
 % من المحكمين لتأخذ صورتها النهائية 80أكثر من 

 :   خامسا : ادوات البحت - 
من نوع متعدد باالعتماد على األغراض السلوكية التي  فقرة أختبارية(  24ار مكون من )  قام الباحث بإعداد اختب االختبار التحصيلي :-ا 

حددت سابقا وتضمنت كل فقرة أربعة بدائل احداهما صحيح واألخرى خاطئة اذ تعطى درجة واحدة لإلجابة ألصحيحة وصفر لإلجابة ألخاطئة  
 ( درجة   24وبذلك بلغت درجة االختبار الكلية )  

 ختبار القادر على قياس الصفة اوالسمة ألتي وضع من أجلها  أن االختبار ألصادق هو األ صدق االختبار :
   وللتحقق من صدق األختبار أعتمدت الخطوات اآلتية
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: أن افضل وسيلة للتثبت من ألصدق الظاهري هو ان يقوم عدد من ألمحكمين بتقدير مدى تحقيق فقرات االختيار   الصدق الظاهري   -أ
لذلك قام ألباحث بعرض فقرات األختبار على عــدد من ألمحكمين في التاريخ وطرائق تدريسها    (Ebol,1972,11اللصفة  التي يراد قياسها )

والقياس و التقويم والمناهج ومدرسي مادة التاريح للمرحلة للتحقق من مدى  صالحية  الفقرات ومدى صحة صياغتها  وأنسجامها مع الغرض  
تهم تم التعديل بعض الفقرات حتى أخذت صيغتها النهائية وبنسبة اتفاق أكثر من الذي وضعت من اجله وفي ضوء آراء المحكمين ومقترحا

 (۸۰  ) % 
طالبة من طالبات الصف الرابع االدبي في ثانوية  (  70طبق االختبار على عينة استطالعية )  وضوح تعليمات االختيار وفقراته :  -ب   

ن للكشف عن مدى وضوح تعليماته واالطالع على فقراته وحساب الوقت المناسب  االمام  للبنات التابعة لمديرية ألعامة التربية صالح ألدي
  27وبعد تصحيح اإلجابات رتبت درجات الطالبات تنازليا ، وتم أخذ أعلى )  لإلجابة عليه ، واشرف الباحث على تطبيق االختبار بنفسه .  

 لتمثل المجموعة الدنيا ثم أجريت عليها ألتحليالت األحصائية اآلتية % ( من الدرجات    27% ( من الدرجات لتمثل المجموعة العليا وأدنى )  
( ، لذا كانت  0,77-  0,27: تم استخدام معادلة معامل ألصعوبة  للفقرات ألموضوعية ، ووجد انه يتراوح بين )    معامل صعوبة الفقرات 

 الفقرات جيدة ومقبولة .
( ولذا تعد فترات االختبار مقبولة من حيث قدرتها   0,70–  ۰.۳۱ووجد قيمتها تتراوح بين )  تم استخدام معادلة التمييز    قوة تمييز الفقرات : 

 ألتمييزية .
وهي قيمه عاليه    (   0,8٦)  ( لحساب ثبات األختبار ووجد انه يساوي   ۲۰  - تم استخدام معادلة ) كيودر / ريتشاردسون    ثبات االختبار : 

 تشير إلى كون االختبار يتمتع بثبات عال  
لتحقيق أهداف البحث الحالي تبني الباحث اختبار ستيرنبرغ الثالثي القدرات والذي تم تعربيه وتعديله من قبل اختبار الذكاء الناجح :    -٢ 

  ۳( اجزاء كل )    ۹( سؤاال من نوع االختيار من متعدد موزعة على )  3٦( والمطبق على البيئة العراقية والمتكون من )  ۲۰۰۸  -) العزاوي  
القدرة العلمية اما (    ٦،    5،    4( القدرات التحليلية  واالجزاء )  3،2،1اجزاء تقيس نوعا من أنواع القدرات الثالثة ، اذ تقيس االجزاء )(  

( اجابات   4( اسئلة لكل جزء اذا يتكون كل جزء من الجملة  او رسوم يعقبها  )  4)  ( تقيس القدرة االبداعية بواقع  ۹،    ۸۰  ۷االجزاء )  
لة على المتعلم أن يختار اجابة واحدة منها علما أن أحدى هذه االجابات صحيحة والثالث األخرى خاطئة ، أما الجزء العاشر من  محتم

 االختبار والذي يتضمن أسئلة مقاليه فقد تم استبعاده من االختبار .
 : تي( فقرة وفقا لل  3٦تعليمات التصحيح : صحح اختبار الذكاء الناجح والذي يتكون من )

(  3٦تعطى درجة واحدة لكل اجابة صحيحة وصفر لكل اجابة خاطئة على سؤال من اسئلة االختبار وبذلك تكون الدرجة الكلية لإلختبار ) 
( درجة وللتأكد من صدق االختبار ثم عرضه على مجموعة من ألمحكمين   ۱۸درجة كاعلى درجة و ) صفر ( كاقل درجة وبمتوسط نظري )  

ص في ألعلوم ألتربوية والنفسية ، وطلب منهم ألتأكد من الفقرات والرسوم واالشكال وتقدير مدى صالحيتهاومالئمتها لقياس من ذوي األختصا
اللغوية وبذلك تم  المصطلحات  أرائهم ومالحظاتهم تم تعديل بعض  لقياسها وبناءا على  الذي اعتمدت  الثالث  القدرات  انواع  كل نوع من 

ومن خالل تطبيق االختبار على عينة استطالعية تم استخراج   ۱۰۰عد أن تم االتفاق بين المحكمين بنسبة % استخراج الصدق لالختبار ب
( طالبة من خارج عينة ألبحث   30والستخراج ثبات االختبار اختيرت عينة من )    دقيقة  (  ٦0الوقت الالزم لإلجابة على فقرات االختبار )

ثبات األختبار عن طريق ألتجزئة ألنصفية وبعد حساب معامل أرتباط بيرسون بين نصفي درجات   أختيرت بالطريقة ألعشوائية وقد تم حساب
( لذا بعد معامل ثبات مقبول لدى    0,90( وياستعمال معادلة سبيرمان التصحيحية وجد أن معامل الثبات )  0.82االختبار وجد انه يساوي )

 الباحث 
 ۲۰21- ۲۰20لبحث بدءا من بداية ألفصل ألدراسي االول للعام الدراسي  طبق الباحث تجربته على طالبات مجموعتي ا -1
 قام ألباحث بإجراءات ألتكافؤ بين المجموعتين قبل بدء التدريس   -  ۲ 
وبواقع ثالت حصص أسبوعيا لكل   2020/   10/  11باشر الباحث بالتدريس الفعلي في ثانوية االمام للبنات في يوم االحد موافق  -۳ 

 مجموعة . 
درس الباحث طالبات مجموعتي البحث بموجب الخطط التدريسية المعدة وفقا الستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة للمجموعة ألتجريبية   -4

 والخطط التدريسية المعدة وفقا للطريقة االعتيادية للمجموعة ألضابطة
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ت على مدى الفصل الدراسي االول  للعام الدراسي  والتي امتد 2020\ 12 \  27، أنهي ألباحث تجربته في يوم االحد ألموافق    5
۲۰20-۲۰21 

 بعد انتهاء ألتجربة تم تطبيق االتي :  - 6
 2020/ 12/   31أختبار ألتحصيل البعدي يوم الخميس الموافق     -ا  
بعد ذلك تم تصحيح االجابات وفق المفتاح التصحيحي المعد لكل  جداول   2021/ 1/  3اختبار الذكاء الناجح  يوم االحد ألموافق   -ب 

 خاصة وتم معالجتها احصائيا 
 ألفصل الرابع . عرض ألنتائج وتفسريها : 

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية    0,05داللة )  ) ال يوجد فرق ذو داللة أحصائية عند مستوى  فيما يتعلق بالفرضية األولى :
في    االعتياديةألتي درست وفق استراتيجية تنشيط ألمعرفة ألسابقة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق ألطريقة  

مستقلتين للمقارنة بين الدرجات على اختبار التحصيل   التحصيل( . وبعد جمع البيانات ومعالجتها احصانيا باستخدام االختبار التائي لعينتين
 ( لدرجات مجموعتي ألبحث في أختبار ألتحصيل  t test(نتائج االختبار )   4تم التوصل لألتي .: جدول ) 

 0.05مستوى الداللة االحصائية   ألقيمة ألتائية درجة ألحرية  األنحراف المعياري  م/ الحسابي  ألعدد  ألمجموعة 

 الجدولية  ألمحسوبة

 دالة  2,011 4,٦21 50 2,277 18,451 2٦ التجريبية 
 2,785 15,193 2٦ الضابطة 

تنشيط    استراتيجيةدرست وفق    التجريبيةولصالح ألمجموعة    التحصيلومن خالل الجدول اعالء يتضح أن الفرق دال أحصائيا في االختبار  
(    0.05عند مستوى داللة )  (   2.011وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )   4,٦21ألمعرفة السابقة ، اذ كانت القيمة الثانية المحسوبة 

ات بين متوسط جات طالب(    0.05( وفيما يتعلق بالفرصة الثانية  ) ال يوجـد فرق ذو داللة أحصائية عند مستوى داللة )    50ودرجة حرية )  
ألطريقة   التي درست وفق  ألضابطة  ألمجموعة  السابقة ودرجات طالبات  المعرفة  تنشيط  أستراتيجية  التي درست وفق  ألتجريبية  ألمجموعة 
األعتيادية في الذكاء الناجح( .وللتثبت من صحة هذه الفرضية ، تم حساب درجات طالبات كل من مجموعتي البحث التجريبية والضابطة  

ء الناجح ومعالجتها احصائيا باستخدام االختبار التاني لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات الطالبات في اختبار الذكاء في اختبار الذكا
 ( درجات الطالبات لمجموعتي ألبحت في اختبار ألبعدي للذكاء الناجح  t - testاألختيار ) (  5الناجح وكما في الجدول االتي جدول )  

 0.05ألداللة األحصائية عند مستوى   ألقيمة ألتائية درجة ألحرية  األنحراف ألمعياري  الحسابي م/  العدد  المجموعة 

 الجدولية  المحسوبة

 داله  2.011 4,158 50 5,19 23,115 2٦ التجريبية 
 5,48 1٦,9٦1 2٦ الظابطه

( وهي أكبر   4,158. ومن الجدول اعالء تبين أن الفرق دال احصائيا ولصالح ألمجموعة ألتجريبية ، اذ كانت ألقيمة ألتائية المحسوبة )  
 ( ودرجة   0,05عند مستوى داللة ) (   2,011من الجدولية البالغة ) 

 تفسري النتائج :
مما   أن طريقة تقديم المادة العلمية وفق استراتيجية تنشيط ألمعرفة ألسابقة اعطى للمتعلم الدور االيجابي من خالل استخدام مهارات ألتفكير 

تشاف أتاح المجال له في ألتفكير والتأمل والمناقشة اثناء عملية التعلم مما سهل له اكتساب المعلومات وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اك
البنية        في  الموجودة  المعلومات  مع  الجديدة  المعلومات  تفاعل  خالل  ومن  يمتلكها  التي  السابقة  بالمعلومات  ربطها  خالل  من     الحقائق 

ية المعرفية معا  ينتج عنه مفهوما جديدا في البنية المعرفية واتاحة له الفرصة للمرور بخبرات تعليمية  ، كما ان مراحل هذه االستراتيج 
شجعت المتعلم على وضع األهداف وتنظيم المعارف وفهم المادة التعليمية وتطبيدق ما تعلمة في مواقف جديدة والقدرة على ربط الجانب 

بي يتم  المعرفي بالجانب المهاري مما ادى ارتفاع المستوى المعرفي للمتعلم ، ويعتقد الباحث ان التعلم وفق هذه االستراتيجية تعلم نشط  وايجا
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ن اثناء عملية التعلم ، ولما لها من دور فاعل عكس الطريقة االعتيادية التي بقي فيها دور المتعلم محدودا في تلقي المعلومات جاهزة و م
قبل  المدرس مما ادى الى تعلم استظهاري ، كما اتاحت هذه االستراتيجية للمتعلم التعبير عن مشاعره واالقبال على الدراسة ومضاعفة  

الذاتي مما أدى إلى هذا النمو الملحوظ وحب االستطالع العلمي لدى طالب المجموعة التجريبية وزيادة فاعليتهم وايجابيتهم اثناء  النشاط  
 الدرس  

 األستنتاجات : 
 في ضوء ألنتائج تم التوصل لالتي 

مجموعة التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة  التدريس وفق أستراتيجية تنشيط ألمعرفة السابقة ساهم في زيادة التحصيل لدى طالبات أل  -1
 الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية . 

ألتدريس وفقآ لستراتيجية التنشيط ساهم في زيادة ألذكاء ألناجح لدى طالبات ألمجموعة ألتجريبية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة    -2
 درست وفق الطريقة االعتيادية  

 التوصيات :
 نتائج البحث الحالي اوصى الباحث باالتي :   في ضوء 
استخدام استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة في تدريس مادة التاريخ من قبل مدرسي المادة لما لها من أثر في التحصيل وتنمية الذكاء    -۱

 الناجح لدى المتعلمين . 
 على طلبته واالهتمام بتنميته  ضرورة تبصير مدرس مادة التاريخ في اختبار الذكاء الناجح وتطبيقه  -۲ 

 املقرتحات :
 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل اخرى وفي مواد دراسية أخرى .    -1
 اجراء دراسات أخرى لمعرفة فاعلية أستراتيجية تنشيط ألمعرفة ألسابقة على متغيرات اخرى كالدافعية والميول واالتجاهات   -2

 املصادر : 

النظرية والتطبيق ط  ۲۰۰۷محمد علي ومحمد بكر نوفل ،  ابو جادو ، صالح   .1 التفكير  للنشر والتوزيع   1، تعليم  ، دار المسيرة 
 والطباعة ، عمان ، االردن . 

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان  1، التعليم المعرفي ، ط  ۲۰۰۷ابو رياش ، حسين محمد ،  .2
( : "الذكاءات المتعددة وعالقتها بالتحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات " , كلية التربية ابن الهيثم 2010الياسري, سحر داود, ) .3

 جامعة بغداد , رسالة ماجستير غير منشورة /
, دار المسيرة للطباعة و النشر,  1علم النفس التربوي للطالب الجامعي و المعلم الممارس, طأبو رياش, حسين و زهرية عبد الحق.   .4

 م. 2007عمَّن األردن,  
, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريسية,  2010الخليفات, عصام عطا هللا, .5

 . 1االردن,ط
 م. 1998, دار الشروق, عّمان,  3, طفي علم النفسمقدمة الوقفي, راضي.  .٦
, دار الكتب الجامعي ، العين ، االمارات العربية 5: مدخل الى علم النفس , ط   2  009عماد عبد الرحيم وعلي الهنداوي ،    الزغلول ، .7

 المتحدة . 
 االردن .  - ، النظرية البنانية واستراتيجيات تدريس العلوم ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  ۲۰۰۷زيتون , عايش محمود  ،  .8
 , دار عالم الثقافة , عمان , األردن.  التربية االجتماعية وأساليب تدريسها( 2008سى , )الطيطي , محمد عي .9

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،   1، القياس والتقويم في العملية التدريسية ، ط    ۲۰۰۸العزاوي ، رحيم يونس ،   .10
 123األردن .  

،جامعة  2،ج15، العدد  مجلة األستاذ،  ا في تطوير التعليم العالي في الوطن العربي  الدراسات العليا وأثرهالعناد ، مجذاب بدر،   .11
 .   1999بغداد ، كليةالتربية/ ابن رشد،.
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 دار المسيرة للنشر والتوزيع , عمان   1التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة  ط,    2007عفانة عزو اسماعيل ونائلة نجيب الخزندار ،   .12
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان .  3التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة ، ط  ،  2014،  .13
فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي وتنشيط المعرفة السابقة في تنمية بعض مهارات التذوق :    ۲۰۱۱۰الغامدي ، علي عوض محمد   .14

، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ،    األدبي واالتجاه نحو دراسة األدب لدى طالب الصف الثاني الثانوي "
 المملكة العربية السعودية . 

 االردن   –، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 1( : التقويم الواقعي في العملية التدريسية،ط2010العبسي، محمد مصطفى )  .15
محمود) .1٦ محمد  التربوية2007الخوالدة,  المناهج  بناء  أسس  ط   (,  التعليمي,  الكتاب  والتوزيع 2وتصميم  للنشر  المسيرة  دار   ,

 والطباعة,عمان,األردن. 
 عمان  –، دار الفكر  1، تصحيح التدريس ، ط ۲۰۰۰قطامی يوسف وناين قطامي ونرجس حمدي ،  .17
 والتوزيع , عمان , االردن . , دار المسيرة للنشر  1, ط  ستيراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية( : ا 2013قطامي, يوسف,) .18
 ، طرق البحث العلمي ومناهجه ، مطبعة جامعة الموصل ، بغداد    ۱۹۸۰محجوب ، وجبه ،  .19
 ( استرتيجيات التدريس والتعلم )نماذج وتطبيقات (دار الكتب الجامعي, العين2010محمد ,امال جمعة عبد الفتاح ) .20
 2٦، دار المسيرة للنشر   1بية وعلم النفس ، ط ، القياس والتقويم في التر  ۲۰۰۰ملحم ، سامي محمد ،  .21
 , دار اليازوردي العلمية للطباعة والنشر, عمان, االردن. مهارة التدريس, 2008نبهان, يحيى محمد, .22
، " تنمية مهارات ما وراء المعرفة واثرها في التحصيل وانتقال اثر التعلم لدى الطالب المعلم خالل   ۲۰۰۲نادية سمعان لطف هللا ،   .23

يوليو ۳۱ - ۲۸مادة طرق التدريس " ، المؤتمر العلمي السادس للجمعية المصرية للتربية العلمية وثقافة المجتمع ، فندق بالما ابو سلطان ،  
 ، المجلد الثاني .  

ة جامعة  ، اساليب التفكر وعالقته باستراتيجيات التعلم لدى طلبة المرحلة االعدادية ، مجل  ۲۰۰۷نبيل عبد العزيز عبد الكريم ،   .24
 ( ، العراق  14المجلد ) (  ۱۰تكريت للعلوم االنسانية ، العدد ) 

، " فاعلية برنامج قائم على استخدام استراتيجيات معرفية وما وراء معرفية في تنمية مهارات    2014  جنان عبد القادر محمود ، .25
 عشرون األداء المعرفي لدى طالبات معهد اعداد المعلمات / الرصافة األولى " مجلة دراسات تربوية ، وزارة التربية العراق ، العدد الخامس وال 

، المركز العربي   1، دليل تدريس الرياضيات في التعليم األساس لدول الخليج العربي ، ط    ۲۰۰۰،  خصاونة ، أمل عبد هللا وآخرون  -2٦
 الرياض  –للبحوث التربوية لدول الخليج 

، دار عسير للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان    ۲، القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية ، ط    ۲۰۰۹  - عالم ، صالح الدين  - 27
 ن .  ، األرد
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