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ملخص البحث
هدف البحث اىل تعرف اثر اسرتاتيجية القوائم املركزة يف تنمية الكفاءة الذاتية

الدراسية لدى طالب الصف األول املتوسط يف مادة مبادئ األحياء ،وحتدد البحث

بطالب الصف االول املتوسط يف متوسطة االقىص للبنني التابعة ملديرية تربية
الديوانية ،والفصول :اخلامس والسادس والسابع والثامن من كتاب مبادئ االحياء

للصف االول املتوسط طبعة  ،2012الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس

( )2014-2013واختري التصميم التجريبي ذي الضبط اجلزئي للمجموعتني
التجريبيةوالضابطة ذواتا االختبار القبيل والبعدي ،اختريت عينة البحث بطريقة

التعيني العشوائي ،إذاختريت املجموعة (ج) لتمثل املجموعة التجريبية التي

ستدرس وفق اسرتاتيجية القوائم املركزة ،واملجموعة (أ) لتمثل املجموعة الضابطة

والتي ستدرس بالطريقة التقليدية ،وبذلك يصبح حجم العينة ( )56طالبا ،تم
التحقق من تكافؤ املجموعتني يف بعض املتغريات التي هلا اثر يف النتائج وهي:

(العمر الزمني ،والذكاء ،والتحصيل السابق ،والكفاءة الذاتية الدراسية) ،واجريت
مستلزمات التجربة وهي( :حتديد املادة العلمية ،وصياغة االهداف السلوكية واعداد
اخلطط التدريسية) ،وبني مقياس الكفاءة الذاتية الدراسية اذ تألف املقياس بصورته

النهائية من ( )47فقرة موزعة عىل املجاالت األربعة ،وقد بلغ عدد الفقرات ضمن

جمال التنظيم وادارة الوقت ( )10فقرات ،وعدد الفقرات ضمن جمال املذاكرة ()12
فقرة وعدد الفقرات ضمن جمال السلوك االكاديمي ( )13وعدد الفقرات ضمن

جمال التعامل مع االختبارات ( )12فقرة وبثالثة بدائل لالجابة ،بدأتالتجربة يوم
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االربعاء املوافق  2014/2/16وذلك بتطبيق مقياس الكفاءةالذاتية الدراسية عىل

جمموعتي البحث ،وبدأ التدريس الفعيل يوم السبت املوافق  2014/2/19وذلك
بتدريس املجموعة التجريبية وفق اسرتاتيجية القوائم املركزة ،وتدريس املجموعة

درب املدرس عامر فالح واحلاصل عىل شهادة
الضابطة وفق الطريقة التقليدية ،فقد ّ
املاجستري يف ختصص طرائق تدريس –علوم احلياة عىل االسرتاتيجية املعتمدة

ليدرس املجموعتني بنفسه كونه مدرس ًا عىل مالك املدرسة نفسها ولديه خربة يف
هذا املجال واستمرت التجربة مدة ( )10أسابيع بواقع حصتني لكل اسبوع ،وقد

أظهرت النتائجوجود فروق ذات داللة احصائية بني املجموعتينالتجريبية والضابطة
يف متغري تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية ولصالح املجموعة التجريبية.
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ABSTRACT
The research aims to identify Condensed Lists Impact on the Selfefficacy Development for Intermediate first Grade Studentsin Principles
of Biology, the control Research students in the first grade of ALAqsaIntermediate School for Boys in the Directorate of Education of
Diwaniyah, the materials included are some chapters: fifth, sixth, seventh
and eighth in the academic year (20132014-), the samples are selected
at random; the selected group (c) represents the experimental group
studying according to the strategy of listing, and the group (a) represents
the control group studying the traditional method, the samples are
in equal terms of age, intelligence, previous achievement, academic
self-efficacy, the experiment carries out the requirements; defining the
scientific article, the formulating behavioral objectives and preparing the
lesson plans, the trained teacher Ammar Faleh, an MA in methodology
was adopted to teach both of the two groups.
The results shows the presence of statistically significant differences
between the experimental and control groups in the development of
academic self-efficacy variable and in the interest of the experimental
group.
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مشكلة البحث
يواجه غالبية طالب الصف األول املتوسط صعوبات دراسية ،كون ذلك

الصف هو بداية مرحلة دراسية جديدة وفيه يتم إدخال مواد دراسية جديدة عىل
جتزأ مادة العلوم اىل ثالث مواد وهي :األحياء والفيزياء والكيمياء ،مما
الطالب؛ إذ ّ
يشكل عبئا كبريا عليهم وكثريا ما يشعر الطالب بان هذه املرحلة أعىل من مستوى
قدراهتم ،بمعنى آخر يشعرون بانخفاض الكفاءة الذاتية لدهيم ،وهذا ما أكده

جمموعة من املدرسني الذين يدرسون تلك املرحلة ممن استطلع رأهيم حول ذلك،
ويعد مفهوم الكفاءة الذاتية من املفاهيم املهمة التي تفرس سلوك الفرد ،وهذا ما

أكدته نظريات التعلم االجتامعي ،فريى باندورا ) (Bandura، 1977أن هذا املفهوم
يتضمن معتقدات األفراد حول قدراهتم عىل تنظيم املهام وتنفيذها وترصفاهتم

اليومية يف خمتلف املواقف ،ويضيف باندورا أن الكفاءة الذاتية تؤثر يف انامط التفكري
والترصفات املختلفة وكلام ارتفع مستوى تلك الكفاءة ارتفع مستوى االنجاز.

)1977: 23

 ،(Bandura،وتعد الكفاءة الذاتية الدراسية إحدى انواع الكفاءة

الذاتية العامة والتي تعد من ابرز العوامل املؤثرة يف األداء واملثابرة واستخدام
االسرتاتيجيات املعرفية التي متكننا من التنبؤ بالتحصيل( .الزق)44 :2009 ،

وبذلك نستنتج أنإحساس الطالب بكفاءة ذاتية عالية يكون ذا اثر اجيايب عىل

حتسني أدائه الدرايس لذا كان لزاما عىل املدرسني مساعدة الطالب يف رفع تلك

الكفاءة الستخدام طرائق التدريس املناسبة ،وهنا يربز التساؤل اآليت :هل تساعد
طرائق التدريس التي يتبعها مدرسو املرحلة املتوسطة يف رفع كفاءة طالب الصف
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األول املتوسط الذاتية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد من الرجوع اىل العوامل
املؤثرة يف تلك الكفاءة ،إذ يتفق غالبية املنظرين عىل أن كفاءة الطالب الذاتية تعتمد

عىل دورهم داخل العملية التعليمية ،فكلام أزداد ذلك الدور أدى بالنتيجة اىل رفع

كفاءهتم الذاتية.

والتعليم الذي يركز عىل إعطاء دور اكرب للطالب هو ما يدعى بـ (التعلم النشط

 ،)Active Learningإذ يشري هذا النوع من التعلم إىل مجيع األنشطة التي يقوم هبا

الطالب داخل الصف عدا اإلصغاء السلبي للمدرس ،حيث يعتمد بد ً
ال من ذلك

عىل اإلصغاء االجيايب للطالب املبني عىل الفهم وكتابة األفكار املهمة والتعقيب عىل

تلك االفكار والتعاون يف جمموعات من اجل انجاز املهام التعليمية ...الخ (عشا
واخرون.)6 :2012 ،

وبحسب علم الباحث فان الطريقة التي يتبعها اغلب املدرسني يف املدارس

املتوسطة ال تساعد الطالب عىل القيام بتلك األدوار بفاعلية ،لذا كان ال بد من
استخدام اسرتاتيجيات خمتلفة تزيد من دور الطالب النشط يف الصف ،حيث ورد يف

األدبيات الرتبوية العديد من اسرتاتيجيات التعلم النشط ومن تلك االسرتاتيجيات

هي اسرتاتيجية القوائم املركزة ) ،(Focused-Listing strategyلذاأجري هذا البحث
لإلجابة عىل السؤال اآليت :ما اثر اسرتاتيجية القوائم املركزة يف تنمية الكفاءة الذاتية
الدراسية لدى طالب الصف األول املتوسط؟

أمهية البحث
يعد الصف األول املتوسط من املراحل الدراسية املهمة والتي حتتاج عناية

خاصة كوهنا مرحلة انتقالية بني املرحلتني االبتدائية والثانوية وفيها يتعلم الطالب
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دروسا جديدة عليهم ،مما يستوجب اتباع طرائق وأساليب تتالءم وأمهية تلك
املرحلة .ويعد التعليم النشط احد املداخل احلديثة للتدريس والذي يؤكد تفعيل

دور الطالب يف التعلم ،حيث يشري (شاهني )2011 ،اىل ان التعلم النشط هو

فلسفة تربوية تعتمد عىل اجيابية املتعلم يف املوقف التعليمي وتشمل مجيع املامرسات
الرتبوية واالجراءات التدريسية التي هتدف إىل تفعيل دوره ،إذ حيصل التعلم

بالعمل والبحث والتجريب واعتامد الطالب عىل نفسه يف احلصول عىل املعلومات
واكتساب املهارات ،فاملتعلم هو حمور العملية التعليمية ،ويضيف إليأن هناك عدة

نقاط توضح أمهية ذلك النوع من التعلم وهي:
 .1يزيد من اندماج الطالب يف الدرس
 .2جيعل التعلم اكثر متعة وهبجة

 .3ينمي العالقات االجتامعية بني الطلبة وبينهم وبني املدرس
 .4ينمي الثقة بالنفس والقدرة عىل التعبري عن الرأي
 .5يزيد من دافعية الطلبة للتعلم

 .6يعود الطالب عىل اتباع القواعد وينمي لدهيم االجتاهات والقيم االجيابية.
(شاهني)104-103 :2011 ،
ويضيف الباحث:
 .1يساعد التعلم النشط عىل استبقاء املعلومات يف أذهان الطالب

 .2ينمي لدى الطالب املهارات بأنواعها املختلفة (العقلية واجلسمية واالجتامعية)

 .3يسهل التعلم النشط من عملية انتقال اثر التعلم.

 .4يساعد التعلم النشط عىل تنمية مهارات التفكري املختلفة.
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وتشري األدبيات الرتبوية إليأن الطالب الذين يشاركون بنشاط يف عملية التعلم

سوف يكونونأكثرقدرة عىل حتقيق النجاح مما يؤدي هبم اىل الشعور بالشجاعة
واالنجاز الشخيص وحتقيق الذات( .بدوي)143 :2010 ،

إذ ًا يساعد التعلم النشط عىل وضع الطالب يف مواقف تعليمية غنية باملهام

العقلية بحيث يقرؤون ويكتبون ويتحدثون ويستمعون ويفكرون بعمق ،كام انه
يضع املسؤولية يف تنظيم عملية التعلم يف أيدي الطالب أنفسهم عىل العكس من

التعلم السلبي الذي يكون الطالب فيه سلبيا ،وفيام ييل أهم الفروق بني نوعي

التعليم من (الشمري:)17 :2011 ،
ت
1
2
3
4
5
6
7

التعلم النشط

يبحث الطالب عن طرائق متنوعة
للمشاركة بفاعلية حول ما يتعلمه

التعلم السلبي

ينتظر الطالب التوجيهات واملعلومات
حتى يتعامل معها

ينهمك الطالب يف مجيع عمليات التعلم يتعلم املعلومات ويتبع ما يقال له
ويكتب ما يمىل عليه
ويتساءل دوما حول املعلومات

يبحث عن االرتباطات يف كل معلومة
ويكتشفها بنفسه

يبذل جهدا عقليا وجسديا للبحث عن
املعلومات ويكون التعلم يف الغالب
عميقا

يفكر ويتأمل حول ما يتعلمه ويقيم
نفسه يف اثناء تعلمه

يتعامل الطالب مع املعلومات عىل اهنا
وحدات وأجزاء منفصلة

حيفظ املعلومات ويسرتجعها دون
استيعاب
ال يفكر كثريا او يتأمل وال يقيم نفسه
يف اثناء تعلمه

يركز الطالب انتباهه طوال الدرس الن يصاب بامللل والضجر بسهولة عند
التعلم
تفكريه منشغل بعملية التعلم
يفهم ما يتعلمه ويربطه بام يعرفه من
معارف وخربات سابقة مما يؤدي اىل
انتقال املعلومات اىل الذاكرة بعيدة
املدى.
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التعلم سطحي مما يؤدي اىل نسيان
املعلومات وعدم تذكرها

8
9

يسهل عىل الطالب تطبيق واستخدام ما
تعلمه يف حاالت و مواقف متنوعة
ما يتعلمه الطالب يندمج يف شخصيته
ويصبح اكثر تشويقا له

نادرا ما يطبق او يستخدم ما تعلمه
ال يكرتث بام يتعلمه وال جيده ذا عالقة
بحياته

خلفية نظرية
مبادئ التعلم النشط
عىل الرغم من التعريفات املختلفة التي تناولت التعلم النشط ،فأن هناك مبادئ

عامة ارتبطت باسرتاتيجيات ذلك النوع من التعلم ،حيث يذكر كل من )Chickering

 (and Gamson، 1991واملشار اليهام يف (احلرب )27-26 :2010 ،أن هناك سبعة
مبادئ لتطبيق التعلم النشط يف الصف وهي:

 .1املامرسة اليدة للتعلم النشط هي التي تشجع التفاعل بني الطالب واملدرس:
فالتفاعل بني الطالب واملدرس سواء داخل غرفة الصف أو خارجها من
العوامل األكثرأمهية يف إثارة دافعية ومشاركة الطالب يف الدرس وزيادة األداء.

 .2املامرسة اليدة للتعلم النشط هي التي تشجع التفاعل بني الطالب انفسهم :إذ
يمكن تعزيز التعلم حينام يشرتك الطالب يف جماميع ،فالتعلم اجليد هو تشاركي

واجتامعي وليس تنافسيا وانعزاليا.

 .3املامرسة اليدة للتعلم النشط هي التي تشجع عىل النشاط :فالطالب ال يتعلمون
عندما جيلسون يف صفوفهم ويستمعون للمدرس ويتذكرون او حيفظون ،بل
جيب ان يتحدثوا عام تعلموه ويكتبوه ويربطوه بخرباهتم السابقة ويطبقوه يف

حياهتم اليومية.

213

 .4املامرسة اليدة للتعلم النشط هي التي تعطي تغذية راجعة معززة :فمعرفة ما
تعلمه الطالب و ما مل يتعلمه هو ما يركز عليه التعلم النشط ،فالطالب هبم
حاجة اىل تغذية راجعة مناسبة عن األداء.

 .5املامرسة اليدة للتعلم النشط هي التي تؤكد تنظيم وقت املهمة :إذإن تعلم
إدارة الوقت بشكل جيد ومناسب من األمور احلاسمة يف عملية التعلم.

 .6املامرسة اليدة للتعلم النشط تتواصل مع التوقعات املرتفعة :فتوقع الطالب
لألداء اجليد يصبح منبأباإلنجاز الذايت ،فعندما يضع املعلمون واملؤسسات

الرتبوية توقعات مرتفعة هلم ولطلبتهم يقومون ببذل جهد اكرب من اجل حتقيقه.
 .7املامرسة اليدة للتعلم النشط تقدر املواهب وطرائق التعلم املختلفة :إذ يمتلك
الطالب مواهب خمتلفة وأساليب متنوعة ومتباينة ،لذا فاهنم بحاجة اىل إتاحة

الفرص إلظهار مواهبهم والتعلم بالطرق التي يرغبون أن يتعلموا هبا.

وهناك العديد من االسرتاتيجيات التي تساعد عىل حدوث التعلم النشط،

وهذه االسرتاتيجيات تشتمل عىل عدد واسع من األنشطة التي حتث الطالب عىل
املشاركة االجيابية يف الدرس ،ومن تلك االسرتاتيجيات:

اسرتاتيجية القوائم املركزة Focused Listing Strategy
وهي اسرتاتيجية تعليم تساعد عىل استيعاب املعلومات من طريق التفكري

واملناقشة النشطة بني الطالب ،وتساعد الطالب عىل الوصول اىل املعرفة بطريقة

ذاتية ،وتعطي للطالب تغذية راجعة عن مدى صحة معلوماته ،وتعد تلك

االسرتاتيجية من االسرتاتيجيات سهلة التنفيذ ومالئمة جلميع املواد الدراسية
وكذلك فهي مالئمة جلميع املراحل الدراسية ،ومن خالهلا يمكن قياس مستوى
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فهم الطالب وعدم الفهم ،وهي فعالة يف استثارة دافعية الطالب للتعلم ،وربط ما
يتعلمونه بخرباهتم السابقة ،وكذلك فإن االسرتاتيجية تساعد الطالب عىل التمييز

بني ما يعتقدون انه صحيح وما هو صحيح فعال ،وبذلك تزود الطالب بتغذية
راجعة عن مدى فهمهم للمواضيع من اجل اعادة النظر بطريقة تفكريهم للوصول

لفهم أعمق للامدة الدراسية(Keeley، 2008: 5)، (Center for Teaching، 2013: 2) .

وتنفذ تلك االسرتاتيجية بمراحل عدة وهي:

 .1مرحلة القوائم الفردية :يطلب املدرس من كل طالب إنشاء قائمة من املعاين
تصف او تعرف املوضوع الرئيس واملواضيع الفرعية للدرس.

 .2مرحلة القوائم الامعية :يقسم الطالب عىل جماميع صغرية يتشاركون
ويتناقشون حول قوائمهم ويقرتحون أي املعلومات يتم االتفاق عليها ومن

ثم نحصل عىل قائمة واحدة لكل جمموعة حتتوي املعلومات التي اتفق عليها
أفراد املجموعة.

 .3مرحلة النقاش العام :ويف هذه املرحلة تبدأ عملية النقاش العام يف الصف
وتعدل املعلومات اخلاطئة يف قوائم املجموعات من اجل توحيدها بحيث
نخرج بقائمة موحدة جلميع املجموعات.

يكون دور املدرس يف املرحلتني االوىل والثانية موجه ًا ومرشد ًا ويبدأ دوره

احلقيقي يف املرحلة الثالثة( ،(Keeley، 2008: 6) .الشمري)90 :2011 ،

يشري مفهوم الكفاءة الذاتية ) (Self-Efficacyاىل معتقدات الفرد حول امكانياته

وقدراته بالنجاح يف اداء مهام معينة ،وهي من املفاهيم التي ركز عليها العامل )Albert

 (Banduraيف سياق نظريته يف التعلم االجتامعي ،والذي يشري فيها اىل ان معتقدات
الفرد عن كفاءته تظهر عنداإلدراك املعريف لقدرات الفرد وخرباته الذاتية ،لذا فان
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الكفاءة الذاتية يمكن أن حتدد االجراءات السلوكية املتوقعة اما بصورة فعالة او

بصورة اقل فاعلية ،اعتامدا عىل درجة اعتقاد الفرد وادراكه بمستوى كفاءته ،ولذا
فهي تعد الوسيلة األساسية املحركة للسلوك اإلنساين فهي تعمل مساعدات ذاتية
او معوقات يف مواجهة املشكالت ،فالفرد الذي يمتلك كفاءة ذاتية عالية ،يمتلك

اإلرصار عىل حل املشكلة ،اما الفرد الذي يمتلك كفاءة ذاتية متدنية فيحاول اهلروب
وعدم مواجهة املشكلة(Bandura، 1977: 201) .

ويشري

)(Betz، 2004

املشار اليه يف (البدارين وسعاد )66 :2013 ،اىل ان

الكفاءة الذاتية ممكن ان تتطور لدى الفرد بأربعة مصادر للخربات وهي:

 .1النجاح واالنجاز الدراس :فخربات النجاح السابقة تزيد من ثقة الفرد من
امكانيته بالنجاح بأداء هذه املهامت.

 .2النمذجة والتعلم باإلنابة :فمالحظة اداء اآلخرين عىل مهام معينة قد تزيد من
كفاءة الفرد الذاتية املتعلقة بأداء مثل هذه املهام.

 .3اإلثارة االنفعالية :فالقلق املنخفض حيال بعض املهام قد يزيد من كفاءة الفرد
الذاتية املتعلقة بأداء هذه املهام.

 .4االقناع االجتامعي والدعم االجتامعي :اللذان قد يزيدان من الكفاءة الذاتية
للفرد( .البدارين وسعاد)66 :2013 ،

ويرى ) (Bandura and other، 1992ان الطلبة ذوي الكفاءة الذاتية العالية

يقومون ببذل جهد ويكونون أكثر مثابرة و مرونة عند مواجهتهم للمواقف
التعليمية املختلفة ،وكذلك فان معتقدات الطلبة حول امكانياهتم وقدراهتم عىل
القيام بمهام معينة تكون من أهم املحددات ملستوى انجازه ،لذا فالكفاءة الذاتية
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ترتبط بالعديد من املتغريات مثل املثابرة واإلرصار واملرونة واجلدية.
other، 1992: 665

)Bandura

 ،(andويضيف ) (Pajares، 1996أن هنالك عالقة قوية بني

الكفاءة الذاتية والتحصيل األكاديمي للطلبة كوهنا تتوسط بني املهارات و اخلربات

السابقة والقدرات العقلية يف تأثريها يف التحصيل ،كذلك فهي تؤثر عىل عملية

التنظيم الذايت مثل وضع االهداف واملراقبة والتحكم الذايت والتقييم والتي تؤثر يف
زيادة مستوى التحصيل األكاديمي(Pajares، 1996: 552) .

وقد أكدت العديد من األبحاثأمهية الدور الوسيطي الذي تلعبه الكفاءة

الذاتية ما بني الدافعية ونواتج التعلم ،إذ تلعب دورا مهام يف خيارات الطلبة للمهام
واالنشطة التعليمية ،فالطلبة من ذوي الكفاءة الذاتية العالية سوف خيتارون مهاما

دراسية متتاز بالصعوبة والتعقيد والتحدي ولذلك يبذلون جهدا وقدرا عاليا من
املثابرة واإلرصار للحصول عىل نواتج تعليمية عالية املستوى ،مقارنة بالطلبة ذوي

الكفاءة الذاتية املنخفضة الذين يتجنبون املهام الصعبة ولذا فهم حيصلون عىل نواتج

تعليمية متدنية( .البدارين وسعاد)66 :2013 ،

وتأسيسا عىل ذلك ،يمكننا أن نستنتج أن الكفاءة الذاتية متغري نسبي خيتلف من

فرد اىل آخر ،وهذا االختالف يمثل عنرصا اساسيا يف اختالف استجابات الطلبة يف
املواقف املتشاهبة ومنها املواقف الدراسية ،اذ يتوقف مستوى أداء الطالب الدرايس

عىل مستوى كفاءته الذاتية الدراسية ،فاذا استطعنا تعزيز تلك الكفاءة لدى الطلبة
فقد نحقق نجاحا كبريا يف حتسني حتصيل الطلبة النوعي والذي يعتمد عىل الفهم
واالدراك ملا يتعلمه الطالب.

ومن اجلدير بالذكر أن الباحث مل حيصل عىل اي دراسة سابقة حول اسرتاتيجية

القوائم املركزة ،وان مجيع الدراسات السابقة املتعلقة بالكفاءة الذاتية الدراسية والتي
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يتسن له عرض تلك الدراسات
حصل عليها اتبعت املنهج الوصفي ولذلك مل
َ
الختالفها عن املنهج املتبع يف هذا البحث

هدف البحث
هيدف البحث احلايل إىل تعرف علياثر اسرتاتيجيةالقوائم املركزة يف تنمية

الكفاءة الذاتية الدراسية لدى طالب الصف األول املتوسط يف مادة مبادئ األحياء.

حدود البحث
حتدد البحث احلايل بـ:
 .1طالب الصف األول املتوسط يف متوسطة االقىص للبنني التابعة ملديرية تربية
الديوانية.

 .2الفصول اخلامس والسادس والسابع والثامن من كتاب مبادئ األحياء للصف
االول املتوسط طبعة 2012

 .3الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 2014-2013

فرضيةالبحث
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  05 ،0بني طالب املجموعة

التجريبية الذين يدرسون وفق اسرتاتيجية القوائم املركزة وطالب املجموعة
الضابطة الذين يدرسون وفق الطريقة التقليدية يف تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية.
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تديد املصطلحات
اسرتاتيجية القوائم املركزة :عرفها ٌّ
كل من:
 :Keeley، 2008 .1إحدى اسرتاتيجيات التعلم النشط متكننا من قياس مستوى

فهم الطالب يف مواضيع الدرس وتقوم عىل أساسإعطاء الطالب كلمة او

عبارة رئيسة تتعلق بموضوع الدرس مع بعض الكلامت الفرعية ويطلب منهم
إنشاء قوائم فردية تتمثل يف املعلومات التي يعرفوهنا عن هذا املوضوع ،ومن

ثم مشاركة تلك القوائم فيام بينهم لتبادل األفكارواخلروج بقائمة موحدة

حتتوي األفكار التي يتم االتفاق عليها وبإرشاف املدرس )(Keeley، 2008: 5

(ويتفق الباحث مع ذلك التعريف وسوف يعتمده يف اعداد اخلطط الدراسية).

( .2الشمري :)2011 ،اسرتاتيجية تستخدم كعصف ذهني او لتحديد مدى
استيعاب الطالب للمفاهيم ،يطلب فيها املدرس من الطالب إنشاء قائمة من

املعاين تصف او تعرف شيئا ما ثم ينشئ الطالب قوائمهم اخلاصة هبم ،ومن

ثم تشكل جماميع صغرية من الطالب يتشاركون ويتناقشون حول قوائمهم
ويقرتحون اي املعاين يتم االتفاق عليها ،بعد ذلك تبدأ مرحلة النقاش العام.

(الشمري)90 :2011 ،

 .3التعريف اإلجرائي :إحدى اسرتاتيجيات التعلم النشط ،هتدف اىل إرشاك
طالب الصف األول املتوسط بفاعلية يف الدرسبإنشائهم قوائم فردية حول
مواضيع االحياء ثم قوائم مجاعية حتتوي املعلومات املتفق عليها ومن ثم تبدأ
مرحلة النقاش اجلامعي حول تلك املواضيع.
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الكفاءة الذاتية الدراسية :عرفها ٌّ
كل من:
 :Bandura، 1977 .1معتقدات الفرد حول قدراته يف تنفيذ املهام الدراسية بكفاءة

من اجل الوصول اىل النتائج اجليدة )( (Bandura، 1977: 199ويتفق الباحث

مع ذلك التعريف وسوف يعتمده يف بناء املقياس).

 :Pajares، 1996 .2اعتقاد الفرد وثقته حول إمكاناته الذاتية ومعلوماته ومدى

متكنه من حتقيق مستوى جيد يف املهام الدراسية من خالل بذل اجلهد املطلوب

).(Pajares، 1996: 550

 .3التعريف اإلجرائي :معتقدات طالب الصف األول املتوسط حول قدراهتم يف
تنفيذ املهام الدراسية بكفاءة للوصول اىل النتائج اجليدة وحيسب من إجابات
الطالب عىل مقياس الكفاءة الذاتية الدراسية املعد هلذا الغرض.

منهجية البحث :استخدم منهج البحث التجريبي كونه املنهج املالئم لتحقيق

أهداف البحث.

التصميم التجريبي :اختري التصميم التجريبي ذي الضبط اجلزئي للمجموعتني

التجريبيةوالضابطة ذواتا االختبار القبيل والبعدي كام مبني يف املخطط (.)1
املجموعة
التجريبية
الضابطة

التكافؤ

العمر الزمني ،الذكاء،
التحصيل السابق،
الكفاءة الذاتية
الدراسية( :اختبار
قبيل)

املتغري املستقل

اسرتاتيجية القوائم
املركزة
الطريقة التقليدية
خمطط ()1
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املتغري التابع
الكفاءة الذاتية
الدراسية( :اختبار
بعدي)

التصميم التجريبي للبحث
متمع البحث
حتدد جمتمع البحث بطالب الصف االول املتوسط يف متوسطةاالقىص للبنني

والتابعة ملديرية تربية الديوانية والبالغ عددهم ( )162طالبا موزعني عىل مخس
شعب وهي أ =  ،32ب =  ،35ج =  ،29د = 31 = # ،35
عينة البحث

ُس ِحبت عينة البحث بطريقة السحب العشوائي ،فقدسحبت املجموعة

(ج) لتمثل املجموعة التجريبية التي ستدرس وفق اسرتاتيجية القوائم املركزة،
واملجموعة (أ) لتمثل املجموعة الضابطة والتي ستدرس بالطريقة التقليدية،
وبذلك يصبح حجم العينة ( )61طالبا ،وبعد استبعاد الطالب الراسبني والبالغ

عددهم ( )5اصبح بذلك العدد النهائي للعينة ( )56طالبا موزعني كام مبني يف
اجلدول ( .)1عل ًام ان عملية االستبعاد متت احصائي ًا فقط لضامن سري العملية

التعليمية بصورة طبيعية

جدول ( )1أعداد الطالب موزعني عىل جمموعتي البحث
املجموعة

عدد الطالب
قبل االستبعاد

عدد الطالب
املستبعدين

عدد الطالب
بعد االستبعاد

32

3

29

ج (التجريبية)

29

املجموع

61

أ (الضابطة)

2

5

27

56
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مكافأة مموعتي البحث
عىل الرغم من أن توزيعإدارة املدرسةللطلبة عىل الشعب كان عشوائي ًا ،وعملية

اختيار املجموعتينكانت بصورة عشوائية أيض ًا ،لكن حرص ًا عىل سالمة البحث
حتققنا من تكافؤ املجموعتني يف بعض املتغريات التي هلا اثر يف النتائج وهي:

 .1العمر الزمني :حصلنا عىل أعامر الطالب من ادارة املدرسة ،وحسبت

باألشهر ولغاية  ،2014/2/15وبعد معاجلة البيانات باستخدام االختبار التائي
لعينتني مستقلتني ،اظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املجموعتني

التجريبية والضابطة يف هذا املتغري عند مستوى داللة ( )0.50ودرجة حرية (،)54
وهذا يعني تكافؤ املجموعتني يف العمر الزمني ،كام موضح يف اجلدول (. )2
جدول ()2
نتائجاالختبار التائي ملتغري العمر الزمني لطالب املجموعتني التجريبية والضابطة

الضابطة

29

46.152

53.11

35.1

التجريبية

27

28.150

34.9

املحسوبة

عدد
املجموعة
الطالب

اجلدولية

الوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

القيمة التائية

2

الداللة
اإلحصائية عند
مستوى داللة
0.50
غري دالة

 .2التحصيل السابق :تم احلصول عىل درجات مبادئ األحياء لطالب

املجموعتني يف نصف السنة ،وبعد معاجلة البيانات باستخدام االختبار التائي
لعينتني مستقلتني ،أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املجموعتني
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التجريبية والضابطة يف هذا املتغري عند مستوى داللة ( )0.50ودرجة حرية (،)54
وهذا يعني تكافؤ املجموعتني يف التحصيل السابق ،كام موضح يف اجلدول ()3
جدول ()3
نتائج االختبار التائي ملتغري التحصيل السابق لطالب املجموعتني التجريبية والضابطة

املحسوبة

الضابطة

29

85.62

32.17

12.1

التجريبية

27

56.64

98.15

اجلدولية

املجموعة

عدد
الطالب

الوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

القيمة التائية

2

الداللة
اإلحصائية عند
مستوى داللة
0.50
غري دالة

.3الكفاءة الذاتية الدراسية :تم تطبيق مقياس الكفاءة الذاتية الدراسية عىل

جمموعتي البحث يوم األربعاء املوافق  ،2014/2/16وبعد معاجلة البيانات

باستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،أظهرت النتائج عدم وجود فروق
دالة إحصائيا بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف هذا املتغري عند مستوى داللة

( )0.50ودرجة حرية ( ،)54وهذا يعني تكافؤ املجموعتني يف الكفاءةالذاتية
الدراسية ،كام موضح يف اجلدول ()4

جدول ()4
نتائج االختبار التائي ملتغري الكفاءةالذاتية الدراسية لطالب املجموعتني التجريبية والضابطة

املحسوبة

اجلدولية

املجموعة

عدد
الطالب

الوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

القيمة التائية

الداللة
اإلحصائية عند
مستوى داللة
0.50
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42.1

الضابطة

29

11.85

56.11

2

التجريبية

27

32.87

52.8

غري دالة

 .5الذكاءُ :ط جِّبق اختبار رافن للذكاءعىل طلبة املجموعتني يوم االربعاء املوافق

2014/2/16وبعد معاجلة البيانات باستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني،
اظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املجموعتني التجريبية والضابطة

يف هذا املتغري عند مستوى داللة ( )0.50ودرجة حرية ( )54وهذا يعني تكافؤ
املجموعتني يف متغري الذكاء ،كام موضح يف اجلدول (. )6

جدول ()6
نتائج االختبار التائي ملتغري الذكاءلطالب املجموعتني التجريبية والضابطة

املحسوبة
38.1

الضابطة

29

32.34

45.8

اجلدولية

التجريبية

27

42.32

75.5

2

املجموعة

عدد
الطالب

الوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

القيمة التائية

الداللة
اإلحصائية عند
مستوى داللة
0.50
غري دالة

مستلزمات البحث
 .1تديد املادة العلمية :حددت املادة العلمية التي ستدرس يف الفصل الدرايس

الثاين من العام الدرايس ( )2014 – 2013وهي الفصول (اخلامس والسادس
والسابع والثامن) من كتاب مباديء علم االحياء للصف االول املتوسط.
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 .2صياغة األهداف السلوكية :صيغ ( )320هدف ًا سلوكي ًا موزعة عىل

املجاالت (التذكر ،الفهم ،التطبيق) وبعد عرض هذه االهداف عىل جمموعة من

اخلرباء (ملحق ،)1اعيدت صياغة بعض األهداف مع حذف أهداف أخرى أو

إضافتها ليصبح بذلك عدد األهداف السلوكية املعرفية ( )314هدفا موزعة عىل
املستويات الثالثة .وبذلك أصبح عدد األهداف السلوكية النهائي ( )314هدف ًا،
وضمنت مجيعها يف اخلطط التدريسية مع األهداف الوجدانية واملهارية لكي تراعى

يف عملية التدريس.

 .3إعداد اخلطط التدريسية :أعدّ ت ( )40خطة تدريسية بواقع ( )20خطة

لكل جمموعة ،فقدأعدت خطط املجموعة التجريبية وفق اسرتاتيجية القوائم
املركزة ،وخطط املجموعة الضابطة وفق الطريقة التقليدية ،وعرضت نامذج من

هذه اخلطط مع وصف خلطوات االسرتاتيجية عىل جمموعة من اخلرباء (ملحق)1
لبيان مدى حتقيقها لألهداف التي وضعت من اجلها ،ومدى مراعاهتا خلطوات
االسرتاتيجية ،ويف ضوء مالحظاهتم أجريت التعديالت املناسبة وأصبحت اخلطط
جاهزة للتنفيذ (ملحق. )3

إعداد أداة البحث
ُبني مقياس الكفاءة الذاتية الدراسية باتباع اخلطوات االتية:
 .1تديد الدف من املقياس :حدد اهلدف من املقياس وهو قياس الكفاءة الذاتية
الدراسية لدى طالب الصف االول املتوسط.
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 .2تديد ماالت املقياس :بعد االطالع عىل األدبيات املتعلقة بالكفاءة الذاتية
الدراسية ،وبعض الدراسات السابقة يف املجالنفسهُ ،حددتأربعة جماالت

للمقياس وهي (جمال التنظيم وادارة الوقت ،واملذاكرة ،والسلوك االكاديمي
و جمال التعامل مع االختبارات)

 .3صياغة فقرات املقياس :بعد االطالع عىل جمموعة من املقاييس التي تقيس
الكفاءة الذاتية الدراسية( ،)1صيغت ( )50فقرة موزعة عىل املجاالت االربعة.

 .4صدق املقياس :تم التأكد من صدق املقياس بطريقتني:
الطريقة األوىل :الصدق الظاهري Face Validity

لغرض التأكد من الصدق الظاهري ،عرض املقياس بصورته االولية مع

وصف ألهم املفاهيم التي وردت فيه عىل جمموعة من اخلرباء واملتخصصني (ملحق

 )1لبيان مدى صالحية الفقرات ومدى دقة توزيعها عىل املجاالت التي تنتمي
اليها ،وأجريت التعديالت الالزمة يف ضوء مالحظاهتم ليتألف املقياس من ()50
فقرة بواقع ( )11فقرة للتنظيم وادارة الوقت و ( )13فقرة للمذاكرة و ( )14فقرة

للسلوك االكاديمي و ( )12فقرة ملجال التعامل مع االختبارات.

الطريقة الثانية :صدق البناء او املفهوم Construction Validity

حسبت معامالت االرتباط بني درجات الفقرات والدرجة الكلية للمقياس،

وبعد اختبار داللة معامالت ارتباطبايسرييل من طريق مقارنتها بالقيمة اجلدولية
عند مستوى داللة ( )0.50ودرجة حرية ( )99والبالغة ( )196 ،0كانت مجيعها
دالة عدا فقرة واحدة لذلك حذفت (جدول . )7
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 .5التطبيق االستطالعي للمقياس :طبق املقياس عىل عينة مؤلفة من ()100
طالب من طلبة الصف االول املتوسط يف املدرسة نفسها من غري عينة البحث
يوم االربعاءاملوافق ( )2014/2/16وذلك للتأكد من وضوح الفقرات
وتعليامت االجابة كذلك لغرض التحليل االحصائي لفقراته وعىل النحو
االيت:

القوة التمييزية
لغرض اجياد القوة التمييزية لفقرات املقياس ،تم ترتيب اجابات الطلبة من

اعىل درجة كلية اىل أقل درجة ،وأخذت نسبة ( )%27من قمة وقاعدة الدرجات

لتحديد عدد افراد املجموعتني العليا والدنيا ،واستخدم االختبار التائي لعينتني
مستقلتني ) (Independent T-testللتاكد من داللة الفروق بني متوسطات درجات

طلبة املجموعتني العليا والدنيا ،وقد أظهرت النتائج ان الفروق كانت جلميع

الفقرات دالة عند مستوى داللة ( )0.50عدا فقرتني لذا حذفتا (جدول . )7
جدول ()7
معامالت االرتباط والقوى التمييزية لفقرات مقياس الكفاءة الذاتية الدراسية
ت
1

2

3

4

5

معامل االرتباط القوة التمييزية
43.0

25.0

36.0

32.0

31.0

68.2

91.4

09.3

47.3

05.3

ت
25

26

27

28

29

معامل االرتباط القوة التمييزية
45.0

54.0

44.0

35.0

35.0

41.3

73.3

26.3

93.2

34.4
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43.0

6

30.0

7

22.0

8

33.0

9

38.0

10

25.0

11

36.0

12

13

14

16

42.0

49.0

20

37.0

21

22.0

22

39.0

23

43.0

24

31

32

33

27.20

34

14.5

36

51.3

4.0

28.0

19

35.2

09.3

37.0

18

26.3

56.0

35.0

17

57.2

77.4

2.0

15

06.3

30

05.5

43.4

35

37

38

39

40

077.3

41

59.3

43

54.3

88.2

18.4

02.3

66.5

35.2

42

44

45

46

47

46.0

26.0

34.0

42.0

38.0

33.0

37.0

38.0

22.0

47.0

34.0

37.0

29.0

23.0

37.0

44.0

41.0

29.0

98.2

78.3

21.3

56.3

26.20
93.2

56.4

37.2

71.2

21.3

22.20
89.3

52.3

023.3
66.5

25.2

97.4

74.3

الثبات
للتأكد من ثبات املقياس استخدمت معادلة الفا – كرونباخ Coefficient Alpha

وقد بلغ معامل الثبات (. )0.82
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 .6املقياس بالصورة النهائية :تالف املقياس بصورته النهائية من ( )47فقرة موزعة
عىل املجاالت االربعة ،إذ بلغ عدد الفقرات ضمن جمال التنظيم وادارة الوقت

( )10فقرات ،وعدد الفقرات ضمن جمال املذاكرة ( )12فقرة وعدد الفقرات
ضمن جمال السلوك االكاديمي ( )13وعدد الفقرات ضمن جمال التعامل مع
االختبارات ( )12فقرة وبثالثة بدائل لالجابة ،وبذلك تصبح اعىل درجة

يمكن ان حيصل عليها الفرد يف املقياس ( )141واقل درجة ( )47بمتوسط

نظري مقداره ( )94درجة( ،ملحق.)2 ،
تطبيق التجربة

تم تطبيق التجربة يوم االربعاء املوافق  2014/2/16وذلك بتطبيق مقياس

الكفاءةالذاتية الدراسية عىل جمموعتي البحث ،وبدأ التدريس الفعيل يوم السبت

املوافق  2014/2/19وذلك بتدريس املجموعة التجريبية وفق اسرتاتيجية القوائم

املركزة ،وتدريس املجموعة الضابطة وفق الطريقة التقليدية ،حيث تم تدريب
املدرس عامر فالح واحلاصل عىل شهادة املاجستري يف ختصص طرائق تدريس علوم
احلياة عىل االسرتاتيجية املعتمدة ليدرس املجموعتني بنفسه كونه مدرس ًا عىل مالك

املدرسة نفسها ولديه خربة يف هذا املجال واستمرت التجربة ملدة ( )10أسابيع

بواقع حصتني لكل أسبوع.
الوسائل االحصائية

االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،من اجل التحقق من تكافؤ افراد العينة

وكذلك من اجل التحقق من القوة التمييزية ملقياس الكفاءة الذاتية الدراسية و من
اجل التوصل اىل نتائج البحث.
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 .1معامل ارتباط بايسرييل للتأكد من صدق املقياس.
 .2معادلة كرومباخ-الفا للتأكد من ثبات املقياس.

نتائج البحث
من أجل التحقق من الفرضية الصفرية والتي نصت عىل« :ال يوجد فرق

ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.50بني طالب املجموعة التجريبية
الذين يدرسون وفق اسرتاتيجية القوائم املركزة وطالب املجموعة الضابطة الذين

يدرسون وفق الطريقة التقليدية يف تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية» ،تم احتساب
الفروق بني التطبيقني القبيل والبعدي للمقياسللمجموعتني التجريبية والضابطة

كل عىل حدة ،وبعد تطبيق معادلة االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،أظهرت
النتائج وجود فروق معنوية بني متوسطات الفروق بني درجات االختبارين القبيل
والبعدي بني املجموعتني التجريبية والضابطة ولصالح املجموعة التجريبية حيث

بلغت القيمة التائية املحسوبة ( )54 ،4وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية عند

مستوى داللة ( )05 ،0ودرجات حرية ( )54والبالغة ( )2وكام موضح يف اجلدول

(. )8

جدول ()8
نتائج االختبار التائي ملتغري تنمية الكفاءة الذاتية الدراسيةلطالب املجموعتني التجريبية
والضابطة

املحسوبة
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اجلدولية

املجموعة

عدد
الطالب

الوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

القيمة التائية

الداللة
اإلحصائية عند
مستوى داللة
()0.50

54.4

الضابطة

29

09.86

45.13

2

التجريبية

27

87.89

68.11

دالة

تفسري النتائج
دلت النتائج عىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني املجموعتينالتجريبية

والضابطة يف متغري تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية ولصالح املجموعة التجريبية،

ويمكن تفسري ذلك التفوق للمجموعة التجريبية التي درست وفق اسرتاتيجية
القوائم املركزة عىل املجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة التقليدية يف تنمية

الكفاءة الذاتية الدراسيةاىل كون اسرتاتيجية القوائم املركزة معدة ملساعدة الطالب
عىل االشرتاك بفاعلية بالتدريس ،فهي تزيد من دور الطالب واعتامده عىل نفسه
وزيادة ثقته بنفسه إذ إن خطوات االسرتاتيجية تقتيض أن يقوم الطالب بإعداد قوائم
حتتوي عىل االفكار السابقة عن موضوع الدرس ،وهذا يساعد عىل رفع الكفاءة

الذاتية الدراسية لديه ،فمن طريق التعريفات والطروحات النظرية التي طرحها
الباحثون حول الكفاءة الذاتية ،إذ عدوها توقعات او معتقدات الفرد حول ما
يمكن القيام به من مهام ،فكلام زاد اعتامد الطالب عىل نفسه ازدادت ثقته هبا وهذا

يزيد من توقعاته بالقدرة عىل انجاز املهام مما يؤثر اجيابا يف كفاءته الذاتية ،هذا من
جهة ،ومن جهة اخرى ،فإن التعاون ما بني الطالب يف املرحلتني الالحقتني يساعد
ايضا وكام وضح العامل ) (Banduraعىل تنمية منطقة النمو االقرب وذلك يؤدي اىل

زيادة خربات الطالب بالتفاعل فيام بينهم وبني املدرس وهذا ايضا يساعد عىل رفع

كفاءهتم الذاتية الدراسية.
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يف حني اعتمدت الطريقة التقليدية باجلزء االكرب عىل املدرس مما ادى اىل عدم

حصول ارتفاع مؤثر يف كفاءهتم الذاتية إذ ان الطريقة التقليدية ال تعمل عىل زبادة

ثقة الطالب بانفسهم وكذلك يكاد ينعدم التفاعل بني الطالب مما يؤثر سلبا يف
توقعاهتم حول ما يستطيعون ان يؤدوه من مهام ومن ثمال ترتفع كفاءهتم الذاتية
الدراسية.

االستنتاجات
 .1فاعلية اسرتاتيجية القوائم املركزة يف تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية لدى طالب
الصف االول املتوسط.

 .2عدم فاعلية الطريقة التقليدية يف تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية لدى طالب
الصف االول املتوسط.

التوصيات
يف ضوء نتائج البحث يويص الباحث بام يأيت:
 .1اعتامد املدرسني اسرتاتيجية القوائم املركزة يف التدريس.

 .2اقامة دورات تدريبية للمدرسني تركز عىل استخدام اجتاهات حديثة يف تدريس
العلوم ومن ضمنها اسرتاتيجية القوائم املركزة.

 .3رضورة اهتامم املدرسني بتنمية الكفاءة الذاتية الدراسية لطلبتهم باستخدام
االسرتاتيجيات املناسبة هلذا الغرض.

 .4عدم الرتكيز عىل رفع حتصيل الطلبة فقط كون حتصيل الطلبة يتأثر بعدة عوامل
مهمة ومن امهها الكفاءة الذاتية الدراسية.
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 .5عقد الندوات اخلاصة بتثقيف املعلمني واملدرسني باالساليب احلديثة يف
التدريس والتقويم.

التوصيات

استكام ً
ال لنتائج البحث احلايل يويص الباحث ما يأيت:

 .1اجراء بحث يستخدم اسرتاتيجية القوائم املركزة يف مراحل دراسية اخرى.

 .2اجراء بحث يكشف اثر اسرتاتيجية القوائم املركزة فيمتغريات اخرى كدافع
االنجاز الدرايس وحل املشكالت واختاذ القرار.

 .3اجراء بحث للمقارنة بني الكفاءة الذاتية الدراسية لدى الطالب بني املدارس
االهلية واحلكومية

( .1الزق( ،)2009 ،عشا( ،)2012 ،البدارين.)2013 ،
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ملحق ( : )1اخلباء
ت
1
2
3

االسم

أ.د .عبد الكريم عبد
الصمد السوداين

أ.د .هادي مدلول امليايل
أ.م.د .إبراهيم كاظم
فرعون

التخصص

طرائق تدريس –
علوم احلياة
علوم احلياة

طرائق تدريس –
علوم احلياة

طرائق تدريس –
علوم احلياة

4

أ.م.د.نعمة عبد الصمد

5

أ.م.د.عباس نوح املوسوي

6

أ.م.د .عيل رحيم حممد

7

أ.م.د .فاضل حمسن امليايل

8

أ.م.د.قحطان فضل راهي

طرائق تدريس –
علوم احلياة

9

د.عيل حسني عايد

علم النفس

10

د.طارق حممد بدر

علم النفس

11

د.حيدر هاشم عيل

علم النفس

12

د.مازن ثامر شنيف

13

د.فرات عبد احلمزة

طرائق تدريس –
علوم احلياة
علوم احلياة

15

د .وفاء عبد الواحد

علوم احلياة

14

د.امحد جاسم
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علم النفس

طرائق تدريس –
علوم احلياة
علم النفس

علوم احلياة

مكان العمل
جامعة القادسية  /كلية الرتبية
جامعة القادسية  /كلية الرتبية
جامعة املثنى  /كلية الرتبية
جامعة الكوفة  /كلية الرتبية
جامعة الكوفة  /كلية الرتبية
جامعة القادسية  /كلية الرتبية
جامعة الكوفة  /كلية الرتبية
جامعة الكوفة  /كلية الرتبية
جامعة القادسية /كلية
االداب
جامعة القادسية /كلية
االداب

جامعة القادسية /كلية
االداب

جامعة القادسية  /كلية الرتبية
جامعة القادسية  /كلية الرتبية
جامعة القادسية  /كلية الرتبية
جامعة القادسية  /كلية الرتبية

ملحق ( : )2مقياس الكفاءة الذاتية الدراسية
أو ًال :مال التنظيم وادارة الوقت
شعور الطالب بالقدرة عىل التخطيط والتنظيم وادارة االنشطة والواجبات

املدرسية واالستغالل االفضل للوقت واالمكانات املتوفرة بالشكل الذي يؤدي
لتحقيق اهداف دراسية افضل.
ت

الفقرة

1

اجد سهولة يف وضع جدول زمني
ألداء واجبايت املدرسية اخلاصة بامدة
االحياء

2
3
4
5
6
7
8

تنطبق عيل تنطبق عيل
اىل حد ما
تاما

ال تنطبق
عيل

استطيع االلتزام بالوقت املحدد بكل
واجب بيتي

امتكن من ترتيب واجبايت من االهم اىل
االقل امهية
احرص عىل ان انام مبكرا من اجل ان
استيقظ مبكرا
امتكن من حضور درس االحياء يف
وقته

ال استطيع ان احرض اىل املدرسة يف
الوقت املحدد يوميا
يمكنني توفري مكان ثابت لكتبي
املدرسية

ال استطيع ان اوفر الوقت الكايف
لدراسة مادة االحياء
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9
10

يمكنني استغالل اوقات الفراغ لدراسة
مادة االحياء
استطيع التوفيق بني دراسة االحياء
والرتفيه

ثاني ًا :مال املذاكرة
شعور الطالب بالقدرة عىل حتصيل املعلومات وفهمها وختزينها يف الذاكرة من

خالل اعامل الفكر بالقراءة والتمرين.
11
12
13
14
15
16
17
18

اجد سهولة يف الرتكيز يف اثناء قراءيت
للمواضيع االحيائية

امتكن من فهم املوضوعات االحيائية
التي أقرؤها
باستطاعتي الربط بني املوضوع
االحيائي الذي أقرؤه ومعلومايت
السابقة

يمكنني قراءة مصادر اضافية عن
مواضيع درس االحياء
اجد سهولة يف التدريب عىل
الرسومات يف اثناء دراستي مادة
االحياء

استطيع االلتزام بالوقت املحدد لقراءة
مادة االحياء
لدي القدرة عىل عدم ترك الواجبات
البيتية حلني امتامها

افضل ان ابدأ بالواجب االكثر صعوبة
اوال
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19
20
21
22

يمكنني التأكد من انني تعلمت املادة
جيدا بعد االنتهاء من قراءهتا

افضل مشاهدة التلفاز عىل اداء واجبايت
املدرسية املتعلقة بامدة االحياء
أؤجل واجبايت املدرسية املتعلقة بامدة
االحياء دائام

ال اشعر بامللل من مذاكرة مادة االحياء
لفرتات طويلة

ثالث ًا :مال السلوك االكاديمي
شعور الفرد بانه عنرص فعال ونشط داخل غرفة الصف او داخل املدرسة

فيام يتعلق باألمور الدراسية كالقراءة والكتابة والتفكري والعالقات مع الزمالء
واملدرسني واالشرتاك بالفعاليات املدرسية.
23
24
25
26
27
28

باستطاعتي االنتباه جيدا لدرس
االحياء

اواجه صعوبة يف فهم رشح املدرس
للمواضيع االحيائية
اثق يف قدريت يف املشاركة بدرس
االحياء بفاعلية

بإمكاين توجيه سؤال ملدرس االحياء
عن املعلومات غري الواضحة يف
الدرس
اواجه صعوبة يف تذكر املعلومات
االحيائية التي درستها

يمكنني مراجعة مواضيع االحياءيف
اثناء اوقات االسرتاحة
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امتكن من كتابة املعلومات املهمة عندما
29
يرشح مدرس االحياء الدرس

استطيع املشاركة مع زمالئي يف النقاش
30
حول درس االحياء
31
32

اجد سهولة يف الوقوف مكان مدرس
االحياء عندما يطلب مني ذلك

اثق يف قدريت عىل رشح درس االحياء
لزمالئي

33

استطيع ان اشرتك يف االنشطة
والفعاليات املدرسية

35

امتكن من رسم أي شكل عىل السبورة
عندما يطلب املدرس مني ذلك

امتكن من استخدام االجهزة واالدوات
34
املختربية يف املخترب

رابع ًا :مال التعامل مع االختبارات
شعور الطالب بالقدرة عىل التعامل مع االختبارات بفاعلية سواء كانت يومية

او شهرية او فصلية.
36
37
38
39

امتكن من االستعداد جيدا المتحان
االحياء قبل موعده

ال اشعر بالقلق من اداء امتحان االحياء

باستطاعتي قراءة دروس االحياء يوما
بيوم لكي ال اواجه صعوبة يف االمتحان
امتكن من االجابة عىل اسئلة مدرس
االحياء التي يسأهلا يف الدرس

240

40
41
42
43
44
45
46
47

ال ارغب بتأجيل امتحان االحياء عن
موعده املقرر

استطيع ان احل اسئلة خمتلفة الستعد
جيدا المتحان االحياء

احرص عىل معرفة اخطائي يف امتحان
االحياء لتالفيها مستقبال
لدي خماوف من اقرتاب يوم امتحان
االحياء
احاول اخلروج برسعة من امتحان
االحياء دون الرتكيز باإلجابة
لدي قلق مستمر من الرسوب يف
امتحان االحياء

اشعر ان امتحان االحياء اعىل من
مستوى فهمي

امتلك الثقة عند اجابتي عىل االسئلة يف
امتحان االحياء
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ملحق ( )3اخلطط الدراسية
نموذج خلطة تدريسية وفق اسرتاتيجية القوائم املركزة
الصف :االول املتوسط
املوضوع :االنسان والوراثة
االهداف السلوكية:
ً
أوال :املجال املعريف:
يتوقع بعد االنتهاء من الدرس ان يكون الطالب قادرا عىل ان:
 .1يعرف علم الوراثة.

 .2يسمي العامل الذي ارسى مفهوم الوراثة.
 .3يوضح معنى الصفات الوراثية.

 .4يعرف الكروموسومات.

 .5يذكر وظيفة الكروموسومات.

 .6حيدد عدد الكروموسومات يف جسم االنسان.

 .7يذكر انواع االنقسام اخللوي.

 .8يقارن بني االنقسام اخليطي واالنقسام االختزايل.
 .9يذكر امثلة من الكتاب عن االمراض الوراثية.
 .10يوضح كل نوع من انواع االمراض الوراثية.

242

ثاني ًا :املجال الوجداين:
يتوقع بعد االنتهاء من الدرس ان يكون الطالب قادرا عىل ان:
 .1يعظم اخلالق عز وجل يف قدرته عىل خلق هذا التنوع الكبري من الكائنات احلية

 .2يثمن دور العامل مندل يف تطوير علم الوراثة

 .3يقدر دور علم الوراثة يف حتسني حياة االنسان
ثالث ًا :املجال املهارى:
يتوقع بعد االنتهاء من الدرس ان يكون الطالب قادرا عىل ان:
 .1يرسم الكرموسوم ويؤرش عىل أجزائه
 .2يرسم شك ً
ال يوضح فيه االنقسام اخليطي
 .3يرسم شك ً
ال يوضح فيه االنقسام االختزايل
طريقة التدريس :اسرتاتيجية القوائم املركزة
الوسائل التعليمية:
السبورة ،االقالم امللونة ،بعض املصورات املتعلقة بالوراثة.
املقدمة ( 5دقائق)

﴿ه َو ا َّل ِذي ُي َص ِّو ُر ُكم ِيف ْ َ
األ ْر َحا ِم َك ْي َف َي َش ُاء َال إِ َٰل َه إِ َّال
قال تعاىل يف كتابه احلكيمُ :
ْ
ُه َو ا ْل َع ِزيزُ ْ َ
يم﴾ [ال عمران َ ﴿ ، ]6يا َأ ُّ َيا ْ ِ
يم * ا َّل ِذي
نسانُ َما َغ َّر َك بِ َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِ
احل ِك ُ
اإل َ

َخ َل َق َك َف َس َّو َ
ور ٍة َّما َش َاء َر َّك َب َك﴾ [االنفطار ]8-6
اك َف َع َد َل َك * ِيف َأ ِّي ُص َ
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الحظ عزيزي الطالب يف اآليات الكريامت اشارة اىل احلمض النووي الذي

هو اساس علم الوراثة احلديث وذلك من خالل كلمة (يصوركم) و (صورة) إذ
اثبت العلم ان من اهم صفات احلمض النووي انه يعمل كفلم قابل لالستنساخ

(التصوير) وحيمل معلومات وراثية متثل صورة مشاهبة للكائن احلي ،حيث
استخدمت كلمة (صورة) لإلشارة اىل انتقال الصفات الوراثية من االباء اىل
االبناء ،وحيث ان احلمض النووي هو العنرص االسايس النتقال الصفات الوراثية

وتنوعها يف مجيع الكائنات احلية ،نباتات كانت ام حيوانات ام احياء جمهرية ،اهتم

العلامء مؤخرا هبذا املوضوع لينشأ علم جديد هو علم الوراثة (ويكتب العنوان
عىل السبورة)  .الحظوا أعزائي الطالب عظمة اخلالق يف خلقه للحامض النووي

والتنوع املوجود بحيث ال يوجد شخص يشبه االخر ،لنشكر اهلل جل وعىل عىل هذه
النعم التي انعم هبا علينا وعىل ابائنا.
العرض ( 35دقيقة)
املرحلة االوىل( :القوائم الفردية) ( 10دقائق)
يطلب املدرس من كل طالب اعداد قائمة حتتوي عنوان الدرس الرئيس يف

االعىل ،ويقوم املدرس بكتابة اهم حماور الدرس عىل السبورة لكي يساعد الطالب
يف ملء قوائمهم حسب تسلسل املوضوع ،بعد ذلك يطلب املدرس من الطالب

تفريغ افكارهم املتعلقة بموضوع الدرس وحسب تسلسل املحاور .يف هذه املرحلة
يكون دور املدرس هو مساعدة الطالب واالرشاف عىل ملء القوائم واملحافظة عىل

النظام داخل الصف.
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املرحلة الثانية( :القوائم الامعية) ( 10دقائق)
يقوم املدرس بتقسيم الطالب اىل جماميع من أربعة طالب يف املجموعة

الواحدة ،ويطلب منهم مشاركة القوائم فيام بينهم واخلروج بقائمة واحدة مركزة

لكل جمموعة حتوي االفكار املتفق عليها.

يكون دور املدرس يف هذه املرحلة هو اإلرشاف عىل عملية النقاش ومساعدة

الطالب ولكن ال يتدخل يف وضع االفكار

املرحلة الثالثة( :مرحلة النقاش العام) ( 15دقيقة)
يف هذه املرحلة يقوم املدرس بمناقشة الطالب حول املوضوع ويستمع اىل

اجابات املجاميع من اجل التوصل اىل االجابة االدق وتثبيتها ،وتقوم املجاميع
بمقارنة االجابة مع قوائمهم ويطلب املدرس تصحيح االخطاء ان وجدت،
وتستمر هذه العملية اىل ان تتم مناقشة مجيع حماور املوضوع واخلروج بقائمة موحدة

حتتوي املعلومات الدقيقة ملوضوع الدرس ،وعىل النحو اآليت:
املدرس :من الذي أسس علم الوراثة؟
احد الطالب من املجموعة االوىل :العامل مندل.

املدرس :ممتاز الذي أسس علم الوراثة هو العامل النمساوي مندل وكان له
الفضل الكبري يف تطوير هذا العلم ،ونحن نقدر هذا العامل ملا قدمه للبرشية من

خدمات.

املدرس :هل بقية املجموعات لدهيا املعلومة نفسها يف قوائمها؟ لنصحح

اجاباتنا يف ضوء تلك املعلومة.
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املدرس :ما املقصود بعلم الوراثة؟
وبعد االستامع اىل اجابات بعض املجاميع يتم التوصل اىل التعريف االيت:

الوراثة هو علم خيتص بدراسة انتقال الصفات الوراثية من االباء اىل االبناء.
املدرس :فلنقارن التعريف مع قوائمكم ثم صححوا اخلطأ.

املدرس :اذا فعلم الوراثة هو علم حديث هيتم بدراسة انتقال الصفات الوراثية
من االباء اىل االبناء يف مجيع الكائنات احلية ومن االمثلة عىل تلك الصفات:

لون العني ،لون البرشة ،من يستطيع ان يذكر صفات اخرى؟
املدرس :يعرض مصورا للكروموسوم:

يوضح الشكل االيت الكروموسوم و هو املسؤول عن نقل الصفات الوراثية،

ولكن ما هو الكروموسوم؟

االنقسام االختزال
وبعد االستامع اىل اجابات املجموعات يتم التوصل اىل االجابة النموذجية

االتية« :هو خيط دقيق جدا ثنائي الرتكيب كل جزء منه يسمى الكروماتيد ،ومؤلف
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من خيط حلزوين يسمى  DNAالذي تقع عليه اجزاء صغرية جدا تسمى اجلينات او

املورثات وهي مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية.

املدرس :هل اجابة زمالئكم صحيحة؟ اذا لنصحح قوائمنا يف ضوئها.
كم عدد الكروموسومات يف خاليا جسم اإلنسان؟
طالب من احدى املجموعات 23 :زوج ًا.
املدرس :ممتاز ،ويطلب من الطالب مقارنة اإلجابة مع قوائمهم
املدرس :تتضاعف اخلاليا باالنقسام ،ويوضح الشكل اآليت نوعني من
االنقسام ومها االنقسام اخليطي واالنقسام االختزايل:

االنقسام اخليطي
ويتم االستامع اىل اجابات املجاميع للتوصل اىل الفروق االتية:
 .1ينتج من االنقسام اخليطي خليتان مشاهبتان للخلية االصلية بينام ينتج من
االنقسام االختزايل اربع خاليا هلا نصف العدد من الكروموسومات.
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 .2حيدث االنقسام اخليطي يف اخلاليا العادية يف حني حيدث االنقسام االختزايل يف
اخلاليا اجلنسية.

املدرس :ممتاز :لنصحح قوائمنا يف ضوء هذه املعلومات.
يطلب املدرس من بعض الطالب رسم نوعي االنقسام عىل السبورة
املدرس :هل الرسم املوجود يف قوائمكم مماثل ،لنصحح الرسومات يف ضوء

ذلك.

املدرس :ما اهم االمراض الوراثية لإلنسان وما اهم أسباهبا؟
يقوم بعض الطالب بقراءة االمراض املذكورة يف قوائمهموتوضيحها وهي:
 .1نزف الدم الوراثي :وذلك بسبب عدم وجود بعض املكونات يف الدم التي متنع
النزف ألي جرح ولو كان بسيطا.

 .2بعض األمراض السطانية :يوجد استعداد وراثي لدى بعض العوائل لإلصابة
ببعض انواع الرسطانات كرسطان املعدة والثدي اكثر من غريهم.

 .3بعض امراض القلب :كارتفاع ضغط الدم ،اذ وجد ان هناك عامال وراثيا
مساعدا فضال عن الظروف املحيطة بالشخص املصاب.

 .4مرض السكري :سببه خلل يف كمية االنسولني املفرز من البنكرياس ،والذي
يقوم بتثبيت نسبة السكر يف الدم ،واالستعداد لإلصابة به هو وراثي.

 .5مرض عمى االلوان :هو عدم التمييز بني اللونني االمحر واالخرض لدى بعض
االشخاص.
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 .6فقر الدم املنجيل :يعود سببه لتشوه يف شكل الكريات احلمر حيث تكون مشاهبة
للمنجل او اهلالل وعمرها قصري وكفاءهتا قليلة مما يؤدي اىل شحوب الوجه
والتعب املستمر لدى املريض.

 .7الثالسيميا :هو فقر دم مزمن سببه خلل يف تركيب هيموغلوبني الدم.
املدرس :لنقارن قوائمنا يف ضوء تلك االجابة .وبذلك يتم احلصول عىل قائمة
موحدة جلميع املجاميع حتوي املعلومات الدقيقة للامدة.

املدرس :تعلمنا من درسنا هلذا اليوم ان الوراثة علم هيتم بدراسة انتقال
الصفات الوراثية وكيفية االشارة اىل تلك املعلومات يف القران الكريم وكذلك
تعرفنا مفهوم الصفات الوراثية واملسؤول عن انتقاهلا وكذلك انواع االنقسام،

وكذلك عرفنا بعض األمراض الوراثية وأسباهبا.

يطلب املدرس إخفاء القوائم من اجل أسئلة التقويم
التقويم ( 5دقائق)

س /1ما املقصود بعلم الوراثة؟
س/2من مؤسس علم الوراثة؟

س /3ما املسؤول عن نقل الصفات الوراثية؟

س/4ماأمهاألمراض الوراثية؟

اعطاؤهم الواجب البيتي للدرس القادم

نموذج خلطة تدريسية وفق الطريقة التقليدية
الصف :االول املتوسط
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املوضوع :االنسان والوراثة
االهداف السلوكية:

ً
أوال :املجال املعريف:
يتوقع بعد االنتهاء من الدرس ان يكون الطالب قادرا عىل ان:
 .1يعرف علم الوراثة.

 .2يسمي العامل الذي ارسى مفهوم الوراثة
 .3يوضح معنى الصفات الوراثية
 .4يعرف الكروموسومات

 .5يذكر وظيفة الكروموسومات

 .6حيدد عدد الكروموسومات يف جسم االنسان
 .7يذكر انواع االنقسام اخللوي

 .8يقارن بني االنقسام اخليطي واالنقسام االختزايل
 .9يذكر امثلة من الكتاب عن االمراض الوراثية
 .10يوضح كل نوع من انواع االمراض الوراثية
ثاني ًا :املجال الوجداين:
يتوقع بعد االنتهاء من الدرس ان يكون الطالب قادرا عىل ان:
 .1يعظم اخلالق عز وجل يف قدرته عىل خلق هذا التنوع الكبري من الكائنات احلية

 .2يثمن دور العامل مندل يف تطوير علم الوراثة

 .3يقدر دور علم الوراثة يف حتسني حياة اإلنسان
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ثالث ًا :املجال املهارى:
يتوقع بعد االنتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أن:
 .1يرسم الكرموسوم ويؤرش عىل أجزائه

 .2يرسم شكل يوضح فيه االنقسام اخليطي

 .3يرسم شكل يوضح فيه االنقسام االختزايل
طريقة التدريس :املحارضة مع املناقشة.
الوسائل التعليمية :السبورة ،االقالم امللونة ،بعض املصورات املتعلقة بالوراثة.
املقدمة ( 5دقائق)

﴿ه َو ا َّل ِذي ُي َص ِّو ُر ُكم ِيف ْ َ
األ ْر َحا ِم َك ْي َف َي َش ُاء َال إِ َٰل َه إِ َّال
قال تعاىل يف كتابه احلكيمُ :
ْ
ُه َو ا ْل َع ِزيزُ ْ َ
يم﴾ [ال عمران َ ﴿ ، ]6يا َأ ُّ َيا ْ ِ
يم * ا َّل ِذي
نسانُ َما َغ َّر َك بِ َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِ
احل ِك ُ
اإل َ

َخ َل َق َك َف َس َّو َ
ور ٍة َّما َش َاء َر َّك َب َك﴾ [االنفطار ]8-6
اك َف َع َد َل َك * ِيف َأ ِّي ُص َ

الحظ عزيزي الطالب اآليات الكريامت فيها اشارة اىل احلمض النووي الذي

هو اساس علم الوراثة احلديث وذلك من خالل كلمة (يصوركم) و (صورة)

حيث اثبت العلم ان من اهم صفات احلمض النووي انه يعمل كفلم قابل
لالستنساخ (التصوير) وحيمل معلومات وراثية متثل صورة مشاهبة للكائن احلي،
فقد استخدمت كلمة (صورة) لإلشارة إىل انتقال الصفات الوراثية من االباء اىل
االبناء ،وحيث ان احلمض النووي هو العنرص األسايس النتقال الصفات الوراثية

وتنوعها يف مجيع الكائنات احلية ،نباتات كانت ام حيوانات ام أحياء جمهرية ،واهتم

العلامء مؤخرا هبذا املوضوع لينشا علم جديد هو علم الوراثة (ويكتب العنوان

عىل السبورة)  .الحظوا أعزائي الطالب عظمة اخلالق يف خلقه للحامض النووي
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والتنوع املوجود بحيث ال يوجد شخص يشبه االخر ،لنشكر اهلل جل وعىل عىل هذه
النعم التي انعم هبا علينا وعىل ابائنا.
سري الدرس ( 35دقيقة)
املدرس :علم الوراثة هو علم حديث هيتم بدراسة انتقال الصفات الوراثية من

اآلباء اىل األبناء يف مجيع الكائنات احلية ومن األمثلة عىل تلك الصفات :لون العني،
لون البرشة ،من يستطيع ان يذكر صفات اخرى؟

يتم االستامع اىل اجابات الطالب حيث يذكروا بعض الصفات التي تنتقل من

اآلباء اىل االبناء

املدرس :وينطبق هذا عىل مجيع االحياء االخرى كاحليوانات والنباتات

واالحياء املجهرية.

املدرس :لقد بدأ االهتامم بعلم الوراثة قديام لكن هناك عامل أسهم يف ارساء هذا

العلم ،من يذكر اسم العامل؟

احد الطالب :العامل مندل.
املدرس :ممتاز الذي أسس علم الوراثة هو العامل النمساوي مندل وكان له

الفضل الكبري يف تطوير هذا العلم ،ونحن نقدر هذا العامل ملا قدمه للبرشية من

خدمات.

املدرس :يوجد يف نواة اخللية احليوانية والنباتية مادة مسؤولة عن نقل الصفات

الوراثية تسمى الكروموسوم و يعد الكروموسوم املسؤول عن نقل الصفات
الوراثية ،والكروموسوم هو خيط دقيق جدا ثنائي الرتكيب كل جزء منه يسمى
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الكروماتيد ،ومؤلف من خيط حلزوين يسمى DNAالذي تقع عليه اجزاء صغرية
جدا تسمى اجلينات او املورثات وهي مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية.
يقوم املدرس بعرض مصور للكرموسوم

االنقسام االختزال
املدرس :من خالل شكل الكروموسوم الحظ عزيزي الطالب انه يتألف من

اثنني من الكروماتيدات .من يستطيع أن يعيد تعريف الكروموسوم؟
يتم االستامع اىل اجابات بعض الطالب.
املدرس :كم عدد الكروموسومات يف خاليا جسم االنسان؟

بعد االستامع اىل اجابات الطالب يتم التوصل اىل االجابة االتية )32( :زوج

من الكروموسومات يف كل خلية.
املدرس :ممتاز ،احسنت

املدرس :من املعروف ان اخلاليا تتضاعف باالنقسام ،ولكن هناك نوعان من

االنقسام ومها االنقسام االعتيادي (اخليطي) واالنقسام االختزايل حيث حيدث
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االنقسام االعتيادي يف اخلاليا الالجنسية (اخلاليا اجلسمية العادية) مثل خاليا الدم
و خاليا ادمة اجللد ،وينتج من اخللية االصلية الواحدة خليتان جديدتان هلام عدد

الكروموسومات أنفسها.

اما االنقسام االختزايل فيحدث يف اخلاليا اجلنسية وينتج من كل خلية اربع

خاليا هلا نصف عدد كروموسومات اخللية االصل وكام موضح يف الشكل االيت:

االنقسام اخليطي
من خالل الشكل من يستطيع ذكر أهم الفروقات بني النوعني :ويتم االستامع اىل
إجابات الطالب للتوصل إىل الفروق اآلتية:

 .1ينتج من االنقسام اخليطي خليتان مشاهبتان للخلية األصلية بينام ينتج من
االنقسام االختزايل اربع خاليا هلا نصف العدد من الكروموسومات.

 .2حيدث االنقسام اخليطي يف اخلاليا العادية بينام حيدث االنقسام االختزايل يف
اخلاليا اجلنسية.

املدرس :ممتاز.
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يطلب املدرس من بعض الطالب رسم نوعي االنقسام عىل السبورة.
يشارك عدد من الطالب يف رسم انواع االنقسام عىل السبورة
االمراض الوراثية:
املدرس :هنالك جمموعة من االمراض التي ترتبط بالوراثة اي احتاملية انتقاهلا

من اآلباء اىل األبناء كبرية ما اهم تلك األمراض التي تصيب اإلنسان؟ ويتم االستامع
إليإجابات الطالب للتوصل اىل اإلجابات اآلتية:

 .1نزف الدم الوراثي :وذلك بسبب عدم وجود بعض املكونات يف الدم التي متنع
النزف ألي جرح ولو كان بسيطا.

 .2بعض األمراض السطانية :يوجد استعداد وراثي لدى بعض العوائل لإلصابة
ببعض أنواع الرسطانات كرسطان املعدة والثدي أكثر من غريهم.

 .3بعض أمراض القلب :كارتفاع ضغط الدم ،اذ وجد ان هناك عامال وراثيا
مساعدا باإلضافة بالظروف املحيطة بالشخص املصاب.

 .4مرض السكري :سببه خلل يف كمية االنسولني املفرز من البنكرياس ،والذي
يقوم بتثبيت نسبة السكر يف الدم ،واالستعداد لالصابة به هو وراثي.

 .5مرض عمى األلوان :هو عدم التمييز بني اللونني األمحرواألخرض لدى بعض
األشخاص.

 .6فقر الدم املنجيل :يعود سببه لتشوه يف شكل الكريات احلمر حيث تكون مشاهبة
للمنجل او اهلالل وعمرها قصري وكفاءهتا قليلة مما يؤدي اىل شحوب الوجه
والتعب املستمر لدى املريض.
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 .7الثالسيميا :هو فقر دم مزمن سببه خلل يف تركيب هيموغلوبني الدم.
املدرس :تعلمنا من درسنا هلذا اليوم أن الوراثة علم هيتم بدراسة انتقال

الصفات الوراثية وكيفية اإلشارة اىل تلك املعلومات يف القران الكريم وكذلك
تعرفنا مفهوم الصفات الوراثية واملسؤول عن انتقاهلا وكذلك أنواع االنقسام،

وكذلك عرفنا بعض األمراض الوراثية وأسباهبا.
التقويم ( 5دقائق)
س /1ما املقصود بعلم الوراثة؟
س/2من مؤسس علم الوراثة؟

س /3ما املسؤول عن نقل الصفات الوراثية؟

س/4ما أمهاألمراض الوراثية؟

إعطاؤهم الواجب البيتي للدرس القادم.
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