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بسم اهلل انرمحه انرحيم
﴿ أَمَّهْ هُوَ قَاوِتٌ آوَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ اآلخِزَةَ ويَزْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ ال يَعْلَمُونَ إِوَّمَا يَتَذَكَّزُ أُوْلُوا األَلْبَابِ ﴾
(سىرة انزمر ,آيت)9 :

أ

اإلهـــــــــــــــــــداء
إلى فمسطيف ,كمف كطئ ث ارىا ,أسراىا كجنكدىا كشيداءىا األكرـ منا جميعان,
أىدم ِ
لؾ برقية كد ككفاء كاخبلص ككفاح كنضاؿ  ..وطني الحبيب.

ام ,أبي كأمي ,أطاؿ اهلل بقاءىما ككمميما تاجان عمى مر الزماف,
عينام,
إلى نكر
حبيبام ,عزيز ّ
ّ
ّ

عمي بعد اهلل تعالى  ..أنتما شمسي التي ال تغيب.
أىدم لكما ىذه الكميمات التي ال تفي بفضمكما ّ
إلى سندم أخكاني كأخكاتي األعزاء الذيف عشت معيـ أحبلمي عبر كؿ األكقات,
أىدم لكـ رائحة الزنبؽ العتيؽ عسى أف تتعطر أيامكـ بو  ..أنتـ نجومي التي توىج نو ارً.
إلى مف أسر عقمي كفؤادم ,كحارت براءتيـ كجداني ,أبناء أخي األحباء عبد الحكيـ كأمير.
كعماتام كأخكالي كخالتي كأنجاليـ ,أىدم لكـ رمز سعادتي.
إلى عظاـ عائمتي الكراـ ,أعمامي
ّ
إلى صديقتي التي غدرتني الغربة لرؤيتيا بجانبي ,غاليتي شيماء ,أىدم ِ
لؾ محبتي األبدية.
إلى مف لـ تمده لي أمي أخي العزيز ,أبك الحسف ,أىدم لؾ دعائي س انر كعبلنيةن.
إلى مف أضاء ليمي كسامرني مشكارم صديقاتي الصدكقات الصادقات.
أىدم لكـ جميعان ثمار عممي المتكاضع.
سائمة المكلى عز كجؿ أف يجعؿ عممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ ,كينفع بو ركاد العمـ ككرثة األنبياء كمنارة
العمماء ,الذيف يمتمسكف عممان في سبيمو.

الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اعتدال مشىط

ب

شكــــر وعــــرفــــــان
صالِ ًحا
قاؿ تعالىَ  :وقَ َ
ال َر ِّ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
ب أ َْوِز ْعنِي أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك الَّتِي أَنْ َع ْم َ
ي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َ
اد َك َّ ِ ِ
ك فِي ِعب ِ
ين ( سكرة النمؿ ,آية.)19 :
ضاهُ َوأَ ْد ِخلْنِي بَِر ْح َمتِ َ
تَ ْر َ
َ
الصالح َ
الحمد هلل الذم ال يضاىي حمدان في عمييف ,كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ مف خمؽ اهلل سيدنا محمد

رسكؿ البرية ,كعمى آلو كصحبو كعمى مف اقتفى أثره إلى يكـ الديف ,كبعد ..

بدايةنِ ,
عمي بأف
َ
أحم ُد اهلل تعالى الذم أمدني ّ
كيسر لي بعكنو كتكفيقو إتماـ ىذه الدراسة ,كعمى تفضمو ّ
أكرمني كالديف حبيبيف شقا لي طريؽ العمـ كالعمماء ,أطاؿ اهلل بعمرىما كأعانني عمى برِى ّما.
في الفاضميف د .عمي نصار ,كد .أسامة حمدكنة ,عمى جيكدىما المستمرة
كما أتقدـ بالثناء عمى مشر ّ
في متابعة سير الدراسة ,كتذليؿ الصعكبات التي كاجيتني قدر اإلمكاف ,فميما مني جزيؿ الشكر كالعرفاف.
كفي ىذا المقاـ ُيسعدني أف أشكر جامعة األزىر عمى منحيا فرصة إكماؿ دراستي العميا ,كالشكر ممتد
إلى كمية التربية ككافة أعضائيا كمنسكبييا ,كما أثيب عمى رمز التكاضع كالمحبة د .محمد مقاط ,كد .ميا
الشقرة ,كد .باسـ أبك ككيؾ ,كاألخ أ .حمدم فارس بما قدمكه لي مف نصح كارشاد خبلؿ مسيرتي العممية,

فبارؾ اهلل ليـ كجزاىـ اهلل عني خير جزاء.

كما ال يفكتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف ألعضاء لجنة مناقشة الدراسة ,أ.د.عطا دركيش ,كد.

خالد عبد القادر ,عمى تفضميما بالمناقشة فإف تكجيياتيما ستثرم الدراسة لتخرج بأبيى صكرة كأنفع بقاء.

كيطيب لي أف أُقدـ شكرم كامتناني ألصحاب السعادة الذيف ساىمكا في تحكيـ أدكات الدراسة فميـ

جميعان كافر الشكر عمى ما قدمكه مف تكجييات ,كمؤازرة كانت عكنان لي في دراستي.

انيف لحظة في
كيسرنِي أف أقدـ شكرم ,كعرفاني بالجميؿ إلى أخكاتي معممات المستقبؿ ,كالبلتّي لـ يتك ّ
ُ
القيمة ,عسى ربي
أكد أف أُثني عمى
سبيؿ إنجاح ىذا العمؿ المتكاضع طكاؿ فترة التدريب ,كما ّ
جيكدىف ّ
ّ
استيف ,كيجعمي ّف نبراسان في سبيؿ الرقي كالتميز نحك األفضؿ.
يكفقيف في در ّ
ّ

كأخي انر أُثني الشكر هلل الذم أحاطني بأخكة كأخكات في درب العمـ ,أمثاؿ حمدم فارس ,أريج العكيني,

ناريماف عمياف ,رشا خميفة ,نجكل أبك صافي يعجز قممي عمى شكرىـ جميعان ,كذلؾ لكنزىما المتفاني في
سبيؿ دعمي ,رزقيـ اهلل مف البِّر عاجمو كمف الجزاء خيره.

الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ت

ممخػػػػص الدراسػػػػػػة
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة

لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة
األزىر– غزة.
كلتحقيؽ غرض الدراسة كفرضياتيا ,اتبعت الباحثة المنيج البنائي ,كالمنيج التجريبي القائـ عمى

مجمكعة كاحدة مف الطالبات المعممات تخصص رياضيات "المستكل الثالث" بكمية التربية ,كذلؾ في الفصؿ
ىف عشكائيان ,حيث بمغ عددىف ( )20طالبة.
تـ اختيار ّ
الدراسي األكؿ مف العاـ ( )2015-2014كالبلتي ّ
تـ التحقؽ مف
كما أعدت الباحثة أداة الدراسة المتمثمة بمقياس لميارات التفكير فكؽ المعرفي كالذم ّ
تـ
صدقو كثباتو إحصائيان باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف كمعامؿ ألفا كركنباخ ,كإلختبار فرضيات الدراسة ّ

تـ استخداـ معامؿ الكسب لببلؾ.
استخداـ اختبار كيمكككسكف لمعينات المرتبطة ,كلمتأكد مف فعالية البرنامج ّ

فكشفت نتائج الدراسة عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة عمى

مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي ككؿ لصالح التطبيؽ البعدم ,ككذلؾ لكؿ ميارة عمى حدة مف ميارات

ما كراء المعرفة (التخطيط ,المراقبة كالتحكـ ,التقييـ) لصالح التطبيؽ البعدم ,حيث حصمت الميارات الثبلثة
عمى الترتيب :التقييـ ( ,(%87.07كالمراقبة كالتحكـ ( ,(%83.53كالتخطيط ( ,(%82.71في حيف كاف
الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممقياس في التطبيؽ القبمي ( )%79.30بينما في التطبيؽ البعدم ))%84.42

كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم ,كما أكدت النتائج عمى فعالية البرنامج بشكؿ كبير.

كفي ضكء نتائج الدراسة ,أكصت الباحثة بضركرة إقامة معامؿ رياضيات لتدريب المعمميف عمى

استخداـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي ليصبحكا قادريف عمى تحدم تفكيرىـ ,كمراقبة عمميات تعمميـ كتقييـ
أدائيـ لتحقيؽ األىداؼ المخطط ليا ,كاعادة تقييـ المقررات الجامعية بما يتعمؽ باستراتيجيات ما كراء المعرفة
يتـ تضمينيا األنشطة كالممارسات التي تنمي ميارات التفكير فكؽ المعرفي في مختمؼ كميات التربية.
بحيث ّ


ث

Abstract

This study aimsat investigating the effectiveness of a training program based
on metacognition strategies on developing metacognitive thinking skills among
female student teachers at Mathematics Department in Faculty of Education at AlAzhar University – Gaza.
To achieve the purpose of the study and apply its hypotheses, the researcher
has applied the Structural and Empirical Approaches on one group of the thirdyear female student teachers, Mathematics Department, Faculty of Education, in
the first semester of the academic year )2014-2015(, whom were selected randomly
and numbered (20).
The researcher also has arranged the tool of the study to measure the
metacognitive thinking skills, in which its validity and reliability has been verified
statistically by using Pearson correlation coefficient and Alpha Cronbach's
coefficient, To test the hypotheses of the study, the Wilcoxon signed-rank test has
been applied, And for assuring the effectiveness of the program, the study applies
Black Modifies gain rate.
The findings of the study reveal that there is a statistically significant
difference among the average scores of the study group in accordance with the
metacognitive thinking skills measure as a whole in favor of post application, as
well as for each one of the metacognitive thinking skills separately, namely
(planning, monitoring and control, assessment) in favor of the post application,
where the three skills achieved the following rates: the assessment (87.07%),
monitoring and control (83.53%), and finally planning with (82.71%) respectively,
Whereas the relative weight of the grand total in preapplication measure is
(79.30%), while it achieved in the post application (84.42%), so it is in favor of
the post application, The findings have confirmed the significant effect of the
program.
In light of the findings of the study, the researcher recommends that there is a
need for establishing math labs to train teachers for using the metacognitive
thinking skills to make them able to challenge their planning, monitoring their own
learning processes, and assessting their performances to capture the planned goals,
as well as making re-evaluation of university courses regarding the metacognition
strategies that is to include them with the activities and practices developing the
metacognitive thinking skills at different education colleges.
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الفصـــل األول
مشكهـــت اندراست وخطت معاجلتها
 1.1مػػقػػدمػػػػػة الػػػػػدراسػػػة
 2.1مشػػػػكمػة الػػػػػدراسػػػػػة
 3.1فرضيات الػػػػػدراسػػػػػة
 4.1أىػػػداؼ الػػػػػدراسػػػػػػػة
 5.1أىػػػمػػية الػػػػػدراسػػػػػػة
 6.1حػػػػػدود الػػػػدراسػػػػػػػػة
 7.1مصطمحات الدراسػة
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 1.1مقدمة الدراسة:
شيد عصر الثكرة المعمكماتية تدفقان كاسعان في أمكاج المعرفة كتطبيقاتيا التقنية ,األمر الذم فرض

بالبني المعرفية التي باتت تتبع أىـ االتجاىات كالنظريات التربكية
عمى المنظمة التعميمية ضركرة االىتماـ ُ
الحديثة منيا النظرية البنائية فيي اىتمت بالعقكؿ المفكرة القادرة عمى بناء المعرفة ككيفية استخداميا بشكؿ

أفضؿ ,فأصبح لزامان عمى التربية أف تقكـ بتعديؿ أىدافيا مف سمكؾ المتعمـ كاتجاىات تفكيره ,كأبنيتو المعرفية

حتى يصؿ إلى المعرفة كيفيميا بعمؽ بنفسو ,كيعمؿ عمى تطبيقيا في مكاجية حؿ المشكبلت ,كىذا بدكره
يدفع لتكامؿ األفكار كالمعارؼ كالخبرات مع العمؿ ,لكي تنمي العقمية الريادية المفكرة.

كيعد معمـ الرياضيات عنص انر رياديان مفك انر ُيمكف عف طريقو االنطبلؽ إلى تحسيف مخرجات المنظمة
ُ
يتـ إعداده عمميان كمينيان في مجاؿ التربية العممية
التعميمية باعتباره العنصر األكؿ في أم نظاـ تربكم ,حيث ّ
يختبِر فييا كؿ ما تمقاه مف أفكار كمعارؼ كخبرات خبلؿ فترة اإلعداد كذلؾ ليكتشؼ قدراتو كينمي
التي َ
الميارات خاصةن التفكيرية منيا ,كيعمؿ عمى تقكية جكانب الضعؼ كيدعـ جكانب القكة لديو ,فمـ يعد معمـ

الرياضيات في العصر الحديث مقتص انر عمى المعرفة فحسب ,بؿ معمـ معالج لممعرفة كمنتج كمطكر لممكاقؼ

التعميمية لتحقيؽ غاية التربية في بناء المعرفة كاطبلؽ عناف الخياؿ كطاقات اإلبداع لديو.

لذا تبرز أىمية التطكرات التي حدثت في مجاؿ التربية العممية في السنكات األخيرة إلى تحكؿ االتجاه

مف ككف المعمـ محكر العممية التعميمية إلى النظر إلى المتعمـ عمى أنو األداة المحركة لعممية التعمـ كمحك انر
ليا ,كذلؾ عمى اعتبار أف المتعمـ ىك المنتج النيائي الذم تتحقؽ فيو األىداؼ التعميمية؛ فبقدر امتبلؾ

ال متعمـ لممعارؼ كالخبرات كالميارات كاالتجاىات اإليجابية المتأصمة في شخصيتو بكافة أنكاعيا يككف الحكـ
عمى جكدة العممية التعميمية كالنظاـ التعميمي ككؿ (أبك شامة.)75 :2011 ,

كلتأصيؿ الحكـ عمى جكدة العممية التعميمية يتطمب إعادة النظر إلى المناىج التربكية الرياضية لكي

يتـ تضمينيا المشكبلت الرياضية التي تنمي ميارات التفكير المختمفة ,حيث تُعد عممية حؿ المشكمة
ّ
الرياضية مف أعقد األنشطة العقمية ذات المستكل األعمى المتضمنة لقدرات التخيؿ كالتصكر كالتذكر كالتجديد
كالتعميـ كالتحميؿ كالتركيب كسرعة البديية كاالستبصار (األميف.)244 :2001 ,
كقد َمثَؿ م عمـ الرياضيات أىـ عكامؿ تنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف ,حيث أف أسمكب المعمـ
في التفكير في حمكؿ المشكبلت الرياضية المختمفة ,ينتقؿ أثره إلى المتعمميف فيتعممكف منو أساليب التفكير

الصحيحة ,لذا أصبح مف الضركرم تنمية ميارات التفكير لدل معممي الرياضيات لتنمية ميارات التفكير
الصحيح لدل طبلبيـ ,كاذا كاف ىدفنا إعداد معمـ مفكر كاع ,قادر عمى اتخاذ القرار المناسب سكاء في

حياتو الدراسية أك في حياتو العممية يجب عمينا االىتماـ بتطبيؽ مداخؿ كاستراتيجيات تعميمية مناسبة لمطالب

المعمـ تساعده عمى التعمـ الجيد الفعاؿ كتشجعو لئلنفتاح لؤلفكار الجديدة الجيدة (بدر.)391 :2006 ,

2

ثـ تطكيرىا ,بحيث تتكاءـ مع
في ظؿ ذلؾ يأتي االىتماـ المتزايد باستراتيجيات التدريس ,كتحديثياّ ,
متطمبات ثقافة التفكير ,كتنمية اإلبداع ,كمف حيث تكافقيا مع نظريات التعمـ المعاصرة المعرفية ,كالبنائية,
كتطكيعيا لمفيكـ تعدد الذكاءات ,كمف حيث تطكيع استراتيجياتيا مع متطمبات التعمـ الذاتي ,كالتعمـ الفردم,

كالتعاكني ,كتبادلية التفاعؿ بيف المعمـ ,كطبلبو ,كبيف الطبلب ,كزمبلئيـ (عمي كآخركف.)241 :2013 ,
كمف ىنا كاف مف الضركرم االىتماـ بتدريس الرياضيات كتطكيرىا باستمرار مف خبلؿ البحث عف

سيما استراتيجيات ما كراء المعرفة التي
أفضؿ االستراتيجيات الحديثة التي يكظفيا معممك الرياضيات ,ال ّ
باتت تمبي استجابات المتعمـ لم قياـ بدكره اإليجابي مف خبلؿ القدرة عمى التنبؤ بالمخرجات كاألىداؼ
المطمكب تحقيقيا ,كشرح مدل فيمو كادراكو لمكعي بالعمميات الذىنية التي يقكـ بيا ,كأيضان ألنيا تأخذ

أسمكب الحكار الذاتي فيما يفكر أك ما كراء ما يفكر بو في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

باإلضافة إلى أف استراتيجيات ما كراء المعرفة ما ىي إال كعي المتعمـ بما يستخدمو مف أنماط التفكير
كأساليب الدراسة كالفنيات المصاحبة لمتعمـ ,كادراكو ألساليب السيطرة الذاتية التي يقكـ بيا لتحقيؽ أىدافو مف

عممية التعمـ ( ,)Shraw & Dennisn, 1994: 450كتكجيو مسار تعممو بصكرة ذاتية نحك اليدؼ
المنشكد مف التعمـ كذلؾ لمحصكؿ عمى نتائج فعالة كمؤثرة (.)Fradd et al., 1994

كما أف استراتيجيات ما كراء المعرفة تجعمنا متعمميف ناجحيف ,كتشير إلى التفكير مف الرتبة العميا

يتضمف تحكمان نشطان في العمميات المعرفية المستخدمة في التعمـ,
) )Higher Order Thinkingحيث
ّ
كأنشطة مثؿ تخطيط كيؼ نتعامؿ مع ميمة التعمـ ) )Learning Taskالمعطاة ,كمراقبة الفيـ

) )Monitoring Comprehensionكتقييـ التقدـ نحك إتماـ الميمة كىذه األنشطة تمثؿ طبيعة استراتيجيات
ما كراء المعرفة (.)Livington, 1997: 2

لذا كاف ال بد أف يتعد تعمُـ المتعمـ حدكد التعمـ إلى ما كراء التعمـ أك بعد التعمـ أك تعمـ التعمـ

( ,)Metalearningكما ينبغي عميو يعبر حدكد المعرفة إلى ما كراء المعرفة أك معرفة المعرفة
( )Metacognitionكىذا يعني استم اررية التعمـ لتحقيؽ مزيدان مف التعمـ (شبليؿ.)28 :2003 ,

كلتحقيؽ أغراض التعمـ كأىدافو يتطمب تغيير مناىج الرياضيات كطرائؽ تدريسيا في مدارسنا لتختزؿ
قيمة المعرفة الرياضية في استظيار أجزاء منيا لئلجابة عمى أسئمة يطرحيا تمريف بدالن مف أف يكفر األدكات

كالمكارد لحؿ ىذا اإلشكاؿ في المدرسة كخارجيا كعمى امتداد الحياة ,فالرياضيات مف المكاد الدراسية التي
تتطمب ميارات كطرؽ خاصة في تدريسيا؛ تستكجب إعماؿ الفكر كتكظيؼ قدرات عقمية أعمى لدل المتعمميف

(سعيد كالقركف.)389 :2010 ,

لذلؾ فإف دكر مناىج الرياضيات في إعداد المعمـ المعاصر ىك التركيز عمى تطبيقات الرياضيات
كربطيا بكاقع المجتمع كمشركعاتو ,كمف أىـ المشركعات العالمية التي استقطبت اىتماـ الباحثيف في ىذا

المجاؿ ,استراتيجيات ما كراء المعرفة التي كجدت اىتمامان متزايدان في عمـ النفس المعرفي الرتباطيا الكثيؽ
3

بالتفكير فكؽ المعرفي كالذم أحدث ركاجان ىائبلن في اآلكنة األخيرة ,كتأكيدان عمى ذلؾ تتطمب مناىج
الرياضيات الحديثة كاستراتيجياتيا المختمفة تحكيؿ المتعمـ مف متمؽ لممعمكمات كحافظان ليا إلى مستجيب
ينشط ذاكرتو باستثمار إمكاناتو كمعارفو اإلبداعية.

كقد تكثفت المحاكالت كالجيكد الخاصة بتطكير التعميـ مف خبلؿ تعمـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي

كميارات التفكير العميا كعدـ االقتصار عمى الميارات األساسية في الحفظ كالتذكر كاالستيعاب منذ السبعينات

مف القرف الماضي ,حيث برز اتجاىاف أساسياف( :يكسؼ)2 :2009 ,

األكؿ يطالب بتعميـ كتنمية ميارات التفكير كمادة أساسية مف المكاد المنيجية المقررة يتعمـ مف خبلليا

الطمبة معمكمات عف ميارات التفكير ,كأىمية التفكير ,كماىية التفكير ,كدكاعي تعميـ التفكير كظيرت بعض

البرامج المصممة لتعميـ ميارات التفكير بشكؿ مباشر كمستقؿ عف المكاد الدراسية ,كالثاني يطالب باستخداـ

التفكير ك استراتيجية لمتعميـ كالتعمـ كتطكير مكاد التعميـ لتبنى عمى أساس أنشطة تفكيرية تتخمؿ المكاد
الدراسية كليست نشاطان مستقبلن ,كبرز مؤيدكف ليذا االتجاه أك ذلؾ ,كظيرت برامج في كبل اإلتجاىيف.
بناء عمى ما سبؽ ,فإف ما فكؽ المعرفة تعتبر حجر األساس لتطكير استراتيجيات ما كراء المعرفة,
ن
يتـ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,حيث تشتمؿ مياراتو عمى :ميارة التخطيط التي
فمف خبلليا ّ
تحتكم عمى كجكد خطة مرنة لتحقيؽ اليدؼ كأساليب مكاجية العقبات كاألخطاء المحتممة إلمكانية التنبؤ
بالنتائج ,كميارة المراقبة كالتحكـ التي تيتـ بالحفاظ عمى سير الخطة كمعرفة متى يجب اإلنتقاؿ إلى

الخطكات البلحقة ,كميارة التقييـ التي تتضمف تقييـ اليدؼ المراد تحقيقو كتقييـ خطة العمؿ ككؿ.
حيث أف تنمية التفكير في التفكير (ما كراء المعرفة) تتطمب تنمية التحكـ في الذات كاالتصاؿ بالذات

ذلؾ ألف الشخص الذم ينشغؿ بحؿ مشكمة معينة (مثبلن) يقكـ بعدة أدكار في أثناء قيامو بيذا العمؿ فيك في

أكقات مختمفة يمعب أدكا انر كىك بذلؾ يككف مكلدان لؤلفكار كمخططان كناقدان كمراقبان لمدل التقدـ الحادث كمدعمان
لفكرة معينة كمكجيان لسمكؾ معيف لمكصكؿ إلى الحؿ ,فيك يعمؿ كمجتمع لمعقؿ يضع أمامو منظكرات

متعددة ,كيقيـ كبلن منيا بالمقارنة باألخرل كيختار منيا ما يراه األفضؿ كىك بذلؾ يككف مفك انر منتجان

(.)Schoenfeld, 1990: 18

كما تشير بعض الدراسات إلى أنو لتعميـ استراتيجيات ما كراء المعرفة ,ال بد مف اتباع عدة خطكات,
تتمثؿ في التخطيط لبلستراتيجية الكاجب تعمميا ,كعرض االستراتيجية ,كتكجيو الممارسة تحت مراقبة المعمـ

أك المدرب ,كأخي انر الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف خبلؿ المعمـ كالمتعمـ (العتكـ.)209 :2004 ,

فيناؾ تكجيات عمى الساحة التربكية في االىتماـ بإعداد المعمـ كتصميـ أفضؿ المناىج الدراسية في

برامج إعداده حتى يستطيع مكاكبة التطكرات الحديثة عندما يستخدـ استراتيجيات ما كراء المعرفة التي تعتمد

كمقيمان لنشاطو في المكاقؼ
عمى عنصر التساؤؿ كالحكار مع الذات ,فض ن
بل عف جعؿ المتعمـ مخططان كمنفذان ّ

التعميمية المختمفة ,إذ تعتبر استراتيجيات ما كراء المعرفة أحد أىـ االتجاىات الحديثة في تعميـ كتعمـ
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الرياضيات كالتي أثبتت العديد مف الدراسات كالبحكث فعاليتيا ,حيث اىتمت دراسة الشيرم ( )2012بتحديد
مدل ممارسة معمـ الرياضيات الستراتيجيات ما كراء المعرفة أثناء تدريس المشكمة الرياضية المفظية ,كدراسة
عفانة كنشكاف ( )2004التي بحثت في تقصي أثر استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس
الرياضيات عمى تنمية التفكير المنظكمي لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة ,بينما استيدفت دراسة "أكنك

كآخركف" ( )Onu & et al., 2012معرفة أثر التدريب عمى استراتيجية ما كراء المعرفة في الرياضيات
عمى تحصيؿ الكسكر لتبلميذ المدارس النيجيرية.

كقد حظي التفكير فكؽ المعرفي باىتماـ كبير مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدب التربكم كالعديد مف

الدراسات السابقة لما لو أىمية في تفكير المتعمميف ,كزيادة كعييـ لما يدرسكف كما في دراسة يكسؼ
( ,)2009كدراسة الغامدم ( ,)2012كدراسة أبك ندل ) ,)2013حيث أكدت العديد مف الدراسات عمى دكر
استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة كما في دراسة بدر ) ,)2006كدراسة

العمكاف ) ,)2009كما تناكلت دراسة عبد الحكيـ كآدـ ( )2007ميارات ما كراء المعرفة (التفكير فكؽ

المعرفي) كاستراتيجيات ما كراء المعرفة كعبلقتيما ببعض المتغيرات كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ.

كعمى الرغـ مف أف أىـ أىداؼ تدريس الرياضيات ىك تدريب المتعمـ عمى استخداـ أساليب التفكير
المختمفة ,كمعرفة حدكد الثقة في النتائج التي يصؿ إلييا باستخداـ كؿ أسمكب مف أساليب التفكير ,كذلؾ

بمحاكلة مراجعة تفكيره (شكؽ ,)163 :1997 ,إال أنيا يجب أف تضع معممك الرياضيات في البيئة التعميمية
التعممية التي تساعدىـ عمى ابتكار طرائؽ جديدة تتيح ممارسة ميارات التفكير فكؽ المعرفي في حؿ

المشكبلت الرياضية كتشخيصيا كتحديد أساليب معالجتيا.

تقدـ ,كبالنظر إلى كاقع تدريس الرياضيات في مدارسنا الفمسطينية ,نجد أنو يعطي دك انر
ففي ضكء ما ّ
كبي انر في تحصيؿ المعرفة فقط دكف بنائيا كما لك أنو كاف اليدؼ الكحيد لمتربية ,فتدريس الرياضيات ال يخرج
عف ككنو تعبئة ألذىاف المتعمميف بالمعمكمات النظرية عف طريؽ التمقيف كالذم سرعاف ما تتعرض ىذه
المعمكمات إلى النسياف ,كيرجع السبب في ذلؾ عدـ قياـ المتعمميف بأم جيد في عممية بناء المعرفة

مما يقمؿ مف كفاءة العممية
كاكتسابيا ,كما أف االستراتيجيات التي يستخدميا معممك الرياضيات محدكدة ّ
التربكية ,لذا فإف معظـ معممك الرياضيات ما قبؿ الخدمة يستخدمكف الطرؽ التقميدية أك يقكمكف بمحاكاة
معمميف سابقيف ليـ بالمينة مما أدل إلى حدكث خمؿ مف ناحية استخداـ طرؽ تدريس الرياضيات الحديثة,

فعادةن التقميد ال يتيح الفرصة لمعممي الرياضيات ما قبؿ الخدمة بأف يمارسكا طرؽ التفكير كاالكتشاؼ لكي
درب ا لمتعمميف عمييا ,فتسكد الطريقة التقميدية التي يتخمميا الحقائؽ كالمعمكمات بصكرة مفككة حيث أنيا ال
ُي َ
تساعد المتعمـ عمى االستفادة منيا كدمجيا في خبراتو الشخصية مف الناحية التطبيقية كالحياة المكقفية ,كىذا

يستدعي إيجاد طرؽ كأساليب جديدة في التدريس ,سعيان كراء تحديد الطريقة أك األسمكب أك االستراتيجية

األفضؿ في تعميـ كتَ َعمـ الرياضيات في ظؿ التقدـ اليائؿ بكـ المعرفة كما فكؽ المعرفة.
5

 2.1مشكمة الدراسة:
في إطار ما تق ّدـ ,جاءت ىذه الدراسة لئلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
"ما فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي

لدى الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة األزىر -غزة"؟
كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

 .1ما درجة تكافر ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات؟

 .2ىؿ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس (القبمي – البعدم)
لمدرجة الكمية لميارات التفكير فكؽ المعرفي يعزل إلى البرنامج؟

 .3ىؿ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدم)
لميارة التخطيط كميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي؟

 .4ىؿ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدم)
لميارة المراقبة كالتحكـ كميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي؟

 .5ىؿ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدم)
لميارة التقييـ كميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي؟

 .6ما فاعمية أثر برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميا ارت التفكير فكؽ
المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات؟

 3.1فرضيات الدراسة:

 .1ال تصؿ درجة تكافر ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات إلى
الحد األدني لمستكل التمكف كىك (.(%80

 .2ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند ( )α ≤ 0.05بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس
(القبمي – البعدم) لمدرجة الكمية لميارات التفكير فكؽ المعرفي يعزل إلى البرنامج.

 .3ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند ( )α ≤ 0.05بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس
(القبمي -البعدم) لميارة التخطيط كميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .4ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند ( )α ≤ 0.05بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس
(القبمي -البعدم) لميارة المراقبة كالتحكـ كميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .5ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند ( )α ≤ 0.05بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في القياس
(القبمي -البعدم) لميارة التقييـ كميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .6ال يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة فاعمية مرتفعة كفؽ (معدؿ الكسب
لببلؾ



 (1.2لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات.
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 4.1أىداؼ الدراسة:
تتمثؿ أىداؼ الدراسة في النقاط اآلتية:
 .1تحديد ميارات التفكير فكؽ المعرفي المراد تنمييا لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات.

 .2التعرؼ إلى صكرة البرنامج التدريبي القائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير
فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات.

 .3الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسطات درجات الطالبات المعممات تخصص رياضيات في ميارات التفكير
فكؽ المعرفي الثبلثة كىي :ميارة التخطيط ,كميارة المراقبة كالتحكـ ,كميارة التقييـ.

 .4تقصي فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ
المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات.

 5.1أىمية الدراسة:
كمف أىمية الدراسة في مضمكنيا ككذلؾ الجيات المستفيدة منيا ,حيث تكتسب أىميتيا بما يمي:
تَ ُ
 .1تُعد ىذه الدراسة مف الدراسات الرائدة –عمى حد عمـ الباحثة -التي تبني برنامجان قائمان عمى
استراتيجيات ما كراء المعرفة لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية لتنمية ميارات
لدييف في فمسطيف.
التفكير فكؽ المعرفي
ّ
 .2قد تمفت أنظار المعمميف الستخداـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي كأحد المخرجات التربكية الضركرية
التي يجب االىتماـ بيا قبؿ كأثناء كبعد عممية التدريس.

 .3قد تكشؼ لمخططي المناىج كيفية تصميـ محتكل الكتب الدراسية كأنشطتيا ككسائؿ تقكيميا بطريقة
منظمة تنمي قدرة المتعمميف عمى ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .4قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف كطبلب الدراسات العميا في تقديـ مقياس جاىز لميارات التفكير فكؽ
المعرفي كالتي يمكف االستفادة منو في بحكث أخرل.

 .5قد تشجع معممي الرياضيات عمى صياغة أىداؼ تدريسية تتعامؿ مع الطالب ككائف مفكر كمساعدتو
عمى التفكير في التفكير كليس حفظ ما يتعممو مف أجؿ المعرفة فقط.

 .6قد تمقي الضكء إلى أصحاب القرار كمصممي المناىج إلعداد برامج لتدريب الطمبة المعمميف عمى

استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة كطرؽ تدريس حديثة في المكاد التعميمية كالمراحؿ الدراسية

المختمفة.

 .7قد تكجو أنظار المسئكليف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي إلى تطكير أدلة المعمميف بتضمينيا مشكبلت
كمياـ تركز عمى تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي كيدؼ رئيس لتعميـ كتعمـ الرياضيات.

 .8قد تسيـ ىذه الدراسة في تصميـ المقررات الجامعية كالمناىج المدرسية عمى حد سكاء بما يتكافؽ مع
استراتيجيات ما كراء المعرفة كذلؾ لتخطي الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ.
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 6.1حدود الدراسة:
في الدراسات التجريبية ُيشكؿ الحديث عف الحد المكضكعي ,البشرم ,المكاني ,كالزماني الذم جرت بو
الدراسة أىمية كبيرة لما لو دكر في تحديد مسار نتائجيا ,لذا اقتصرت الدراسة الحالية عمى ما يمي:
 .1تصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل
الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة األزىر -غزة.

 .2بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة كىي :استراتيجية النمذجة ,استراتيجية التساؤؿ الذاتي ,استراتيجية
التفكير بصكت عاؿ ,استراتيجية التعمـ التعاكني ,استراتيجية (.(K-W-L-H

 .3عينة مف الطالبات المعممات تخصص رياضيات "المستكل الثالث" بكمية التربية في جامعة األزىر–
غزة ,كذلؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ (.)2015-2014

 7.1مصطمحات الدراسة:
تُعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيان عمى النحك التالي:
 الفاعمية:
ىي قدرة البرنامج التدريبي عمى التأثير في أداء الطالبة المعممة كبمكغ أىدافو كتحقيؽ النتائج بأقصى
حد ممكف ,كتُقاس إحصائيان بمعامؿ الكسب لببلؾ.
 البرنامج التدريبي:
ىك عبارة عف مجمكعة مف المكضكعات التعميمية كاألنشطة العممية كالخبرات المتنكعة المخطط ليا
كالقائمة عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لكي تتدرب عمييا عينة الدراسة مف الطالبات المعممات تخصص

لدييف.
رياضيات "المستكل الثالث" كذلؾ لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي
ّ
 استراتيجيات ما وراء المعرفة:

ىي مجمكعة مف اإلجراءات المنظمة التي تقكـ بيا الطالبة المعممة لممعرفة بالعمميات الذىنية
كاألنشطة كأساليب التعمـ كالتحكـ الذاتي التي تُستخدـ قبؿ كأثناء كبعد التعمـ لحؿ المشكبلت كأداء المياـ
الرياضية ,حيث تُ ِ
كظؼ معارفيا كخبراتيا في اكتساب أكجو التعمـ المتنكعة مف أجؿ تحكيميا إلى خبرات ذاتية

ذات معنى بالنسبة ليا ُيمكنيا تكظيفيا مستقببلن ,مستخدمة استراتيجيات (النمذجة ,التساؤؿ الذاتي ,التفكير
بصكت عاؿ ,التعمـ التعاكني.))K-W-L-H( ,
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 التفكير فوؽ المعرفي:
ىك مجمكعة مف الميارات التي تستخدميا الطالبة المعممة لكي تتدرب عمى التخطيط ,كالمراقبة
كالتحكـ ,كالتقييـ لعممياتيا الذىنية أثناء حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,بحيث تستطيع التحكـ في

تفكيرىا كتكجييو مف خبلؿ الفيـ الكاعي لممعرفة لتحقيؽ أىداؼ التعمـ ,كتُقاس بالدرجة الكمية التي تحصؿ
عمييا الطالبة المعممة في مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي الذم أعدتو الباحثة.
 الطالبات المعممات:
يدرسف بكمية التربية تخصص رياضيات "المستكل الثالث" المسجبلت في
ىف الطالبات البلتي
ّ
ّ
الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ ( )2015-2014في جامعة األزىر -غزة ,كانطبقت عمييُ ّف شركط التأىؿ
لمتدريب في ميداف التربية العممية ,كذلؾ في المدارس التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي أك ككالة الغكث

المخصص مف قسـ المناىج كأساليب التدريس.
المكجو ُ
الدكلية لبلجئيف تحت إشراؼ ُ
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الفصـــل الثانـي
اندراســــــــــاث انســـــابقــــــــت

 1.2المحور األوؿ :دراسات تضمنت استراتيجيات ما وراء المعرفة
 2.2تعقيب عمى دراسػػػػػات المحػػور األوؿ
 3.2المحور الثانػػػػػػي :د ارسػات تضمنت التفكيػػػػػػر فػػػوؽ المعرفي
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اندراساث انسابقت
كف اإلطبلع عمييا عبر الشبكة العنكبكتية,
تأرجحت الدراسات بيف المكتبات األجنبية كالعربية كالتي أم ّ
أف ىناؾ دراسات كثيقة الصمة بمكضكع الدراسة الحالية ,لذا تقُكـ الباحثة بعرض كتحميؿ الدراسات كفقان
َب َ
يد ّ
لمترتيب الزمني ليا مف األحدث إلى األقدـ ,كذلؾ في ضكء محكريف رئيسيف:
 المحور األوؿ :دراسات تضمنت استراتيجيات ما وراء المعرفة.
 المحور الثاني :دراسات تضمنت التفكيػػػػػػػر فػػػػػػػوؽ المعرفػػػػػي.

كلتكضيح مدل اإلستفادة مف ىذا الفصؿ ,قامت الباحثة بإستخبلص مكجز ألىـ ما جاء في كؿ

دراسة مف المحكريف السابقيف مف حيث :ىدؼ الدراسة ,كالمنيج المتبع ,كحجـ العينة ,كأدكات الدراسة,
كاألساليب اإلحصائية ,كنتائج الدراسة ,كتكصياتيا إف ُكجدت ,كذلؾ مف أجؿ التعرؼ إلييا كمقارنتيا بنتائج
الدراسة الحالية فيما بعد.
تـ استعراضيا فييما ,كفي
كسيتبع كؿ محكر مف محكرم الدراسة الحالية تعقيبان عمى الدراسات التي ّ
نياية ىذا الفصؿ ستقكـ الباحثة بإدراج تعقيب عاـ ,كذلؾ لبياف مدل اإلستفادة مف الدراسات السابقة.

 1.2المحور األوؿ :دراسات تضمنت استراتيجيات ما وراء المعرفة:
 1.1.2دراسة "رحيمي راد وشمس" (:)Rahimirad & Shams, 2014
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى أداء االستماع كالكعى ما كراء
المعرفى لطبلب تدريس المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية ( .)EFLكاتبع الباحثاف المنيج التجريبي ,كاشتممت عينة

تـ فرزىـ مف بيف ()60
الدراسة عمى ( )50طالبان مف األدب اإلنجميزل في جامعة كالية قـ اإليرانية بعد أف ّ
تـ تقسيميـ عشكائيان إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة ,كبمغت المجمكعة التجريبية
طالبانّ ,

( )25طالبان درست باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة كىي مف النماذج المقترحة مف قبؿ "فانديرجريفت

كتافاجكدتارم" ) ,(Vandergrift & Tafaghodtari, 2010في حيف بمغت المجمكعة الضابطة ()25

ثـ قاـ الباحثاف بتطبيؽ أداتا الدراسة المتمثمة في اختبار المغة
طالبان كدرست باستخداـ الطريقة التقميديةّ ,
االنجميزية الدكلي ( )IELTSلتقييـ أداء االستماع ,كاستبياف ( )MALQلقياس الكعي ما كراء المعرفي.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية بشكؿ كبير عمى المجمكعة الضابطة في
التطبيؽ البعدم لػ ( ,)IELTSكأيضان أبرزت النتائج تحسنان ممحكظان في مستكل الطبلب لمكعي ما ك ارء
المعرفي بعد استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة.
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 2.1.2دراسة "يسيميورت" ):)Yesilyurt, 2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ مستكل استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة مف قبؿ المعمميف
المرشحيف في التعمـ :عينة مف جامعة تركيا .كاتبع الباحث المنيج الكصفي ,فيما تشكمت عينة الدراسة مف
مجمكعة كاحدة بمغت ( )291مرشحان مف المعمميف الذيف يدرسكف في كمية التربية مف جامعة األناضكؿ

الغربية في تركيا ,كتمثمت أداة الدراسة في مقياس لقياس مدل استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
اختبار "ت" كتحميؿ التبايف ( )ANOVAفي التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس استخداـ استراتيجيات ما كراء

المعرفة مف قبؿ المعمميف ,فتكصمت الدراسة إلى أف المرشحيف المعممكف استخدمكا استراتيجيات ما كراء
المعرفة في التعمـ بتقدير متكسط تقريبان.
 3.1.2دراسة األحمدي (:)2012

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية بعض ميارات
القراءة اإلبداعية كأثره عمى التفكير فكؽ المعرفي لدل طالبات المرحمة المتكسطة في المممكة العربية
السعكدية .كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )50طالبة مف طالبات الصؼ

الثالث المتكسط حيث قُسمت إلى مجمكعتيف احداىما تجريبية كعددىا ( )25طالبة كأخرل ضابطة عددىا
( )25طالبة ,كتمثمت أدكات الدراسة في قائمة بميارات القراءة اإلبداعية ,كاختبار لقياس ميارات القراءة
اإلبداعية كمستكل التفكير فكؽ المعرفي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط ,كيتككف كؿ سؤاؿ مف أسئمة

االختبار مف شقيف شؽ يقيس ميارات القراءة اإلبداعية كشؽ يقيس مستكل التفكير فكؽ المعرفي.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة اختبار
كلئلجابة عمى أسئمة كفرضياتيا ّ
"ت" ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات الطالبات في التطبيؽ البعدم

لميارات القراءة اإلبداعية كمستكل التفكير فكؽ المعرفي لصالح المجمكعة التجريبية ,ككجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف طالبات المجمكعة الضابطة كطالبات المجمكعة التجريبية في ميارات القراءة اإلبداعية كمستكل

التفكير فكؽ المعرفي لصالح المجمكعة التجريبية ,كما أكصت الباحثة بضركرة التأكيد عمى تعميـ ميارات
القراءة اإلبداعية كفي جميع المكاد كالفركع لما ليا مف تأثير مممكس عمى التفكير فكؽ المعرفي.
 4.1.2دراسة أبو بشير (:(2012

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير
التأممي في منياج التكنكلكجيا لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظة الكسطي .كاتبعت الباحثة المنيج

التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة ,كاشتممت عينة الدراسة عمى

( )104طالبان كطالبة مف مدرسة ركدلؼ فالتر األساسية "أ" لمبنيف ,كمدرسة ركدلؼ فالتر األساسية "ب"
تـ اختيارىـ عشكائيان ,كتمثمت أداتا الدراسة في قائمة لميارات التفكير التأممي ,كاختبار التفكير التأممي.
لمبنات ّ
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تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كقيمة مربع إيتا ,كمعامؿ
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
االرتباط بيرسكف ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر الستراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية التفكير التأممي,
كما أكصت الباحثة عمى ضركرة إثراء مناىج التكنكلكجيا كتضمينيا بأنماط التعمـ المناسبة في ضكء
استراتيجيات ما كراء المعرفة ,كعقد دكرات تدريبية في إعداد الكتب المدرسية لمتعرؼ عمى طرائؽ التفكير

التأممي ,كطرائؽ تقكيمو.

 5.1.2دراسة زعرب (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى اكتساب ميارات
التفكير (اإلبداعي -التأممي) في دركس القراءة لمصؼ الثالث األساسي بغزة .كاتبع الباحث المنيج التجريبي,
كتككنت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الثالث األساسي مف مدرسة ذككر ابف سينا اإلبتدائية لبلجئيف بمغ

تـ تقسيميا عشكائيان إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة ,كتمثمت أداتا
عددىا ( )80طالبان ,ك ّ
الدراسة في اختبار التفكير االبداعي ,كاختبار التفكير التأممي.
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كمعامؿ االرتباط بيرسكف,
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
فتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي المجمكعة التجريبية كالمجمكعة
الضابطة في اختبارم التفكير (اإلبداعي -التأممي) لصالح المجمكعة التجريبية ,كما أكصى الباحث بضركرة
اإلىتماـ بممارسة الطبلب لبلستراتيجيات المختمفة لما كراء المعرفة ,كزيادة األبحاث كالدراسات المتعمقة بيا

كأنماط التفكير المختمفة في المكاد الدراسية كافة.
 6.1.2دراسة الديب (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي فعالية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعديؿ التصكرات البديمة
لممفاىيـ العممية في العمكـ لدل طبلب الصؼ التاسع بغزة .كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي ,حيث

اشتممت عينة الدراسة عمى طبلب الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة ذككر المغازم اإلعدادية لبلجئيف بمغ
كتـ تقسيميا عشكائيان إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة ,كتمثمت أداة
عددىا ( )60طالبان ّ
الدراسة في اختبار لتشخيص التصكرات البديمة.
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كقيمة اختبار (ماف  -كتني),
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
كقيمة مربع إيتا ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد فاعمية الستراتيجيات ما كراء المعرفة في تعديؿ التصكرات

البديمة ,كما أكصى الباحث عمى ضركرة إعداد اختبارات تشخيصية لمتصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لدل
الطبلب ,كعقد كرش عمؿ لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية التعرؼ إلييا.
 7.1.2دراسة الشيري (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل ممارسة معمـ الرياضيات الستراتيجيات ما كراء المعرفة أثناء

تدريس المشكمة الرياضية المفظية في مدينة نجراف .كاتبع الباحث المنيج الكصفي ,حيث تككنت عينة الدراسة
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تـ اختيارىـ عشكائيان عف طريؽ مشرفي الرياضيات ,كتمثمت أداة الدراسة
مف ( )25معمـ لممرحمة المتكسطة ّ
في استبانة لقياس مدل ممارسة معمـ الرياضيات الستراتيجيات ما كراء المعرفة.
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية,
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
كقيمة اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى أف المتكسطات الحسابية لمدل ممارسة معممي الرياضيات
الستراتيجيات ما كراء المعرفة عمى الترتيب ىي :استراتيجية القراءة المتأنية ( )4.47عالية جدان ,كاستراتيجية

المراقبة ( )4.21عالية جدان ,كاستراتيجية التقكيـ ( )4.18عالية ,كاستراتيجية استدعاء االستراتيجيات المعرفية

( )3.89عالية ,كما أنو ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف أفراد العينة يعزل إلى الخبرة ,كما أكصى الباحث

بتضميف الكتب الدراسية التي تحتكل عمى فصكؿ في المشاكؿ الرياضية أدلة إرشادية عممية مكسعة عمى

كيفية ممارسة مثؿ ىذه االستراتيجيات بفعالية.
 8.1.2دراسة "أونو وآخروف" (:(Onu & et al., 2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التدريب عمى استراتيجية ما كراء المعرفة في الرياضيات
عمى تحصيؿ الكسكر لتبلميذ المدارس النيجيرية .كاتبع الباحثكف المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة

الدراسة مف ( )66تمميذان كتمميذة ,كتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي لمكسكر (.)FAT

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كقيمة
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد فاعمية ألثر التدريب باستراتيجية ما كراء المعرفة عمى تحصيؿ
الكسكر في الرياضيات ,ككجكد فرؽ كبير بيف الجنسيف في تحصيؿ الكسكر في الرياضيات لصالح اإلناث,

كما أكصى الباحثكف بضركرة تدريب المعمميف عمى است ارتيجية ما كراء المعرفة في الرياضيات عمى كجو
السرعة مف أجؿ تصحيح الخكؼ السائد كالفشؿ في الرياضيات في المدارس النيجيرية.

 9.1.2دراسة عويس (:)2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل فعالية استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في
تنمية التحصيؿ المعرفي لدل الطالب معمـ التاريخ بجميكرية مصر العربية .كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي ,كالمنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )35طالبة مف طالبات
الفرقة الثانية تخصص "تاريخ تربكم" بكمية البنات في جامعة عيف شمس ,كتمثمت أداتا الدراسة في اختيار

منيج (الدكلة العربية) كاعادة صياغتيا باستخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة إلعداد دليؿ المعمـ,
كاختبار التحصيؿ المعرفي لتطبيقو قبميان كبعديان.

تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كمعدؿ الكسب لببلؾ ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى كجكد فاعمية الستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية التحصيؿ المعرفي ,كما أكصت
الباحثة بضركرة استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس التاريخ أك غيرىا مف المكاد الدراسية

األخرل.
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 10.1.2دراسة عبد الحميد (:)2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي فاعمية برنامج في الجغرافيا قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب المرحمة الثانكية في جميكرية مصر
العربية .كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كالمنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :مجمكعة

تجريبية كأخرل ضابطة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم ,حيث احتكت المجمكعة الضابطة عمى ( )37طالبان

تـ
كالمجمكعة التجريبية عمى ( )37طالبان مف مدارس إدارة أبك المطامير التعميمية بمحافظة البحيرة كالتي ّ
اختيارىا عشكائيان ,كتمثمت أداتا الدراسة في اختبارم ميارات التفكير اإلبداعي ,كالتحصيؿ الدراسي.
تـ حساب قيمة اختبار"ت" ,فتكصمت الدراسة إلى تفكؽ
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
طبلب المجمكعة التجريبية عمى طبلب المجمكعة الضابطة في مستكل نمك ميارات التفكير اإلبداعي
كالتحصيؿ الدراسي ,فيما عادت ىذه النتيجة إلى فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى استراتيجيات ما كراء

المعرفة ,كما أكصى الباحث بضركرة إجراء دراسات مشابية لمتعرؼ إلى فاعمية استراتيجيات ما كراء
المعرفة بالنسبة لذكم اإلحتياجات الخاصة.
 11.1.2دراسة قشطة (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر تكظيؼ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية المفاىيـ العممية
كالميارات الحياتية بالعمكـ لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة .كاتبع الباحث المنيج الكصفي كالمنيج
التجريبي ,كاشتممت عينة الدراسة عمى طبلب الصؼ الخامس األساسي مف مدرسة ذككر اإلبتدائية "ب"

تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة ,كتمثمت أدكات
لبلجئيف بمغ عددىا ( )74طالبان ّ
الدراسة في إعداد قائمة بالمفاىيـ العممية كالميارات الحياتية ,كاختباريف لممفاىيـ العممية كالميارات الحياتية.

تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
فعاؿ الستراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية المفاىيـ العممية كالميارات الحياتية ,كما أكصى الباحث بعقد
كرش عمؿ لممعمميف لتدريبيـ عمى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة سكاء قبؿ الخدمة أك أثناءىا,

كتصميـ برامج لتنمية الميارات الحياتية في ضكء حاجات الطبلب ككاقع المجتمع كمتطمباتو.
 12.1.2دراسة عبد الحكيـ وآدـ (:)2007

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس مقرر طرؽ
تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات ما كراء المعرفة كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ لدل الطالبات المعممات

في جميكرية مصر العربية .كاتبعت الباحثتاف المنيج التجريبي ,حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ()36
طالبة قُسمت إلى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة )20( ,طالبة ُيمثِمف المجمكعة التجريبية ,ك( )16طالبة
ُيمثِمف المجمكعة الضابطة مف طالبات الفرقة الثالثة شعبة "تعميـ ابتدائي" تخصص رياضيات بكمية البنات في
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جامعة عيف شمس ,كتمثمت أدكات الدراسة في إعداد كحدة في ضكء استراتيجيات ما كراء المعرفة ,كاختبار
تحصيمي ,كمقياس التقييـ الذاتي لميارات ما كراء المعرفة.
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كمعدؿ الكسب لببلؾ ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى كجكد أثر الستراتيجيات ما كراء المعرفة عمى تنمية ميارات ما كراء المعرفة كالتحصيؿ كبقاء أثر

التعمـ ,كما أكصت الباحثتاف بضركرة تكظيؼ االستراتيجيات فكؽ المعرفية في تدريس مقررات برامج إعداد
الطبلب المعمميف لما ليا أثر فعاؿ في تنمية ميارات ما كراء المعرفة.
 13.1.2دراسة العمواف (:(2007
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية تدريس ما كراء معرفية في تحصيؿ طمبة
الجامعة كتنمية ميارات التفكير الناقد لدييـ .كاتبع الباحث المنيج التجريبي ,حيث تألفت عينة الدراسة مف
جميع الطمبة المسجميف في مساؽ النمك المعرفي عند األطفاؿ في جامعة الحسيف بف طبلؿ في األردف كالبالغ

تـ تقسيميا عشكائيان عمى مجمكعتي الدراسة ,كتمثمت أداتا الدراسة في اختبار
عددىـ ( )120طالبان كطالبةّ ,
التحصيؿ ,كاختبار ميارات التفكير الناقد.
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الستخداـ استراتيجية تدريس ما كراء معرفية في تحصيؿ طمبة الجامعة كتنمية التفكير الناقد لدييـ ,كما

يتـ تضمينيا األنشطة
أكصى الباحث بإعادة تقييـ المساقات التعميمية بما يتفؽ مع ىذه االستراتيجية ,بحيث ّ
كالممارسات التي تنمي ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 14.1.2دراسة بدر (:)2006

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية أساليب
التفكير لدل طالبات قسـ الرياضيات في كمية التربية بمكة المكرمة .كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي ,كالمنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعة الكاحدة ,حيث تألفت مف طالبات الفرقة الثالثة بقسـ
تـ اختيارُى ّف بطريقة
الرياضيات في كمية التربية األقساـ العممية ,كقد بمغ عددىف ( )67طالبة ,كالبلتي ّ
قصدية ,كتمثمت أداتا الدراسة في استراتيجيات ما كراء المعرفة التي ترتبط بطبيعة الرياضيات ,كاختبار
ألساليب التفكير.
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
داؿ الستراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية أسمكب التفكير (التركيبي ,التحميمي) ,كعدـ كجكد أثر لتدريب
مجمكعة الدراسة عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية كؿ مف أسمكب التفكير (المثالي ,العممي,

الكاقعي) لدييُ ّف ,كما أكصت الباحثة بضركرة االىتماـ باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعميـ كتعمـ
الرياضيات في مراحؿ التعميـ المختمفة.
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 15.2.1دراسة السميماف (:)2006
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر برنامج قائـ عمى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية
الفيـ القرائي لدل تمميذات صعكبات القراءة في الصؼ السادس اإلبتدائي في المممكة العربية السعكدية.
كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,كتشكمت عينة الدراسة مف ( )23تمميذة قُسمت عشكائيان إلى مجمكعتيف
مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة ,كذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني ( ,)2001-2000كتمثمت أدكات الدراسة
في اختبار الذكاء ,كاختبار تحصيمي ,كاختبار ميارات الفيـ القرائي ,كمقياس الكعي القرائي.
تـ حساب تحميؿ التبايف ( )ANOVAكتحميؿ التبايف متعدد
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
المتغيرات ( ,)MANOVAفتكصمت الدراسة إلى كجكد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى استخداـ استراتيجيات ما
كراء المعرفة في تنمية الفيـ القرائي.
 16.1.2دراسة عفانة ونشواف (:)2004
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس
الرياضيات عمى تنمية التفكير المنظكمى لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة .كاتبع الباحثاف المنيج
التجريبي القائـ عمى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة ,كتككنت المجمكعة التجريبية مف شعبتيف كاحدة

بمدرسة ذككر بيت حانكف اإلعدادية كأخرل بمدرسة بنات بيت حانكف اإلعدادية كبمغ عددىـ ( )94طالبان

كطالبة ,كما تككنت المجمكعة الضابطة مف شعبتيف إحداىا شعبة مف مدرسة ذككر بيت حانكف اإلعدادية

كأخرل مف مدرسة بنات بيت حانكف اإلعدادية حيث بمغ عددىـ ( )83طالبان كطالبة ,كتمثمت أداة الدراسة في

اختبار التفكير المنظكمي.

تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كقيمة مربع إيتا ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى كجكد أثر داؿ الستخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى تنمية
التفكير المنظكمي ,كما أكصى الباحثاف بضركرة دراسة أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس اليندسة
عمى تنمية التفكير المنظكمى.

 2.2تعقيب عمى دراسات المحور األوؿ:
يقتضي عمى الباحثة اإلشارة إلى التفاصيؿ التي استعرضتيا مف خبلؿ دراسات المحكر السابؽ لكي

تبرز اىتماـ الباحثيف باستراتيجيات ما كراء المعرفة ,كذلؾ في النقاط اآلتية:
 موضوع الدراسة وأىدافيا:

أف دراسة عبد الحكيـ كآدـ ( )2007ىدفت إلى تحديد أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء
بالرغـ مف ّ
المعرفة عمى تنمية ميارات ما كراء المعرفة في ضكء إعداد كحدة مف مقرر طرؽ تدريس الرياضيات لدل

أف الدراسة الحالية تميزت ببناء برنامج قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة غير
الطالبات المعممات ,إال ّ
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مقترنة بمنياج أك مقرر دراسي معيف كذلؾ لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي (ما كراء المعرفة) لدل
تمكنت دراسة عبد الحميد ( ,)2010كدراسة السميماف
الطالبات المعممات تخصص رياضيات ,بينما
ّ
) ) 2006مف بناء برنامج قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة كأثره عمى تنمية كؿ مف التفكير اإلبداعي
كالفيـ القرائي ,كفي المقابؿ ىدفت دراسة الشيرم ) ,)2012كدراسة "يسيميكرت" ) (Yesilyurt, 2013إلى
معرفة مدل تمكف المعممكف مف ممارسة استراتيجيات ما كراء المعرفة.
 المنيج المستخدـ:
أف معظـ الدراسات السابقة ليذا المحكر قد اتفقت مع الدراسة الحالية في استخداميا
مف الجدير ذكره ّ
لممنيج التجريبي كمنيج مناسب مثؿ :دراسة عبد الحكيـ كآدـ ( ,)2007كدراسة عفانة كنشكاف ),)2004

كدراسة أبك بشير ) ,)2012كدراسة "رحيمي راد كشمس" ) ,)Rahimirad & Shams, 2014كدراسة
األحمدم ( ,)2012بينما دراسة الشيرل ) ,)2012كدراسة "يسيميكرت" ) (Yesilyurt, 2013اتبعتا المنيج
أف بعض الدراسات جمعت بيف المنيجيف التجريبي كالكصفي كما في دراسة بدر (,)2006
الكصفي ,إال ّ
كدراسة قشطة ) ,)2008كدراسة عكيس ( ,)2010كالبعض اآلخر استخدـ المنيج شبو التجريبي مثؿ :دراسة

الديب ) ,)2012كدراسة "أكنك كآخركف" ) ,(Onu & et al., 2012كبالمقابؿ اتبعت الدراسة الحالية المنيج
البنائي الذم لـ تقترف بو أم مف الدراسات السابقة.
 مجتمع وعينة الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية في عينة الدراسة مع دراسة عبد الحكيـ كآدـ ( )2007كدراسة بدر ()2006

حيث اقتصرت عمى الطالبات المعممات تخصص رياضيات ,بينما اختمفت مع دراسة الشيرم ) )2012عمى

الطمبة المعمميف تخصص رياضيات ,كما تحددت عينة الدراسة في كؿ مف دراسة عكيس ( ,)2010كدراسة

العمكاف ) ,)2007كدراسة "رحيمي راد كشمس" ) ,)Rahimirad & Shams, 2014كدراسة

أف دراسة عبد الحميد ( ,)2010كدراسة
"يسيميكرت" ) )Yesilyurt, 2013عمى المرحمة الجامعية ,غير ّ
الديب ) )2012اختمفت مع الدراسة الحالية في تناكليا لممراحؿ األخرل في المدارس التابعة لك ازرة التربية

كالتعميـ العالي كككالة الغكث لبلجئيف لممرحمة اإلعدادية كالثانكية ,كما تناكلت بعض الدراسات استخداـ
استراتيجيات ما كراء المعرفة في المرحمة اإلبتدائية كما في دراسة قشطة ) ,)2008كدراسة زعرب ).)2012
 أدوات الدراسة:
تنكعت األدكات المستخدمة بإختبلؼ المتغيرات المراد قياسيا ,حيث ىناؾ دراسات استخدمت

االختبار التحصيمي كما في دراسة عكيس ( ,)2010كدراسة "أكنك كآخركف" ) ,(Onu & et al., 2012إال

أف ىناؾ بعض الدراسات التي استخدمت استبانة لميارات ما كراء المعرفة (التفكير فكؽ المعرفي) كاختبار
ّ
تحصيمي معان كما في دراسة عبد الحكيـ كآدـ ( ,)2007كدراسة "رحيمي راد كشمس" & (Rahimirad

) ,Shams, 2014كىناؾ مف استخدـ استبانة لقياس مدل ممارسة المعمميف الستراتيجيات ما كراء المعرفة
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كما في دراسة "يسيميكرت" ) ,)Yesilyurt, 2013كدراسة الشيرم ) ,)2012كاستخدمت بعض الدراسات
مثؿ :دراسة قشطة ( )2008اختبا انر لممفاىيـ العممية كاختبا انر لمميارات الحياتية ,كدراسة الديب ))2012

اختبا انر لتشخيص التصكرات البديمة ,كدراسة األحمدم ( )2012اختبا انر لقياس الميارات اإلبداعية كمستكل
التفكير فكؽ المعرفي.

 نتائج الدراسة:
معظـ الدراسات التي بحثت استراتيجيات ما كراء المعرفة كانت بحاجة ماسة إلى تنمية كتطكير

قدرات الطمبة المعمميف إلستخداميا ,فكانت أبرز نتائجيـ كتكصياتيـ بناء برامج تدريبية كعقد كرش عمؿ,
كتضمينيا الكتب كالمقررات الدراسية في المجاالت العممية المختمفة ,حيث كشفت دراسة عبد الحميد

( ,)2012كدراسة السميماف ( )2006إلى كجكد فاعمية لمبرنامج المقترح القائـ عمى استراتيجيات ما كراء
المعرفة عمى تنمية كؿ مف التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي كالفيـ القرائي ,كمف الممفت لمنظر أف دراسة

بدر ( )2006أظيرت عدـ كجكد أثر التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية كؿ مف أسمكب

التفكير (المثالي ,العممي ,كالكاقعي) ,كدراسة "يسيميكرت" ) (Yesilyurt, 2013التي أسفرت نتائجيا عف
تقدير متكسط لمدل ممارسة المعممكف الستراتيجيات ما كراء المعرفة.

 3.2المحور الثاني :دراسات تضمنت التفكير فوؽ المعرفي:
 1.3.2دراسة الضبة (:)2014
ىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء تحميؿ تدريبات كأنشطة المغة العربية لممرحمة األساسية في ضكء
ميارات التفكير فكؽ المعرفي كتصكر مقترح إلثرائيا في قطاع غزة .كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي ,حيث تألفت عينة الدراسة مف األسئمة كالتدريبات في كتب المغة العربية لمصفكؼ (األكؿ -الثاني-

الثالث) لممرحمة األساسية الدنيا لمفصؿ الدراسي الثاني ( ,)2012-2013كتمثمت أداتا الدراسة في إعداد

قائمة ميارات ما فكؽ المعرفة (المفاىيمية -السياقية -اإلجرائية) ,كأداة تحميؿ تدريبات كتب المغة العربية

لممرحمة األساسية الدنيا.

تـ حساب التك اررات المئكية كالنسب المئكية كمعادلة
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
ىكلستي ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد تفاكت لتكزيع الميارات الفرعية الثبلثة لميارات ما فكؽ المعرفة عمى
كتب المغة العربية لمصفكؼ الثبلثة األكلى بشكؿ غير متكازف ,كافتقار كتب المغة العربية لكثير مف الميارات

الفرعية لميارات ما فكؽ المعرفة كالتي تعتبر ضركرية جدان لبناء الشخصية المتكاممة القادرة عمى مكاجية
الحياة كمشكبلتيا ,كما أكصت الباحثة بضركرة إعادة ىيكمية الشكؿ العاـ لؤلسئمة المتضمنة في كتب المغة

العربية لممرحمة األساسية الدنيا ,بحيث يككف ىناؾ تكزيع متكازف كعادؿ لجميع ميارات ما فكؽ المعرفة,
كتصميـ برامج تعميمية تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
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 2.3.2دراسة أبو ندى (:)2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات التفكير فكؽ المعرفي المتضمنة في محتكل منياج العمكـ
لمصؼ العاشر األساسي كمدل اكتساب الطمبة ليا .كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,حيث تمثمت
عينة الدراسة مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ العاشر األساسي بجزأيو األكؿ كالثاني المقرر مف قبؿ ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي بفمسطيف مف العاـ الدراسي ( ,)2013-2012كتككنت عينة الدراسة مف ( )549طالبان
كطالبة ,منيـ ( )246طالبان ك( )303طالبةن مف طمبة الصؼ العاشر األساسي مف مدارس محافظة شماؿ

اختبار لميارات التفكير فكؽ المعرفي.
غزة ,كتمثمت أداتا الدراسة في قائمة ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,ك
ان

تـ حساب معادلة ىكليستي ,كقيمة اختبار "ت" ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى حصكؿ الميارات عمى المراتب الثبلث األكلى عمى الترتيب :ميارة التخطيط عمى نسبة

( ,)%50.8ميارة المراقبة كالتحكـ عمى نسبة ( ,)%31.2ميارة التقكيـ عمى نسبة ( ,)%18كىي نسب

ضعيفة في محتكل منياج عمكـ الصؼ العاشر األساسي ,حيث كانت نسبة أدائيـ في االختبار ككؿ

( ,)%49.95ككجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطات درجات الطبلب كالطالبات في ميارات التفكير فكؽ
المعرفي لصالح الطالبات ,كما أكصى الباحث بضركرة االىتماـ بميارات التفكير فكؽ المعرفي كتضمينيا
بصكرة أكثر كضكحان في المناىج الفمسطينية.
 3.3.2دراسة "توؾ" ):(Tok, 2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى إيجاد أثر استراتيجية أعرؼ – أريد– أتعمـ عمى تحصيؿ الطبلب بمادة
الرياضيات كالقمؽ كميارات ما كراء المعرفة .كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف
احداىما تجريبية كاألخرل ضابطة ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )55طالبان مف طبلب السادس اإلبتدائي حيث

درست المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية ,كدرست المجمكعة التجريبية باستراتيجية ( ,(K-W-Lكتمثمت

أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي ,كقائمة ميارات ما كراء المعرفة ,كمقياس قمؽ الرياضيات.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
اختبار"ت" ,فتكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ استراتيجية ( (K-W-Lفي الرياضيات لمصؼ السادس
االبتدائي في زيادة التحصيؿ كتنمية ما كراء المعرفة ,في حيف لـ يكجد لمطريقة التقميدية أثر لمحد مف القمؽ.
 4.3.2دراسة عبد القادر (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر طريقة االكتشاؼ المكجو في تنمية التفكير فكؽ المعرفي
كالتحصيؿ الدراسي في الرياضيات لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة .كاتبع الباحث المنيج

شبو التجريبي ,كتككنت عينة الدراسة مف طالبات مدرسة العائشية األساسية العميا بالمنطقة الكسطي في
قطاع غزة مف ( )76طالبة ,قُسمت إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية بمغ عددىا ( )38طالبة كأخرل ضابطة
بمغ عددىا ( )38طالبة ,كتمثمت أداتا الدراسة في اختبار التحصيؿ الدراسي ,كمقياس التفكير فكؽ المعرفي.
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تـ حساب قيمة اختبار"ت" ,كمعامؿ االرتباط بيرسكف,
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
فتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ الدراسي في الرياضيات
بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية ,ككجكد ارتباط قكم بيف التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ

الدراسي ,كما أكصى الباحث بضركرة تدريب المعمميف عمى البرامج التعميمية ,حيث يكجو االىتماـ إلى

ضركرة تفعيؿ طريقة االكتشاؼ المكجو في تدريس الرياضيات ,كصكالن إلى المستكل المطمكب مف التفكير
كالتحصيؿ عمى حد سكاء.

 5.3.2دراسة الغامدي (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد معرفة فعالية التدريس كفقان لمنظرية البنائية االجتماعية في تنمية بعض

عمميات العمـ كميارات التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ في مادة األحياء لدل طالبات المرحمة الثانكية
بمنطقة الباحة .كاتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث تألفت عينة الدراسة مف مجمكعتيف احداىما

تجريبية كاألخرل ضابطة مف طالبات الثاني الثانكم ,كبمغت المجمكعة التجريبية ( )51طالبة ,كالمجمكعة

الضابطة ( )49طالبة ,كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار ميارات عمميات العمـ ,كمقياس ميارات التفكير
فكؽ المعرفي ,كاختبار التحصيؿ الدراسي.

تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كقيمة مربع إيتا ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى كجكد فاعمية لمتدريس كفقان لمنظرية البنائية االجتماعية في تنمية بعض ميارات العمـ كميارات

التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ في مادة األحياء ,كما أكصت الباحثة بضركرة تشجيع المعمميف كالمعممات
عمى استخداـ النماذج البنائية في التدريس كتدريبيـ المستمر عمى استخداميا ,كتدريب الطالبات عمى طرؽ
الحصكؿ عمى المعمكمات بأنفُ ِسيُ ّف مف خبلؿ استخداـ الكتب كالمراجع المتكفرة في المكتبة.

 6.3.2دراسة عساس (:)2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل استخداـ ميارات ما كراء المعرفة في البحث التربكم مف
خبلؿ دراسة المقررات العميا في كميات التربية لمبنات في المممكة العربية السعكدية .كاتبعت الباحثة المنيج

الكصفي التحميمي ,كتألفت عينة الدراسة مف ( )140طالبة دراسات عميا حيث بمغ عدد طالبات الماجستير
( )68طالبة ,كعدد طالبات الدكتكراة ( )72طالبة في كمية التربية لمبنات في مكة المكرمة ,ككمية التربية
لمبنات في الرياض ,كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لميارات ما كراء المعرفة.

تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كقيمة مربع كا ,2فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان حكؿ استخداـ جميع الميارات الفرعية بدرجة كبيرة لمعظـ الميارات
الرئيسة ككؿ لصالح ميارتي التقكيـ الذاتي كالمراقبة الذاتية ,كعدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان حكؿ استخداـ تمؾ

الميارات لصالح التخصص ,ككجكد فرؽ داؿ إحصائيان حكؿ استخداـ ميارة التخطيط كالميارات ككؿ لصالح
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طالبات الدكتك ارة ,كما أكصت الباحثة بإقامة معامؿ ميارات لتدريب طالبات الدراسات العميا عمى استخداـ
ميارات ما كراء المعرفة البلزمة لمبحث التربكم.
 7.3.2دراسة "كالسكاف وسنبوؿ" ):)Caliskan & Sunbul, 2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تعميـ استراتيجيات التعمـ عمى معرفة ميارات ما كراء
المعرفة بكاسطة استخداـ ميارات ما كراء المعرفة كالتحصيؿ األكاديمي (الصؼ السادس اإلبتدائي نمكذج
عينة تركية) .كاتبع الباحثاف المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية كاألخرل

تـ تقسيميـ عشكائيان عمى مجمكعتي الدراسة كذلؾ
ضابطة ,كتألفت عينة الدراسة مف ( )42طالبان كطالبة ,ك ّ
في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ ( )2009-2008عمى المدارس اإلبتدائية "أكرجيناؿ تكراؿ ك ديكميمي"
( )Orgeneral Tural & Dikmeliفي كسط مدينة قكنيا ,كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي,
كاستمارة مقابمة ,كمقياس الستراتيجيات التعمـ.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية,
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
فتكصمت الدراسة إلى كجكد فاعمية الستراتيجيات التعمـ عمى معرفة ميارات ما كراء المعرفة بكاسطة استخداـ

ميارات ما كراء المعرفة كالتحصيؿ األكاديمي.
 8.3.2دراسة أبو السعود (:)2009

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تقني قائـ عمى أسمكب المحاكاة لتنمية بعض ميارات ما
كراء المعرفة في منياج العمكـ لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة .كاتبع الباحث المناىج الثبلثة:

تـ اختيار
الكصفي التحميمي ,كالبنائي ,كالتجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف طمبة الصؼ التاسع كقد ّ
شعبتيف مف طمبة الصؼ التاسع األساسي بمدرسة اليرمكؾ األساسية العميا لمبنيف عشكائيان بمغ عددىما ()74

طالبان كشعبتيف مف طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدرسة السيدة رقية األساسية العميا لمبنات بمغ عددىما

( )90طالبة ضمف المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ العالي– غرب غزة ,كتمثمت أداة الدراسة في قائمة
بميارات ما كراء المعرفة.

تـ حساب معامؿ االرتباط ,كقيمة اختبار "ت" ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى كجكد أثر داؿ لمبرنامج التقني القائـ عمى أسمكب المحاكاة لتنمية ميارات ما كراء المعرفة ,كما
أكصى الباحث بضركرة تصميـ برامج محاكاة لتنمية الميارات المختمفة في ضكء حاجات الطبلب ككاقع

المجتمع كمتطمباتو كتحديات العصر.
 9.3.2دراسة أميف (:)2009

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر استخداـ الطالبة المعممة لمتفكير فكؽ المعرفي عند بنائيا لممؼ
األعماؿ (ا لبكرتفكليك) عمى عممية اتخاذ القرار كاالتجاه نحك مينة التدريس كجكدة محتكل الممؼ في المممكة
العربية السعكدية .كاتبعت الباحثة المنيجيف الكصفي ,كشبو التجريبي ,حيث تشكمت عينة الدراسة مف طالبات
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يدرس ّف مقرر طرؽ تدريس الرياضيات
الفرقة الثالثة تخصص عمكـ كرياضيات بكمية التربية بجدة كالبلتي
ُ
( ,)2كبمغت عدد طالبات المجمكعة التجريبية ( )30طالبة كعدد طالبات المجمكعة الضابطة ( )27طالبة,
كتمثمت أدكات الدراسة في مقياس اتخاذ القرار ,كمقياس االتجاه نحك مينة التدريس ,كبطاقة تقكيـ محتكل

ممؼ األعماؿ (البكرتفكليك).
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كقيمة مربع إيتا ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى كجكد أثر فعاؿ الستخداـ الطالبة المعممة لمتفكير فكؽ المعرفي عند بنائيا لممؼ األعماؿ
(البكرتفكليك) عمى عممية اتخاذ القرار كاالتجاه نحك المينة كجكدة محتكل الممؼ ,كما أكصت الباحثة بضركرة

إعادة النظر في المقررات النظرية كالتنكيع في استراتيجيات كأساليب التدريس كالتدريب العممي إلعداد
معممات قادرات عمى حسف االختيار كالتصرؼ أثناء التدريب الميداني كبعد التخرج مف الكمية.
 10.3.2دراسة يوسؼ (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محكسب في ضكء نظرية جانبي الدماغ عمى تنمية ميارات
التفكير فكؽ المعرفي لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بمادة تكنكلكجيا المعمكمات بمحافظات غزة .كاتبعت

الباحثة المنيجيف البنائي كالتجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )80طالبة مف مدرسة سكينة الثانكية
لمبنات "أ" بمدينة دير البمح كقُسمت بطريقة عشكائية إلى مجمكعتيف احداىما تجريبية كاألخرل ضابطة,
كتمثمت أداتا الدراسة في قائمة ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,كاختبار ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,كقيمة اختبار (ماف-كيتني),
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
كقيمة مربع إيتا ,فتكصمت الدراسة إلى تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي باستخداـ البرنامج المحكسب في
ضكء نظرية جانبي الدماغ ,كما أكصت الباحثة بضركرة العمؿ عمى تكفير مختبرات حاسكب مجيزة كتفعيؿ

استخداميا في تدريس المكاد الد ارسية كخاصة التي تستثير ميارات التفكير العميا لدل الطمبة.
 11.3.2دراسة الزعبي (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد بعض ميارات التفكير ما كراء المعرفية المستخدمة مف ِقَبؿ معممي
الرياضيات كطمبتيـ في المرحمة األساسية العميا في األردف في أثناء حؿ المسائؿ اليندسية .كاتبع الباحث

المنيج الكصفي التحميمي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )6معمميف لمرياضيات ممف ُي ِ
درسكف الصفكؼ
تـ اختيار ) )3مدارس لمذككر
األساسية العميا "الثامف ,التاسع ,العاشر" كبكاقع معمـ كاحد مف كؿ مدرسة ّ
ك( )3مدارس لئلناث مف المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ العالي -لمكاء المزار الجنكبي ,كتمثمت أداة

الدراسة في بطاقة مبلحظة.
تـ حساب التك اررات المئكية ,كالنسب المئكية ,فتكصمت
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
الدراسة إلى أف الميارات ما كراء المعرفية التي استخدميا المعممكف كالطمبة تركزت في مجاؿ التخطيط ,أما
في مجاؿ المراقبة كالضبط فقد انحصرت الميارات في إثبات صحة الخطكات كالحفاظ عمى تسمسميا ,أما في
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مجاؿ التقكيـ فقد استخدمت ميارات مراجعة الحؿ كتصكيبو كالحكـ عمى مدل تحقؽ اليدؼ ,كأكصى الباحث
بضركرة تدريب المعمميف في أثناء الخدمة عمى كيفية استخداـ الميارات ما كراء المعرفية في أثناء التدريس.
 12.3.2دراسة عرفات (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي فعالية التدريس التبادلي في تحصيؿ مادة العمكـ كتنمية ميارات
التفكير فكؽ المعرفي كالدافع لئلنجاز لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية في جميكرية مصر العربية .كاتبعت
الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف تمميذات الصؼ الثاني اإلعدادم بمدرسة أجا

تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف احداىما تجريبية كاألخرل ضابطة ,كبمغت المجمكعة التجريبية
اإلعدادية بنات ,ك ّ
( )38تمميذة كالمجمكعة الضابطة ( )40تمميذة ,كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي ,كاختبار الدافع
لئلنجاز ,كمقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى أف تنمية
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
التفكير فكؽ المعرفي كالدافع لئلنجاز في تحصيؿ العمكـ يرجع إلى فعالية استراتيجية التدريس التبادلي ,كما
أكصت الباحثة بضركرة عقد دكرات تدريبية لمعممي كمعممات العمكـ عمى كيفية استخداـ التدريس التبادلي

كاستراتيجياتو المختمفة.

 13.3.2دراسة سعودي وآخروف (:)2005
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية تدريس العمكـ باستخداـ المدخؿ المنظكمي في تنمية ميارات
تكليد المعمكمات كتقييميا كالتفكير فكؽ المعرفي لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية بجميكرية مصر العربية .كاتبع

الباحثكف المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف تمميذات الصؼ الثاني االعدادم بمدرسة آرمنت

كتـ
الحيط اإلعدادية بنات كمدرسة حاجر آرمنت الحيط اإلعدادية المشتركة (إدارة آرمت -محافظة قنا)ّ ,
تقسيميا إلى مجمكعتيف احداىما تجريبية عددىا ( )65تمميذة ,كاألخرل ضابطة عددىا ( )63تمميذة ,كتمثمت
أداتا الدراسة في اختبار ميارات تكليد المعمكمات كتقييميا ,كمقياس التفكير فكؽ المعرفي.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
اختبار"ت" ,فتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر فعاؿ في تنمية ميارات تكليد المعمكمات كتقييميا كالتفكير فكؽ
المعرفي باستخداـ المدخؿ المنظكمي.
 14.3.2دراسة خضرواي (:)2002
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف التفكير فكؽ المعرفي كأثره في كتابة طبلب الفرقة الرابعة "شعبة
التعميـ اإلبتدائي -تخصص الرياضيات" لممشكبلت المفظية كفي تحصيميـ في الرياضيات في جميكرية مصر

العربية .كاتبع الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ,حيث تألفت عينة الدراسة

مف شعبة التعميـ اإلبتدائي تخصص الرياضيات بالفرقة الرابعة بكمية التربية بسكىاج كبمغ عددىـ ( )60طالبان

تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتي الدراسة ,كتمثمت أداة الدراسة في اختبار كتابة المشكبلت المفظية.
كطالبة ,ك ّ
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تـ حساب قيمة اختبار "ت" ,فتكصمت الدراسة إلى أف
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا ّ
االستراتيجية قد أدت إلى تحسيف كتابة المشكبلت المفظية لصالح المجمكعة التجريبية ,كأف استخداـ

استراتيجية ما كراء المعرفة لـ تؤدم إلى تحسيف تحصيؿ طبلب المجمكعة التجريبية في مقررات الرياضيات,
تكقعة مف ِقَبؿ الباحث ,كما أكصى الباحث بضركرة اىتماـ مناىج الرياضيات في
كىذه النتيجة لـ تكف ُم َ
مراحؿ التعميـ العاـ بميارة الكتابة في الرياضيات ,ككشؼ النقاب عف العبلقة بيف ميارات التفكير فكؽ

المعرفي لممعمـ كاتجاىات طبلبو.

 4.2تعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
سيتـ
كبناء عميو
استعرضت الباحثة الدراسات السابقة التي تضمنتيا ميارات التفكير فكؽ المعرفي,
ن
ّ
إدراج التفاصيؿ التي تناكلتيا ىذه الدراسات في النقاط اآلتية:
 موضوع الدراسة وىدفيا:
مف الكاضح أف بعض الدراسات السابقة في ىذا المحكر ىدفت إلى تقصي رصد ميارات التفكير
فكؽ المعرفي التي يستخدميا الطالب المعمـ كدراسة الزعبي ( ,)2008كدراسة خضراكم ) ,)2002كدراسة
أميف ( )2009دكف التعرض إلى برامج تدريبية تساعد عمى تنميتيا كتطكيرىا ,كأيضان مف الدراسات التي

بحثت عف ميارات التفكير فكؽ المعرفي في المناىج التربكية دراسة الضبة ( ,)2014كدراسة أبك ندل

( ,)2013بينما ىدفت الدراسة الحالية إلى بناء برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية
ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات ,نظ انر لقمة الدراسات التجريبية التي
اىتمت بتنمية كتطكير تمؾ الميارات.
 المنيج المستخدـ:
تنكعت الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي كشبو التجريبي فتأرجحت معظـ
الدراسات بيف ىذيف المنيجيف ,حيث اشتركت دراسة أميف ( )2009في المنيجيف السابقيف ,بينما اتفقت

دراسة يكسؼ ( )2009مع الدراسة الحالية في المنيج المستخدـ البنائي كالتجريبي ,كما جمعت دراسة أبك

السعكد ( )2009بيف المناىج الثبلثة البنائي كالتجريبي كالكصفي التحميمي ,كاعتمدت دراسة سعكدم كآخركف

( ,)2005كدراسة خضراكم ( )2002المنيج التجريبي.
 مجتمع وعينة الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية في عينتيا لمطمبة المعمميف مع دراسة الزعبي ( ,)2008كدراسة خضراكم

( ,)2002كدراسة أميف ( ,)2009كاختمفت مع باقي الدراسات في المراحؿ األخرل ,فقد اتجيت دراسة عبد

القادر ( ,)2012كدراسة عرفات ( ,)2008كدراسة أبك السعكد ( )2009إلى المرحمة اإلعدادية ,كفي المقابؿ
بحثت دراسة يكسؼ ( ,)2009كدراسة الغامدم ( )2012في المرحمة الثانكية ,بينما أشارت دراسة "تكؾ"
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) ,(Tok, 2013كدراسة "كالسكاف كسنبكؿ" ) (Caliskan & Sunbul, 2011إلى تنمية ميارات التفكير
فكؽ المعرفي في المرحمة اإلبتدائية ,كما تجدر اإلشارة ىنا إلى أف البيئة العربية فقيرة في تنمية ميارات
التفكير فكؽ المعرفي لممرحمة األساسية حيث اكتفت برصدىا في مناىجيا دكف تنميتيا.
 أدوات الدراسة:
تناكلت معظـ الدراسات السابقة في ىذا المحكر مقياسان لميارات التفكير فكؽ المعرفي مثؿ :دراسة

عبد القادر ) ,)2012كدراسة الغامدم ( ,)2012كدراسة عساس ) ,)2011كدراسة عرفات (,)2008

كدراسة سعكدم كآخركف ( ,)2005بينما استخدمت دراسة أبك ندل ( ,)2013كدراسة يكسؼ ()2009
اختبا انر لميارات التفكير فكؽ المعرفي ,كىذا ما تميزت بو الدراستاف عف باقي الدراسات األخرل ,في حيف

أبرزت دراسة يكسؼ ( ,)2009كدراسة أبك السعكد ( ,)2009كدراسة "تكؾ" ) ,(Tok, 2013كدراسة الضبة
( )2014اعداد قائمة بميارات ما ك ارء المعرفة (التفكير فكؽ المعرفي) ,كاختمفت دراسة الزعبي ( )2008عف
باقي الدراسات السابقة في استخداميا بطاقة مبلحظة كأداة لمدراسة.
 نتائج الدراسة:
قامت الدراسات السابقة عمى تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي كذلؾ في المناىج التجريبية كما في
دراسة "كالسكاف كسنبكؿ" ) ,(Caliskan & Sunbul, 2011كدراسة الغامدم ( ,)2012كدراسة أبك السعكد

( ,)2009كدراسة عرفات ( ,)2008كدراسة عبد القادر ( ,)2012كدراسة يكسؼ ( ,)2009في حيف
أجمعت بعض الدراسات عمى كجكد قصكر في تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي الفرعية بنسب متفاكتة

مثؿ :دراسة الزعبي ( ,)2008كدراسة خضراكم ( ,)2002كدراسة أبك ندل ) )2013كدراسة الضبة

( )2014مما أدل إلى ضركرة إجراء برامج كدكرات تدريبية لممعمميف لمحد مف القصكر الناتج مف عدـ
االىتماـ بتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل المتعمميف خاصة في البيئة الفمسطينية.

 5.2تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:
المبلحظ أف دراسات المحكريف األكؿ كالثاني مكمبلف لبعضيما البعض ,حيث تمثّمت اإلفادة
مف ُ
منيما في النقاط اآلتية:
 .1تحديد مصطمحات الدراسة المتمثمة في استراتيجيات ما كراء المعرفة كميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 .2اختيار استراتيجيات ما كراء المعرفة التي تناسب طبيعة الرياضيات.

 .3االستفادة مف الدراسات التي تناكلت برامج تدريبية لمعرفة كيفية بنائيا عمى األسس العممية المتبعة.
 .4االستفادة مف الدراسات التى اتبعت المنيج البنائي كالمنيج التجريبي معان.

 .5تييئة المناخ التعميمي لتطبيؽ البرنامج في مكاف ككقت مناسب لعينة الدراسة.

 .6معرفة النسب المتفاكتة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل عينات كمراحؿ مختمفة.

 .7اإلطبلع عمى مستكل تضميف ميارات التفكير فكؽ المعرفي في المناىج التربكية الفمسطينية.
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 .8إعداد مقياس لميارات التفكير فكؽ المعرفي كأداة لمدراسة الحالية.
 .9تحديد المعالجات اإلحصائية التي تناسب فرضيات كعينة الدراسة.

 .10تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية تفسي انر عمميان كمنطقيان.

 1.5.2أىـ ما ُيميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 .1بناء برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي,
كبرنامج حر غير مقترف بمنياج أك مقرر دراسي معيف ,كانما قاـ عمى حؿ المشكبلت كأداء المياـ

الرياضية التي قد تُك ِ
يبيف في ميداف التربية العممية
اجو الطالبات المعممات تخصص رياضيات أثناء تدر ّ
في المراحؿ الدراسية المختمفة.

 .2اختيار المتغير التابع :ميارات التفكير فكؽ المعرفي الذم لـ يرتبط بو المتغير المستقؿ :استراتيجيات
ما كراء المعرفة خاصة في فمسطيف نتيجةن الرتباطو الكثيؽ بيا.

 .3بناء مقياس لميارات التفكير فكؽ المعرفي مف إعداد الباحثة.

 .4تعريؼ الطالبات المعممات عمى كيفية تكظيؼ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس الرياضيات,
ألف الكاقع التعميمي يخمك مف تطبيؽ ىذه االستراتيجيات داخؿ مدارس قطاع غزة.
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الفصـــل الثالث
اخلهفيـــــــت اننظـــــــريت نهدراســــــــت

 1.3المبحػػػػػػػػػػث األوؿ :التفكيػػػػػر فػػػػػػػػػوؽ المعرفػي

 2.3المبحػػث الثاني :استراتيجيات ما وراء المعرفة

 3.3تعقيػػػػػب عاـ عمى الخمفية النظػػرية لمدراسػػػػػة
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اخلهفيت اننظريت نهدراست
كيتـ ذلؾ
يرنك معممك الرياضيات إلى إعماؿ الفكر كبناء المعرفة الرياضية لدل المتعمميفّ ,
بإ ستحداث طرؽ كأساليب حديثة قائمة عمى تنمية التفكير بمختمؼ أنكاعو؛ كمف أرقي أنكاع التفكير ,التفكير

فكؽ المعرفي الذم احتؿ مكانان ىامان في اآلكنة األخيرة باعتباره استراتيجية جديدة لتنمية القدرة عمى التفكير,
سيما أنو اعتبر المفكر الجيد ىك الذم يستخدـ استراتيجيات ما كراء المعرفة.
ال ّ

كترجع أصكؿ استراتيجيات ما كراء المعرفة إلى النظرية البنائية التي تستند إلى مجمكعة مف

المبادئ كاألسس منيا :أف يككف المتعمـ باف لممعرفة بنفسو كلنفسو ,بحيث تحرره مف بكتقة تمركز المعمـ
حكؿ العممية التعميمية ,كتجعمو بكتقة لفيـ كادراؾ الحقائؽ كالمفاىيـ كالميارات الرياضية ,كضركرة االعتماد
عمى خبراتو السابقة ,كالبناء عمييا.

استنادان إلى ذلؾ ,يحؿ م ِ
ستخد ُمك استراتيجيات ما كراء المعرفة في المنظمة التعميمية لغ انز تربكيان,
ُ
الكتشاؼ ماذا يحدث داخؿ عقؿ المتعمـ المفكر مف خبلؿ الميارات الرئيسة الثبلثة كىي :التخطيط ,كالمراقبة
كالتحكـ ,كالتقييـ ,كذلؾ لما َي ِبذؿ مف جيكد الستخدامو العمميات الذىنية كالتي يترجميا السمكؾ الذكي الذم
يقكـ بو ,مما يؤدم إلى إيجاد حمكالن إبداعية مبتكرة لحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية المعقدة لتبسيطيا
كفيميا بأيسر طريقة.

كفي ىذا الفصؿ؛ تقكـ الباحثة بالتطرؽ إلى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة التي تناسب طبيعة
الرياضيات في ظؿ النظرية البنائية كماىية التفكير فكؽ المعرفي كطبيعتو كمياراتو؛ كبالتالي سكؼ يتّـ
تقدـ في ضكء مبحثيف اثنيف ىما:
استعراض عرض تفصيمي عما ّ
 المبحػػػث األوؿ :التفكػػػػػػػير فػػػػػػػوؽ المعرفػػػػػػي.

 المبحث الثاني :استراتيجيات ما وراء المعرفة.

 1.3المبحث األوؿ :التفكير فوؽ المعرفي.
 1.1.3طبيعة التفكير فوؽ المعرفي:
يعد مفيكـ "فكؽ المعرفة" مف أكثر مكضكعات عمـ النفس التربكم كالمعرفي حداثة ,حيث اشتير ىذا

المصطمح بػ ػ ػ "ما كراء المعرفة" (فكزم.)185 :2013 ,

كما كراء المعرفة ىي جزء ميـ مف القدرات اإلنسانية المساعدة عمى تنمية الخبرة ,أم أنو يمكف النظر

إلى ما كراء المعرفة عمى أنيا قدرة مف القدرات التي تؤدم إلى زيادة خبرة المتعمـ ,كتشير ما كراء المعرفة إلى
قدرة الطبلب عمى إدراؾ كمراقبة عمميات التعمـ (.)Imel, 2002
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كيرل عمماء النفس أف مصطمح "ما فكؽ المعرفة" يعني التفكير في التفكير أك كعي الفرد بعمميات
التفكير التي تحصؿ أثناء التفكير ,أك مراقبة التفكير ,أك كعي األفراد بآلية معرفتيـ كتفكيرىـ ,ككيؼ تعمؿ

ىذه اآللية ,ككيؼ يتطكر ذلؾ إلى الكعي بتفكير اآلخريف كيعتبر التفكير "فكؽ المعرفي" مف أعمى مستكيات
التفكير ,إذ يكصؼ بأنو مستكل مف التفكير المعقد ,يتعمؽ بمراقبة الفرد كيفية استخداـ عقمو ,فالفرد القادر
عمى حؿ مشكبلتو بفاعمية يستطيع أف يتحدث مع نفسو بصكرة مستمرة ,كيتأكد مف التقدـ الذم أحرزه ,كيقيـ

فيما إذا كاف تحركو أك تكجيو صحيحان أـ ال (عبيد كعفانة.)90 :2003 ,

حيث إف تحميبلن دقيقان لمصطمح ( ,)Metacognitiveيشير إلى أف كممة ( )Metaتعني ما كراء,

ككممة ( )aboutتعني حكؿ ,ككممة ( )Cognitionتعني المعرفة ,ككممة ( )Thinkingتعني التفكير ,لذا

فإف ما كراء المعرفة تعني التفكير حكؿ التفكير ,أك التفكير في التفكير ,كىذا النكع مف التفكير مكجكد في
الجزء األمامي مف الدماغ ,كيتضمف مجمكعة مف القدرات مثؿ :التفسير ,كاإلدراؾ أك فيـ األفكار
كالسمككيات ,كالتخطيط ,كالتفكير لؤلماـ ,كالتفكير الناقد كاإلبداعي ,كالتأمؿ ,كالتفكير فيما نفكر ,كالقدرة عمى

التفكير ما كراء المعرفة خاص بالبشر فقط ( ,)Uniquely Humanكالشكؿ ( )1.3يبيف الجانب األمامي
مف الدماغ اإلنساني الذم يحتضف ىذا النكع مف التفكير (نكفؿ كسعيفاف.)264 :2011 ,

شكؿ ()1.3
الجانب األمامي مف الدماغ

بناء عمى ما سبؽ فإف التفكير فكؽ المعرفي ال يعد نمطان عاديان مف أنكاع التفكير بؿ ىك نمط عمى

مستكل أعمى مف التفكير ,كذلؾ ألف التفكير في التفكير لحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية يتطمب سمسمة

سيما أنو
مف الخطكات المبنية عمى النشاط الذىني لممتعمـ ,كالذم يمكف تنميتو كمما ّ
تقدـ المتعمـ بالعمر ال ّ
يقكـ عمى أساس تنمية خبرات المتعمميف مف خبلؿ التدريب كالممارسة.
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 2.1.3نشأة مفيوـ التفكير فوؽ المعرفي:
ظير مفيكـ "فكؽ المعرفي" في بداية السبعينات ليضيؼ بعدان جديدان في مجاؿ عمـ النفس المعرفي,

كفتح آفاقان كاسعةن لمدراسات التجريبية كالنظرية في مكضكعات الذكاء كالتفكير كالذاكرة كاالستيعاب كميارات

التعمـ كقد تطكر االىتماـ بيذا المفيكـ في عقد الثمانيات كال يزاؿ يمقى الكثير مف االىتماـ نظ انر الرتباطو
بنظريات الذكاء كالتعمـ كاستراتيجيات حؿ المشكمة كاتخاذ القرار (جركاف.)43-42 :1999 ,

كأكؿ مف أشار إلى ىذا المفيكـ ,ىك "فبلفؿ" ( ,)Flavellكمف بعد ذلؾ لقى ىذا المفيكـ اىتمامان

مممكسان عمى المستكييف :النظرم كالتطبيقي؛ فعمى سبيؿ المثاؿ أجرل "بركف" ) (Brownعمى ذلؾ المفيكـ
تطبيقات متعددة في مختمؼ المجاالت األكاديمية كتكصؿ مف خبلؿ ىذه التطبيقات إلى األىمية البالغة لدكر

كؿ مف المعرفة كما كراء المعرفة في التعمـ الفعاؿ (عزيز.)95 :2005 ,
لذا يكضح "ككستا" ىذا المفيكـ بقكلو" :إذا انتبيت إلى أنؾ في حالة حكار مع عقمؾ كأنؾ ترجع قرارؾ

الذم اتخذتو كعمميات حؿ المشكمة فإنؾ تمارس ما كراء المعرفة" (القكاسمة كأبك غزلة ,)245 :2013 ,فإذا
كنا نكد تنمية السمكؾ الذكي باعتباره الناتج األساسي لمتعمـ ,فبل بد أف تمتزج المقررات الدراسية باستراتيجيات

تعميمية تصمـ خصيصان لتنمية قدرات الكعي بالتفكير (( )Metacognitionاألعسر ,)66 :1998 ,ككمما

كاف المتعمـ عمى كعي بعمميات تفكيره ,كأساليب تعممو كالخصائص المميزة لبنائو المعرفي ,كاف أكثر ضبطان

كتحكمان كقدرةن عمى اشتقاؽ االستراتيجيات المحققة ألىدافو ,حيث يشجع الكعي بالذات عمى تنظيـ كضبط
جيد كقدرات الذات (أبك رياش.)37 :2007 ,

في ضوء ذلؾ ,إف "التفكير فكؽ المعرفي" مف المستجدات التربكية الحديثة التي تمعب دك انر ميمان في

فيـ عمميات التعمـ ,كذلؾ ألف المتعمميف ينظمكف استراتيجياتيـ المعرفية مف أجؿ بناء المعنى ,لكي يككنكف
أكثر تفاعبلن كاستكشافان كتنظيمان ذاتيان لفيميـ ليا؛ كما اعتمدت النظرية البنائية عمى استراتيجيات ما كراء

المعرفة التي تيتـ بمعرفة كيؼ يفكر المتعمـ نتيجةن لربطيا الكثيؽ بالتفكير فكؽ المعرفي الذم يتّسـ بتنمية
مما يزيد مف
قدرتو العقمية كمفكر كتجعمو ممارس لمعمميات المعرفية كفاىمان لماىية عمميات التفكير المختمفة ّ
قدرتو عمى فيميا كتطبيقيا في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 3.1.3مفيوـ التفكير فوؽ المعرفي:
استُ ِ
خدـ مصطمح ( )Metacognitionفي المغة بعدة مترادفات منيا :ما كراء المعرفة – ما فكؽ
المعرفة – ما بعد المعرفة – الميتا معرفة – ما كراء اإلدراؾ – التفكير في التفكير– التفكير حكؿ التفكير–
المعرفة الخفية .كيطمؽ عمييا أيضان)Cox, 2005( )Adkins, 1996 ( :

التَ َعمُـ حكؿ التفكير.
التفكير في التفكير.

التفكير في المعرفة.

المعرفة حكؿ المعرفة.
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كمف خبلؿ اإلطبلع عمى األدب التربكم المعاصر فقد أ ِ
ُكردت عدة تعريفات لمصطمح "التفكير فكؽ
المعرفي" في المكتبات العربية كاألجنبية ,كقد قامت الباحثة بالتطرؽ إلى بعض ىذه التعريفات.
فقد عرؼ جركاف ) )1999التفكير فكؽ المعرفي بأنو" :ميارات عقمية معقدة تُعد مف أىـ مككنات
السمكؾ الذكي في معالجة المعمكمات ,كتنمك مع التقدـ في العمر كالخبرة ,كتقكـ بميمة السيطرة عمى جميع

نشاطات التفكير العاممة المكجية لحؿ المشكمة ,كاستخداـ القدرات أك المكارد المعرفية لمفرد بفعالية في

مكاجية متطمبات ميمة التفكير" (جركاف.)44 :1999 ,

كما يعرفو العتكـ كآخركف ( )2011بأنو" :التفكير في التفكير ,أك معرفة المعرفة ,أك المعرفة حكؿ

ظكاىر المعرفة ,أك ىي القدرة عمى فيـ كمراقبة األفكار الخاصة بالفرد كالفرضيات كالمضاميف التي تتضمنيا
نشاطاتو" (العتكـ كآخركف.)268 :2011 ,

كقد عرضت "جارنر" ) )Garner, 1987نظرة شاممة لما كراء المعرفة قائمة" :إف مفيكـ ما كراء
المعرفة ىك أساس لممعرفة عف المعرفة ,فمك كانت المعرفة تتضمف اإلدراؾ كالفيـ كالتذكر كما إلى ذلؾ ,فإف

مفيكـ ما كراء المعرفة يتضمف التفكير في إدراؾ الفرد كفيمو كتذكره كما إلى ذلؾ ,كيمكف تسمية ىذه

المعارؼ المتنكعة عف المعرفة :ما كراء اإلدراؾ ,كما كراء الفيـ ,كما كراء الذاكرة ,مع بقاء ما كراء المعرفة
في المرتبة العميا" ).(Garner, 1987: 16
ككما ىك الحاؿ عالميان ,فإف حالة اإلرباؾ تبدك كاضحة حكؿ استخداـ مفيكـ ))Metacognition

عربيان ,فيناؾ اختبلؼ حكؿ تعريبو ,عمى الرغـ مف شبو اإلتفاؽ عمى ماىيتو ,فمثبلن يسميو جركاف ()1999

فكؽ المعرفة ,كاألعسر ( )1998الميتا معرفة ,ك"فبلفؿ" ( )1981ما كراء المعرفة (العتكـ كآخركف:2011 ,
 ,)296في حيف تدعك الباحثة التربكييف العرب إلى محاكلة الكصكؿ لتعريب مكحد حكؿ ىذا المصطمح,

حيث اعتمدت الدراسة الحالية مصطمح فكؽ المعرفة مف بيف المصطمحات المشار إلييا.
وفي ضوء ما سبؽ ,فإف التفكير فوؽ المعرفي يتّسـ بػػػػػػػ:
 .1مساعدة المتعمـ عمى فيـ المكضكعات المختمفة كالعبلقات الترابطية فيما بينيا لفركع الرياضيات

المتعددة مما ُيمكنو مف اختيار االستراتيجيات المناسبة لمتعامؿ معيا.
 .2تمتُع المتعمـ بالقدرة عمى مراقبة ذاتو أثناء عمميات التخطيط لحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية
كتقييميا باستمرار قبؿ كأثناء كبعد عممية التعمـ.

 .3ميارات التفكير فكؽ المعرفي ميارات سمككية مكجية لعمميات معالجة المعمكمات ,ميمتيا حؿ
المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,كىي إحدل ممارسات السمكؾ الذكي.

 .4تحتكم جميع أنكاع المعرفة كتعتمد بشكؿ كبير عمى بنائيا كتُنفذ باستراتيجيات ما كراء المعرفة.
 .5معرفة المتعمـ بعمميات تفكيره ,كمدل دقتو في كصؼ عمميات التفكير المتضمنة في بنائو المعرفي
كذلؾ التخاذ الق اررات المناسبة.
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 4.1.3العالقة بيف المعرفة وما فوؽ المعرفة:
إف المعرفة كما فكؽ المعرفة عمميتاف متداخمتاف تربطيما عبلقة كثيقة ,فأم نشاط لمتفكير يقكـ بو
العقؿ لحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية يقكـ عمى أساس دمج نكعيف مف األنشطة ىما :األنشطة
المعرفية كذلؾ الكتساب المعمكمات كالمعارؼ بكافة أشكاليا أك تطكيرىا ,كاألنشطة فكؽ المعرفية تكجو جيكد

المتعمـ كتنظميا كتضبطيا كتُقيميا بيدؼ اكتساب ىذه المعارؼ كتشكيميا كتطبيقيا.

بناء عمى المحددات
حيث أطمؽ "فبلفؿ" ) (Flavell, 1971مفيكـ ما فكؽ المعرفة ,عمى عدة أسس ن
األساسية لما فكؽ المعرفة كالتالي:
التفكير حكؿ األفكار الذاتية لمفرد ,كىذا التفكير يمكف أف يتمايز في:
 ما يعرفو الفرد (معرفة ما كراء المعرفة).

 ما يمكف لمفرد عممو (ميارات ما كراء المعرفة).
 الحالة المعرفية أك االنفعالية أك الكاقعية المعاشة التي يككف عمييا الفرد (أبك رياش.)35-34 :2007 ,
كما أف تعميـ ميارات ما فكؽ المعرفة يعني مساعدة الطمبة عمى اإلمساؾ بزماـ تفكيرىـ بالركية
كالتأمؿ ,كرفع مستكل الكعي لدييـ إلى الحد الذم يستطيعكف التحكـ فيو كتكجييو بمبادرتيـ الذاتية كتعديؿ

مساره في االتجاه الذم يؤدم إلى بمكغ اليدؼ ,كنظ انر لتأخر نمك الميارات ما فكؽ المعرفية كبطئو ,فإنو

ثـ يمكف تناكليا كتعميميا
يحسف التعامؿ معيا بصكرة غير مباشرة حتى مستكل المرحمة األساسية العميا ,كمف ّ
بصكرة مباشرة خبلؿ سنكات الدراسة الثانكية ,لذا يمكف لممعمميف التركيز عمى ميارات التفكير األساسية في
المرحمة األكلى دكف أف يخكضكا في تدريبات تتداخؿ فييا الميارات المعرفية كفكؽ المعرفية إلى أف تنتيي

مرحمة اإلعداد لدخكؿ المرحمة الثانية التي تيدؼ إلى ميارات ما فكؽ المعرفة بصكرة مركزة (عفانة

كالخزندار.)125 :2009 ,

كيكمف السبب
وترى الباحثة أنو ليس بالضركرة أف يحقؽ جميع المتعممكف ميارات ما فكؽ المعرفةُ ,
كراء ذلؾ في أف المتعمميف ال يعطكف أنفسيـ فرصة التأمؿ في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية المككمة
إلييـ ,حيث أف غالبيتيـ ال يتكقفكف بعض الكقت ليسألكا أنفسيـ لماذا يفعمكف شيئان ما؛ إذ ناد انر ما يسألكف

أنفسيـ عف استراتيجياتيـ التعمُمية التي ينبغي عمييـ أف يستخدمكىا ,كفي الكقت نفسو ال يفكركف في تقييـ
كفايتيـ في ذلؾ.

وعمى الرغـ مف تداخؿ المعرفة كما كراء (فكؽ) المعرفة فقد تناكؿ بعض الباحثيف أكجو االختبلؼ
بينيما ,كقد لخصيا الديب ( )2012كما يمي:
 .1إف ميارات المعرفة ىامة ألداء الميمة ,بينما ميارات ما كراء المعرفة ىامة لفيـ كيفية أداء الميمة.
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 .2معرفة ما كراء المعرفة كتنظيـ ما كراء المعرفة يختمفاف عف ميارات المعرفة األخرل حيث إف ما كراء
المعرفة أكثر استم ار انر كعمكمية مف ميارات المعرفة المحددة المجاؿ ,فاألف ارد الذيف لدييـ كعي مرتفع
بما فكؽ المعرفة يمكنيـ استخداـ ما كراء المعرفة لتعكيض المعرفة محددة المجاؿ.

 .3االستراتيجيات المعرفية مصممة أساسان لتساعد الفرد في الكصكؿ ليدفو المعرفي ,أما استراتيجيات ما
كراء المعرفة فتساعد الفرد عمى الشعكر بالثقة األكيدة في أنو قد حقؽ ىدفو.

 .4يتعمـ الفرد االستراتيجيات المعرفية ليحدث النمك المعرفي ,كيتعمـ استراتيجيات ما كراء المعرفة ليراقب
النمك المعرفي.

 .5المعرفة ضركرية لمحصكؿ عمى معمكمات معينة تتصؿ بالمكقؼ ,كما كراء المعرفة ليست غاية كلكنيا
كسيمة عممية.

 .6تعتبر االستراتيجيات المعرفية ىي الطرؽ التي يقكـ المتعمـ مف خبلليا بتكجيو حضكره ,كتعممو,
كتذكره ,كتفكيره ,أما استراتيجيات ما كراء المعرفة فتظير في مستكل أكثر تعقيدان ,كىي التي يستخدميا
المتعمـ لتحديد أم أنكاع االستراتيجيات المعرفية التي سيستخدمو لمحصكؿ عمى قدر أكبر مف

المعمكمات كىي التي تسمح لممتعمـ بتطكير كعيو بقدراتو التعميمية الشخصية كالعمميات أك المناىج
التي يمكف مف خبلليا زيادة تمؾ القدرات (الديب.)30-28 :2012 ,
وبالرغـ مف ىذه الفركقات البسيطة بيف المعرفة كما كراء المعرفة؛ إال أف "المعرفة تُعد المدخؿ
الرئيسي كاألساسي لما كراء المعرفة بؿ إف تكامؿ أنكاع المعرفة المختمفة (صريحة أك ضمنية) يؤدم إلى ما

يسمى بما كراء المعرفة ,فيصبح الفرد عمى كعي بما يفعؿ كيتحكـ فيو" (الكسيمي.)16 :2011 ,

كما حدد (عبيد )225 :2011 ,استخداـ المعرفة كما كراء (فكؽ) المعرفة في التدريس ,في الجدكؿ (:)1.3
جدوؿ ()1.3
المعرفة وما وراء المعرفة
ما وراء المعرفة

المعرفة
المعمومات

يتذكر

يسترجع المعمومات مف الذاكرة طويمة المدى (تعرؼ ,مطابقة ,استرجاع).

الفيـ

يفيـ

يبني المعنى مف طرؽ وسائط تدريسية (تفسير ,توضيح ,إعطاء أمثمة ,تصنيؼ في فئات ,تمخيص ,تجريد ,تعميـ,

التطبيؽ

يطبؽ

يقوـ بإجراءات في مياـ مألوفة ,إجراء في مواقؼ غير مألوفة.

التحميؿ

يحمؿ

يقسـ المادة إلى مكوناتيا ويربطيا ببعض وبالبيئة الكمية (تمييز ,تنظيـ ,تحيد معايير وجيات النظر).

التركيب

يقوـ

يصدر أحكاماً عمى معايير ومحكات (مراجعة ,نقد ,اختيار ,اتساؽ).

التقويـ

يبدع

يعيد تنظيـ الميمة التعميمية في بني جديدة (توليد ,تخطيط انتاج ,عمؿ ابتكارات غير مسبوقة).

مقارنة ,شرح).
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لذا تُعزو الباحثة تداخؿ المعرفة كما فكؽ المعرفة خاصةن عند استخداـ المتعمـ الستراتيجيات ما
كراء المعرفة إلى تداخؿ األىداؼ المعرفية كما فكؽ المعرفية لمكصكؿ إلى ىدؼ التعمـ المنشكد ,فعندما يحؿ
المتعمـ مشكمة رياضية فإنو يتطمع إلى معطياتيا كمككناتيا ,لكي يقكـ بتكليد حمكؿ مبتكرة كفقان لمعايير

المعطاة ,كعندما ُينجز الميمة الرياضية المستندة كفؽ خطكات متسمسمة لكؿ
كمحكات مرتبطة بالمشكمة ُ
استراتيجية مف استراتيجيات ما كراء المعرفة نظ انر لخصكصيتيا ,فإف ذلؾ يؤدم إلى المعرفة كما فكؽ المعرفة

دكف ذكر الفرؽ الخفي بينيما.

وحيث أف عممية التفكير التي يقكـ بيا الدماغ ما ىي إال معالجات عقمية لممدخبلت الحسية مف أجؿ

ثـ إدراكيا كالحكـ عمييا بصكرة منطقية ,كاتخاذ الق اررات كحؿ المشكبلت ,كاستنادان إلى التقدـ
تكليد األفكارّ ,
يتـ تعميمو ميارات التفكير مف خبلؿ مجمكعة مف
المعرفي اليائؿ ,فبل بد لممتعمـ أف يككف مفك انر جيدان ,حيث ّ
الخطكات الكاضحة التي تبلئـ نمكه كقدراتو العقمية ,كما أف المقدرة عمى التفكير مكتسبة أكثر مف ككنيا

آثار إيجابية بالنسبة لمتحصيؿ كاإلبداع.
فطرية ,كأف تعميـ ميارات التفكير تحقؽ ان

كلتكضيح العبلقة بيف مككنات التفكير كما يتفرع عنيا مف ميارات ,أَكرد كؿ مف (عفانة كالخزندار,

 )134-133 :2009نمكذجان تربكيان مكضحان في الشكؿ ( ,)2.3يمكف استخدامو مف قبؿ المربيف كالمعمميف

ألغراض تعميـ التفكير كمياراتو.

 االستيعابوالتفسير
 المالحظة التطبيؽ -المقارنة

عمميات تفكير فوؽ معرفية
(ما وراء المعرفة)

عمميات تفكير مركبة

عمميات تفكير اساسية
المعرفةواالستدعاء

مكونات التفكير

التفكير
الناقد

التفكير
االبداعي

حؿ
المشكالت

اتخاذ
القرار

-استنباط

-التخيؿ

-التحميؿ

-تحديد اليدؼ

 -استقراء

 -األصالة

 -التركيب

 -توليد حموؿ

 -تقويـ

 -المرونة

 -التقويـ

 -دراسة الحموؿ

تخطيط
مراقبة

 -الطالقة

 -ترتيب الحموؿ

 -التصنيؼ

 -تقويـ الحموؿ

 -التمخيص

 -اختيار الحموؿ

 التنظيـشكؿ ()2.3
مكونات التفكير
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تقييـ

يتضح مما سبؽ ,أف عمميات ما فكؽ المعرفة تعد إحدل مككنات التفكير كىي تتضمف عمميات
التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقييـ ,إذ تستعيف بأنماط تفكيرية أبسط منيا في تقييـ عمميات التفكير األخرل
مثؿ :التفكير الناقد كحؿ المشكبلت ,لذا فإف التفكير في التفكير ُيعد مف المراتب العميا لمككنات التفكير,
حيث ُيستخدـ التفكير فكؽ المعرفي في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ألنو األشمؿ كاألقدر عمى تنمية
الميارات فكؽ المعرفية مف خبلؿ عمميات التفكير المتضمنة لدل المتعمميف.

 5.1.3أىمية اكتساب ميارات التفكير فوؽ المعرفي:
تحظى ميارات التفكير فكؽ المعرفي باىتماـ عدد كبير مف الباحثيف ,كالحظت الباحثة ذلؾ مف

خبلؿ كؿ مف "ككستا ككاليؾ" ( )Costa & Kallick, 2003المشار إلييا في نكفؿ كسعيفاف ( )2011حيث
لخصا أىميتيا في النقاط اآلتية:
ثـ العمؿ عمى المحافظة عمييا في أذىانيـ
 .1يمكف األفراد مف تطكير خطة عمؿ في المقاـ األكؿ ,كمف ّ
ثـ التأمؿ فييا ,كتقييميا عند اكتماليا ,كما أف مف شأف التخطيط لتكظيؼ استراتيجية
فترة مف الزمفّ ,
ما قبؿ البدء في عممية التنفيذ أف يساعد الفرد في متابعة الخطكات اإلجرائية المخطط ليا عند مستكل

المعرفة الكاعي طكؿ الفترة الزمنية التي يستغرقيا تنفيذ ىذا النشاط.

 .2يسيؿ عممية إصدار أحكاـ مؤقتة كمقارنة كتقييـ استعداد الفرد لمقياـ بأنشطة أخرل.
 .3يمكف الفرد مف مراقبة كتفسير كمبلحظة الق اررات التي يتخذىا.

ثـ تأثيرىا عمى اآلخريف ,كعمى البيئة التي يحيا فييا.
 .4يجعؿ الفرد أكثر إدراكان ألفعالو كمف ّ
 .5يطكر لدل الفرد اتجاىان سقراطيان في تكليد األسئمة الداخمية في أثناء البحث عف المعمكمات كالمعنى.
 .6يطكر ميارة تككيف الخرائط المفاىيمية ( )Concept Mapsقبؿ البدء في تنفيذ الميمات.

 .7يمكف األفراد مف مراقبة الخطط في أثناء تنفيذىا مع الكعي بإمكانية إجراء التصحيح البلزـ ,إذا تبيف

تـ رسميا ال تمبي مستكل التكقعات اإليجابية المنتظرة.
أف الخطة التي ّ
 .8ينمي لدل الفرد عممية التقييـ الذاتي ( )Self-Evaluationكالتي تعتبر مف العمميات العقمية الراقية
التي يقكـ بيا الفرد ,كذلؾ بيدؼ التحسيف.

 .9يمكف الطمبة مف جمع المعمكمات كحؿ المشكبلت التي تكاجييـ بسيكلة.
 .10يسيـ في تنمية أداء الطمبة ذكم األداء المنخفض مف خبلؿ إطبلؽ العناف لتفكيرىـ العقمي المكبكت.

 .11يعمؿ عمى تنمية اإلدراؾ اآللي لمميارات المحكرية في التفكير(نكفؿ كسعيفاف(269-286 :2011 ,

 6.1.3مكونات ما فوؽ المعرفة وتصنيفاتيا:
اختمؼ عمماء التربية كعمماء النفس عمى تصنيؼ ما فكؽ المعرفة نظ انر الختبلؼ مفيكمو عندىـ,

كفيما يمي بعض تصنيفات ما فكؽ المعرفة:
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 تصنيؼ "سيشرو ودينسوف" (:(Sehraw & Dennison
قدـ كؿ مف "سيشرك كدينسكف" ) (Schraw & Dennison, 1994شكبلن تنظيميان جديدان لمككنات ما

فكؽ المعرفة ,حيث يذكراف أف ما فكؽ المعرفة تشير إلى كعي الفرد ,كمقدرتو الشخصية عمى الفيـ كضبط
تعممو ,كأنيا عبارة عف ُبعديف ىما:

أوالً :المعرفة حوؿ المعرفة أو المعرفة اإلدراكية ,وتشمؿ:
 .1المعرفة التصريحية ) :)Declarative Knowledgeكىي معرفة الفرد حكؿ مياراتو ككسائؿ تفكيره
كقدراتو كمتعمـ.

 .2المعرفة اإلجرائية ) :(Procedural Knowledgeىي معرفة الفرد حكؿ كيفية استخداـ االستراتيجيات
المختمفة مف أجؿ انجاز اجراءات التعمـ.

 .3المعرفة الشرطية ) :)Conditional Knowledgeكىي معرفة الفرد حكؿ متى ,ككيؼ تككف
االستراتيجية فعالة.
ثانياً :تنظيـ المعرفة أو المعرفة التنظيمية ,وتشمؿ:
 .1التخطيط ) :)Planningيعني كضع الخطط كاألىداؼ كتحديد المصادر الرئيسية قبؿ التعمـ.

 .2إدارة المعمكمات ( :(Information Managementىي القدرة عمى استخداـ الميارات كاالستراتيجيات
في اتجاه محدد لممعالجة األكثر فعالية لممعمكمات كتتضمف (التنظيـ ,كالتفصيؿ كالتمخيص).

 .3المراقبة الذاتية ) :)Monitoringتعني كعي الفرد بما يستخدمو مف استراتيجيات مختمفة لمتعمـ.
 .4تعديؿ الغمكض ) :)Debuggingىك القدرة عمى استخداـ االستراتيجيات البديمة لتصحيح الفيـ
كأخطاء األداء.

 .5التقكيـ ) :)Evaluationىك القدرة عمى تحميؿ األداء كاالستراتيجيات الفعالة عقب حدكث التعمـ
).)Schraw & Dennison, 1994: 473-475
كما اتفؽ (عبد الحميد )302 :2000 ,مع تصنيؼ "سيشرك كدينسكف" ))Sehraw & Dennison
قسـ ما كراء المعرفة إلى مجاليف :األكؿ :التقكيـ الذاتي لممعرفة كيتضمف :المعرفة التقريرية,
كذلؾ عندما ّ
المعرفة اإلجرائية ,المعرفة الشرطية ,كالثاني :اإلدارة الذاتية لممعرفة كتتضمف :التخطيط ,التقكيـ ,التنظيـ
كيمكف تمخيص مجاالت ما كراء المعرفة بالشكؿ ( )3.3اآلتى:
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المجاؿ األوؿ :التقويـ الذاتي لممعرفة

المعرفة
التقريرية

المعرفة
االجرائية

المجاؿ الثاني :اإلدارة الذاتية لممعرفة

المعرفة
الشرطية

التخطيط

التقويـ

التنظيـ

شكؿ ()3.3
مجاالت ما وراء المعرفة

 تصنيؼ "ولف وفيميبس" ):)Wilen & Phillips

حدد "كلف كفيميبس" ) (Wilen & Phillips, 1995مككنيف رئيسييف لما كراء المعرفة كىما الكعي

كالسمكؾ ,فكعي الشخص لسمككو المعرفي خبلؿ الميمة التعميمية يتضمف الكعي باليدؼ منيا كالكعي بما
يعرفو بالفعؿ عنيا ,كالكعي بما ىك في حاجة إلى معرفتو كالكعي باالستراتيجيات كالميارات التي تسير التعمـ,
أما السمكؾ فيعني قدرة الفرد عمى التخطيط الستراتيجيات تعممو كمعالجة آية صعكبات تظير كقدرتو عمى

ممارسة أشكاؿ المراجعة كالضبط الذاتي لسمككو (الجندم كصادؽ.)346 :2001 ,
 تصنيؼ "إكسفورد" ):(Oxford R. L

تشير "إكسفكرد" ( )1996إلى أف استراتيجيات ما كراء المعرفة تتضمف ثبلث فئات ,ىي :تركيز
عممية التعمـ ,كالتنظيـ كالتخطيط كتقكيـ التعمـ ,كتشتمؿ كؿ فئة منيا عمى عدة استراتيجيات كاآلتي:
أوالً :تركيز عممية التعمـ :كتشتمؿ ىذه الفئة عمى ثبلث استراتيجيات تساعد المتعمـ عمى تكجيو

االنتباه نحك مياـ أك أنشطة أك ميارات معينة كىي :النظرة الشاممة كربط كؿ ما ىك جديد بما ىك معركؼ
مف قبؿ ,كتركيز االنتباه ,كتأجيؿ التحدث كالتركيز عمى االستماع.
ثانياً :التنظيـ والتخطيط لمتعمـ :كتشتمؿ ىذه الفئة عمى ست استراتيجيات ,جميعيا تساعد المتعمـ

عمى تنظيـ عممية التعمـ كتخطيطيا لتحقيؽ أكبر قدر مف االستفادة منيا كىي :فيـ عممية التعمـ ,كالتنظيـ,
كتحديد األىداؼ العامة كالخاصة ,كفيـ الغرض مف الميمة ,كالتخطيط لميمة معينة ,كالبحث عف فرص

لمممارسة العممية.
ثالثاً :تقويـ التعمـ :كتتضمف ىذه الفئة استراتيجيتيف ,كؿ منيما تساعد المتعمـ عمى مراجعة أدائو كىما

المراقبة الذاتية كالتقكيـ الذاتي ,كتيتـ المراقبة الذاتية بتحديد األخطاء التي تعكؽ الفيـ ,كتتبع مصدرىا,
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كمحاكلة الحد مف حدكثيا ,في حيف يعني التقكيـ الذاتي قدرة المتعمـ عمى تقكيـ مدل تقدمو في عممية التعمـ
(إكسفكرد.)121-115 :1996 ,
 تصنيؼ "أونيؿ وأبيدي" ):)Oneil & Abedi
كيتفؽ مع مما سبؽ "أكنيؿ كأبيدم" ( )Oneil & Abedi, 1996حيث يؤكداف عمى أنو ال يمكف أف
تكجد ما كراء المعرفة دكف أف يككف الشخص عمى كعي شعكرم بيا ,كلكنيما يميزاف بيف نكعيف مف ما كراء

المعرفة ىما:

 .1ما وراء المعرفة كحالة ) :)State Cognitionكتعتبر حالة عابرة لدل األشخاص في المكاقؼ
العقمية المختمفة ,كتتنكع كتتغير مع الزمف كتتسـ بالتخطيط كمراجعة الذات كالكعي بالذات.

 .2ما وراء المعرفة كسمة ) :)Trait Meta Cognitionكىي تعني الفركؽ الفردية الثابتة نسبيان
لئلستجابة في المكاقؼ العقمية ذات المستكيات المتنكعة مف ما كراء معرفة الحالة ,كأىـ ميارات ما

كراء المعرفة:

 الكعي ) :)Awarenessىك عممية شعكرية لدل الفرد.
 االستراتيجية المعرفية ) :)Cognitive Strategyتعني أنو ال بد أف يككف لدل الفرد استراتيجية
محددة لمراقبة أم نشاط عقمي يقكـ بأدائو.

 التخطيط ( :(Planningيشير إلى أف لمفرد ىدفان معينان يسعى لتحقيقو مف خبلؿ كضع خطة كاضحة.

 المراقبة الذاتية ( :(Self–Monitoringتشير إلى امتبلؾ الفرد ميكانيزـ مراجعة الذات لمراقبة تحقيؽ
ىدفو (.)Oneil & Abedi, 1996: 244

 تصنيؼ وليـ عبيد:

يؤكد عبيد ( )2000عمى أف ما كراء المعرفة تُصنؼ إلى ثبلثة صنكؼ مف السمكؾ العقمي ىي:
 .1معرفة الفرد عف عمميات فكره الشخصي كمدل دقتو في كصؼ تفكيره.

 .2التحكـ كالضبط الذاتي كمدل متابعة الفرد لما يقكـ بو عند انشغالو بعمؿ عقمي ,مثؿ حؿ مشكمة معينة
كمراقبة جكدة استخداـ الفرد ليذه المتابعة في ىدل كارشاد نشاطو الذىني في حؿ ىذه المشكمة.

 .3معتقدات الفرد كحدسياتو الكجدانية فيما يتعمؽ بفكره عف المجاؿ الذم يفكر فيو كمدل تأثير ىذه
المعتقدات في طريقة تفكيره (عبيد.)7-6 :2000 ,
مف العرض السابؽ لمكونات ما فوؽ المعرفة وتصنيفاتيا يتضح ما يمي:
 .1اتفؽ معظـ عمماء التربية كعمـ النفس عمى أف ما فكؽ المعرفة تتككف مف المعرفة عف المعرفة كالتنظيـ
الذاتي لميكانيزـ التفكير كمراقبة الذات لتحقيؽ اليدؼ مف التعمـ.

 .2عند تدريب المتعمميف عمى ميارات التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقييـ ,عمى المعمـ أف ُي ِ
عرضيُـ
لمشكبلت أك مياـ رياضية يتطمب إنجازىا التفكير العميؽ التخاذ القرار الذاتي المناسب لحميا.
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 .3تتميز ما فكؽ المعرفة بقدرة المتعمـ عمى الكعي بعممياتو العقمية كقدرتو عمى كضع الخطط المناسبة
لتحقيؽ ىدؼ التعمـ كاستخداـ االستراتيجيات المناسبة في المكاقؼ التعميمية المختمفة.

 .4مفيكـ ما فكؽ المعرفة مف أعمى مستكيات التفكير كالنشاط العقمي ,كيحتاج إلى التدريب كالممارسة
حتى يصؿ المتعمـ إلى الحمكؿ اإلبتكارية.
بينما يضيؼ "استيبؾ" ( )Stipek, 1998أف ما كراء المعرفة يمكف استخداميا كاستراتيجية لمتعمـ
الذاتي ,حيث تشمؿ التخطيط ككضع األىداؼ ,كأنيا عبارة عف مككنيف ىما:
 .1استراتيجية ما وراء المعرفة :كىي القدرة عمى استخداـ االستراتيجية المعرفية في تحسيف ما نتعممو مف
خبلؿ صياغة أك كضع األىداؼ كالتخطيط ككتابة المذكرات كالتكرار كالتدريب كتقكية الذاكرة كالمقارنة
لمفيـ كاالستدالؿ كالتنبؤ.

 .2ميارات ما وراء المعرفة :كتشير إلى الكعي بما نمتمكو مف قدرات كاستراتيجيات كمصادر ككسائؿ
نحتاجيا ألداء المياـ بفعالية أكثر (.)Stipek, 1998: 21
كيشير العتكـ كآخركف ( )2011إلى أف اليدؼ الرئيس لمعظـ الباحثيف في مجاؿ التدرب عمى

االستراتيجية ,ىك معرفة كيؼ تساىـ ىذه االستراتيجيات ما كراء المعرفية في استعراض األفكار المتضاربة,

كايجاد تسكيات معينة لفيـ المكاضيع التي تتناكليا ,إضافة إلى معرفة كيؼ تؤثر األنكاع المختمفة مف
االستراتيجيات ما كراء المعرفية الداعمة لمتعميـ عمى انخراط الطمبة في ىذه الفعاليات ما كراء المعرفية (العتكـ
كآخركف.)286 :2011 ,

بناء عمى ما سبؽ ,فإف المتعمـ الناجح يقكـ بالتأمؿ في عممياتو العقمية المتضمنة في التفكير حيث
يقكـ بتنظيميا كتكامميا كمتابعتيا كتقييميا في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,كبصرؼ النظر عف

مدل إدراؾ المتعمـ لسمككو الذكي ,لذا قاـ الباحثكف باكتشاؼ استراتيجيات ما كراء المعرفة كالتي أثبتت

الدراسات السابقة فعاليتيا في تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,حيث أنيا جعمت المتعمـ مشاركان فعاالن في
عممية التعمـ كأثنائيا كبعدىا ,كذلؾ في المكاقؼ التعميمية المختمفة.

وفي ىذا الصدد أكد "لندستركـ" ) (Lindstroom, 1995عمى أف المتعمـ الذم يمتمؾ ميارات ما
فكؽ المعرفة يمتاز بقدرتو عمى:
 .1تكجيو كتنظيـ عممية تعممو كتحمؿ مسؤكليتيا.

 .2استخداـ ميارات التفكير لتكجيو تفكيره كتحسينو.

 .3اتخاذ الق اررات المناسبة في مكاقؼ حياتو المختمفة.
 .4التعامؿ بفعالية مع المعمكمات مف مصادرىا المختمفة سعيان كراء تحقيؽ مستكل أفضؿ مف ىذه
المعمكمات ,كتكظيفيا في مكاقؼ حياتو اليكمية.

 .5اختيار اإلجراءات المناسبة لممكقؼ التعميمي الذم يمر بو (.)Lindstroom, 1995: 28
41

 7.1.3ميارات التفكير فوؽ المعرفي:
تتضمف ميارات التفكير فكؽ المعرفي نشاطات عقمية تجعؿ المتعمـ قاد انر عمى إدارة عممياتو

التفكيرية ,كمف ىذه النشاطات :تخطيط التفكير ,كمراقبة التفكير لمعرفة سير العمؿ نحك حؿ المشكبلت كأداء

المياـ الرياضية ,كتقييـ السمكؾ الذم يقكـ بو المتعمـ مف أجؿ اتخاذ الق اررات المناسبة حكؿ األداء المطمكب.

كيمثؿ عبد العزيز ( )2009ميارات التفكير فكؽ المعرفي في ثبلثة ميارات كىي :التخطيط,
كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقييـ ,حيث تنقسـ كؿ ميارة إلى ميارات فرعية كما يمي:
 .1ميارة التخطيط :كيشمؿ اختيار استراتيجية التنفيذ ,كترتيب تسمسؿ العمميات أك الخطكات ,كتحديد
العكائؽ المحتممة ,كتحديد أساليب مكاجية الصعكبات كاألخطاء ,كالتنبؤ بالنتائج المرغكبة أك المتكقعة.

 .2ميارة المراقبة والتحكـ :كتشمؿ االحتفاظ باليدؼ في بؤرة اىتماـ الفرد ,كالحفاظ عمى تسمسؿ
الخطكات ,كمعرفة متى يتحقؽ ىدؼ فرعي ,كمعرفة متى يجب االنتقاؿ إلى العممية التالية ,كاختيار
العممية المناسبة التي تتبع في السياؽ ,كاكتشاؼ المعكقات.

 .3ميارة التقييـ :كيشمؿ تقييـ تحقؽ اليدؼ ,كالحكـ عمى دقة النتائج ,كتقييـ مدل مناسبة األساليب
المستخدمة ,كتقييـ فاعمية الخطة (عبد العزيز.)213-212 :2009 ,
كما يرل "ستيرنبرج" ( )Sterrnberg, 1998أف ميارات ما فكؽ المعرفة تشتمؿ عمى ثبلث فئات

رئيسة ىي :التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقكيـ كتضـ كؿ فئة مف ىذه الفئات عددان مف الميارات الفرعية

يمكف تمخيصيا في ما يمي:

 .1التخطيط :ىي قدرة المتعمـ عمى تحديد ماذا يريد أف يعمؿ؟ كأيف كمتى ككيؼ؟ كفي تعميـ ىذه الميارة
يتـ التركيز عمى بعض الجكانب مثؿ :كيفية تحديد مشكمة ما كتحديد أىداؼ دراستيا أك الخطكات التي
ّ
تتبع في بحثيا كالعقبات كاألخطاء المحتممة كبدائؿ الحمكؿ.

 .2المراقبة والتحكـ :ىي القدرة عمى تحديد االستراتيجيات كمعرفة متى يمكف اإلنتقاؿ مف مرحمة إلى
مرحمة تالية ككيؼ تكتشؼ العقبات األخطاء ككيفية التغمب عمييا.

تـ التكصؿ
 .3التقويـ :ىي القدرة عمى التحكـ في مدل تحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ فحص النتائج التي ّ
تـ تبنييا لتحقيؽ أىداؼ التعمـ (القكاسمة كأبك غزلة.)247-246 :2013 ,
إلييا كاالستراتيجيات التي ّ
أما "سكراك" ) (Schraw, 1998فقد اقترح مجمكعة مف األسئمة لمساعدة الطمبة عمى مراقبة
تحكميـ ,كسيطرتيـ عمى عمميات ما فكؽ المعرفة لكؿ ميارة مف ىذه الميارات كذلؾ كما يمي:
 ميارة التخطيط :كتتضمف األسئمة التالية:
ما طبيعة الميمة؟ كما ىدفي الذم أسعى إلى تحقيقو؟ كما المعمكمات كاالستراتيجيات التي أحتاجيا؟ ككـ

قد انر مف الكقت كالمكارد أحتاج؟
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 ميارة المراقبة والتحكـ :كتتضمف األسئمة التالية:
عمي إجراء تغييرات؟
ىؿ ّ
لدم فيـ كاضح لما أفعمو؟ كىؿ لمميمة معنى؟ كىؿ أبمغ أىدافي؟ كىؿ يتعيف ّ

 ميارة التقويـ :كتتضمف األسئمة التالية:

لدم؟ كما الذم لـ ينجح؟ كىؿ أقكـ بعممي بشكؿ مختمؼ في المرة
ىؿ بمغت أىدافي؟ كما الذم نجح ّ
القادمة؟ (العتكـ كآخركف.)275 :2011 ,
كما تحدثت "جاما" ) (Gama, 2001عف ثماف ميارات فكؽ المعرفية كىي:
 .1الكعي بمستكل فيـ الفرد لممشكمة.

 .2كعي الفرد بمكاطف القكة كالضعؼ ككعيو بقدرتو عمى حؿ المشكبلت.
 .3كعي الفرد بخبراتو السابقة.

 .4تنظيـ المعرفة السابقة الستخداميا في مكاقؼ مشابية.
 .5تنظيـ االستراتيجيات.

 .6تنظيـ األعماؿ كالق اررات لتتكافؽ مع الخطط الجديدة لحؿ المشكمة.
 .7تقكيـ الخطط المستخدمة تجاه الحؿ.

 .8تقكيـ فاعمية االستراتيجية المختارة (أبك رياش كآخركف.)193 :2009 ,
تقدـ ,يتفؽ معظـ الباحثكف عمى ثبلث ميارات رئيسة لميارات التفكير فكؽ المعرفي كىي:
مما ّ
تبنت الباحثة تصنيؼ
أف كؿ منيا يتفرع إلى ميارات فرعية ,كقد ّ
التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقكيـ حيث ّ
عبد العزيز ( )2009لميارات التفكير فكؽ المعرفي المتمثمة في (التخطيط ,المراقبة كالتحكـ ,التقييـ).

كما تحدد كاظـ ( )2009عممية التعمـ التي تمر بيا ميارات التفكير فكؽ المعرفي بثبلثة مراحؿ ىي:
المرحمة األولى :تركز عمى إثارة الدافعية لدل المتعمـ مف خبلؿ المثيرات التي تعرض عميو لتكفير الفرص
لو لمتكصؿ إلى أفضؿ كسيمة إلنجاز الميمات المطمكبة.
كيتـ ذلؾ بطريقتيف :األكلى بكجكد نمكذج يبلحظو المتعمـ
المرحمة الثانية :تكظيؼ المتعمـ لما سيقكـ بوّ ,
كالثاني يعتمد عمى التجربة الذاتية لو.
المرحمة الثالثة :تطكير قدرة المتعمـ عمى التحدث إلى الذات ,لتمكيف الفرد مف فيـ العمميات المعرفية,
كلتطكير مياراتو عف طريؽ الممارسة ,مع نقؿ ىذه الميارة إلى مكاقؼ جديدة.
المرحمة الرابعة :تكظيؼ العمميات المعرفية بطريقة آلية كفعالة (كاظـ.(51 :2009 ,
وتحفي ازً لما سبؽ ,فإف المراحؿ التي يمر بيا التدريب عمى ميارات التفكير فكؽ المعرفي كذلؾ لحؿ

المشكبلت كأداء المياـ الرياضية يؤدم إلى نمكىا مف خبلؿ تقديـ المثيرات كالنماذج التي تُشغؿ عقؿ المتعمـ
لمتفكير في فيـ العمميات المعرفية كما فكؽ المعرفية عف طريؽ ممارستيا كالحكـ عمييا كتقييميا.
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 8.1.3أىداؼ ممارسة ميارات التفكير فوؽ المعرفي:
تيدؼ ميارات التفكير فكؽ المعرفي إلى تعميـ الطمبة التفكير بميارة مف خبلؿ تدريبيـ عمى أف
يفكركا بإ ستقبللية ,كيكجيكف أنفسيـ بأنفسيـ ,مبتعديف عف التمقي مف قبؿ المعمميف ,حيث أنو عندما تسأؿ

الطالب حكؿ إجابتو لسؤاؿ ما مثؿ :كيؼ قمت بحؿ تمؾ المشكمة؟ ما ىي االستراتيجيات التي لديؾ؟ بماذا

فكرت لتصؿ إلى الحؿ؟ غالبان يجيب المتعمـ ال أعرؼ ,لقد قمت بذلؾ دكف أف أعرؼ كيؼ؟ ,كبالتالي ييدؼ
التدريب عمى ميارات فكؽ التفكير إلى( :القكاسمة كأبك غزلة(247 :2013 ,
 .1مراقبة عمميات التفكير كضبطيا.
 .2تكجيو المتعمـ في أثناء التفكير.

 .3إثارة كعي المتعمـ بكيؼ يفكر كطريقتو في مكاجية المشكمة.

 .4زيادة قدرة المتعمـ عمى مقاكمة الرغبة في العمؿ المندفع كالمتيكر بأسمكب نمطي كتقميدم.
 .5تجنب الكقكع في االستجابة الصارمة غير المرنة كيتسـ بالتأني كالمركنة.
كأشار العتكـ كآخركف ( )2011إلى أف المختبرات التربكية إلقميـ الكسط الشمالي (North Central
) Regional Educational Laboratory (NCREL), 1995تبرز عدد مف األسئمة التي يجب عمى

الطالب أف يسأليا لنفسو قبؿ ,كأثناء ,كبعد تنفيذ آية ميمة يقكـ بيا ,أك ينكم القياـ بيا كما ىي مكضحة في
الجدكؿ (( :)2.3العتكـ كآخركف)281 :2011 ,

جدوؿ ()2.3
األسئمة التي يثيرىا المتعمـ قبؿ وأثناء وبعد أداء الميمة
التخطيط ((Planning
ويكوف قبؿ أداء الميمة
ما المعرفة السابقة التي يمكف أف

تساعدني في ىذه الميمة؟

في أى اتجاه أريد أف يأخذني تفكيري؟
عمي أف أعمؿ أوالً؟
ماذا ّ
لماذا قرأت ىذا الجزء؟
كـ مف الوقت أحتاج إلنجاز الميمة؟

المراقبة ))Monitoring

التقويـ ((Evaluation

ويكوف أثناء أداء الميمة

ويكوف بعد أداء الميمة
ىؿ طريقة تفكيري زودتني بأقؿ أو أكثر

كيؼ أعمؿ؟
ىؿ أنا في المسار الصحيح؟

مما كنت أتوقع؟

ما الذي عممتو مختمفاً؟

كيؼ يمكف أف أكمؿ؟
ما ىي المعمومات الميمة التي يجب أف

أتذكرىا؟

ىؿ تحركت في مسارات مختمفة؟ ما األشياء

التي أحتاج عمميا إذا لـ أفيـ المطموب؟

إلى أي درجة يخدمني ىذا المسار مف

التفكير في المشكالت األخرى؟

ىؿ أنا بحاجة لمرجوع في الميمة لسد

الثغرات في فيمي أو إضافة فيـ جديد؟

يتضح مما ُذكر سابقاً ,أف التدريب عمى ميارات التفكير فكؽ المعرفي يمثؿ أعمى مستكيات النشاط

العقمي الذم يجعؿ المتعمـ كاعيان لنشاطات تفكيره ,كذلؾ مف خبلؿ التفكير بصكت عاؿ أك الحديث مع الذات
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كالذم ييدؼ إلى متابعة حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية كمراجعتيا بشكؿ مستمر حتى يسيـ في عممية
تطكير العمميات العقمية لديو كتحسيف تعممو.
كما أكد أبك ندل ( )2013عمى خصائص المتعمميف المكتسبيف لميارات التفكير فكؽ المعرفي في
النقاط التالية:
 .1تكجيو كتنظيـ عممية التعمـ كتحمؿ مسئكليتيا ,كاتخاذ اإلجراءات المناسبة لعمميات التعمـ المختمفة مف
تخطيط كتنظيـ كمتابعة كتقكيـ.

 .2استخداـ ميارات التفكير المختمفة لتكجيو تفكيرىـ كتحسينو.
 .3اتخاذ الق اررات المناسبة في حياتيـ اليكمية.

 .4التعامؿ بفاعمية مع المعمكمات مف مصادرىا المختمفة سعيان لتحقيؽ فيـ أفضؿ ليذه المعمكمات
كتكظيفيا في مكاقؼ الحياة المختمفة.

 .5الكعي بمستكل فيميـ لمكضكع التعمـ ,كبمعرفتيـ السابقة حكؿ مكضكع التعمـ ,كقدرتيـ عمى تذكر
المعرفة السابقة المرتبطة بيذا المكضكع.

 .6تنظيـ المعرفة السابقة كاستخداميا في مكاقؼ التعمـ المختمفة.

 .7تنظيـ استراتيجيات التعمـ كاختيار االستراتيجيات التي يمكف استخداميا دكف غيرىا في عممية تعمـ
معينة (أبك ندل.)37 :2013 ,

 2.3المبحث الثاني :استراتيجيات ما وراء المعرفة.
 1.2.3مفيوـ استراتيجيات ما وراء المعرفة:
ثـ
تزايد اإلىتماـ باستراتيجيات ما كراء المعرفة نظ انر لدكرىا الكبير في بناء المعرفة كتخزينيا كمف ّ
تكظيفيا لدل المتعمميف ,فالفكرة الرئيسة الستراتيجيات ما كراء المعرفة تقكـ عمى التأمؿ في العمميات

المتضمنة في حؿ المشكبلت ,فمذلؾ ركز بعض التربكييف عمى مفيكـ استراتيجيات ما ك ارء المعرفة؛ فيناؾ

مجمكعة مف التعريفات السائدة عمى الساحة التربكية؛ حيث:

عرفيا عبد السبلـ ( )2001بأنيا" :مجمكعة مف اإلجراءات التي تتعمؽ بتأمؿ المتعمـ في عممياتو

العقمية ,كتكظيفيا في الظركؼ المناسبة ,كمراجعة درجة نجاحو" (عبد السبلـ.)96 :2001 ,

فيما يشير الحاركني كحسف ( )2004بأنيا" :تمؾ الطرؽ كاإلجراءات كاألدكات التي تُمكف المتعمـ مف
التكقع الصحيح لمنجاح أك الفشؿ أثناء القياـ بميمة التعمـ ,كاختيار االستراتيجية المناسبة التي تتفؽ كطبيعة

ىذه الميمة ,كقدرة المتعمـ عمى التقكيـ الذاتي أثناء القياـ بالعمؿ كتغيير مسار التفكير كالعمؿ بما يناسب

المكقؼ التعميمي كالقدرة عمى التحقؽ مف صحة ما كصؿ إليو مف نتيجة" (الحاركني كحسف.)7 :2004 ,

44

أما الشربيني كالطناكم (ُ )2006يعرفاىا بأنيا" :مجمكعة مف اإلجراءات التي يقكـ بيا المتعمـ بيدؼ
تحقيؽ متطمبات التعمـ ,كالمعرفة بطبيعة التعمـ كعممياتو كأغراضو كالكعى باإلجراءات كاألنشطة التي ينبغي
القياـ بيا لتحقيؽ نتيجة معينة كالتحكـ الذاتي في عممية التعمـ كتكجيييا كبذلؾ يتحمؿ مسئكلية تعمـ ذاتو مف

خبلؿ استخداـ معارفو كمعتقداتو كعمميات التفكير في تحكيؿ المفاىيـ كالحقائؽ إلى معاني يمكف استخداميا

في حؿ ما يكاجيو مف مشكبلت حياتية" (الشربيني كالطناكم.)38 :2006 ,

كما عمدت البنا ( )2008إلى تعريفيا بأنيا" :مجمكعة مف الخطكات كالممارسات التي يتبعيا المعمـ
داخؿ الفصؿ الدراسي مف أجؿ تكجيو سمكؾ المتعمميف إلى الكعي بعممياتيـ المعرفية كتفكيرىـ كذلؾ قبؿ
كأثناء كبعد الدراسة بما ي ِ
مكنيـ مف تنمية ميارات ما كراء المعرفة" (البنا.)42 :2008 ,
ُ
في ضوء التعريفات السابقة الستراتيجيات ما وراء المعرفة ,تستقرئ الباحثة ما يمي:
 .1ركزت عمى المتعمـ محكر العممية التعميمية ألنو ِ
باف لممعرفة ,كمتأمؿ لطبيعة العمميات الذىنية
المتضمنة مف خبلؿ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 .2اعتمدت عمى سمكؾ المتعمـ الذكي بكاسطة اإلجراءات التي يقكـ بيا قبؿ كأثناء كبعد التعمـ لمقياـ
بالعمميات المعرفية أك ما فكؽ المعرفية كبالتالي جعمت عممية التعمـ لديو أكثر نمكان كتطك انر.

 .3أظيرت كعي المتعمـ بالعمميات المعرفية التي يستعمميا أثناء تعممو كاف كاف يستخدميا بشكؿ جيد أـ
ال ,حيث أنيا تمثؿ عنص انر ىامان في اتخاذ الق اررات في المكاقؼ الحياتية المختمفة.

 .4كجكب التدريب عمى ميارات التفكير فكؽ المعرفي كىي( :ميارة التخطيط ,كميارة المراقبة كالتحكـ,
كميارة التقييـ) قبؿ كأثناء كبعد عممية التعمـ.

 2.2.3الفرؽ بيف االستراتيجيات المعرفية واالستراتيجيات ما وراء المعرفية:
االستراتيجيات المعرفية ىي طرائؽ عامة يقكـ بيا المتعمـ مف أجؿ التذكر كاإلدراؾ كربط المعمكمات

الجديدة بالقديمة كمعالجتيا عقميان ,أما االستراتيجيات ما كراء المعرفية فيي سمسمة مف العمميات العقمية

كاألنشطة المعرفية التي تُستخدـ مف أجؿ التأكد مف تحقؽ األىداؼ المعرفية كالتي تشتمؿ عمى ميارة
التخطيط ,كميارة المراقبة كالتحكـ ,كميارة التقييـ ليذه األنشطة.
لذا تختمؼ استراتيجيات التعمـ المعرفية عف استراتيجيات التعمـ ما كراء المعرفية مف حيث أف
االستراتيجيات المعرفية تستخدـ في مساعدة المتعمـ لمكصكؿ إلى ىدؼ معيف ,كأيضان مساعدتو في عممية

معالجة المعمكمات ,بينما استراتيجيات ما كراء المعرفية تستخدـ لضماف الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد,
كيستخدميا المتعمـ عندما يخطط ,أك يراقب أك ُيقكـ عممية تعممو (السيد.)29 :2002 ,

كاالستراتيجيات المعرفية كما كراء المعرفية يمكف أف تككف متضمنة في نفس االستراتيجية ,مثؿ :التساؤؿ

يمكف اعتباره استراتيجية معرفية كاستراتيجية ما كراء معرفية كلمتمييز بيف الحالتيف يعتمد عمى الغرض مف
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استخداـ تمؾ االستراتيجية ,فيمكف أف يستخدـ الفرد استراتيجية التساؤؿ الذاتي أثناء القراءة ككسيمة لمحصكؿ
عمى المعرفة (معرفي) ,أك كأسمكب لمتكجيو أثناء القراءة (ما كراء المعرفة) (.)White, 2003: 32
ولع ّؿ في الرياضيات ُيمكف استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة ,ففي حؿ المشكبلت كأداء المياـ
الرياضية يقكـ المتعمـ كىك عمى كعي تاـ بقدراتو الذىنية قبؿ كأثناء كبعد التعمـ ,بمراقبة كمتابعة سمككو في
إيجاد أفكار جديدة ,كالكقكؼ عند األخطاء التي يمكف أف يقع فييا ,أم أف دكره ال يقؼ عند مجرد فيـ

تـ تكصؿ إليو كذلؾ لطرح
المشكمة أك الميمة الرياضية بؿ إدراكيا مف أجؿ ىدؼ أعمى كىك تقييـ الحؿ الذم ّ
حمكؿ إبتكارية أخرل في مكاقؼ تعميمية مشابية.
بينما يذكر "فبلفؿ" ( )Flavell, 1979أنو ربما ال يككف فرقان كاضحان كجميان بيف االستراتيجيات

المعرفية كاالستراتيجيات ما كراء المعرفية كقد يكمف الفرؽ الكحيد بينيما في الكيفية التي يتـ فييا استخداـ

المعمكمات كاليدؼ منيا ,كعمكمان يمكف إبراز الفرؽ بينيما عمى النحك اآلتي:

 .1تستخدـ االستراتيجيات المعرفية عمى نحك مباشر عمى الميمات (تعمـ خبرة ,حؿ مشكمة  ,)...أم أنيا

تستخدـ لتحقيؽ ىدؼ معيف ,في حيف تستخدـ ما كراء المعرفية لمتخطيط لمعمميات المعرفية ككيفية

تنفيذىا كمراقبة سير عمميا كتقييـ نتائجيا أم التأكد مف تحقيؽ اليدؼ.

 .2االستراتيجيات ما كراء المعرفية قد تسبؽ أك تأتي بعد االستراتيجيات المعرفية.

 .3االستراتيجيات ما كراء المعرفية تصبح أكثر إلحاحان عندما تفشؿ االستراتيجيات المعرفية في تحقيؽ
أىدافيا حيث يعمد الفرد إلى مراجعة أنشطتو المعرفية كالحكـ عمى مدل فعاليتيا.

 .4كبلىما قد يستخدـ االستراتيجيات نفسيا كالتخطيط كالتساؤؿ مثبلن كلكف مع اختبلؼ اليدؼ مف
استخداميا فالتساؤؿ في االستراتيجيات المعرفية ربما يستخدـ كأداة الكتساب المعرفة في حيف يستخدـ

في االستراتيجيات ما كراء المعرفية كأداة لمتأكد مف تحقيؽ التعمـ أك الحكـ عمى فعالية االستراتيجية

المعرفية في تنفيذ الميمة التعميمية (سعيد كالقركف.)397-396 :2010 ,

مما سبؽُ ,يفسر الفرؽ الجمي بيف االستراتيجيات المعرفية كاالستراتيجيات ما كراء المعرفية في أف
كبلىما يعتمد عمى اآلخر فأم محاكلة الختيار أحداىما بمعزؿ عف األخرل قد ال تعطي صكرة كاضحة

عنيا ,فبل يمكف ممارسة عمميات ما فكؽ المعرفة بدكف استخداـ المعرفة كالعكس صحيح ,كيعني ذلؾ أنو ال

يمكف لممتعمـ أف يقكـ بحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية دكف المجكء إلى المعرفة كما فكؽ المعرفة معان

فيما عمميتاف متداخمتاف فالعبلقة بينيما مترابطة كمتماسكة ,حيث أف المعرفة عممية مكتسبة كما فكؽ المعرفة

تعبر عف كعي المتعمـ كادراكو كفيمو ليذه المعرفة المكتسبة.

 3.2.3أىمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات:
ال يقتصر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة لمتدريس لفئات عمرية معينة ,كلكف يمكف استخداميا

في التدريس لمختمؼ الفئات العمرية لممتعمميف ذكم القدرات المختمفة.
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لذلؾ فإف استخداـ المتعمميف الستراتيجيات ما كراء المعرفة يزيد مف كعييـ بما يدرسكنو في المكقؼ
تـ تعمميـ
التعميمي "كعي بالميمة" ,كبكيفية تعمميـ عمى النحك األمثؿ "كعي باالستراتيجية" ,إلى أم مدل ّ
"كعي باألداء" (عبد الصبكر ,)2 :2000 ,ألف كعي المتعمـ بعممية التفكير ي ِ
مكنوُ مف تطبيؽ ىذا التفكير في
ُ

مكاقؼ مشابية ,كأف استخداـ المتعمميف الستراتيجيات ما كراء المعرفة في مكاقؼ التعمـ المختمفة يساعد عمى
تكفير بيئة تعميمية تبعث عمى التفكير (شيدة كآخركف.)146 :2012 ,

فاستراتيجيات ما كراء المعرفة عند استخداميا في تدريس الرياضيات تنمي لدل المتعمميف الكعي
بالتفكير حيث تركز عمى الدكر الذم يقكـ بو المتعمـ أثناء عممية التعمـ كذلؾ لتنمية قدرتو عمى التحكـ في

حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية مف خبلؿ تخطيط كتنظيـ ككصؼ ما لديو مف معرفة سابقة كما يحتاج
إلى معرفتو ,كمتابعة تقدمو في التعمـ ,كقيامو بتقييـ ذاتو ,كمراقبة مدل نجاحو.
لذا تعتبر استراتيجيات التفكير في ما كراء المعرفية أحد أىـ االتجاىات الحديثة في تعميـ كتعمـ
الرياضيات ,كما تيتـ استراتيجية ما كراء المعرفة بكيفية جعؿ المتعمـ يفكر بنفسو في حؿ المشكبلت ,أكثر
مف مجرد إعطائو إجابات محددة ,أك إلقاء معمكمات كحقائؽ رياضية يقكـ بحفظيا ,كاالىتماـ بأفكاره,

كمداخمو في حؿ المسائؿ إنطبلقان مف ضركرة تنظيـ التعمـ بصكت مسمكع ,بما يناسب حاجات كاىتمامات

المتعمـ كمستكل مياراتو الخاصة (بيكمي كالجندم.)35 :2013 ,

كفي ىذا الصدد يؤكد اإلماـ ( )2000أف حؿ المشكمة الرياضية يعد نشاطان معرفيان معقدان كيتطمب

عمميات تتحدل التطبيؽ المباشر لمعرفة المحتكل الرياضي ,كبذلؾ فيي تتطمب معرفة كافية باالستراتيجيات

المعرفية ,كاالستراتيجيات ما كراء المعرفية التي تسيؿ االستخداـ المبلئـ ليذه المعرفة ,حيث أف العبلقة بيف
ما كراء المعرفة كالنجاح في حؿ المشكبلت الرياضية يتحقؽ مف خبلؿ التفاعؿ بيف السمككيات المعرفية كما

كراء المعرفية ,فالكعي بالمعرفة كالقدرة عمى تنظيميا يظير جميان في كيفية حؿ المشكبلت الرياضية لدل

المتعمميف (اإلماـ.)165 :2000 ,

ومف الطريؼ ,أف تتمثؿ أىمية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تشجيع المتعمـ عمى الكعي بالتفكير
مف خبلؿ التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقييـ لؤلىداؼ المعرفية في الرياضيات كجزء متكامؿ مع الحياة

اليكمية ,حيث تُمكنو مف عمؿ ارتباطات بيف مفاىيـ الرياضيات كالعالـ الحقيقي لو.

باإلضافة إلى ما سبؽ ,اقتصرت كؿ مف األعسر ( )1998كعبيد ( )2004أىداؼ استراتيجيات ما
كراء المعرفة في تدريس الرياضيات بالنقاط التالية:
 .1تحسف قدرة المتعمميف عمى الفيـ كحؿ المشكبلت.
 .2تشجيع المتعممكف عمى التفكير ,كتنميتو مف خبلؿ تكجيييـ إلى العمميات العقمية التي يقكمكف بيا أثناء
التعمـ.
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 .3تكجيو المتعممكف إلى القياـ بدكر إيجابي في جمع المعمكمات كتنظيميا كمتابعتيا كتقييميا أثناء قياميـ
بعممية التعمـ.

 .4تشجيع المتعممكف عمى ممارسة أنكاع مختمفة مف التفكير كخاصة التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي.
 .5مساعدة المتعممكف عمى تنمية قدراتيـ عمى تخطيط كمراقبة كتنظيـ أنشطتيـ المعرفية أثناء عممية
التعمـ.

 .6تحكيؿ حجرة الدراسة إلى بيئة تعميمية تبعث عمى التفكير كممارسة عمميات ما فكؽ المعرفة ,كليس
ذلؾ فقط بؿ كالتحكـ في ىذه العمميات.

 .7التقميؿ مف صعكبات التعمـ التي قد تكاجو المتعمميف أثناء عممية التعمـ.
 .8تشجيع المتعممكف في التفكير فيما يفكركف فيو كاختيار الطرؽ األيسر كاألبسط لحؿ المشكبلت
(األعسر( ,)167 :1998 ,عبيد.)9 :2004 ,

 4.2.3أنواع استراتيجيات ما وراء المعرفة وكيفية التدريب عمييا:
تعددت استراتيجيات ما كراء المعرفة التي استُ ِ
خدمت في تدريس المجاالت العممية المختمفة ,كما أف
لكؿ منيا خصائص كخطكات معينة ,فقد أشار بيمكؿ ( )2004إلى أف استراتيجيات ما كراء المعرفة تشمؿ

إحدل كثبلثيف استراتيجية مختمفة منيا:

( K.W.Lأعرؼ – أريد أف أعرؼ – تعممت) – التساؤؿ الذاتي– المنظمات المتقدمة – خطة ما
قبؿ القراءة – التفكير بصكت عاؿ– النمذجة– التعمـ التعاكني– التمخيص– التدريس الكسيط لمنص القرائي–

) )SRSR) –)PQ4Rلمفيـ القرائي– دراسة النص القرائي بتمعف ( – )PARTSإطارات فيـ القصة –
) )PRSRلمفيـ القرائي– تجميع المعمكمات– تنشيط المعرفة السابقة – عبلقات السؤاؿ كالجكاب – تنبأ,
حدد ,أضؼ ,دكف– ) – )PSQ5Rالعصؼ الذىني– التدريس التبادلي– البنائية – عمؿ األشكاؿ

التكضيحية – ( –(SQ3Rاقرأ ,أسأؿ نفسؾ ,أعد الصياغة –) )REAPلمفيـ القرائي– متعددة المسارات
لمفيـ – استخبلص االستنتاجات – ) )PRORلمفيـ القرائي -خرائط المفاىيـ كالشكؿ  –Vاستخداـ األمثمة –
التعمـ مف خبلؿ األنشطة – التشبييات كعمؿ الرسكمات (بيمكؿ.)260-183 :2004 ,

كما أظيرت "ككستا" ) )Costa, 1991بعضان مف ىذه االستراتيجيات مثؿ :التخطيط – تكليد

األسئمة – التمخيص – االختيار القصدم الكاعي – التقكيـ بمعايير متعددة – إعطاء الثقة كالتقدير– عدـ
قبكؿ مف المتعمميف كممة "ال أستطيع" – إعادة صياغة األفكار– صياغة سمككيات الطبلب في صكرة إجرائية

– تكضيح المصطمحات – لعب األدكار كالمحاكاة – كتابة التقارير كالمذكرات اليكمية – القكلبة أك المعمـ
كنمكذج (النمذجة) – تنظيـ األفكار (.)Costa, 1991: 212-213

فضالً عف استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة التي تتبمكر في جعؿ المتعمـ يأخذ عمى عاتقو حؿ

المشكبلت كأداء المياـ الرياضية بطريقة فعالة ,ككيفية جعمو يتحكـ في عممية التعمـ مف خبلؿ مراقبة سمككو
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ككعيو لما يقكـ بو مف عمميات ذىنية لتحديد مدل تقدمو نحك اليدؼ المنشكد ,كذلؾ مف أجؿ صناعة ق اررات
ذكية منتجة تحكؿ المعمكمات إلى معنى الستخداميا في مكاقؼ تعميمية مشابية.
مف ىنا أكردت الباحثة بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة التي قد تنمي ميارات التفكير فكؽ
البنى المعرفية لدل عينة الدراسة الحالية كالخصائص
المعرفي ,مراعية طبيعة مرحمة النمك كالتطكر في ُ
ليف ,كما قامت باختيار االستراتيجيات التي تناسب طبيعة مادة الرياضيات ,كىي:
النمائية كالكجدانية ّ
استراتيجية النمذجة ,كاستراتيجية التساؤؿ الذاتي ,كاستراتيجية التفكير بصكت عاؿ ,كاستراتيجية التعمـ
التعاكني ,كاستراتيجية ( ,(K-W-L-Hكالتي تساعد المتعمـ عمى التفكير في التفكير كتنشيط العمميات

المعرفية مف خبلؿ التذكر كالفيـ كادارة عمميات فكؽ المعرفة باستخداـ ثبلثة ميارات رئيسة كىي :ميارة

التخطيط ,كميارة المراقبة كالتحكـ ,كميارة التقييـ كذلؾ مف أجؿ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

حيث يرى "أدكنز" ) (Adkins, 2003أنو عند التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة يجب إتباع
الخطكات التالية:
 .1إثارة دافعية الطبلب ليتعممكا عممية ما كراء المعرفة ,كىذا يحدث عندما يجدكا ألنفسيـ أك شخص آخر
غيرىـ سبب ليعتقدكا بأف ىناؾ منفعة تعكد عمييـ عندما يعرفكف كيؼ يطبقكف ىذه العممية.

 .2أف يركز الطبلب انتباىيـ عمى ماذا يفعمكف أك ماذا يفعمكف أك ماذا يفعؿ غيرىـ لكي يستفيدكا مف ما

كراء المعرفة ,كيككف ذلؾ بكضع المعمكمات الميمة داخؿ الذاكرة العاممة (.(Working Memory

كأحيانان يحدث تركيز االنتباه ىذا مف خبلؿ النمذجة السمككية ) )Modelingكأحيانان يحدث مف خبلؿ

الخبرة الشخصية (.(Personal Experience

 .3أف يتحدث الطبلب ألنفسيـ عف عممية ما كراء المعرفة ,كىذا الحديث يمكف أف يحدث خبلؿ تفاعميـ
مع اآلخريف ,لكف حديثيـ ألنفسيـ يككف ضركريان كحديث الذات ىذا يحقؽ عدة أغراض ىي:

 يجعميـ يفيمكف العممية كيقكمكف بترميزىا.
 يمكنيـ مف ممارسة العممية.

 يجعميـ يحصمكف عمى تغذية راجعة كيعممكف تعديبلت بخصكص استخداميـ الفعاؿ لمعممية.
 يجعميـ ينقمكف العممية إلى مكاقؼ جديدة أبعد مف تمؾ التي استخدمكا فييا العممية بالفعؿ.

 يبدءكف في استخداـ العممية بدكف أف يككنكا عمى عمـ بأنيـ يفعمكف ذلؾ (.)Adkins, 2003: 63
تـ اختيارىا في الدراسة
وترى الباحثة أنو مف خبلؿ التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة التي ّ
الحالية ,فإف استخداـ أساليب التعمـ التعاكني تُعطي الفرصة لممتعمميف ليتحدثكا مع اآلخريف عف عمميات
تفكيرىـ مما يساعد عمى تنمية ميارات ما كراء المعرفة لدييـ.
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وفيما يمي عرض تفصيمي لبعض استراتيجيات ما وراء المعرفة:

 5.2.3أوالً :استراتيجية النمذجة.
 1.5.3مفيوـ استراتيجية النمذجة:
ثـ التقميد كالمحاكاة لؤلشياء ,ففييا
تعتمد استراتيجية النمذجة عمى أسمكب المبلحظة كالمشاىدة ّ
يستخدـ المعممكف النماذج لمساعدة المتعمميف عمى فيـ األفكار المجردة مف خبلؿ التخيؿ أك التصكر حتى

يتمكنكا مف بناء معارفيـ ليصمكا إلى ىدؼ التعمـ.

فالنمذجة تتضمف فكرة ,كىدؼ ,كحدث ,كنظاـ ,أك عممية :كىي تستخدـ لكصؼ كشرح الظاىرة التي
ال نستطيع استخداـ الخبرة المباشرة معيا ,فالنمذجة نشاط يحدث بكاسطة الطبلب سكاء بشكؿ فردم ,أك في

مجمكعات لمحاكلة فيـ العالـ (.)Coll & Bev, 2005: 184

كيصؼ أبك زىرة ( )2010استراتيجية النمذجة بأنيا" :عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات المستخدمة

مف قبؿ المعمـ كالمتعمـ لمساعدة األخير عمى تنظيـ كمراقبة تعممو بقصد السيطرة عمى أنشطتو المعرفية,

كالتأكد مف تحقيؽ أىداؼ ىذه األنشطة" (أبك زىرة.)127 :2010 ,

كما تذكر الجراح ( )2000بأف" :النماذج التي تقكـ عمى استخداـ العبلقات كالمفاىيـ الرياضية في

بنيتيا لتصؼ مشكبلت بداللة متغيراتيا كمدخبلتيا المختمفة كالعبلقات السببية بينيا ,كيعبر عف ذلؾ في

صكرة عبلقات رياضية ,يمثؿ كؿ رمز رياضي فييا أحد المتغيرات مكضع اإلىتماـ ,كغالبان ما يأخذ النمكذج

الرياضي شكؿ معادلة رياضية أك مصفكفة أك رسكـ بيانية أك أية أشكاؿ أخرل (الجراح.)90 :2000 ,
وتُعرؼ الباحثة استراتيجية النمذجة إجرائياً كما يمي:

"ىي عبارة عف تصكرات ذىنية تُمثؿ في صكرة قكالب مرئية أك مسمكعة ,تقكـ بيا الطالبة المعممة مف
خبلؿ التصدم لحؿ مشكمة أك أداء ميمة رياضية ,بحيث تكجو نفسيا لفظيان مع الكعي بالتفكير كاظيار
تفكيرىا لممتعمميف مكضحة مساره ككيفية التخطيط لو كمراقبة سمككيا المنمذج كتقييمو".

في ضوء ما سبؽ ,تُستخدـ النماذج الرياضية في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,أم أنو مف
يتـ نمذجة األفكار المجردة في صكرة:
خبلليا ُيمكف الربط بيف النظرية كالتطبيؽ في الرياضيات ,بحيث ّ
مجسمات ,أك معادالت رياضية ,أك رسكـ بيانية ,أك أشكاؿ أخرل؛ كما يقكـ المعمـ بنمذجتيا أماـ المتعمميف

ثـ يبلحظيا المتعمـ كيحاكييا مف أجؿ
كتُقدـ في ظؿ المفاىيـ كالنظريات كالتعميمات كالمبادئ الرياضيةّ ,
فيميا كادراكيا في بنيتو المعرفية ,كيقكـ بتنظيميا كمتابعتيا كتقييميا لمكصكؿ إلى ىدؼ التعمـ ,كما تعتبر
استراتيجية النمذجة البداية التي ال يستغني عنيا أم برنامج لتعميـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
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 2.5.3أىمية استراتيجية النمذجة في تدريس الرياضيات:
تُعد استراتيجية النمذجة مف أقكل استراتيجيات التعمـ مف حيث التأثير ,فإف عبارة "فكر كما تراني
أفكر" أقكل مف عبارة "اعمؿ ما أقكلو" (راشد ,)64 :2006 ,فالنمكذج كالقدكة يشكؿ قاعدة رئيسة لممتعمـ,
فالتعمـ بالقدكة مف أنجح أساليب التعمـ كأكثرىا فاعمية كخاصة عندما يقترف بإيضاحات أك تعميقات يقدميا

النمكذج أك القدكة (المعمـ) أثناء قيامو بالعمؿ (المالكي.)296 :2006 ,
كقد تككف النمذجة عف طريؽ التفكير بصكت عاؿ أك القراءة بصكت عاؿ ,أك بتكضيح بعض

األنشطة كمناقشة اإلجابات ,كقد يقكـ بيا الطمبة أنفسيـ إذ يقكـ الطمبة بتقديـ نمذجة لبعضيـ البعض ,كذلؾ

بمحاكاة شخص أك أداء ميمة معينة في البيئة الصفية مع إتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف آرائيـ كأفكارىـ
بعمميات التمثيؿ كمحاكاة األدكار أك الميمات ,كبمكجب النمذجة يستطيع الطمبة التمييز بيف أنماط مختمفة

مف التفكير؛ فيحكمكف عمى النمط المبلئـ مف بيف تمؾ األنماط كبذلؾ يكتسبكف ميارات ما فكؽ المعرفة لتنمية
تفكيرىـ كتحسيف جكدتو (عطية.)214 :2009 ,

غنية باألنشطة
فالتعمـ بالنمذجة يجعؿ المتعمـ مسئكالن عف تعممو ,فالمناىج التربكية الرياضية ّ
الرياضية التي تساعد المتعمـ عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية مف خبلؿ المحيط المادم ,إذ تجعمو مشاركان

إيجابيان في مرحمة تعمميا ,كذلؾ مف خبلؿ تككيف نمكذج مادم أك مفاىيمي أك رياضي حتى يستطيع المتعمـ

ممارسة ميارات التفكير فكؽ المعرفي كبالتالي ال يمجأ إلى الحفظ اآللى دكف أف يدركيا.

كمف كاجب المعمـ أف يعمؿ عمى تكجيو المتعمميف تكجييان سميمان أثناء مبلحظتو لؤلشياء كالظكاىر

كجعؿ المتعمـ يمعف النظر كالتفكير فيما يحدث حكلو ,كذلؾ عف طريؽ أف يككف المعمـ نمكذجان جيدان في
تفكيره كاتجاىاتو لكي يككف قدكة ليـ (مصطفي.)122 :2001 ,

كما يساعدىـ في استكماؿ خطكات حؿ المشكبلت الرياضية التي تقدـ إلييـ في المكاقؼ التعميمية
لمكصكؿ لحمكليا ,كيعتمد مدخؿ التعمـ بالنمذجة في تدريس الرياضيات عمى مساعدة المعمـ لممتعمميف في

المكقؼ التعميمي عمى فيـ األفكار المجردة التي يقكـ عمييا المحتكل العممي لمادة الرياضيات أك تمثيؿ
لممكاقؼ الرياضية التي تتطمب ذلؾ حتى يتمكف المتعمميف مف فيميا بسيكلة أكثر مف تقديميا كما ىي كذلؾ

مف خبلؿ تقديـ النماذج الرياضية المعدة كفقان كبناءان عمى األىداؼ التعميمية التي تختمؼ مف مكقؼ تعميمى

آلخر (أحمد.)167 :2010 ,

تـ عرضو ,فإف الستخداـ استراتيجية النمذجة في الرياضيات أىمية كبيرة ,ألنيا مف
ً
بناء عمى ما ّ
أنجح األساليب كأكثرىا فاعمية لما يقكـ بو المعمـ كنمكذج عندما يقترف عممو بإيضاحات كتفسيرات في حؿ

المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,كحرصو عمى التفكير السميـ أماـ المتعمميف تُكسبو اتجاىات صحيحة كذلؾ
لتكجيو سمككيـ الذكي مستقببلن ,كما تنمي قدرة المتعمـ عمى التكاصؿ بمغة الرياضيات قراءةَ ككتابةن كتحدثان
كاستماعان ,كتنمي أيضان الكعي بعمميات تفكيره كتمكينو مف ممارسة ميا ارت التفكير فكؽ المعرفي.
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واستطراداً لما سبؽ ,فإف ىذه االستراتيجية تتككف مف ثبلث م ارحؿ كىي كما يراىا كؿ مفWilen ( :

 ,)& Phillips, 1995ك(أبك زىرة)129-128 :2010 ,

المرحمة األولى :تقديـ الميارة :كذلؾ بكاسطة المعمـ مباشرة أك مف خبلؿ مادة تعميمية يعدىا المعمـ,
كيتضمف ذلؾ تعريفان لمميارة كأىميتيا كعممية التفكير المتضمنة فييا ,كتكضيحان ليا بأمثمة ,مع عرض لبعض
األخطاء التي يتكقع كقكع الطبلب فييا ,كأسبابيا ككيفية التغمب عمييا.

المرحمة الثانية :النمذجة بواسطة المعمـ :يقدـ المعمـ نمكذجان لمعمميات العقمية المتضمنة في الميارة

فالمعمـ يتظاىر بأنو يفكر بصكت مرتفع أماـ طبلبو ,مكضحان كيؼ يستخدـ الميارة ,فقد يق أر المعمـ مشكمة ما
أماـ الفصؿ ,كيمارس اإلستجكاب الذاتي ليعبر لفظيان عما يدكر برأسو ,أم أف المعمـ يفكر بصكت عاؿ أماـ

التبلميذ حيف يحؿ المشكمة كيكجو نفسو لفظيان مع الكعي بالتفكير كاظياره لمطبلب كمكضحان مساراتو فينا
تدخؿ في إطار النمذجة الما فكؽ المعرفية (عبد السبلـ.)93 :2001 ,

المرحمة الثالثة :النمذجة بواسطة المتعمـ :خبلؿ استراتيجية النمذجة يكضح المعمـ تفكيره بصكت مرتفع,

كيظير كيفية السيطرة في العمميات المعرفية (التخطيط كالمراقبة كالتقييـ كالمراجعة) ,أم أنيا ال تقتصر عمى
مجرد التقميد مف جانب المتعمـ ,حيث يقكـ كؿ متعمـ بنمذجة الميارة مثمما قاـ المعمـ ,كلكف في فقرة جديدة,

ثـ يقارف المتعمـ عممياتو في النمذجة بعمميات زميؿ لو يجمس بجكاره ,بحيث يعبر كؿ منيما لآلخر عما يدكر
ّ
بناء عمى ما يقكلو.
في ذىنو ,كبذلؾ يصبح المتعمـ مدركان لعمميات تفكيره ,كالمعمـ يتأكد مف فيـ المتعمـ ن
في حيف ترى الباحثة أف استراتيجية النمذجة تشكؿ قاعدة أساسية لممتعمـ ,فيي تمثؿ السمكؾ
أف تمثيؿ المعمـ أماـ متعمميو لعممياتو الذىنية بمغة كاضحة
المرغكب فيو أماـ مرأل المتعمميف اآلخريف ,كما ّ
كبصكت مسمكع يثير انتباىيـ إلى عبلج األخطاء التي قد يتفكه بيا عمدان ,كعندما ُينمذج المتعمـ معممو
كمقيمان فعاالن لما فعؿ؟ كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ التعمـ عف
يصبح مخططان لما سيفعؿ؟ كمراقبان جيدان لماذا سيفعؿ؟ ُ
طريؽ عمميات كعيو لمتفكير الذم يقكـ بو.
حيث حدد الباز ) (2007الخطكات التي تمر بيا استراتيجية النمذجة في التدريس في المكاد العممية
المختمفة ,كذلؾ كما يمي:
 .1تحديد المكضع :الذم سيقكـ الطالب بدراستو أك المشكمة المراد حميا.
 .2تحديد األىداؼ :التي يسعى الطالب لتحقيقيا مف دراسة المكضكع كتمثؿ ىذه األىداؼ تحميبلن لجكانب
مكضكع التعمـ المركب إلى عناصره الفرعية البسيطة.

 .3اختيار المصادر :كطرح تساؤالت حكؿ كيفية تحقيؽ األىداؼ ,أك دراسة عناصر المكضكع مف خبلؿ
عممية عصؼ ذىني.

 .4إنتاج النمكذج العقمي (تككيف خريطة لممحتكل المعرفي) :الضركرم لئلجابة عف التساؤالت التي طرحيا
الطالب ,كالتي تتكامؿ أجزائيا لتغطي مكضكع التعمـ األساسي.
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 .5تمثيؿ النمكذج :كيقكـ الطالب بعمؿ محاكاة ,أك تخطيط ,أك تجسيد مادل لمنمكذج العقمي الذم قاـ
بتحديد أبعاده؛ لكصؼ عناصره كشرح العبلقات بيف مككناتو؛ لتسييؿ فيـ المحتكل المعرفي لمنمكذج.

 .6التكاصؿ عبر الخبرة (تطبيؽ النمكذج) :يقكـ الطالب باستخداـ النمكذج في اإلجابة عف تساؤالت حكؿ
مكضكع النمكذج ,أك تفسير الظكاىر ,كاكتشاؼ العبلقات ,كالتكصؿ إلى استخدامات كتطبيقات عممية
لمنمكذج ,كالتنبؤ بتغيرات ,أك آثار تترتب عمى النمكذج (الباز.)101-100 :2007 ,

بناء عمى األىداؼ
ويترتب عمى ما ّ
تقدـ ,تَم ُكف المتعمـ مف تكليد أفكار جديدة يقكـ بمحاكاتيا ن
الم عرفية كالميارية كالكجدانية المرسكمة لمتعمـ ,كما يستطيع المتعمـ أف يسمع نفسو مف خبلؿ التساؤالت التي
يطرحيا عف عمميات كعيو لمتفكير الذم يقكـ بو ,كبالتالي ُيطبؽ النمكذج الخبرة لئلجابة عف ىذه التساؤالت
كيفسر طريقة ربط المشكبلت كأداء المياـ الرياضية في المكاقؼ الحياتية.
 3.5.3أنواع استراتيجية النمذجة:
بناء عمى مجمكعة مف الشركط التي يجب تكافرىا ,فيأخذ النمكذج شكؿ عبلقات
تتشكؿ النمذجة ن
منطقية ,تتحدد بثبلث أنكاع لمنمذجة كىي كما يراىا "أنجؿ كآخركف" ( )Angel et al., 2008كالباز

( )2007كاآلتي:

 .1النمذجة المادية (:)Physical Modeling

يتـ استخداـ كسائؿ أك معينات مادية أك بصرية أك رسكـ لشرح كتمثيؿ كمحاكاة ظاىرة أك عممية
حيث ّ
أك شئ ,كما يحدث عند استخداـ المجسمات كىذا النكع مف النمذجة سيؿ عمى المتعمـ كأقؿ تكمفة بالنسبة لو.
كىناؾ مجمكعة مف الشركط التي يجب تكافرىا في النمذجة المادية كىي:
 ارتباطيا بيدؼ محدد ككاضح.

 الجاذبية :يجب أف يككف النمكذج المستخدـ جذابان لكي يثير دافعية الطبلب لمتعمـ.
 التنكع :استخداـ مصادر لمنمذجة متنكعة لجذب انتباه الطبلب.

 .2النمذجة المفاىيمية (:(Conceptual Modeling

كيقكـ ىذا النكع مف النمذجة عمى إعطاء معنى مألكؼ أك تشبيو شئ مألكؼ أك استعارة معنى يقرب
الفيـ ,كما يحدث عند تشبيو التيار الكيربي بسرياف الماء أك الخبليا الشمسية بببلط الحجرة أك كصؼ
اإللكتركنات حكؿ النكاة كما لك أنيا في طبقات ,كىذا النكع مف النمذجة يبسط فيـ الظاىرة كالعبلقات بيف

مككناتيا.

كالشركط التي يجب مراعاتيا عند استخداـ النمذجة المفاىيمية ما يمي:
 اختيار نماذج مفاىيمية مألكفة ألكبر عدد مف الطبلب.

 عمؿ عبلقات أك مقارنات بيف النمكذج المفاىيمي كالمفيكـ المراد تعممو.
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 .3النمذجة الرياضية ):)Mathematical Modeling
كتقكـ عمى إيجاد عبلقة رياضية لكصؼ كشرح سمكؾ ظاىرة أك عممية أك تجريد الظكاىر الفيزيائية
كالبيكلكجية برمكز أك معادالت أك دكاؿ أك غيرىا مف الصيغ الرياضية ,أم تعمؿ النمذجة الرياضية عمى ربط

التعمـ بالحياة الفعمية.

كىناؾ مجمكعة مف الصفات البلزـ تكافرىا في النمذجة الرياضية منيا:
 البساطة دكف اخبلؿ.

 مناسبة تكاليؼ تنفيذىا في حؿ المشكمة أك كصؼ الظاىرة.
 قمة المخاطر عند استخداميا.

 تحقؽ أقصى استفادة ممكنة (إمكانياتيا– فترة استخداميا) (,)Angel et al., 2008: 256
(الباز.)100-99 :2007 ,
ويمكف القوؿ ,أف مادة الرياضيات المجردة تتمثؿ كنمكذج كاقعي ,فالرمكز المجردة (س ,ص)...,
يمكف أف تُحكى بسرد قصة مف الكاقع الثقافي لمجتمع المتعمـ ,كبالتالي تصبح أكثر سبلسة كيس انر ,كما أف
عمى المعمـ أف يقكـ ببناء المجسمات كالمكعب أك متكازم المستطيبلت أك ما شابو أماـ نظر متعمميو ليقكمكا

بمحاكاتو ,كذلؾ ليثير لدييـ حب مادة الرياضيات كزيادة دافعيتيـ نحك التعمـ ,مما يؤدم إلى فيـ كادراؾ
المفاىيـ الرياضية بأقؿ كقت كجيد ممكف ,كبصكرة ال تنسى في تركيبو البنائي لممعرفة مف خبلؿ إثارة
عمميات الكعي بالتفكير لكي يكتسب ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 4.5.3مميزات استراتيجية النمذجة:
حدد عطية ( )2009مميزات التعمـ باستخداـ استراتيجية النمذجة لدل المتعمـ كما يمي:
 .1تجعؿ المتعمـ إيجابيان نشطان في تفاعمو مع محتكل التعمـ.
 .2يككف المتعمـ محكر العممية التعميمية فييا.

 .3تنمي ركح التعاكف بيف المتعمميف مف خبلؿ ما يقدمو بعضيـ لمبعض اآلخر مف تغذية راجعة تُسيـ
في تعديؿ مسار العمؿ ,كتساعد المتعمـ عمى تحقيؽ ذاتو.
 .4يتعرؼ الطبلب بيا عمى كيفية استخداـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي في التعمـ.
 .5تسيـ في تمكيف الطمبة مف تصحيح مسار تفكيرىـ في عممية التعمـ ذاتيان.

 .6تطمع الطمبة عمى أنماط مختمفة مف التفكير كتعرفيـ الكيفية التي يفكر بيا اآلخركف عندما يكاجيكف
المكقؼ نفسو (عطية.)219 :2009 ,
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 6.2.3ثانياً :استراتيجية التساؤؿ الذاتي.
 1.6.3مفيوـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي:
تُعد مف استراتيجيات ما كراء المعرفة كىي تُدرب المتعمميف عمى ممارسة العمميات العقمية مف خبلؿ
األسئمة التي يطرحكنيا عمى أنفسيـ في حؿ المشكبلت ,كذلؾ لتستثير دكافعيـ في إطار خبراتيـ السابقة

كبالتالي تخمؽ لدييـ عممية الكعي بالتفكير ,كيشبو "ىارفي كجكدفيس" )(Harvey & Goudvis, 2000
التساؤؿ بأنو كالمفتاح األـ ( (Master Keyلعممية الفيـ كالمثير الرئيسي لحديث المتعمـ كرغبتو لمحصكؿ
عمى المعرفة الجديدة (.)Harvey & Goudvis, 2000: 81
م األدب التربكم بالعديد مف تسميات ىذه االستراتيجية ,فينالؾ مف يطمؽ عمييا استراتيجيات
كما أُثر ّ
المساعدة الذاتية مثؿ :التخطيط الذاتي ,كالتقدير الذاتي ,كالتأمؿ الذاتي ,كاإلستجكاب الذاتي ,كتكليد األسئمة.
فالتساؤؿ الذاتي كما قدمو عصر ( )1999ىك" :تدريب الطبلب عمى استنتاج الفكرة الرئيسة التي

ثـ تككيف أسئمة حكؿ الفكرة ذاتيا ,كاعادة صياغة أسئمة أخرل عمى غرارىا"
يصكغكف عمى أساسيا األسئمةّ ,
(عصر.)256 :1999 ,
كقد عرفت إبراىيـ ( )2009التساؤؿ الذاتي بأنو" :مجمكعة مف األسئمة التي يطرحيا المتعمـ عمى
نفسو لزيادة فيـ المكضكع المدركس قبؿ دراستو كفي أثنائيا كبعدىا كذلؾ باإلستعانة بقائمة رؤكس مجمكعة
مف األسئمة يعدىا المعمـ ليسترشد بيا الطالب كينسج عمى نمطيا بعض األسئمة التي تعينو عمى فيـ

المكضكع" (إبراىيـ.)70 :2009 ,

كما ذكر عطية ( )2006نقبلن عف "منتاجك" ( )Montagueأف التساؤؿ الذاتي" :حكار داخمي

منظـ ,يحمؿ المعمكمات المطركحة في النص المقركء مف خبلؿ كضع مجمكعة مف األسئمة التي تعبر عف
المضاميف ,كاألفكار المتضمنة في النص المقركء" (عطية.)155 :2006 ,
كيرل "باكر كبيبكرف" ) )Baker & Piburn, 1997التساؤؿ الذاتي بأنو" :استراتيجية تقكـ عمى

تكجيو المتعمـ مجمكعة مف األسئمة لنفسو أثناء معالجة المعمكمات مما يجعمو أكثر اندماجان مع المعمكمات
التي يتعمميا كتخمؽ لديو الكعي بعمميات التفكير كيتضمف التساؤؿ الذاتي األسئمة المكجية كاألسئمة غير

المكجية" ).)Baker & Piburn, 1997: 361

كتكضح فيمي ( )2003ىذيف النكعيف مف األسئمة حيث:
 .1األسئمة المكجية :ىي عبارة عف رؤكس أسئمة يحددىا المعمـ ليـ ,كيكممكنيا ,كيكلدكف أسئمة تماثميا.

 .2األسئمة غير المكجية :ىي األسئمة التي يصكغيا الطالب أثناء عممية التعمـ ,أك قبميا ,أك بعدىا,
بحيث تساعده عمى فيـ المادة المتعممة ,كادراؾ المغزل منيا ,كالتفكير فييا (فيمي.)125 :2003 ,
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وتُعرؼ الباحثة استراتيجية التساؤؿ الذاتي إجرائياً بأنيا:
"مجمكعة مف األسئمة المكجية التي تطرحيا الطالبة المعممة ,كلكي تجيب عمى ىذه األسئمة تحتاج
إلى جيد عقمي يخمؽ لدييا الكعي بعمميات التفكير التي تقكـ بيا ,كذلؾ إلدراؾ العبلقات الجديدة مع خبراتيا

السابقة".

مف خالؿ ما سبؽ ,يتبيف لمباحثة أف التساؤؿ الذاتي يؤكد عمى دكر المتعمـ اإليجابي في بناء
المعرفة أثناء عممية التعمـ أك قبميا أك بعدىا ,كاستخداـ تمؾ المعرفة في مكاقؼ التعمـ الجديدة ,حيث أنيا
تدكر حكؿ سؤاؿ المتعمـ لنفسو عند تناكلو المادة الدراسية ,كمحاكلة فيمو لمكاضيعيا.

وبناء عميو ,ىدفت استراتيجية التساؤؿ الذاتي إلى البحث عف معمكمات جديدة عف طريؽ تككيف كاثارة
ً
األسئمة ,بحيث يصبح المتعمـ فعاؿ في عممية التعمـ ,كقادر عمى التعمـ الذاتي الذم أصبح مطمبان ممحان في

ىذا العصر ,حيث ُيمثؿ جركاف ( )1999أىدافيا بالنقاط التالية:
 .1تعرؼ ما لدل الطالب مف معرفو سابقة حكؿ مكضكع الدرس كاثارة اىتمامو.

 .2تساعد المعمـ في تشكيؿ خبرات التعمـ كمساعدة الطبلب عمى الكصكؿ إلى المفيكـ المقبكؿ عمميان.

 .3تخمؽ تكجيان عقميان معينان لدل الطبلب كتخمؽ لدييـ دليؿ يكجييـ في التعمـ كفى معالجة المعمكمات.

 .4تساعد عمى تنظيـ معمكمات الطبلب كتذكرىا كتكليد أفكار جديدة مما يجعمو يفكر في الخطكات التي
تساعده عمى حؿ المشكمة مف جكانبيا المختمفة.

 .5تنشيط عمميات ما فكؽ المعرفة التي تكجد لدل الطبلب.
 .6ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة كتحميميا بعمؽ كتنظيميا مما يؤدل إلى اكتساب المعرفة
كتكامميا.

 .7يساعد الطبلب عمى التفكير فيما أنتجكه ,كمراجعة خطكات عمميـ ,كتقييـ ما أنجزكه ,كاتقاف ميارة
االستماع لآلخريف ,كىـ يحاكلكف نقؿ أفكارىـ ,أك التفكير بصكت عاؿ (جركاف.)383 :1999 ,

 2.6.3أىمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس الرياضيات:
لمتساؤؿ الذاتي أىمية كبيرة في الرياضيات ,إذ ُي َع ّد كما ينظر إلييا محمكد (" )2005أسمكبان فعاالن
إلعماؿ العقؿ ,كاثارة عدد مف األسئمة حكؿ شيء مكجكد ,أك قائـ لمكصكؿ إلى فكر جديد ,يؤدم إلى أفكار
إبداعية" (محمكد.)419 :2005 ,
كتعتمد ىذه االستراتيجية عمى أف يكجو المتعمـ لنفسو مجمكعة مف األسئمة أثناء أداء الميمة مما

يجعمو أكثر كعيان بعمميات تفكيره كمف ىنا يجب عمينا أف نعمـ الطبلب فف التساؤؿ كطرح المشكبلت

(عبد الكىاب.)49 :2010 ,
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كفي االتجاه ذاتو يشير جركاف ( )1999إلى أف التساؤؿ الذاتي يساعد الطبلب عمى التفكير فيما
أنتجكه ,كمراجعة خطكات عمميـ ,كتقييـ ما أنجزكه ,كاتقاف ميارة االستماع لآلخريف ,كىـ يحاكلكف نقؿ
أفكارىـ ,أك التفكير بصكت عاؿ (جركاف.)383 :1999 ,

كما يؤكد عدس ( )1996عمى أىمية تدريب الطبلب عمى استخداـ األسئمة الذاتية بقكلو" :إننا نرجك

أف يأتي الكقت الذم يصكغ فيو الطبلب أسئمتيـ كيطرحكنيا ,كيقكمكف بعرض مشاكميـ كقضاياىـ بأنفسيـ,

بدالن مف أف يقكـ المعمـ بذلؾ ,كنتكؽ إلى اليكـ الذم يغير فيو الطبلب مف نماذج أسئمتيـ فتككف أكثر

تحديدان ,كأنقى إلى التفكير ,كمف ذلؾ العمؿ عمى كجكد قاعدة بيانات يرجعكف إلييا في أفكارىـ ,كما
يتكصمكف إليو مف استنتاجات ,كعمى الطبلب أف يعرضكا قضاياىـ عف طريؽ طرح األسئمة"

(عدس.)79 :1996 ,
إال أف المتعمـ في عصرنا الحالي يمجأ إلى طرح أسئمة حكؿ ما يقرأ ,بمساعدة المعمـ في المكقؼ
التعميمي فيصؿ إلى درجة الفيـ كاالستيعاب ,كذلؾ عندما يربط بيف معمكماتو الجديدة كالسابقة ,كبالتالي

يتحقؽ لديو الشعكر باالستقبللية ,مما يجعمو بعيدان عف ممارسة النقؿ أك النسخ أك الحفظ اآللي كىذا ما
يتناسب مع طبيعة الرياضيات المجردة ,فعمى معمـ الرياضيات استثمار دكر المتعمـ اإليجابي كتكظيؼ

طاقاتو مف خبلؿ الحكار كالمناقشة مع المتعمميف أنفسيـ ,مما يؤدم إلى بناء المعرفة لدييـ ,كاثارة عمميات
التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقييـ لما يقكمكف بو مف طرح أسئمة ذاتية لحؿ تمؾ المشكبلت.
كقد عبر ككستا كآخركف ( )1998عف التساؤؿ الذاتي الذم يساعد عمى تيسير الفيـ ,كتركيز

االنتباه ,كالتكصؿ إلى تنبؤات جديدة ,كتحديد أكثر المعمكمات أىمية ,كينمي ميارات التفكير ,مف خبلؿ
التشجيع عمى التكقؼ لمتفكير في العناصر الميمة في المادة المتعممة ,كربطيا بخبراتيـ الماضية (ككستا

كآخركف.)69 :1998 ,

في ضوء ما سبؽ ,تكضح الباحثة اإلجراءات التي تقكـ عمييا األسئمة الذاتية في تعميـ كتعمـ
الرياضيات؛ فعمى المعمـ أف يدرب المتعمميف مف خبلؿ طرح أسئمة ذاتية مثؿ( :لماذا ,كيؼ ,ماذا ,مف ,متى)

إلثارة العقؿ كتييئة دكافعيـ ,كيجب عمى المتعمـ أف يشغؿ فكره لبناء أسئمة تساعده عمى التعمـ الذاتي ُليثمر
عف تعمـ ذم معنى ,كأيضان ليكتشؼ أنماط تفكيره كالفيـ اإلدراكي لما يعرؼ كما سكؼ يعرؼ كبالتالي يصبح

متعممان أكثر كفاءة كخبرة لطرح األسئمة الذاتية المثمرة لتحقيؽ نتائج ىادفة نحك التعمـ.

كما يجدر اإلشارة إلى كيفية تدريب المتعمميف عمى استراتيجية التساؤؿ الذاتي كفؽ خطكات محددة
أكردىا كبلن مف بدر ( ,)2006كاألعسر ( ,)1998كالكبيسي ( )2011كىذه الخطكات مقسمة في ثبلث
مراحؿ رئيسة عمى النحك اآلتي:

ثـ يدربيـ عمى أساليب
 .1مرحمة ما قبؿ التعمـ :حيث يبدأ المعمـ بعرض مكضكع الدرس عمى الطمبةّ ,
التساؤؿ الذاتي لتنشيط عمميات ما فكؽ المعرفة ,مف خبلؿ األسئمة في الجدكؿ (:)3.3
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جدوؿ ()3.3
أسئمة مرحمة ما قبؿ التعمـ والعمميات التي تثيرىا
ـ

العممية التي يثيرىا

السؤاؿ

1

ماذا أفعؿ؟

بيدؼ إيجاد نقطة لمتركيز.

2

لماذا أفعؿ ىذا؟

إيجاد اليدؼ.

3

لماذا يعد ىذا ميماً؟

بيدؼ إيجاد سبب لمقياـ بو.

4

كيؼ يرتبط ىذا بما أعرفو؟

بيدؼ التعرؼ إلى العالقة بيف المعرفة الجديدة والمعرفة السابقة أو معرفة
المواقؼ المشابية.

كالغرض مف ىذه األسئمة التي يكجييا الطالب لنفسو ىك التعرؼ إلى ما لديو مف معرفة سابقة
حكؿ مكضكع الدرس كاثارة اىتمامو.
وترى الباحثة أنو في ىذه الخطكة يتضح ىدؼ التعمـ عف طريؽ إثارة األسئمة لدل المتعمـ ,كىك
التعرؼ إلى ما يتكافر لديو مف معرفة سابقة حكؿ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية مف خبلؿ األنشطة

التي يتدرب عمييا ,كاثارة اىتمامو كتفكيره نحك التركيز عمى اليدؼ ,ليتمكف بعد ذلؾ مف تكيؼ ىذه المعرفة
فإف كانت خاطئة يتـ تعديميا ,أك تصحيحيا ,أك االحتفاظ بيا كذلؾ بقصد تطبيقيا في مكاقؼ مماثمة.
 .2مرحمة التعمـ :حيث يدرب المعمـ الطمبة عمى استخداـ أساليب التساؤؿ الذاتي مف خبلؿ األسئمة التي
يكضحيا الجدكؿ (:)4.3
جدوؿ ()4.3
أسئمة مرحمة التعمـ والعمميات التي تثيرىا
ـ

العممية التي يثيرىا

السؤاؿ

1

ما األسئمة التي أحتاج لتوجيييا في ىذا الموقؼ؟

بيدؼ اكتشاؼ الجوانب غير المعمومة.

2

ما األفكار الرئيسية في ىذا الموقؼ؟

بيدؼ إثارة اإلىتماـ.

3

ىؿ أحتاج لخطة معينة لفيـ ىذا الموقؼ أو تعممو؟

تصميـ طريقة لمتعمـ.

4

ىؿ الخطة التي وضعتيا مناسبة لبموغ اليدؼ؟

5

ىؿ ما قمت بو حتى اآلف ينسجـ مع الخطة؟

يسير بإتجاه اليدؼ.

كاإلجابة عمى ىذه األسئمة تساعد الطمبة عمى تنظيـ معمكماتيـ كتذكرىا ,كتكليد أفكار جديدة مما
يجعمو يفكر في الخطكات التي تساعده عمى حؿ المشكمة مف جكانبيا المختمفة.
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ونظ ارً لمخطوة السابقة ,كمف خبلؿ إجابة المتعمـ عمى األسئمة الذاتية التي طرحيا إليجاد حؿ

مكنو ذلؾ مف تحديد المشكمة
في ُ
المشكبلت كأداء المياـ الرياضية تنتقؿ خبرتو السابقة إلى مكاقؼ مشابيةُ ,
الرياضية ,كالتعرؼ إلى أفكارىا الرئيسة ككافة معطياتيا ,لمتخطيط كتنظيـ المعمكمات الجديدة كربطيا
تـ التكصؿ إليو مف نتائج.
ثـ تقييـ مدل مناسبة إجاباتو عمى تمؾ األسئمة ن
بناء عمى ما ّ
بالسابقةّ ,

 .3مرحمة ما بعد التعمـ :كفييا أيضان يدرب المعمـ الطمبة عمى استخداـ أساليب التساؤؿ الذاتي مف خبلؿ
األسئمة التي يكضحيا الجدكؿ (:)5.3

جدوؿ ()5.3
أسئمة مرحمة ما بعد التعمـ والعمميات التي تثيرىا
ـ

العممية التي يثيرىا

السؤاؿ

1

كيؼ أستخدـ ىذه المعمومات في جوانب

بيدؼ تطبيؽ المعمومات في مواقؼ أخرى بيدؼ ربط المعمومة

2

ما مدى كفاءتي في ىذا الموقؼ؟

بيدؼ تقييـ التقدـ في التعمـ.

3

ىؿ أحتاج إلى بذؿ جيد جديد؟

بيدؼ تحديد ما إذا كاف ىناؾ حاجة إلجراء آخر.

حياتي األخرى؟

الجديدة بخبرات بعيدة المدى.

ثـ
كاإلجابة عمى ىذه األسئمة تساعد الطمبة عمى تناكؿ كتحميؿ المعمكمات التي تكصؿ إلييا ّ
تكامميا كتقييميا ككيفية اإلستفادة منيا (بدر ,)415-414 :2006 ,ك(األعسر,)169 :1998 ,

ك(الكبيسي.)278-277 :2011 ,

وقد قامت (عرياف )212 :2003 ,بتمثيؿ مراحؿ استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في الشكؿ (:)4.3
(أ) الخطوة السابقة

(ب) خطوة التدريس

(ج) الخطوة ما
بعد التدريس

لمتدريس



• تثار األسئمة اآلتية-:
• ماذا افعؿ؟
• لماذا افعؿ ىذا؟
• لماذا يعد ىذا الذي أفعمو
ميماً؟

• كيؼ يرتبط ىذا بما أعرفو
مف قبؿ؟

• تثار األسئمة اآلتية-:
• ما األسئمة التي أوجييا في ىذا
الموقؼ؟
• ىؿ أحتاج لخطة مستقبمية
لفيـ ىذا أو أتعممو؟
• ما األفكار الرئيسية في ىذا
الموقؼ؟

شكؿ ()4.3
خطوات التدريس وفؽ استراتيجية التساؤؿ الذاتي
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• تثار األسئمة اآلتية-:
• كيؼ أستخدـ ىذه المعمومات
في جوانب الحياة األخرى؟
• ما مدى كفاءتي في ىذه
العممية؟
• ىؿ أحتاج بذؿ جيد جديد؟

كمف خبلؿ الخطكات السابقة يمكف تحديد التحركات التدريسية التي يقكـ بيا المعمـ في المكاقؼ
التعميمية المختمفة كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي كما يقدميا عفانة كالخزندار ( )2009كما يمي:
 .1يقكـ المعمـ داخؿ البيئة الصفية بعرض مكضكع معيف عمى المتعمميف إلثارة بعض التساؤالت لتنشيط
عمميات ما كراء المعرفة ,كذلؾ مف أجؿ التعرؼ إلى الخبرات السابقة لدل المتعمميف حكؿ المكضكع

المطركح.

 .2يشجع المعمـ المتعمميف عمى إثارة بعض التساؤالت التي قد تسيـ في تكليد أفكار جديدة كتحديد
المشكبلت الناتجة ,كالتخطيط لؤلنشطة البلزمة لئلجابة عنيا كتنفيذىا ,كمحاكلة تعديؿ مسار تفكيرىـ
مف خبلؿ طرح تمؾ األسئمة عمى أنفسيـ ,مما يزيد مف قدرتيـ عمى تنظيـ تفكيرىـ كاكتساب خبرات

ذات فائدة كمعنى.

 .3يقكـ المعمـ بتحميؿ استجابات المتعمميف الناتجة مف اإلستجكاب الذاتي كتصنيفيا ,كذلؾ لتسييؿ كيفية
االستفادة منيا في المكاقؼ الحياتية المختمفة ,إذ تعد تمؾ االستجابات نتاج المعالجات المستمرة
لممعمكمات ,كزبدة التفكير في المكضكع المطركح (عفانة كالخزندار.)138-137 :2009 ,

نتيجة لِما ذكر آنفاً ,فإف إثارة األسئمة تخمؽ بناءان انفعاليان كدافعيان كمعرفيان لدل المتعمـ ,كذلؾ ألنو

يخطط ليا بكعي كفيـ مراعيان اليدؼ المرجك مف التعمـ ليصبح أكثر إيجابية ,مما يعمؿ عمى تحفيز دكافعو

ثـ يقكـ بتحميميا كتقييميا كبالتالي يحفظيا
في إطار خبراتو السابقة لكي يراقب كيتحكـ باألسئمة التي يطرحيا ّ
في الذاكرة بعيدة المدل كىك بذلؾ يمارس ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 3.6.3األساليب والقواعد التي يتدرب عمييا المعمـ والمتعمـ في استراتيجية التساؤؿ الذاتي:
كضع بعض التربكييف الستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي بعض األساليب كالقكاعد التي يجب عمى
المعمـ كالمتعمـ معرفتيا كالتدريب عمييا كمراعاتيا أثناء تعمـ ىذه االستراتيجية كىي كما تناكليا كؿ مف محمد

عمي ( )1997كشحادة كآخركف ( )2003كاآلتي:

األسموب األوؿ :أف يككف المعمـ ممقي األسئمة دكف غيره ك يككف دكر الطبلب ىك اإلجابة عمييا فقط

كلكي ينجح ىذا األسمكب ال بد أف يراعي فيو ما يمي( :كضكح األسئمة مف ناحية المغة  -التنكع في األسئمة

 اشتراؾ جميع التبلميذ في األسئمة  -مراعاة كؿ مستكيات الطبلب  -التأني في تمقي اإلجابة  -تمخيصاإلجابة بعد تجميعيا مف الفصؿ).

األسموب الثاني :ىك أف يشارؾ الطبلب المعمـ في طرح األسئمة داخؿ الفصؿ :فيذا األسمكب يككف

الطبلب تارة سائميف كتارة ُمجيبيف عمى األسئمة كىكذا المعمـ بمعنى أف تككف العممية التعميمية مشاركة بيف

المعمـ كالمتعمـ.

كي ارعي في ىذا األسمكب ما يمي( :المشاركة كالتفاعؿ بيف الطالب كالمعمـ -ارتباط األسئمة بمكضكع

الدرس -إجابة أحد الطرفيف عمى أسئمة اآلخر (الطالب -المعمـ) كعدـ التعجيز مف قبؿ المعمـ في طرح
األسئمة -عدـ التفاخر مف قبؿ الطبلب -تأجيؿ المعمـ لبعض اإلجابات لعممو أف اإلجابة ستأتي فيما بعد,
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كيمكف أيضان لمطبلب تأجيؿ اإلجابة عمى بعض أسئمة المعمـ حتى يتضح ليـ األمكر في أحقية الطرفيف

الطالب كالمعمـ مف طرح األسئمة عمييـ ,مناقشة المعمـ إلجابات الطبلب كالعكس ,مكاجية المعمـ لؤلسئمة
التي تكجو إليو مف طبلبو كىك ال يعرفيا بشجاعة كبدكف حرج).

األسموب الثالث :ىك طرح األسئمة مف الطبلب فقط :في ىذا األسمكب يكجو الطبلب األسئمة لممعمـ في

كؿ نقاط الدرس كيككف دكر المعمـ ىك اإلجابة عمى أسئمتيـ.

كما أف عمى المعمـ في ىذا األسمكب مراعاة بعض المعايير كىي( :أف يشجع المعمـ أسئمة طبلبو

كاستفساراتيـ -يسمح المعمـ لطبلبو بتكجيو األسئمة في بداية كأثناء كنياية الدرس -حث المعمـ الطبلب غير

المبادريف باألسئمة أف يطرحكا أسئمة ,كعميو أف يثني عمييا حتى لك كانت ضعيفة -عدـ ضيقو مف مخالفة
الطبلب لرأيو في بعض األحياف -كقبكؿ رأييـ بركح طيبة -كضكح المعنى كالمغة في إجابتو عمى أسئمة

طبلبو  -أف تككف إجابتو مرتبطة بأسئمة الطبلب التي سئمت كاعطائيـ إجابة منطقية كصادقة  -أف تككف
إجابتو كافية مف حيث الكـ كالكيؼ) (محمد عمي( ,)94 :1997 ,شحاتة كآخركف.)11 :2003 ,

بالرغـ مما سبؽ ,يتضح لمباحثة أف األسمكب الثاني ىك األسمكب األفضؿ لطرح األسئمة الذاتية,

ألنو يخمؽ جكان انفعاليان إيجابيان ,يدفع المتعمـ إلى البحث كالتقصي عف المعرفة كما فكؽ المعرفة ,كىك
األسمكب األكثر إفادة لممتعمـ ألف أسئمة المعمـ تختمؼ عف أسئمتو في أنكاعيا كأغراضيا حسب مرحمة نمكه,

كاختبلؼ الدركس ككؿ خطكة مف خطكات الدرس ,فنكعية األسئمة التي يطرحيا المعمـ ليا قيمة ال تقؿ أىمية
عف أسئمة المتعمـ ,فأسئمة المعمـ تساعد طبلبو عمى تنشيط أفكارىـ كأسئمة الطبلب تساعدىـ عمى الفيـ

كالتركيز كاالنتباه كالكصكؿ إلى تنبؤات كمعمكمات ميمة حكؿ كيفية حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.
 4.6.3مميزات استراتيجية التساؤؿ الذاتي:
ترى الباحثة أف مميزات استراتيجية التساؤؿ الذاتي تتمثؿ فيما يمي:

 .1مساعدة المتعمـ عمى صياغة األسئمة حكؿ المكضكع ,كجعمو قاد انر عمى التحاكر ,كعرض ما يعرفو,

كما ّيكد معرفتو ,كذلؾ في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.
 .2زيادة فيـ المتعمـ لممكضكع المطركح بحيث تطمؽ طاقاتو نحك العمؿ الجماعي ,كبذلؾ يصبح متعممان
أكثر كفاءة في حؿ المشكبلت الحياتية التي يتعرض ليا.

 .3اعتماد المتعمـ عمى نفسو في بناء المعنى مف خبلؿ اكتشافو لو ,كبذلؾ يبقى أثره طكيبلن.
 .4زيادة فيـ المتعمـ لممكاضيع التي يدرسيا كبالتالي تؤدم إلى تعمـ ذم معنى.
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 7.2.3ثالثاً :استراتيجية التفكير بصوت عاؿ.
 1.7.3مفيوـ استراتيجية التفكير بصوت عاؿ:
تعتمد ىذه االستراتيجية عمى نظرية المحادثة كالمعرفة ,حيث تؤمف بكجكد عبلقة قكية بيف كؿ مف
المغة كالمنطؽ ,كما أف المحادثة ىي الطريؽ الكحيد أماـ المتعمميف لممارسة عمميات التفكير كأيضان ىي
الطريقة التي بيا يتـ تنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف (.)Rugen & Hart, 1994: 20-23

فالتفكير بصكت عاؿ يستند إلى التفاعؿ االجتماعي ,عمى أف يككف التعمـ في المقاـ األكؿ عممية
اجتماعية معقدة بجانب نقؿ المعرفة ,في ِ
مكف تكاصؿ كحكار المتعمـ مع اآلخريف كىي كسيمتو الكحيدة في
ُ
التعبير عف أفكاره كمبادئو ,حيث أف ىذا الحكار يجعؿ المتعمـ يضفي فرصة لمتفسير كالبحث كالتقصي.
في حيف تنظر إلييا بدر ( )2006عمى أنيا" :تمؾ االستراتيجية الما ك ارء معرفية ,التي تيدؼ إلى

تجسيد عممية التفكير أثناء العمؿ عمى ميمة تتطمب التفكير" (بدر.)17 :2006 ,

كقد عرؼ سعيدة كسالـ ( )2012استراتيجية التفكير بصكت عاؿ بأنيا" :الحديث الذاتي المعمف
(المسمكع) الذم يعبر فيو الفرد عف أفكاره الحالية كالمعالجة أثناء المكقؼ ,كالذم يستكشؼ كيكجو بو الفرد

أداءاتو الخارجية كعممياتو الداخمية" (سعيدة كسالـ.)698 :2012 ,

وتعرؼ الباحثة استراتيجية التفكير بصوت عاؿ إجرائياً كما يمي:
"ىي استراتيجية تقكـ عمى تجسيد أداء طالبتيف معممتيف مناكبةن ,األكلى الطالبة المعممة المفكرة بصكت

عاؿ لعمميات التفكير التي تدكر في ذىنيا كمراقبتيا كتقييميا ألداء سمككيا الذم تقكـ بو أماـ المتعمميف,
كالطالبة المعممة األخرل مستمعة محممة بحيث تقكـ بتكجيو الطالبة المعممة المفكرة األسئمة التي تساعدىا

عمى جعؿ عممية تفكيرىا مرئية".

إلى جانب ذلؾ  ,فإف التفكير بصكت عاؿ يسيـ في تحقيؽ العديد مف األىداؼ كفؽ مجمكعة مف

األسس العممية كالتي مثميا زيتكف ( )2003فيما يمي:

 .1عدـ تقديـ المعمكمات لممتعمميف عمى أنيا مسمـ بيا كانما تقديميا عمى أنيا احتمالية ,قابمة لمدحض
كيمكف التشكيؾ في صحتيا.

 .2السماح لممتعمميف كتشجعييـ بتكليد أسئمة مفتكحة ,تتطمب حميا تفكي انر عميقان كذلؾ أماـ الصؼ.

 .3عمى المعمـ أف يككف نمكذجان يحتذم بو المتعمميف ,كذلؾ مف خبلؿ سمككيات تعبر عف ذلؾ مثؿ
االنتظار بعض الكقت قبؿ اإلجابة عف األسئمة التي تطرح مف المتعمـ ,طرح أكثر مف إجابة لمسؤاؿ
الكاحد ,أف يطرح المعمـ أسئمة عمى نفسو بصكت عاؿ ,إخبار المتعمميف بالكيفية التي تكصؿ إلييا

لحؿ مشكمة أك مسألة معينة.

 .4استخداـ الكسائؿ التعميمية المثيرة لمتفكير كالمنمية لو.
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 .5إتاحة الفرصة لممتعمميف بتمخيص ما تضمنو الدرس مف نقاط كيفضؿ أف ككف صياغتيـ لمممخص في
صكرة مخطط ,أك في شكؿ خريطة مفاىيمية أك رسـ تتابعي مصاحب بالكممات أك تفرع شجرم

(زيتكف.)185-182 :2003 ,

وفي ىذا الصدد ,ظمت استراتيجية التفكير بصكت عاؿ تعتمد عمى الكصؼ المفظي لما يفكر بو
المتعمـ قبؿ كفي أثناء كبعد حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية كذلؾ مف خبلؿ النمكذج المعمـ الذم

مما يدؿ عمى أف االستراتيجية تنبع مف األسس
يحتذم بو ,كاألسئمة الذاتية التي يطرحيا المتعمـ عمى نفسوّ ,
العممية الستراتيجيات ما كراء المعرفة مثؿ :استراتيجيتي النمذجة كالتساؤؿ الذاتي ,كنظ انر ألىمية الحكار

ينـ عف بناء المعرفة كتنظيميا فإنو يمكف الكصكؿ إلى تنمية ميارات التفكير
كالتكاصؿ بيف المتعمميف الذم ّ
فكؽ المعرفي مف خبلليما.
 2.7.3أىمية استراتيجية التفكير بصوت عاؿ في التدريس:
تعتبر استراتيجية التفكير بصكت عاؿ احدل استراتيجيات التدريس التي تساعد المتعمـ في الكشؼ

عف أفكاره الحقيقية غير المرئية لآلخريف لكي يدرككنيا ,فيي تتيح لممعمميف رؤية ميارات تفكير متعممينيـ

مما يييئ الفرصة ليـ لسماع ما يدكر في أذىانيـ ككيفية تعميميـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

كتقكـ استراتيجية التفكير بصكت عاؿ عمى حث المتعمميف عمى القياـ بمساءلة أنفسيـ قبؿ كأثناء كبعد

االنتياء مف أداء الميمة أك حؿ المشكمة كذلؾ بصكرة متكررة لبلستيضاح حكؿ ما ينككف فعمو أك ما يفعمكنو
أك ما قامكا بفعمو ,كذلؾ مف أجؿ إبقاء كعييـ بمسار تفكيرىـ في مستكل اليقظة كالتركيز المطمكبيف لتنفيذ

أنشطة التفكير بفاعمية (جركاف.)386 :1999 ,

كما أف التفكير بصكت عاؿ ينمي لغة التفكير لدل المتعمميف ,ألنو يعطي المجاؿ لممفكر كالمستمع
اإلتياف بحمكؿ مبتكرة كذلؾ في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,حيث أنيا تُ ِقدـ مادة الرياضيات بطريقة

مما يجعؿ المتعمـ مشاركان فعاالن في المكقؼ التعميمي ,فعندما يقكـ المتعمـ بأداء دكر كؿ مف المفكر
مشكقةّ ,
كالمستمع عبر تمثيؿ األدكار ,تجذب انتباىو نحك التعمـ كتنمي لديو الفضكؿ كحب االستطبلع ,كما تحفز
دافعيتو نحك التعمـ الكتشاؼ المعرفة الرياضية كطرؽ بنائيا.
لذا فالتفكير بصكت عاؿ ,يجعؿ لممعمـ كالمتعمـ دكريف ميميف كمفكر ككمستمع ,مما يبرز أىميتيا
كالتي مثمتيا عبد الغني ( )2012في النقاط التالية:
 .1تزيد مف تحكـ الطبلب في أنفسيـ كمتعمميف كتمكنيـ مف تحسيف أدائيـ األكاديمي.
 .2تساعد الطبلب عمى فحص معارفيـ كمياراتيـ كمكاقفيـ الشخصية.

 .3تساعد عمى منع سمبية الطبلب ,كالتعمـ عف طريؽ الحفظ دكف فيميـ لممعنى (عبد الغني.)53: 2012 ,
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وتضيؼ الباحثة عمى أىمية استراتيجية التفكير بصوت عاؿ ما يمي:
 .1تنمية لغة التفكير كركح التحدم لدل المتعمميف ,مف خبلؿ عممية التخطيط الذم يقكـ بو المفكر
تـ تكصؿ إلييا ,كذلؾ في حؿ
ثـ تقييمو ن
بناء عمى النتائج التي ّ
كمراقبة المحمؿ المستمع ليذه العممية ّ
المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.
 .2تحقؽ االستقبللية كالذاتية نحك التعمـ ,كتمكنو مف امتبلؾ خمفية ثقافية كمعارؼ حكؿ المكضكع
المطركح.

 .3نكعية األسئمة كتكسيعيا تكشؼ لممفكر كالمحمؿ األفكار المراد تعديميا أك تصحيحيا مما يؤدم إلى
استم اررية التعمـ كتنكع طرؽ تقييمو.
 3.7.3خطوات تنفيذ استراتيجية التفكير بصوت عاؿ في تدريس الرياضيات:
لكؿ استراتيجية خطكات خاصة بيا ,فاستراتيجية التفكير بصكت عاؿ تتميز بخطكاتيا كما يرل
بيمكؿ ( )2004في النقاط اآلتية:
 .1ترجـ تفكيرؾ كتصكراتؾ الخاصة إلى كممات ,كقـ بتسميعيا بصكت عاؿ.

 .2تكمـ بصكت عاؿ عف الخطكات التي تمر بيا أثناء حؿ المشكبلت ,كتذكر أنو ال يكجد تفكير أك خطكة
غير ىامة إلى الحد الذم يجعمؾ ال تتكمـ عنيا.

 .3تكمـ بصكت عاؿ بكؿ التفكير الذم يعتمؿ بداخمؾ قبؿ البدء في حؿ المشكبلت مثؿ( :ماذا ستفعؿ؟
متى؟ لماذا؟ ككيؼ؟) حتى لحظة التخميف تككف ىامة لتتكمـ عنيا بصكت عاؿ مثؿ( :ما أفضؿ طريقة
لحؿ ىذه المشكمة؟ أعتقد أنني يجب أف أستخدـ الصيغة التي استخدمناىا مف قبؿ ,ماذا كانت تسمى؟

معادلة تربيعية ,ال قد ال تككف  ...كىكذا).

 .4تكمـ بصكت عاؿ بكؿ التفكير الذم قمت بو قبؿ ,كفي أثناء عممية حؿ المشكمة ,مع مراعاة أف

يتضمف ىذا الكبلـ خططان لما فعمتو ,كما ستفعمو ,كمتى تقكـ بإجراءات معينة ,كلماذا تستخدـ خطكات
بعينيا كال تستخدـ خطكات أخرل ,ككيؼ تباشر كؿ فكرة كتتعامؿ معيا (بيمكؿ,

.):2004

207-206

تـ ذكره ,فعندما يعبر المتعمـ بصكت عاؿ أك مسمكع عف أفكاره التي تدكر في ذىنو خاصة
ً
بناء لما ّ
عند حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,فإف ذلؾ يساعد المعمـ عمى معرفة ما يدكر بعقكؿ متعمميو,
بناء عمى ما يتفكىكف بو مف تعبيرات كأفكار كآراء,
فيصبح لديو القدرة عمى التحكـ كمراقبة أفكارىـ كتقييميا ن
مما يجعؿ التعمـ أكثر يس انر كبساطة لتنمية ميارات ما كراء المعرفة.
كلتطبيؽ ىذه االستراتيجية يقكـ المتعمـ بإتباع الخطكات التالية ,كما تنظر إلييا (حمكد)460 :2013 ,

في الشكؿ (:)5.3
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قراءة وفيـ المشكمة

تحديد المعطيات
المطموبة

تفسير الحؿ

تحديد العممية
المستخدمة

توضيح المطموب مف
العممية المستخدمة

مراجعة خطوات
العمؿ

تنفيذ العمميات
العممية

شكؿ ()5.3
عمميات التفكير بصوت عاؿ

يتـ استعراض مشكمة جديدة كعمؿ نفس الخطكات كىكذا ...
كبعد إنتياء الخطكات السبعة ّ
فاستراتيجية التفكير بصكت عاؿ يطمب فييا مف المتعمميف أف يتكممكا كيتناقشكا بصكت عاؿ فيما

يفكركف فيو ,سكاء عند قراءتيـ لنص أك أثناء حميـ إلحدل المشكبلت العممية أك الرياضية ,فيي استراتيجية
تكضيح لكيفية تكصؿ المتعمميف إلى حؿ مشكمة ما ,أك اإلجابة عما قد يكجو لممتعمميف مف تساؤالت بصكت

عاؿ ,كباختصار فيي طريقة فعالة إلظيار كجعؿ التفكير مرئيان (.)Young, 2005: 20

ككذلؾ عند قياـ المعمـ بعممية التخطيط أك حؿ المشكبلت ,فإنو يقكـ بالتفكير بصكت مرتفع ,حتى

يتسنى لممتعمميف إتباع خطكات التفكير بصكرة كاضحة مع تزكيدىـ باألمثمة كتشجيعيـ عمى المناقشة فيما
بينيـ ,كذلؾ بيدؼ تنمية لغة التفكير ,كلمتعبير عف أفكارىـ ,مما يساعد في اكتشاؼ ما لدييـ مف أنظمة

تفكير كمراحؿ نمك المعنى لدييـ (خميؿ.)104 :2005 ,
باإلضافة إلى أف استراتيجية التفكير بصكت عاؿ تقكـ عمى مساءلة المتعمـ لذاتو قبؿ كأثناء كبعد
التعمـ ,كبالتالي تظير لديو صكرة كاضحة عما ينكم فعمو أك ما يفعمو أك ما قاـ بفعمو ,حيث يعبر بصكتو

ثـ تقييميا مف خبلؿ الحكار
لممتعمـ المستمع المحمؿ عف أفكاره لكي يقكـ بتحميميا كتنظيميا كمتابعتيا ّ
أتـ كجو مطمكب.
كالمناقشة بمساعدة المعمـ لمكصكؿ إلى تنفيذ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية عمى ّ
 4.7.3مميزات استراتيجية التفكير بصوت عاؿ:
تـ اإلشارة إليو مف أسس كأىداؼ الستراتيجية التفكير بصكت عاؿ ,فإف حمكد ()2013
في ضكء ما ّ
تشير إلى مميزاتيا بالنقاط اآلتية:
 .1تكفر مناخان تعاكنيان يتطمب القياـ بالعديد مف األنشطة التي يمارس خبلليا العديد مف العمميات العقمية,
كالميارات االستداللية مثؿ :المبلحظة ,كالتفسير ,كاالستنتاج ,كاالستنباط ,كالمقارنة ,كضبط المتغيرات.

ثـ استخداميا لو معنى.
 .2زيادة مستكل االستيعاب كاكتساب كتعميؽ المعرفة كمف ّ
 .3مركنة التفكير كالتنكع في األساليب كالطرؽ لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة ,كتنمية مستكيات عميا مف
التفكير مف خبلؿ إشراؾ المتعمميف في مجمكعات لقراءة التفكير بصكت مرتفع.
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 .4استراتيجية فعالة في زيادة النمك المعرفي كربط كتكحيد الجكانب المعرفية مف التعمـ بالجكانب
االجتماعية.

 .5تقمؿ مف ظاىرة النسياف التي قد تحدث عندما يحاكؿ المتعمـ مف جمع المعمكمات في نياية النشاط
(حمكد.)458 :2013 ,

 8.2.3رابعاً :استراتيجية التعمـ التعاوني.
 1.8.3مفيوـ استراتيجية التعمـ التعاوني:
التعمـ التعاكني مف استراتيجيات التدريس األكثر شيكعان في الكقت الراىف بالدكؿ الغربية نظ انر لما يتمتع

بو مف خصائص جيدة أكثر مف االستراتيجيات التدريسية األخرل (القكاسمة كأبك غزلة ,)195 :2013 ,ألنو
يقكد إلى خمؽ بيئة صفية تمتاز بمناخ اجتماعي تعاكني بيف المتعمميف كبعضيـ البعض ,حيث أنيـ يشترككف

في صنعو ككأنيـ في قارب كاحد لتككيف البناء المعرفي لدييـ.
ف ػػالتعمـ التع ػػاكني كم ػػا يعرف ػػو "جكنس ػػكف كجكنس ػػكف"

)1995

Johnson,

&

(Johnson

ىػ ػ ػػك" :المكقػ ػ ػػؼ التعميمػ ػ ػػي المؤسػ ػ ػػس عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػاعدة كالمشػ ػ ػػاركة فػ ػ ػػي حػ ػ ػػؿ مشػ ػ ػػكمة مػ ػ ػػا ,فيكػ ػ ػػكف اليػ ػ ػػدؼ

مشػ ػ ػػتركان ,كالمجيػ ػ ػػكد متناسػ ػ ػػقان ,فتػ ػ ػػزداد فػ ػ ػػرص الفػ ػ ػػرد لتحقيػ ػ ػػؽ أىدافػ ػ ػػو ,كفػ ػ ػػرص األف ػ ػ ػراد اآلخ ػ ػ ػريف لتحقيػ ػ ػػؽ

أىدافيـ" (.)Johnson & Johnson, 1995: 213

يتـ فيو تقسيـ
كما يشير زيتكف ( )2003إلى التعمـ التعاكني بأنو" :أحد أنكاع التعمـ الصفي الذم ّ
طبلب الصؼ الكاحد إلى مجمكعات تعاكنية تتككف مف ( )6-2أعضاء ,عادة ما يككنكا غير متجانسيف في
قدراتيـ األكاديمية ,بيدؼ تنمية كؿ مف التحصيؿ األكاديمي كالميارات االجتماعية معان؛ حيث لكؿ مجمكعة
ميمة تعميمية يتشارؾ أعضاؤىا في ممارسة الميمة مف خبلؿ التفاعؿ المباشر فيما بينيـ ,حيث يقكـ كؿ

عضك في المجمكعة بميمة؛ لككنو عمى دراية مسئكؿ عف نجاحو كنجاح مجمكعتو ككؿ ,كفي أثناء العمؿ

كيتـ تقييـ
يبلحظ أعضاء المجمكعة سمكؾ بعضيـ البعض كيتناقشكف حكؿ سمكؾ كؿ منيـ في المجمكعّ ,
الطالب عمى أساس أدائو الفردم كأداء مجمكعتو" (زيتكف.)247-246 :2003 ,
كتنظر ككجؾ ( )2001إلى التعمـ التعاكني بأنو" :نمكذج تدريسي يتطمب مف المتعمميف العمؿ مع

بعضيـ البعض ,كالحكار فيما بينيـ فيما يتعمؽ بالمادة الدراسية ,كأف يعمـ بعضيـ بعضان ,كأثناء ىذا التفاعؿ
تنمك لدييـ ميارات شخصية كاجتماعية إيجابية" (ككجؾ.)315 :2001 ,
وتعرؼ الباحثة استراتيجية التعمـ التعاوني إجرائياً بأنيا:
تقسيميف إلى مجمكعات غير
يتـ
ّ
"التفاعؿ المثمر بيف الطالبات المعممات بمراحؿ كخطكات منظمة ,ك ّ
كتقييميف عف
اقبتيف
متجانسة مككنة مف ( )5-4أعضاء ,كذلؾ
ّ
لقياميف معان بعمميات الكعي بالتفكير كمر ّ
ّ
طريؽ الحكار كالمناقشة ,كاستخداـ الكسائؿ المتاحة ,كتبادؿ المعارؼ كاألفكار كالخبرات بيدؼ تحقيؽ التعمـ".
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يتـ جعؿ كؿ عضك في المجمكعة
ويتضح مما سبؽ ,أف الغرض مف استخداـ التعمـ التعاكني في أنو ّ
التعاكنية ,فردان أقكل مما كاف عميو ,مف خبلؿ األىداؼ المعرفية كما فكؽ المعرفية المناطة بحؿ المشكبلت

كأداء المياـ الرياضية بشكؿ متكازف ,كما أف التعمـ التعاكني ُيعتبر استراتيجية تحتكم عمى الطرؽ كاألساليب
يتـ تكظيفيا في مكقؼ تعميمي كاحد.
التدريسية المتنكعة التي ّ
كما تستخمص الباحثة مف التعريفات السابقة الستراتيجية التعمـ التعاوني ما يمي:
يتـ مف خبللو تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات صغيرة ,كتضـ كؿ منيا عددان مف
 .1تُعد تنظيمان رمزيان ّ
المتعمميف مختمفي القدرات العقمية كبعض الصفات األخرل مثؿ :المستكل االجتماعي كالثقافي  ..إلخ.
 .2يتعاكف الطبلب فيما بينيـ تعاكنان ممحكظان سكاء في فيـ الحقائؽ أك التعميمات أك المبادئ أك القكانيف
الرياضية المتضمنة في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,كيعد كؿ متعمـ مسئكالن مسئكلية كاممة عف
نجاح مجمكعتو أك فشميا ,ألنيـ يعممكف جميعان نحك تحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ مشتركة نحك التعمـ.

 .3يككف التنافس بيف المجمكعات كليس أعضاء المجمكعة.

 .4يقكـ عمى التفاعؿ الجاد المثمر بيف أعضاء كؿ مجمكعة ,كما يتكقؼ عمى إعطائيـ التغذية الراجعة,
كالسماح لكؿ عضك في المجمكعة باإلسياـ بأفكاره ميما كانت بسيطة.

 2.8.3العناصر األساسية الستراتيجية التعمـ التعاوني:
لمتعمـ التعاكني أسس كعناصر محددة ال بد مف تكافرىا كي تحقؽ اليدؼ المرجك مف حؿ المشكبلت

كالمياـ المككمة لممتعمميف تحت نظر المعمـ ,فقد أشار كبلن مف زيتكف كزيتكف ( )2003إلى كجكد خمسة
عناصر أساسية لمتعمـ التعاكني كاآلتي:

 .1االعتماد اإليجابي المتبادؿ (:(Positive Interdapendence
كىذا ىك قمب التعمـ التعاكني ,فبل بد أف يدرؾ المتعمـ أف نجاحو أك فشمو مرتبط بنجاح أك فشؿ

المجمكعة ,كفي ىذا يقكؿ "جكنسكف كجكنسكف" إما أف نغرؽ أك نسبح معان))we sink or swim together

كيمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ كضع ىدؼ مشترؾ لممجمكعة ليتأكد الطبلب مف تعمـ جميع أعضاء

المجمكعة أك مف خبلؿ تقديـ المكافآت كالحكافز ألعضاء المجمكعة.
 .2التفاعؿ وجياً لوجو (:(Face-to- face interaction

يأتي ذلؾ مف خبلؿ العمؿ في مجمكعات صغيرة تساعد عمى تكفير تفاعؿ مستمر كيسميو البعض

بالتفاعؿ المباشر ,كمف المتكقع أف يتنافس المتعممكف فيما يتعممكنو ,كيقكمكف بتفسير ما يستمزـ األمر تفسيره,

كحؿ المشكبلت أك المياـ المكمفيف بيا ,كاكماؿ الميارات المحددة ليـ عمى أف يساعد بعضيـ البعض.
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 .3المسئولية الفردية أو المحاسبية (:(Individual accountability
كتعني تحمؿ كؿ عضك في المجمكعة مسؤكلية إتقاف المادة التعميمية المقررة ,كالقياـ بالميمة
المحددة أك المنكطة بو ,حيث يككف الفرد مسئكالن عف عممو أماـ نفسو كالمجمكعة كالمعمـ الذم يقكـ العمؿ.
 .4الميارات االجتماعية ):)Social skills
يجب عمى المعمـ أف يقكـ بتدريس الميارات االجتماعية ,بغرض تحسيف نكعية التعاكف كمف ىذه
الميارات :ميارات القيادة كصنع القرار كاالتصاؿ ,كبناء الثقة ,كادارة الصراعات في الجماعة ,كتككف ىذه
الميارات ضركرية طالما أف الفصؿ البنائي كما يرل "جكنسكف" ىك فصؿ يتبادؿ فيو المتعممكف األفكار
كاآلراء ,كيطرحكف األسئمة كيناقشكف المفاىيـ.

 .5إعداد وتجييز المجموعة (:(Group processing
تحتاج المجمكعة إلى األفعاؿ كاإلجراءات المجدية ,كيجب التأكد مف إدراؾ كؿ فرد لدكره ,كاتاحة

كقت كاؼ كمحدد لكؿ ميمة ,ككذلؾ كضكح األىداؼ في ذىف كؿ منيـ ,كتسمى أيضان بالمعالجة التطكيرية
ألف المجمكعة تقكـ بتحميؿ العمؿ كمعالجتو كتطكيره (زيتكف كزيتكف.)228-227 :2003 ,

تـ عرضو مف عناصر أساسية كأسس قائمة عمى استراتيجية التعمـ التعاكني ال يمكف
مف خالؿ ما ّ
التركيز عمى عنصر دكف اآلخر ,ألنيا عناصر متكاممة كمرتبطة مع بعضيا البعض ,ففي حؿ المشكبلت
كأداء المياـ الرياضية يتطمب مف كؿ عضك أف يككف مسئكالن عف عممو أماـ معممو كمجمكعتو ,كال يتحقؽ

ذلؾ إال مف خبلؿ تجييز المجمكعة كمعرفة دكر كؿ عضك فييا ,فالتعاكف كااليجابية كالتفاعؿ كجيان لكجو
مف أىـ العناصر في التعمـ التعاكني التي تحقؽ ىدؼ التعمـ ,فعندما تكزع األدكار بيف األعضاء يظير منيـ

المقيـ لممعرفة لكي يمارسكا ميارات التفكير فكؽ المعرفي بطريقة فعالة.
المخطط كالمراقب ك ُ
 3.8.3استراتيجيات وطرؽ تدريس التعمـ التعاوني:
تتنكع االستراتيجيات كالطرؽ المنكطة باستخداـ التعمـ التعاكني؛ نتيجة لمتطكر العممي اليائؿ في

المعرفة حيث تَكزع ذكرىا بيف األدبيات كالمصادر المختمفة ,منيا ما يمي:
 .1تقسيـ الطالب إلى فرؽ بحسب مستوى التحصيؿ:

)Student Teams Achievement Division (STAD

لقد طكر ىذه الطريقة "سبلفيف" ( )Slavinفي جامعة ىكبكنز عاـ ( (1980كىي أبسط طرؽ التعمـ

التعاكني حيث تتككف المجمكعة مف ) )5-4طبلب كتككف غير متجانسة فتضـ طبلبان مف المستكيات الثبلثة

(متفكؽ -متكسط -ضعيؼ( كيساعد الطبلب بعضيـ بعضان في فيـ المادة الدراسية كتككف طريقة التقكيـ

جماعية كفردية ,كيمكف استخداـ ىذه الطريقة في جميع المكاد الدراسية كجميع المراحؿ الدراسية أيضان

(الخطيب.)8 :1995 ,
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 .2مباريات ألعاب الفرؽ )):)Teams -Games -Tournament (TGT
يعمؿ الطمبة معان في مجمكعات صغيرة غير متجانسة تحصيميان كتتككف كؿ مجمكعة مف ((5-4

أعضاء يقكـ أفراد كؿ مجمكعة بمساعدة بعضيـ بعضان عمى اتقاف المادة كاالستعداد لممسابقات بيف الفرؽ,

ثـ يقسمكف بعد ذلؾ حسب تحصيميـ ,كيحدث تسابؽ بعد ذلؾ بيف كؿ ثبلثة أك أربعة طبلب متجانسيف
كمف ّ
في التحصيؿ لمكحدة أك المكضكع الذم درسكه ,كيتيح ىذا األسمكب لمطالب االنتقاؿ مف فريؽ إلى آخر في

ضكء نتائج المسابقات ,كىذه الطريقة تشبو سابقتيا إال أنيا تختمؼ عنيا بأنيا تضـ تعميمان مشتركان كمكافآت
منفردة تكزع عمى المتميزيف مف أعضاء المجمكعة كيمكف ليذا النظاـ تطبيقو في جميع المكاد كالمراحؿ

األساسية (الغكؿ ,)54 :1995 ,ك(أبك عميرة.)86 :2000 ,
 .3التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة:
يتـ تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات صغيرة غير متجانسة ( (6-5ككؿ طالب يأخذ جزءان مف المادة
ّ
بحيث يجتمع مع نظرائو مف المجمكعات األخرل ,كيتعممكف ىذه الميمة ,كيرجع بعدىا كؿ طالب إلى

يتـ اختبار كؿ أعضاء المجمكعات بكؿ المادة الدراسية
مجمكعتو ليعمميا تمؾ الجزئية المكمؼ بيا كبعد ذلؾ ّ
كبشكؿ فردم ,كقد طكر "سبلفيف" ( )Slavinىذه الطريقة بحيث يقكـ الطبلب بقراءة كؿ المادة أك المقرر
ثـ يمتقي الطمبة مف مجمكعة معينة مع طمبة مف مجمكعة أخرل درسكا نفس المكضكع كيعكدكف
المطمكبّ ,
إلى مجمكعاتيـ كيعممكنيـ المادة كأخي انر يتقدـ أعضاء المجمكعات إلختبار قصير بشكؿ فردم
(الخطيب.)8 :1995 ,

 .4االستقصاء التعاوني ):)Group Investigation
تعتمد ىذه الطريقة عمى جمع المعمكمات مف مصادر مختمفة بحيث يشترؾ الطبلب في جمعيا,

كيتـ
كتكزع المياـ بيف الطبلب بحيث يكمؼ كؿ فرد في المجمكعة بمياـ معينة ,كيحمؿ الطبلب المعمكمات ّ
عرضيا في الفصؿ كيككف التقديـ مف خبلؿ الطبلب أنفسيـ ,حيث تقدـ المجمكعات بعضيا بعضان تحت

إشراؼ المعمـ ,كسميت ىذه الطريقة بيذا االسـ إلعتماد الطبلب عمى البحث (أبك عميرة.)88 :2000 ,
 .5طريقة "جونسوف" ):)Johnson

يعمؿ الطبلب معان بشكؿ تعاكني كفريؽ كاحد إلنجاز ميمات أىداؼ الدرس ,بحيث يساىـ كؿ عضك

في األفكار كاالقتراحات كيتمقى الطبلب المساعدة بعضيـ مف بعض كليس مف المعمـ حيث ال يكجد أثر

لمفردية داخؿ المجمكعة ,كدكر المعمـ يقتصر عمى اإلشراؼ كالمراقبة ,كتقديـ المكافأة لممجمكعة ككؿ كليس

لؤلفراد (الشيخ.)3 :1993 ,
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 .6طريقة المجادلة داخؿ المجموعة التعاونية:
تتككف المجمكعة في ىذه الطريقة مف أربعة أعضاء بحيث تُقسـ إلى زكجيف الزكج األكؿ :يق أر المادة
التعميمية كيعدىا لزمبلئيـ ,كالزكج الثاني يناقشيا كيتكصؿ إلى إجماع في الرأم كقد يأخذ كؿ زكج مادة

يتـ
مختمفة عف الزكج اآلخر ,كتككف بعد ذلؾ المناقشة كالمجادلة عمى أف تقسـ األدكار بيف الطبلب حتى ّ
التكصؿ إلى إتفاؽ في الرأم في جميع العناصر المختمفة ,كيقتصر دكر المعمـ عمى تكزيع المادة بالتساكم
ثـ قياس تحصيؿ الطبلب كاتجاىاتيـ (الجبرم كالديب.)95 :1998 ,
كاعطاء التعميمات كمف ّ
 .7طريقة التنافس بيف الجماعات ):)Individual Competition
تُؤكد ىذه الطريقة عمى تحقيؽ أعضاء الجماعة أعمى درجة في التحصيؿ حيث يتعمـ الطبلب في
ثـ تتنافس الجماعة مع جماعة أخرل عف طريؽ طرح األسئمة كذلؾ لئلجابة
الجماعة التعاكنية الكاحدةّ ,

ثـ تصحح اإلجابات لكؿ جماعة ,كالجماعة الحاصمة عمى أعمى درجة تأخذ الجائزة ,كيتمثؿ دكر
عميياّ ,
المعمـ في تكزيع الطبلب عمى الجماعات ,كاخبار كؿ جماعة بأنيا تنافس الجماعة األخرل ,كما يخبرىـ بأف

اليدؼ الرئيس ىك أف الطبلب في كؿ جماعة يحصمكا عمى أعمى درجة في المادة الدراسية عف الجماعات
األخرل (حسف.)10 :1997 ,

وقد تمك ّنت الباحثة مف استقراء ما يمي الستراتيجيات وطرؽ تدريس التعمـ التعاوني ,حيث أنيا:
 .1اعتمدت عمى حجـ المجمكعة سكاء كاف صغي انر بعدد ثبلثة متعمميف أك كبي انر بعدد ستة متعمميف ,ككاف
العدد األنسب لحجـ المجمكعة أربعة متعمميف.

 .2استخدمت طرقان تحفيزية متنكعة سكاء كانت مادية كالجكائز كالمكافآت أك معنكية ككممات الشكر كالثناء.

 .3اشتركت في التركيز عمى التعاكف لدينامية الجماعة مع بعضيـ البعض مما يجعميـ يحبذكف ىذه الطرؽ.

 .4تعاكف الطمبة كمشاركتيـ داخؿ المجمكعات مف خبلؿ طرؽ التعمـ التعاكني تزيد مف خبراتيـ المعرفية
عمى المستكل االجتماعي كالثقافي.
وتكاد تتفؽ كؿ مف استراتيجيات التعمـ التعاكني في أف دكر المعمـ فييا دكر إيجابي كيمتد ليشمؿ
تشجيع المتعمميف ,كتكجيييـ كاثارة ىمميـ في جك مف الحرية كالديمقراطية ,كيحدد كؿ مف بدر ()2006
كبيمكؿ ( )2004ىذا الدكر في ثبلث مياـ رئيسة ىي:
 .1التخطيط واإلعداد وتتضمف:
 تحديد األىداؼ التعميمية التي مف المتكقع أف يحققيا المتعمميف بعد دراسة المكضكع المزمع دراستو.

 تكزيع المتعمميف عمى المجمكعات كيراعى أف تتككف كؿ مجمكعة مف ( )7-3متعمـ ,كأف تككف
ىذه المجمكعات غير متجانسة.
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 .2تنظيـ المياـ وتكويف االعتماد المتبادؿ وتتضمف:
 تحدد المياـ التي سكؼ يتعممكنيا ,كمراجعة الخبرات السابقة حتى يمكنيـ أف يبنكا عمييا التعمـ
الجديد.

 يطمب المعمـ مف المتعمميف تقديـ عمؿ مكحد في نياية كؿ تعمـ.
 يكضح لممتعمميف أف الدرجة التي سكؼ تعطي في نياية التعمـ سكؼ تمنح ألعضاء الجماعة ككؿ.
 تحديد مسئكلياتيـ كأفراد ككمجمكعة.

 يقكـ المعمـ بتشجيع المجمكعة التي انتيت مف عمميا عمى أف يساعد أعضائيا بقية المجمكعات
األخرل التي لـ تنتيي.

 .3المراقبة والتدخؿ:

 يساعد المعمـ المتعمميف داخؿ كؿ مجمكعة عمى القياـ بتنفيذ المياـ المطمكبة كذلؾ بتشجيعيـ عمى
االستمرار ,كاإلجابة عف األسئمة كاالستفسارات مف قبؿ المتعمميف إلحدل المجمكعات ,ككذلؾ تقديـ

اإلرشادات كاإلجراءات التنفيذية.

 مبلحظة السمكؾ التعاكني لممتعمميف كيفضؿ أف يككف ذلؾ مف خبلؿ بطاقة مبلحظة.
 يقكـ المعمـ في نياية كؿ درس المتعمميف في الجكانب (المعرفية كالكجدانية كالميارية) المرتبطة
بأىداؼ الدرس (بدر ,)418-417 :2006 ,ك(بيمكؿ.)228-227 :2004 ,

أف التعمـ التعاكني يشجع المتعمـ عمى المشاركة اإليجابية كبناء جك مف األلفة بينو كبيف
وبالرغـ مف ّ
زمبلئو ,إال أنو ينقؿ أثر التعمـ عمى المدل البعيد ,فعند حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية يجب عمى

المتعمـ أف يخطط لعمميات تفكيره عف طريؽ الحكار كالنقاش التي تدكر مع زمبلئو ,كعميو أف يراقب أفكاره
التي يطرحيا ليقكـ بتقييميا؛ كبالتالي يصبح قادر عمى اتخاذ القرار المبلئـ كفي الكقت المناسب.
باإلضافة إلى ذلؾ ,لخصت الطناكم ( )2002ػدكر المتعمـ في التعمـ التعاكني فيما يمي:
 .1البحث عف المعمكمات كالبيانات جمعيا كتنظيميا.
 .2إنتقاء المكضكعات ذات الصمة بمكضكع البحث.

 .3تنشيط الخبرات السابقة كربطيا بالخبرات كالمكاقؼ الجديدة.

 .4حؿ الخبلفات بيف األفراد كما قد يحدث مف سكء تفاىـ بينيـ.

 .5تكجيو اآلخريف نحك إنجاز المياـ مع االحتفاظ بالعبلقات الطيبة كاإليجابية بيف األفراد.
 .6التفاعؿ في إطار العمؿ الجماعي التعاكني.

 .7بذؿ الجيد كمساعدة اآلخريف كاإلسياـ بكجيات نظر تنشط المكقؼ التعميمي (الطناكم.)80 :2002 ,
وترى الباحثة أف دكر المتعمـ في التعمـ التعاكني إيجابي ,فيك الذم يحاكؿ البحث عف المعمكمة
كالكصكؿ إلى حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,بدالن مف دكر المتمقي في الطرؽ التقميدية ,كما يككف

دكر المعمـ في التعمـ التعاكني ىك تكجيو كارشاد المتعمميف نحك الطريقة الصحيحة التي يتعممكف مف خبلليا
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تعاكنيان ,حيث يقتصر دكره في شرح أم جزء مف المشكمة أك الميمة الرياضية التي قد يغفؿ عنيا المتعمـ
عمى جميع المجمكعات التعاكنية اذا لـ تستطع فيميا أك إدراكيا في مجاؿ التخطيط؛ كىنا يتدخؿ المعمـ فقط

كذلؾ لتكضيحيا بيدؼ تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 4.8.3مميزات استراتيجية التعمـ التعاوني:

لمتعمـ التعاكني العديد مف المميزات التي ساعدت عمى انتشاره في الفصكؿ الدراسية كفي تدريس المكاد

المختمفة ,كمف ىذه المميزات كما يبرزىا كؿ مف الحيمة ( )2001كالميكس ( )2005ما يمي:
 .1يساعد عمى زيادة تحصيؿ الطبلب ذكم المستكيات المختمفة.
 .2ينمي القدرة عمى حؿ المشكبلت.

 .3يساعد عمى فيـ الحقائؽ كالمفاىيـ كتطبيقيا في مكاقؼ جديدة.
 .4يزيد مف اعتزاز الفرد بذاتو كثقتو بنفسو.
 .5يساعد عمى حب المادة الدراسية.

 .6يؤدل إلى استعماؿ أكثر لعمميات التفكير العميا.
 .7يساعد عمى تككيف مكاقؼ أفضؿ نحك المدرسة.

 .8يؤدل إلى زيادة التقبؿ كالتفاىـ بيف األفراد ,كتككيف عبلقات شخصية بينيـ.
 .9يحرر المعمـ مف كثير مف األعباء المكمؼ بيا كلك لبعض الكقت ,كذلؾ يعمؿ عمى تكفير الكقت
كالجيد (الحيمة ,)158 :2001 ,ك(الميكس.)35-33 :2005 ,

 9.2.3خامساً :استراتيجية الجدوؿ الذاتي (.(K-W-L-H
 1.9.3مفيوـ استراتيجية الجدوؿ الذاتي ):)K-W-L-H
ىي أسمكب لتمخيص مكضكع أك مادة عممية ما؛ كنقطة انطبلؽ كمحكر ارتكاز لربط المعرفة السابقة

بالمعرفة الجديدة كتفسيرىا كتحميميا كتنظيميا لدل المتعمـ ,كتكظيفيا بشكؿ ينسجـ مع بنائو المعرفي كما فكؽ

المعرفي ,كما ُكجدت عدة تسميات الستراتيجية ( )K-W-L-Hكىي :الجدكؿ الفيمي ,كاستراتيجية تنشيط
المعرفة السابقة ,كالتنظيمات المعرفية ,كالمنظكر الفيمي ,كالمخطط الفيمي.

كيعرؼ عبد البارم ( )2010استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( (K-W-L-Hبأنيا" :نمط مف الخرائط
ُ
المعرفية مف حيث ككنيا نشاطان بصريان لممعمكمات الكاردة في النص المقركء ,إذ يحدد الطالب قبؿ أف يندمج

في قراءة النص ما يعتقده عف المكضكع ,كماذا يريد أف يعرؼ عف المكضكع؟ ,كيقكؿ لنفسو بعد القراءة ما

الذم تعممتو؟" (عبد البارم.)22 :2010 ,

كما تؤكد رحيـ ( )2012عمى أف استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( (K-W-L-Hىي" :إحدل

االستراتيجيات القائمة عمى النظرية البنائية كالتي ترتكز عمى تنشيط المعرفة السابقة كجعميا األساس الذم
72

تبنى عميو المعرفة الجديدة ,كتتككف مف مجمكعة مف الخطكات كالممارسات التي يتبعيا المعمـ داخؿ الصؼ
بيدؼ تمكيف المتعمميف مف تفعيؿ معرفتيـ السابقة مف أجؿ فيـ النص كتكظيفو بما يتفؽ كالبناء المعرفي ليـ

(رحيـ.)437 :2012 ,

وتعرؼ الباحثة استراتيجية الجدوؿ الذاتي ) (K-W-L-Hإجرائياً بأنيا:
"مجمكعة مف الخطكات المتتابعة المنظمة التي تعتمد عمى استدعاء معارؼ الطالبة المعممة السابقة

ثـ الكعي كادراؾ عمميات تفكيرىا كمراقبتيا كتقييميا ,في
كاطبلؽ العناف في اإلستزادة مف المعرفة الجديدة ّ
جدكؿ مككف مف أربعة أعمدة ,العمكد األكؿ :ماذا تعرؼ؟ ,كالعمكد الثاني :ماذا تريد اف تعرؼ؟ ,كالعمكد
الثالث :ماذا تعممت؟ ,كالعمكد الرابع :الحصكؿ عمى مزيد مف المعرفة".
بناء عمى ما سبؽ ,فإف استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( (K-W-L-Hتعتمد عمى عدة استراتيجيات
ً
كىي :الخريطة الذىنية ,كالعصؼ الذىني ,كالتساؤؿ الذاتي كالتي جميعيا تشترؾ في تكليد األفكار ,كربط
المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة ,كىي استراتيجيات ما كراء المعرفة حيث أنيا تساعد المتعمـ عمى بناء

المعرفة مف خبلؿ تنمية ميا ارت ما فكؽ المعرفة التي ترتبط فيما بينيا لتككيف الجدكؿ الذاتي الذم يمخص
مكضكع ما ,أك يحؿ مشكمة رياضية ما ,كذلؾ قبؿ قراءتيا إلدراؾ المعرفة الرياضية كفيميا كفي أثناء القراءة

لمراقبة المتعمـ لذاتو حكؿ تنشيط ذاكرتو ,كبعد قراءتيا لتقييميا كتحقيؽ ىدؼ التعمـ.
 2.9.3مراحؿ استراتيجية الجدوؿ الذاتي (:(K-W-L-H
طكرت مراحؿ ىذه االستراتيجية بمكجب دراسة قدميا المركز اإلقميمي الشمالي لمتعمـ في أمريكا
(عطية ,)172 :2009 ,إذ قدـ أنمكذجان فنيان فاعبلن لمتفكير النشط في أثناء التعمـ ,بزيادة حرؼ ( ,)Hكبذلؾ

أصبحت االستراتيجية تتككف مف أربع مراحؿ ىي ( )K-W-L-Hإذ يمثؿ كؿ حرؼ منيا الحرؼ األكؿ مف
الكممة التي تدؿ عمى الفعالية التي تمارس في عممية التفكير كمراحؿ المعرفة األساس ,كىي كما حددىا

الربيعي ( )2011عمى النحك اآلتي:
 :Kكيرمز لكممة ( )Knowفي عبارة )? )What I Know about the subjectماذا أعرؼ عف

المكضكع؟ (المعرفة السابقة).

 :Wكيرمز لكممة ( )Whatفي عبارة (? (What I want to know about the Subjectماذا أريد

أف أعرؼ عف المكضكع؟ (المعرفة المقصودة).

 :Lكيرمز لكممة ( )Learnedفي عبارة (? (What I learned about the subjectماذا تعممت مف

المكضكع؟ (المعرفة المكتسبة).
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 :Hكيرمز لكممة ( )Howفي عبارة (? (How can I learn moreكيؼ يمكنني تعمـ المزيد؟ (المعرفة

المراد تعمميا والبحث عنيا) ,كيعني مساعدة الطمبة في الحصكؿ عمى المزيد مف التعمـ ,كاالكتشاؼ,
كالبحث في مصادر تعمـ آخر ,لتنمي معمكماتيـ ,كتحقيؽ خبراتيـ في ىذا المكضكع (الربيعي.)44 :2011,
وفي ضوء ما تقدـ؛ فإف التعميـ بيذه االستراتيجية يقتضي أف يكزع جدكؿ عمى المتعمميف يتضمف
أربعة حقكؿ كؿ حقؿ يخصص لمرحمة مف المراحؿ التي مر ذكرىا كعبرت عنيا األسئمة السابقة كفيما يأتي

نمكذج ىذا الجدكؿ (( :)6.3عطية)252 :2009 ,

جدوؿ ()6.3
استراتيجية الجدوؿ الذاتي ((K-W-L-H
( )Kما أعرفو عف

( )Wما أريد أف اعرفو

( )Lما تعممتو بالفعؿ

( )Hالحصوؿ عمى

....................

....................

....................

....................

الموضوع

عف الموضوع

المزيد مف المعمومات

استناداً لممراحؿ السابقة ,فإف استخداـ استراتيجية ( (K-W-L-Hلـ تقؼ عمى المراحؿ التعميمية

المدرسية ,بؿ امتد استخداميا إلى المرحمة الجامعية ,كما أكدت ىذه االستراتيجية عمى نشاط المتعمـ في بناء
المعنى كتككينو كساعدتو عمى استخراج المعمكمات السابقة التي في تركيبو المعرفي كربطيا بالمعمكمات

يتـ تكليدىا مف ىذا الربط لتكضيح الغرض منيا ,كما ساعدتو عمى مراقبة كتقييـ
الجديدة الكتساب معرفة ّ
فيمو كتكسيع مداركو نحك حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية كذلؾ في جدكؿ مككف مف أربعة أعمدة.
كتتميز استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K-W-L-Hبخطكاتيا المتسمسمة التي تتدرج مف المعرفة

البسيطة ,كالخبرة السابقة إلى مستكيات متقدمة في التفكير كالمعرفة كالتي استُخدمت في التدريس ,كىي كما
قدميا عطية ( )2009عمى النحك اآلتي:
 .1اإلعالف عف الموضوع :كفييا يعمف المعمـ عف المكضكع بذكر عنكانو ,ككتابتو في أعمى السبكرة بخط
كاضح ,مع بياف األطر الكاضحة لو.

 .2مرحمة ما قبؿ القراءة :كيرمز ليا بالحرؼ ( )Kلمداللة عمى ما يعرفو الطالب عف المكضكع سابقان
كذلؾ في العمكد األكؿ مف الجدكؿ.

 .3ما الذي أريد أف أعرفو؟ :كيرمز لو بالحرؼ ( )Wكىي الخطكة الثانية مف مرحمة ما قبؿ القراءة ,كفييا
يبدأ الطمبة بتحديد أىداؼ قراءتيـ ,كتُصاغ عمى شكؿ أسئمة تُدكف في العمكد الثاني مف الجدكؿ.
 .4مرحمة القراءة :كفييا يتفحص الطمبة الميمة كيبدأكف بالتكقع ,كبعد قراءة الميمة ينقحكف كيأخذكف ما
يريدكف كبعدىا يبحثكف عف إجابات لؤلسئمة التي حددت مسبقان.
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 .5مرحمة ما بعد القراءة :ماذا تعممت مف قراءة المكضكع؟ كيرمز ليا بالحرؼ( ,)Lيبدأ الطمبة بتعبئة
العمكد الثالث مف الجدكؿ بمعمكمات كاجابات مختمفة تشكؿ ما تعممكه مف المكضكع كأف يتعممكا
معمكمات إضافية خارجة عف نطاؽ األسئمة التي طرحت.

 .6تقويـ ما أ ِ
ُنجز :كفييا يجرل كؿ طالب تقكيمان لما تعممو مف قراءة المكضكع ,كذلؾ بمكازنة محتكل
العمكد الثالث (ماذا تعممت؟) بمحتكل العمكد الثاني (ماذا أريد أف أتعمـ؟) ,لمعرفة مدل تحقؽ أىداؼ

الدرس ك تعديؿ بعض المعتقدات الخاطئة لدل الطمبة.

 .7كيؼ يمكنني تعمـ المزيد؟ :كيرمز ليذه المرحمة بالحرؼ ( ,)Hكفييا يحدد الطمبة مصادر االستزادة
مف المعمكمات كالبحث كالتقصى كتدكيف األسئمة التي لـ يجيبكا عنيا ,كاألسئمة التي استجدت

بأذىانيـ.

 .8تأكيد التعمـ :كفييا يطمب المدرس مف الطمبة تأكيد ما تعممكه عف طريؽ:
 تقديـ عرض شفكل لما تعممكه.

 تحديد مجاالت اإلفادة مما تعممكه ,كتطبيقو.
 تمخيص ما تعممكه مف المكضكع (عطية.)175-173 :2009 ,
قدـ ,فإف خطكات استراتيجية الجدكؿ الذاتي ) )K-W-L-Hظيرت في ظؿ بناء
انطالقاً لما تَ ّ
المعرفة مف خبلؿ عمميات عقمية معقدة مثؿ :التخطيط كالربط كالتنظيـ كالتحميؿ كالتركيب كالمراقبة كالتقييـ

مما يجعميا تتناسب مع طبيعة الرياضيات ,بحيث يمجأ المتعمـ إلى التنظيـ الذاتي لما لديو مف معرفة رياضية
كيقكـ بتفحصيا لكي يربطيا بالمعرفة الجديدة ,بحيث تجعمو متعممان مبدعان في مجتمعو عندما يستزيد
بالمعمكمات الجديدة عف طريؽ البحث كالتقصي ,كىذا ما ترنك إليو الرياضيات الحديثة في حؿ المشكبلت

كأداء المياـ الرياضية.
كما حددت "أكغؿ" ( )Ougelأىداؼ التدريس كفؽ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ) )K-W-L-Hبما يمي:
 .1إخبلؿ الطمبة في عممية القراءة النشطة كالفعالة التي تعني بطرح األسئمة كالتفكير بالمفاىيـ كالتساؤالت
الكاردة أثناء القراءة.

 .2تعزيز كفاية المتعمميف في كضع أىداؼ لمنص ,كجمع المعمكمات حكلو ككضع خطكط عريضة
لؤلفكار الكاردة ككتابة ممخصات ترتكز عمى تمؾ الخطكط (الفاىمي.)13 :2009 ,
وأضاؼ دايرسكف ( )2004األىداؼ اآلتية:
 .1تساعد الطمبة عمى مراقبة فيميـ.
 .2تثير معرفة المتعمميف السابقة (دايرسكف.)193 :2004 ,
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 3.9.3أىمية استراتيجية الجدوؿ الذاتي ):)K-W-L-H
حددت سالـ ( )2007أىمية استراتيجية الجدكؿ الذاتي ) )K-W-L-Hفي النقاط التالية:
 .1أنيا تسيـ في تعمـ المعرفة التقريرية بأنكاعيا المختمفة مثؿ المعنى البنائي ,كتنظيـ كتخزيف المعمكمات.
 .2تعمؿ عمى تنشيط المعرفة السابقة المخزكنة في الذاكرة طكيمة المدل.

 .3تؤدل إلى زيادة ميارة التساؤؿ كاالستجكاب الذاتي ,كالتي مف خبلليا يمكف تنشيط عمميات المراقبة.

 .4تساعد عمى تدكير المعمكمات كاعادة تنظيـ البنية المعرفية كالكصبلت كالتشابكات العصبية لمربط بيف
المعمكمة القديمة كالحديثة ,بما يحقؽ ترابط كتماسؾ المعمكمات كاإلطار المعرفي لمفرد.

 .5تساعد عمى تنظيـ التفكير كعمميات كتسمسميا كخاصة أف اإلجابة عمى أسئمة االستراتيجية يتطمب
عرض األفكار ,كاضافة المعمكمات ,كليس مجرد اإلجابة عمى جمؿ بسيطة.

 .6تساعد عمى كضع المبنة األكلى لمتخطيط كلجمع البيانات كالمصادر األكلية كالثانكية ,كما أنيا تشمؿ
التنبؤ بمصادر متنكعة لممعمكمات.

 .7تسيـ في الفيـ االنتقائي ,ألنو يمثؿ دعكة لمتجكؿ إليجاد أحداث مترابطة بالتعمـ الجديد.
 .8تسيـ في تككيف فرص لبلبتكار كالتفكير المتجدد كالجانبي ,حيث يعتمد ىذا النكع مف التفكير عمى
تنشيط المعرفة السابقة كمحاكلة إعادة صياغتيا في شكؿ جديد (سالـ.)41-40 :2007 ,

كما أبرزت استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K-W-L-Hدكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في اآلتي:
أوالً :دور المعمـ:
يؤدل المعمـ في ىذه االستراتيجية دك انر أكثر أىمية مف الدكر التقميدم القائـ عمى التمقيف ,كالشرح ,حيث

حددت الزىراني ( )2011أدكار المعمـ المتمثمة في:

 .1الكاشؼ عف معارؼ الطمبة المسبقة كأساس لمتعمـ الجديد.
 .2الضابط الذم يضبط الظركؼ الصفية ,كادارة مجمكعات النقاش.
 .3المكجو كالمنظـ لمعرفة الطمبة ضمف مخطط تنظيمي فاعؿ.
 .4المحاكر كالمكلد لؤلسئمة التي تعمؿ عمى إثارة تفكير الطمبة.

 .5المكفر لمفرص البلزمة لتشجيع الطمبة عمى التعمـ الذاتي ,كاالعتماد عمى أنفسيـ في الدراسة.
قكـ ألداء الطمبة ,كمدل تحقيقيـ التعمـ المنشكد (الزىراني.)24 :2011 ,
ُ .6
الم ّ

أف دكر المعمـ في ىذه اإلستراتيجية ىك دكر المكجو كالمرشد ,الذم
كما قاؿ الجميدم (ّ (2009
يستطيع بأسمكبو التربكم أف يكجو مجمكعة مف األسئمة لمطبلب ,يستطيع مف خبلليا أف يستثير أفكارىـ

كمعمكماتيـ مع قيامو بتسجيؿ جميع األفكار ,مراعيان في ذلؾ معايير العصؼ الذىني ,كلعؿ مف أبرزىا قبكؿ
جميع األفكار المتعمقة بالمكضكع كعدـ إغفاليا ,كأف يجعؿ طبلبو كحدة كاحدة في صفيـ الدراسي ,أك يقكـ
بتقسيميـ إلى مجمكعات صغيرة (الجميدم.)55 :2009 ,
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ثانياً :دور المتعمـ:
يتحدد دكر المتعمـ كفؽ ىذه االستراتيجية؛ كلتحقيؽ أىدافيا كما بينتيا القرافي ( )2009باآلتي:
 .1يمارس التفكير المستقؿ في القضايا ,كاألفكار التي يدكر حكليا المكضكع.
 .2يطرح األسئمة التي تمبي حاجاتو المعرفية المبنية عمى معرفتو السابقة.
 .3يق أر المكضكع المحدد ,كيستكعب األفكار المطركحة فيو.

 .4يصنؼ األفكار الكاردة في المكضكع إلى محاكر أساسية ,كفرعية.
 .5يتدرب عمى ممارسة التفكير التعاكني مع طمبة الصؼ لآلخريف.
 .6يناقش ,كيحاكر ,كلديو نصكص يستكضح مدل صحتيا.

 .7يصكب ما رسخ في بنائو المعرفي السابؽ مف معمكمات كحقائؽ خاطئة.

 .8يقرر ما تعممو بالفعؿ مف المكضكع ,كيحاكؿ أف يستمر في بنائو المعرفي عف طريؽ تكليد أسئمة
جديدة (القرافي.)175 :2009 ,
 4.9.3مميزات استراتيجية الجدوؿ الذاتي (:(K-W-L-H
قدمت رحيـ ( )2012استراتيجية الجدكؿ الذاتي ) )K-W-L-Hبمميزاتيا ,المتمثمة فيما يمي:
 .1التركيز عمى فكرة التعمـ النشط كيجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية كالتأكيد عمى مبدأ التعمـ الذاتي.
 .2تنشيط المعرفة السابقة لممتعمميف كاثارة حب استطبلعيـ.
 .3ربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

 .4تساعد المتعمميف عمى تقدير ما يتعممكنو كقيادة أنفسيـ في عممية التعمـ.
 .5تعمؿ عمى زيادة البنية المعرفية لدل المتعمميف.

 .6استخداميا لعممية تقكيمية مف خبلؿ تحديد المتعمـ ما يريد تعممو كمقارنتو مع ما تعممكه.
 .7تعكيد المتعمـ عمى التفكير قبؿ كأثناء كبعد القراءة (رحيـ.)440-441 :2012 ,
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 3.3تعقيب عاـ عمى الخمفية النظرية لمدراسة:
أمكف مف األدب التربكم المتعمؽ بمتغيرم الدراسة :التفكير فكؽ
حاكلت الباحثة أف تتطمع عمى ما
ّ
المعرفى كاستراتيجيات ما كراء المعرفة ,كأىـ ما جاء بو ىذا الفصؿ التفكير فكؽ المعرفي حيث لخص:
طبيعتو ,نشأتو ,مككناتو ,تصنيفاتو ,أىدافو ,أىميتو ,مياراتو ,ككيفية التدريب عميو ,كما ىدؼ إلى إبراز

خصائص المتعمميف المكتسبيف لمياراتو ,في حيف أعربت الباحثة عمى تكحيد مصطمح ما فكؽ المعرفة بيف
تـ اإلشارة إليو
الباحثيف العرب ,كذلؾ ألف معظـ العرب لـ يتفقكا عمى مصطمح كاحد فيما بينيـ ,كبالتالي ّ
لينير الطريؽ إلى باحثيف آخريف.
ىذا كقد استعرضت الباحثة استراتيجيات ما كراء المعرفة كاستراتيجيات تعتمد عمى النظريات التربكية

الحديثة كالنظرية البنائية التي لقت ركاجان ىائبلن في العصر الحالي لتخرج المتعمـ مف بكتقة الحفظ كالنسخ
اآللي إلى ككر اإلبداع كاالبتكار في استخداـ خطكاتيا كمتابعتيا في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

كأسيبت الدراسة الحالية في تناكؿ استراتيجيات ما كراء المعرفة كىي :استراتيجية النمذجة ,كاستراتيجية

التساؤؿ الذاتي ,كاستراتيجية التفكير بصكت عاؿ ,كاستراتيجية التعمـ التعاكني ,كاستراتيجية ()K-W-L-H
مف حيث :مفيكميا ,أىميتيا في تدريس الرياضيات ,خطكاتيا ,دكر المعمـ كالمتعمـ فييا ,كمميزاتيا ,مما

يتـ
ُيضفي عمييا ركنقان آخاذان لبث ركح التعاكف كالمتعة كاالندفاع نحك مادة الرياضيات ,خاصةن عندما ّ
استخداـ أساليب التعمـ التعاكني فييا كالتي تكشؼ عف مدل تفكير المتعمميف كعممياتيـ اإلدراكية لما يقكمكا
فردان نافعيف لمجتمعيـ ككطنيـ.
بو ,ككيفية بنائيـ لممعرفة ,كما فكؽ المعرفة ,كىـ بذلؾ يصبحكا أ ا
أف الرياضيات الحديثة تتميز بالمشكبلت الرياضية المعقدة التي تحتاج حميا إلى فمترة المعمكمات
كما ّ
غنية
كمعالجتيا بكعي كادراؾ التفكير في الدماغ البشرم ,لذا يتكجب عمى المناىج التربكية أف تككف ّ
بالمشكبلت كالمياـ الرياضية التي قد تساعد عمى تنمية عممية التفكير بكافة مستكياتيا كتطكرىا لصناعة فرد

متعمـ بناء مفكر قادر عمى اتخاذ الق اررات المناسبة في كافة المجاالت.

لذا ترل الباحثة أنو يمكف التدريب عمى استراتيجيات تدريس متنكعة تكاكب التطكر التقني

كالتكنكلكجي في المعارؼ كاألفكار كالعمكـ المختمفة ,كذلؾ لنسارع عجمة الزمف تقدمان كما حصؿ في الدكؿ

الغربية التي غمبت األمة االسبلمية في األساليب كالطرؽ كاالستراتيجيات الحديثة التي استخدمتيا في
مدارسيا ,فعمى التربية أف تساند معممي الرياضيات كتدربيـ عمى استخداـ أفضؿ االستراتيجيات ما كراء

المعرفية لتنمي ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدييـ ,كتجعؿ مف المعمـ ُمعم انر متمي انز مف ُعمار األرض
كبناتيا ,مف خبلؿ بث المعرفة كما فكؽ المعرفة في عقكؿ المتعمميف كجعميـ بناة المستقبؿ كركافد العمـ
ُ
كالعمماء في سبيؿ تطكير كتحسيف العممية التعميمية التعممية.
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انطريقت واإلجراءاث
تضمف ىذا الفصؿ عرضان لمطريقة كاإلجراءات بغية تحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية ,كقد اشتمؿ عمى
ّ
منيج الدراسة ,كمجتمع كعينة الدراسة ,كخطكات بناء البرنامج ,كماىية أدكات الدراسة كبنائيا لمتأكد مف
صدقيا كثباتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة ,بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج الدراسة كتحميميا ,كفيما

يمي عرضان تفصيميان لتمؾ اإلجراءات:

 1.4منيج الدراسة:
استعانت الباحثة بمنيجيف أساسيف كفقان لطبيعة الدراسة ىما:
 .1المنيج البنائي:
كىك المنيج المتبع في إنشاء أك تطكير برنامج أك ىيكؿ معرفي جديد لـ يكف معركفان مف قبؿ

بالكيفية نفسيا (األغا كاألستاذ .(93 :2007 ,كذلؾ لبناء برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما كراء

المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في
جامعة األزىر -غزة.

 .2المنيج التجريبي:
اتبعت الباحثة التصميـ التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة مع اختبار قبمي كبعدم لقياس ميارات
التفكير فكؽ المعرفي.
اختبار قبمي

تطبيؽ البرنامج عمى
مجموعة واحدة

اختبار بعدي

شكؿ ()1.4
التصميـ التجريبي القائـ عمى مجموعة واحدة

 2.4مجتمع الدراسة:
يمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة جميع الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في

عددىف
يبيف في ميداف التربية العممية في مدارس قطاع غزة البالغ
ّ
تـ تدر ّ
جامعة األزىر– غزة كالبلتي ّ
( )41طالبة حسب إحصاءات كحدة التربية العممية كالتدريب الميداني ,كذلؾ في نياية الفصؿ األكؿ مف
العاـ الدراسي (.(2015-2014
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 3.4عينة الدراسة:
كجميعيف مف الطالبات المعممات تخصص رياضيات
تألفت عينة الدراسة مف ( )20طالبة,
ّ
تـ
كتـ اختيارُى ّف عشكائيان مف بيف الطالبات البلتي ّ
"المستكل الثالث" بكمية التربية في جامعة األزىر -غزةّ ,
يبيف في ميداف التربية العممية في مدارس قطاع غزة.
تدر ّ

 4.4أداة الدراسة:
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة كالمقاييس النفسية التربكية كمراجعتيا ,ذىبت الباحثة إلى بناء

أداتيا لئلجابة عمى أسئمتيا كفرضياتيا ,حيث تمثمت في مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي( :مف إعداد الباحثة)
بدايةن ,سيتّـ إعداد مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي لسببيف أساسييف ىما:

 .1عدـ كجكد مقياس ميا ارت التفكير فكؽ المعرفي ُيجيد في عباراتو استخداـ لغة الرياضيات ,حيث جاء
ىذا المقياس مكافيان لطبيعة مادة الرياضيات كعينة الدراسة.

صممت في بيئات ثقافية كاجتماعية مختمفة كميان عف البيئة المحمية لعينة الدراسة,
 .2كجكد مقاييس أجنبية ُ
فيي ال تصمح لبلعتماد إال إذا قُننت كأُعيد صياغة عباراتيا كمحاكرىا.
تـ االستعانة بالمقاييس التربكية الخاصة بالتفكير فكؽ المعرفي كمياراتو ,كمف ىذه المقاييس
لذا ّ
مقياس شراك كدينيسكف ( )1994كالذم قاـ بتعريبو الجراح كعبيدات ( )2011كىك المقياس األكسع انتشا انر,

تـ
كاألكثر استخدامان في المقاييس األجنبية ,كمقياس إبراىيـ ( )2012كالذم كاف أكثر خصكصية ,كقد ّ
بناء عمى ذلؾ قامت الباحثة بإعداد مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي,
االستفادة منيما عمى التكالي ,ن

كالمككف في صكرتو النيائية مف ( )43فقرة ,مكزعة عمى ثبلثة ميارات في ضكء تصنيؼ عبد العزيز
( )2009كىي:
 ميارة التخطيط :كىي العممية العقمية التي تضع مف خبلليا الطالبة المعممة الخطط كاألىداؼ التي
تنظـ كافة عمميات التعمـ ,كذلؾ مف خبلؿ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 ميارة المراقبة والتحكـ :كىي العممية العقمية التي تركز عمى ما تستخدمو الطالبة المعممة مف
استراتيجيات التعمـ كقدرتيا عمى استخداـ االستراتيجيات البديمة ,لتصحيح الفيـ كأخطاء األداء,

كذلؾ مف خبلؿ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 ميارة التقييـ :كىي العممية العقمية التي تستطيع الطالبة المعممة مف خبلليا تحميؿ حؿ المشكبلت
كأداء المياـ الرياضية التي تضمنتيا استراتيجيات فعالة بعد حدكث التعمـ ,كمدل تقييميا لعمميات
تعمميا مف أجؿ تحقيؽ النتائج المرجكة مف التعمـ.
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تـ تكزيعيا
حيث تككنت كؿ ميارة مف عدد مف الميارات الفرعية التي ُدكنت عمى شكؿ فقراتّ ,
عمى تدرج ليكرت الخماسي كفقان الستجابة الطالبة المعممة عمى فقرات المقياس كالتالي:
جدوؿ ()1.4
سمـ التدرج لفقرات مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي.
فقرات المقياس

التدرج
دائماً

أحياناً

غالباً

ناد ارً

أبداً

خطوات إعداد مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي:
 .1مراجعة الدراسات السابقة كمنيا دراسة أميف ( ,)2009كدراسة عبد القادر ( ,)2012كدراسة أبك ندل
) ,)2013كدراسة الضبة (.)2014

 .2االستفادة مف األدب التربكم المتصؿ بالتفكير فكؽ المعرفي كمياراتو.
 .3إعداد فقرات مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي بما يتناسب مع عينة الدراسة ,حيث تبرز فقرات

المقياس عمميات التفكير الداخمية لحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,كبمغت عدد فقرات المقياس في

صكرتو األكلية ( )48فقرة مكزعة عمى ثبلثة ميارات أساسية كىي( :التخطيط ,المراقبة كالتحكـ ,التقييـ).
 .4ضبط المقياس:

 صدؽ المقياس:
يقصد بو أف يقيس المقياس ما كضع لقياسو فعبلن ,كما اقتصرت الباحثة عمى نكعيف مف الصدؽ

حيث أنيما يفياف بالغرض كىما صدؽ المحتكل المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخمي.
أوالً :صدؽ المحتوى (المحكميف):

تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص
بعد إعداد المقياس في صكرتو األكلية ّ
في مجاؿ المناىج كأساليب التدريس ,ككذلؾ مجمكعة مف المختصيف في عمـ النفس إلبداء آرائيـ
كمبلحظاتيـ حكؿ الفقرات كتعديميا ,كقد بمغ عددىـ ( )9ممحؽ رقـ ( )3كبعد األخذ بمبلحظات المحكميف

كاجراء التعديبلت عمى المقياس خرج بصكرتو النيائية مككف مف ( )43فقرة ,انظر ممحؽ (.)5
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جدوؿ ()2.4
أبعاد وعدد فقرات مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي.
ـ

األبعاد

عدد الفقرات

1

التخطيط

14

2

المراقبة والتحكـ

15

3

التقييـ

14

مجموع الفقرات

43

 .5التجربة االستطبلعية لممقياس:
كىف
تـ تجريب المقياس عمى عينة استطبلعية عشكائية قكاميا ( )20طالبة مف خارج عينة الدراسةّ ,
ّ
مف الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة األزىر -غزة ,ككاف اليدؼ مف التجربة
االستطبلعية ما يمي:
 .1حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس.
 .2حساب ثبات المقياس.
ثانياً :صدؽ االتساؽ الداخمي(Internal Consistency Validity) :
يقصد بو " :قكة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو,

كذلؾ بحساب معامؿ سبيرماف لبلرتباط".

كالجدكؿ ( )3.4يبيف معامبلت ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لمبعد الذم

تنتمي إليو الفقرة.
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جدوؿ ()3.4
معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو.
ـ

معامؿ االرتباط

1

مستوى الداللة

ميارة التخطيط

ـ
2

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ميارة المراقبة والتحكـ

ـ

معامؿ االرتباط

3

مستوى الداللة

ميارة التقييـ

1

0.551

داؿ عند 0.05

1

0.535

داؿ عند 0.05

1

0.736

داؿ عند 0.01

2

0.537

داؿ عند 0.05

2

0.644

داؿ عند 0.01

2

0.537

داؿ عند 0.05

3

0.521

داؿ عند 0.05

3

0.536

داؿ عند 0.05

3

0.463

داؿ عند 0.05

4

0.455

داؿ عند 0.05

4

0.540

داؿ عند 0.05

4

0.710

داؿ عند 0.01

5

0.736

داؿ عند 0.01

5

0.537

داؿ عند 0.05

5

0.519

داؿ عند 0.05

6

0.527

داؿ عند 0.05

6

0.527

داؿ عند 0.05

6

0.631

داؿ عند 0.01

7

0.665

داؿ عند 0.01

7

0.474

داؿ عند 0.05

7

0.536

داؿ عند 0.05

8

0.619

داؿ عند 0.01

8

0.527

داؿ عند 0.05

8

0.455

داؿ عند 0.05

9

0.541

داؿ عند 0.05

9

0.467

داؿ عند 0.05

9

0.665

داؿ عند 0.01

10

0.588

داؿ عند 0.01

10

0.665

داؿ عند 0.01

10

0.480

داؿ عند 0.05

11

0.537

داؿ عند 0.05

11

0.537

داؿ عند 0.05

11

0.510

داؿ عند 0.05

12

0.551

داؿ عند 0.05

12

0.736

داؿ عند 0.01

12

0.527

داؿ عند 0.05

13

0.528

داؿ عند 0.05

13

0.797

داؿ عند 0.01

13

0.721

داؿ عند 0.01

14

0.463

داؿ عند 0.05

14

0.527

داؿ عند 0.05

14

0.631

داؿ عند 0.01

15

0.455

داؿ عند 0.05

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )18كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.563
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )18كمستكل معنكية  0.05تساكم 0.448

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ارتباطان ذك داللة

إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01أك ( )0.05حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف ()0.797-0.455
كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
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كإليجاد االتساؽ الداخمي بيف األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط
سبيرماف بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس ,كالجدكؿ ( )4.4يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()4.4
معامؿ ارتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس.
ـ

البعد

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

1

ميارة التخطيط

0.849

داؿ عند 0.01

2

ميارة المراقبة والتحكـ

0.886

داؿ عند 0.01

3

ميارة التقييـ

0.914

داؿ عند 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )18كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.56

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )18كمستكل معنكية  0.05تساكم 0.448

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية تراكحت بيف

( ,)0.914-0.849كىي ارتباطات مكجبة قكية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01كىذا يؤكد
أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.

 ثبات المقياس:
ُيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس الظركؼ
كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ,كقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية
ُ

كمعامؿ ألفا كركنباخ عمى النحك التالي:
أوالً :طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية المككنة مف ( )20طالبة لحساب ثبات المقياس بطريقة
ّ
التجزئة النصفية ,حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف ,الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية
ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براكف
لممقياس ,كذلؾ لحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيفّ ,
الثبات المعدؿ =
كالجدكؿ ( )5.4يكضح معامبلت ثبات المقياس:
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جدوؿ ()5.4
معامالت ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية.
ـ

البعد

عدد األسئمة

معامؿ الثبات بعد التعديؿ

االرتباط قبؿ التعديؿ

1

ميارة التخطيط

14

0.499

0.665

2

ميارة المراقبة والتحكـ

15

0.574

*0.767

3

ميارة التقييـ

14

0.796

0.886

الدرجة الكمية لممقياس

43

0.724

*0.840

*تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساكم عدد األسئمة الزكجية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ,)0.840كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع
بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة األصمية.
ثانياً :معامؿ ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ ,كذلؾ إليجاد

معامؿ ثبات لممقياس ,حيث تـ إيجاد قيمة معامؿ ألفا ألبعاد المقياس الثبلثة ككذلؾ لمدرجة الكمية لممقياس,
كالجدكؿ ( )6.4يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()6.4
معامالت ثبات المقياس بطريقة معامؿ ألفا كرونباخ.
ـ

البعد

عدد األسئمة

معامؿ ألفا كرونباخ

1

ميارة التخطيط

14

0.621

2

ميارة المراقبة والتحكـ

15

0.704

3

ميارة التقييـ

14

0.749

43

0.846

الدرجة الكمية لممقياس

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ,)0.846كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع
بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة األصمية.
مما سبؽ ,تأكدت الباحثة أف مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي (مكضكع الدراسة) يتّسـ بدرجة عالية
مف الصدؽ كالثبات ,مما ُيعزز ذلؾ مصداقية النتائج النيائية التي ستحصؿ عمييا جراء تطبيقيا لمدراسة.
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 5.4بناء البرنامج:
محكر الدراسة الحالية يتمثؿ في إعداد مجمكعة مف الخبرات المتنكعة ,تُقدـ في صكرة برنامج تدريبي
متكامؿ قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة ييدؼ إلى تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,كقد اعتمدت

الباحثة في بناء البرنامج عمى المصادر التالية:

 .1البحكث كالدراسات السابقة كاألطر النظرية.
 .2االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات.

 .3االتجاه العالمي في تنمية كتطكير ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 .4طبيعة مادة الرياضيات في المناىج الدراسية.

 .5الخصائص النفسية السيككلكجية لدل عينة الدراسة.
تـ بناء البرنامج عمى األسس العممية المتبعة في بناء البرامج التعميمية ,كتمثّمت الخطكات في:
كقد ّ
 .1تحديد اإلطار العاـ لمبرنامج كقد اشتمؿ عمى ما يمي:
ب -المنطمقات الفكرية لمبرنامج.

أ  -مقدمة البرنامج.

د  -األىداؼ العامة لمبرنامج.

ت  -أسس بناء البرنامج.
 .2تحديد محتكل البرنامج.

 .3تحديد أساليب كطرؽ تدريس البرنامج.
 .4تحديد الكسائؿ التعميمية لمبرنامج.
 .5تقكيـ البرنامج.

 .6ضبط البرنامج.
وفيما يمي شرح تفصيمي عف ذلؾ:
عنواف البرنامج:
"برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل

الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة األزىر– غزة".
المدة الزمنية لمبرنامج:

يستغرؽ البرنامج ) )16جمسة ,مكزعة عمى ) )8أسابيع بكاقع يكميف باألسبكع (االثنيف كاألربعاء)

عمى أف يككف مدة الجمسة ساعة كاحدة أم ما يعادؿ شيريف تقريبان مع تطبيؽ االختباريف القبمي كالبعدم,

حيث ُخصصت أكؿ جمسة لتييئة عينة الدراسة كالتمييد لي ّف عف كيفية تنفيذ البرنامج كمحتكل البرنامج كمدل
اإلستفادة منو في ميداف التربية العممية.
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الفئة المستيدفة لمبرنامج:
عينة مف الطالبات المعممات تخصص رياضيات "المستكل الثالث" بكمية التربية في جامعة األزىر-
غزة ,كذلؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي (.(2015-2014
 .1االطار العاـ لمبرنامج:

أ -مقدمة البرنامج:
مكاكبةن لمثكرة التكنكلكجية القائمة في ظؿ مجتمع المعرفة كالنظريات التربكية اليادفة ,تأتي

استراتيجيات التدريس الحديثة ,كالتي تعتَبر المتعمـ محكر العممية التعميمية كنبراسيا ,عمى غرار ما كاف يقكـ
المعمـ مف تقديـ استراتيجيات التدريس قديمان.
كفي القرف الحديث جاءت النظرية البنائية لتُمقي اىتمامان كبي انر ,حيث شكمت تطك انر مزدكجان لممعرفة
ككيفية تقديميا لممتعمـ محكرىا ,كباتت ىذه النظرية تُفعؿ عمميتي التعمـ كالتعميـ إلى كقتنا الحالي ,كاختمطت

العمكـ لتفجر عمـ النفس المعرفي استراتيجيات حديثة أال كىي استراتيجيات ما كراء المعرفة لتقدـ المعرفة

كتُعمـ المتعمـ كيؼ يفكر في عممية تفكيره قبؿ كأثناء كبعد ىذه العممية مف أجؿ أف تجعؿ المتعمـ يحاكر نفسو
لتستثير بو عمميات المعرفة التي تدكر داخؿ عقمو كيحاكييا باإلجراءات كالسمككات التي يقكـ بيا.
كتيدؼ استراتيجيات ما كراء المعرفة إلى مساعدة المتعمـ محكر البرنامج التدريبى لتنمية ميارات
التفكير فكؽ المعرفي الثبلثة كىي :ميارة التخطيط ,كميارة المراقبة كالتحكـ ,كميارة التقييـ ,إضافة إلى
تطكير استراتيجيات التعمـ الحديثة التي تُ ِ
مكنو مف االستقبللية في العمؿ كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ الحياتية
التي تكاجيو في المكاقؼ التعميمية ,كاتخاذ الق اررات المناسبة ,كتحمؿ المسئكلية المينية في ميداف التربية

العممية في البيئة الفمسطينية.

ب -المنطمقات الفكرية لمبرنامج:
ِ
ِ ِ
كف { (الركـ ,آية )21 :يدعك القرآف الكريـ إلى التفكر
 .1قاؿ تعالى } :إِ َّف في َذل َؾ َآل َيات لقَ ْكـ َيتَفَ َّك ُر َ
كالتأمؿ كعدـ االكتفاء بالفيـ السطحي لؤلشياء ,بؿ الفيـ العميؽ ليا كتكظيفيا مف خبلؿ الفيـ كالخبرة
لمتأمؿ في الظكاىر كالسمكؾ بيدؼ اكتشاؼ الحكمة مف كجكدىا كالتنعـ بيا.

 .2مكاكبة الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية التي تيدؼ إلى تطكير العممية التعميمية التعممية ,كذلؾ يؤدل
إلى بناء عقكؿ نيرة مفكرة مبدعة أساسيا العقؿ.

 .3اىتماـ التربكييف بالنظرية البنائية َش َكؿ لدييـ حافز لتطكير المعرفة كاألخذ مف منيؿ العمكـ المختمفة
كمنيا عمـ النفس المعرفي حيث قاـ الباحث "فبلفؿ" ( )Flavell, 1971بتطكير بعض األفكار حكؿ

كيفية قياـ المتعمميف بفيـ أنفسيـ كالكشؼ عف عمميات ما فكؽ المعرفة مف أجؿ اكتساب المعرفة,
كذلؾ عمى المستكل النظرم كالتطبيقي في مختمؼ المجاالت.
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 .4تساعد استراتيجيات ما كراء المعرفة المعمـ عمى التحكـ الكاعي المقصكد لتفكيره ,كثـ أفعالو ِ
فيمكنو أف
ّ
ينظـ عممية تعممو مف خبلؿ القياـ بعمميات التفكير كاجراءاتو كخطكاتو ,كذلؾ لحؿ المشكبلت كأداء
المياـ التعميمية المككمة إليو ككيفية تنفيذىا ,إلعداده كجعمو قاد انر عمى اتخاذ الق اررات المناسبة.

ت -أسس بناء البرنامج:

ُبني البرنامج عمى مجمكعة مف األسس أىميا:
 .1اكتشاؼ أىـ التطبيقات التربكية التي تُعيف عمى فيـ مجاؿ التفكير فكؽ المعرفي كمياراتو.
 .2تكفير فرص كخبرات تعميمية كتربكية لتنمية دكافع التعمـ الذاتي كتطكير الذات.
 .3معاكنة معممي الرياضيات في تنفيذ أساليب كطرؽ التدريس الحديثة المتنكعة.
 .4تنمية االتجاه اإليجابي نحك البرامج التعميمية.

 .5مراعاة الشمكؿ كالتكامؿ لتكضيح العبلقة بيف استراتيجيات ما كراء المعرفة كالتفكير فكؽ المعرفي.
 .6مراعاة الفركؽ الفردية كميكؿ كقدرات كاستعدادات عينة الدراسة.

 .7تضميف البرنامج لمجمكعة مف المشكبلت كالمياـ الرياضية المرتبطة بالمنياج الدراسي في مختمؼ
المراحؿ الدراسية كالتي يتطمب حميا التساؤؿ الذاتي كالمركنة في التفكير.

 .8تضميف البرنامج مجمكعة مف التكجييات كاإلرشادات التي تساعد عينة الدراسة عمى تييئة المناخ
المبلئـ لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

ث -األىداؼ العامة لمبرنامج:

 .1إثارة دافعية الطالبة المعممة لتحقيؽ التنمية المينية لمجاؿ عمميا.

 .2اإلسياـ في تطكير تعمـ الطالبة المعممة – تخصص رياضيات إلدارة أنفسيف الداخمية مف خبلؿ
عمميات التفكير كخطكاتو بكاسطة ميارات التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقييـ في ميداف التربية العممية.

 .3تقديـ استراتيجيات ما كراء المعرفة كاستراتيجيات تدريس حديثة في الرياضيات.

 .2محتوى البرنامج:

يتضم ف محتكل البرنامج جميع جكانب الخبرة التي يتكقع مف الطالبة المعممة أف تكتسبيا لتنمي لدييا
ّ
ميارات التفكير فكؽ المعرفي بعد التدريب عمى البرنامج ,كقد ُركعي في اختيار محتكل البرنامج التدريبي
كاعداده ما يمي:

 .1مبلءمة محتكل البرنامج لؤلىداؼ كالقدرة عمى تحقيقيا.

 .2شمكلية محتكل البرنامج عمى جميع جكانب الخبرة كالميارة.
 .3التنكع كالمركنة بحيث يسمح بالتعديؿ كالتطكير فيو.
 .4التدرج مف السيؿ إلى الصعب.

 .5التقكيـ المستمر لمحتكل البرنامج.
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جدوؿ ()7.4
مكونات البرنامج.
األسبوع

الجمسة /الزمف

األوؿ

األولى /ساعة

التفكير فوؽ المعرفي :تعريفو ,أىميتو ,أكجو االختبلؼ بيف المعرفة كما فكؽ المعرفة ,تكظيفو في

الثانية /ساعة

التفكير فوؽ المعرفي :خصائص األفراد المتصفيف بو ,مياراتو ,أىدافو ,استخداـ مياراتو في حؿ

الثالثة /ساعة

استراتيجيات ما وراء المعرفة :تعريفيا ,عبلقتيا بتدريس الرياضيات ,بناء خريطة مفاىيمية ,تكظيؼ

الرابعة /ساعة

استراتيجيات ما وراء المعرفة :أنكاعيا ,تكظيؼ استراتيجية تمثيؿ األدكار في حؿ ميمة ,أىميتيا,

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

مكونات البرنامج
حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

استراتيجية التعمـ التعاكني في حؿ ميمة رياضية.
التعريؼ باالستراتيجيات القائمة عمى البرنامج.

الخامسة /ساعة

استراتيجية النمذجة :تعريفيا ,خطكاتيا ,أدكار المعمـ كالمتعمـ فييا ,تكظيفيا كتطبيقيا.

السادسة /ساعة

استراتيجية النمذجة :أىميتيا ,مميزاتيا ,تطبيقيا كتكظيفيا في حؿ مياـ في الرياضيات.

السابعة /ساعة

استراتيجية التساؤؿ الذاتي :تعريفيا ,أىدافيا ,مراحميا كخطكاتيا في حؿ ميمة رياضية ,أىميتيا في

الثامنة /ساعة

استراتيجية التساؤؿ الذاتي :أدكار المعمـ كالمتعمـ فييا ,تحديد مشكبلت رياضية باستخداميا,

التاسعة /ساعة

استراتيجية التفكير بصوت عاؿ :تعريفيا ,مكاقؼ تعميمية تستخدـ فييا ,خطكاتيا ,دكر المفكرة

العاشرة /ساعة

استراتيجية التفكير بصوت عاؿ :مستمزمات نجاح التعميـ ,أىميتيا ,مميزاتيا ,تكظيفيا في حؿ مياـ

الحادية عشر/

استراتيجية التعمـ التعاوني :تعريفيا ,عناصرىا ,آلية عمميا ,تكظيفيا في حؿ مياـ رياضية.

تدريس الرياضيات.

مميزاتيا ,تكظيفيا كتطبيقيا في حؿ مياـ رياضية.
كالمستمعة في حؿ مياـ رياضية.
في الرياضيات.

ساعة

السابع

الثانية عشر/ساعة

استراتيجية التعمـ التعاوني :مميزاتيا ,دكر المعمـ كالمتعمـ فييا ,استراتيجياتيا كطرؽ تعميميا,

الثالثة عشر/ساعة

استراتيجية ) :)K-W-L-Hتعريفيا ,خطكات تنفيذىا ,تكظيفيا في حؿ مياـ رياضية ,استخداـ

الرابعة عشر/ساعة

استراتيجية ) :)K-W-L-Hدكر المعمـ كالمتعمـ فييا ,مميزاتيا ,تكظيؼ خطكاتيا كبنائيا.

تكظيفيا في حؿ ميمة رياضية.

الخريطة المعرفية في بناء جدكؿ ذاتي.
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 .3أساليب وطرؽ تدريس البرنامج:
تـ اختيار طرؽ التدريس التي تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ الخاصة كالعامة
في ضكء محتكل البرنامجّ ,
لمبرنامج ,مع مراعاة طبيعة عينة الدراسة ,كمدل تنكع كتكفر المعينات البصرية كالسمعية ,كطبيعة المكاف
المعد لمتدريب ,كمف ىذه األساليب كالطرؽ:

المحاضرة ,األسئمة المكجية ,الحكار كالنقاش المفتكح ,العصؼ الذىني ,التعمـ الفردم ,التعمـ

الجماعي ,التدريس المصغر ,تمثيؿ األدكار ,كأسمكب حؿ المشكبلت.
 .4الوسائؿ التعميمية لمبرنامج:

مف ألكاف النشاط الفردم كالجماعي التي ُكجيت لعينة الدراسة كساعدت عمى تحقيؽ أسس بناء
درسية في
البرنامج كأىدافو :أكراؽ عمؿ ,تقرير فردم ,تحضير دركس عممية مف مناىج الرياضيات ال ا
المراحؿ المختمفة كفؽ استراتيجيات ما كراء المعرفة ,كمف الكسائؿ المساعدة التي تساعد عمى تحقيؽ نجاح
البرنامج :سبكرة ثابتة كأقبلـ ,جياز "الب تكب" ) ,)Lap Topجياز عرض البيانات ( ,)LCDكتب

درسية ,كعرض البرنامج عمى شرائح "بكربكينت" ) )Power Pointممحؽ رقـ (.)8
رياضيات ا
 .5تقويـ البرنامج:

تمعب عميمة التقكيـ دك انر ميمان في تخطيط كتطبيؽ البرنامج ,كلمتأكد مف مستكل التقدـ الذم أحرزتو

عينة الدراسة مف تحقيؽ أىداؼ البرنامج ,تناكلت الباحثة عدة طرؽ لتقكيـ البرنامج منيا:

تضمف التقكيـ
 التقويـ المبدئي :استخدمت الباحثة
ان
اختبار قبميان لقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,ك ّ
عما تمتمكو عينة الدراسة مف معمكمات سابقة لمتعمـ الجديد.
أسمكب الحكار كالنقاش ,كذلؾ لمكشؼ ّ
 التقويـ البنائي :كذلؾ في أثناء المحاضرة مف خبلؿ طرح األسئمة كاالستماع إلى االجابات كتعديميا,

كتثبيت اإلجابات الصحيحة كتعزيزىا ,باإلضافة إلى مناقشة أكراؽ العمؿ سكاء كانت فردية أك جماعية

كالتي قامت بيا عينة الدراسة خبلؿ فترة التدريب.

 التقويـ الختامي :يككف في نياية المحاضرة مشتمبلن عمى أسئمة متنكعة لمعرفة مدل تحقؽ أىدافيا

بكاسطة أكراؽ العمؿ ,أما التقكيـ في نياية البرنامج مف خبلؿ اختبار بعدم لقياس ميارات التفكير فكؽ

المعرفي.

 .6ضبط البرنامج:
عرضت الباحثة البرنامج عمى مجمكعة مف المحكميف مف حممة الدكتكراة كالماجستير في المناىج

كأساليب التدريس كعمـ النفس ممحؽ رقـ ( ,)3كذلؾ إلبداء الرأم كاضافة أك حذؼ أك تعديؿ بعض
المكضكعات ,حيث استفادت الباحثة مف آرائيـ في الكصكؿ بالبرنامج إلى صكرتو النيائية ممحؽ رقـ ()7
ني مف أجمو.
كالتأكد مف صبلحيتو لمتطبيؽ ,ليحقؽ اليدؼ الذم ُب ّ
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 6.4خطوات الدراسة:
تـ إتباع الخطكات كاإلجراءات التالية:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عمى أسئمتياّ ,
 .1اإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة التي تناكلت متغيرات الدراسة المتمثمة في المتغير
المستقؿ :استراتيجيات ما كراء المعرفة كأثره عمى المتغير التابع :التفكير فكؽ المعرفي.

 .2بناء البرنامج التدريبي القائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة كالتأكد مف صدقو كثباتو كتجربتو
استطبلعيان.

 .3إعداد أداة الدراسة اختبار (قبمي– بعدم) لميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 .4عرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صدقيا كثباتيا.
 .5إجراء التعديبلت المناسبة كما يراىا السادة المحكميف.

 .6أخذ المكافقة الرسمية مف الجامعة لتطبيؽ أداة الدراسة.
 .7تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة استطبلعية لمضبط اإلحصائي.
 .8تحديد عينة الدراسة المراد تطبيؽ البرنامج عمييا.

 .9تطبيؽ االختبار القبمي لميارات التفكير فكؽ المعرفي عمى عينة الدراسة.
 .10تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى عينة الدراسة.
 .11تطبيؽ االختبار البعدم لميارات التفكير فكؽ المعرفي عمى عينة الدراسة.
 .12رصد النتائج كمعالجتيا إحصائيان كتحميميا كتفسيرىا.
 .13تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج الدراسة.
 7.4المعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الحزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية Statistical Package for
 ,(SPSS) the Social Sciencesفي إج ارء التحميبلت اإلحصائية المتمثمة في األساليب اإلحصائية

التالية:

 .1معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Spearman Correlation Coefficientإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي.
 .2طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ إليجاد معامؿ الثبات.
 .3المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية إليجاد الكزف النسبي لميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 .4اختبار كيمكككسكف ( )Wilcoxon Testلمعينات المرتبطة الختبار فرضيات الدراسة.
 .5معامؿ الكسب لببلؾ لمتأكد مف فاعمية البرنامج.
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الفصـــل اخلامـس
وتائــــــــج اندراســــــت وتفسيــــرها
 1.5نتائج السؤاؿ األوؿ باختبػػػار الفرضيػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػى وتفسيػػػػػػػػػػػرىا
 2.5نتائج السؤاؿ الثانػػػػػػػػػػػػػػػػي باختبار الفرضيػػػػة الثانيػػػػة وتفسيػػػػػػػرىا
 3.5نتائج السؤاؿ الثالػػػػػػػػػػػػػث باختبار الفرضيػػػة الثالثػػػػػػػػة وتفسيػػػػػػػػرىا
 4.5نتائج السؤاؿ الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػع باختبػار الفرضيػػػػة الرابعػة وتفسيػػػػػػػػػػرىا
 5.5نتائج السؤاؿ الخامػػػػػػػػػػػس باختبار الفرضيػػة الخامسة وتفسػيػػػػػػػرىا
 6.5نتائج السؤاؿ السادس باختبار الفرضية السادسػػػػػة وتفسيػػػػػػػػرىػػػػػا
 7.5تعقيب عاـ عمى نتائج الدراسة.
 8.5تػػػػػػػػػػوصيػػػػػػػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػػة.
 9.5مقتػػػػػػػػػػػرحػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة.
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وتائج اندراست وتفسريها
يتـ عرض تفصيمي لتفسير كمناقشة أسئمة الدراسة كفرضياتيا,
مف المعركؼ في ىذا الفصؿ؛ أنو ّ
تـ معالجتيا إحصائيان باستخداـ الرزـ اإلحصائية
كلئلجابة عمييا مف خبلؿ نتائج تطبيؽ أداة الدراسة التي ّ

لمعمكـ اإلجتماعية ( ,)SPSSفقد شرعت الباحثة بتقديـ ذلؾ فيما يمي:

 1.5مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى:
"ما درجة توافر ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى الطالبات المعممات تخصص رياضيات؟".
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باإلطبلع عمى األدب التربكم كأخذ آراء المختصيف مف أساتذة

التربية في الجامعات مف خبلؿ كرشة عمؿ ممحؽ رقـ (.)2

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى التي تنص عمى" :ال تصؿ درجة توافر ميارات التفكير فوؽ

المعرفي لدى الطالبات المعممات تخصص رياضيات إلى الحد األدني لمستوى التمكف وىو (."(%80

كإلختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

الستجابات عينة الدراسة عمى اختبار ميارات ما كراء المعرفة بأبعاده الثبلثة كدرجتو الكمية ,كالجدكؿ ()2.5
يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()1.5
نتائج القياس (القبمي – البعدي) لمدرجة الكمية لميارات التفكير فوؽ المعرفي.
االختبار البعدي

االختبار القبمي
ـ

البعد

1

ميارة التخطيط

3.86

2

ميارة المراقبة والتحكـ

3.96

0.28

ميارة التقييـ

4.07

0.43

81.43

الدرجة الكمية لممقياس

3.97

0.33

79.30

3

المتوسط

المتوسط

االنحراؼ
المعياري

الوزف

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي ()%

الحسابي

82.71

0.37

77.29

4.14

0.34

79.20

4.18

0.34

83.53

4.35

0.38

87.07

4.22

0.33

84.42

النسبي ()%

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف كؿ ميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي أحرزت تقدمان ممحكظان بيف

االختباريف القبمي كالبعدم ,حيث حصمت الميارات الثبلثة في القياس البعدم عمى الترتيب :التقييـ

بينت مدل تم ُكف
أف الدراسة الحالية ّ
( ,(%87.07المراقبة كالتحكـ ( ,(%83.53التخطيط ( ,(%82.71بيد ّ
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مجمكعة الد ارسة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,فكاف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممقياس في االختبار
القبمي ( )%79.30بينما في االختبار البعدم ) )%84.42كىذا يعني أف البرنامج التدريبي كاف فعاالن.
وترى الباحثة أف البرنامج التدريبي أثبت فاعميتو في تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل عينة
الدراسة ,حيث كضح أىمية تعميـ الطالبة المعممة التفكير في تفكيرىا ككيفية معالجة عممياتيا العقمية كمراقبة
أدائيا كالتحكـ في سمككيا كتقييـ تعمميا مف خبلؿ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,كذلؾ بكاسطة

األنشطة كالتدريبات المختمفة التي تضمنت مختمؼ المناىج الرياضية الدراسية في المراحؿ التعميمية بيدؼ

تفيـ الغرض مف تعمميا كابرازىا ,كمدل إتقانيا كرغبتيا في تعمـ المزيد عف المكضكعات المتعمقة
باستراتيجيات ما كراء المعرفة كالتي ساعدتيا عمى تنمية تمؾ الميارات.
ويمكف القوؿ أف نتائج الدراسة الحالية في مجمميا تشير إلى الدكر اإليجابي الستخداـ استراتيجيات
ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,كقد اتفقت مع نتائج الدراسات السابقة التي أجمعت
عمى فعالية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحسيف نكاتج تعميـ كتعمـ الرياضيات كما في دراسة عبد الحكيـ
كآدـ ( ,)2007كدراسة عبد القادر ( ,)2012كدراسة "تكؾ" ) ,(Tok, 2013كدراسة بدر ( ,)2006كدراسة

الزعبي ( ,)2008كدراسة الشيرم ( ,)2012كدراسة عفانة كنشكاف (.)2004

 2.5مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني الذي ينص عمى:
"ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي – البعدي)

لمدرجة الكمية لميارات التفكير فوؽ المعرفي يعزى إلى البرنامج؟".

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية التي تنص عمى" :ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند ()α ≤ 0.05

بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي – البعدي) لمدرجة الكمية لميارات التفكير فوؽ

المعرفي يعزى إلى البرنامج".

كإلختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في
القياس القبمي كالبعدم ,كذلؾ باستخداـ اختبار كيمكككسكف لمعينات المترابطة ( ,)Wilcoxon Testكيتضح

ذلؾ مف خبلؿ جدكؿ (:)1.5
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جدوؿ ()2.5
متوسط درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدي) لمدرجة الكمية لميا ارت التفكير فوؽ المعرفي.
العدد

متوسط الرتب

الرتب السمبية

2

7.00

الرتب االيجابية

16

9.81

الرتب المتساوية

2

المجموع

قيمة Z
3.114

مستوى الداللة
0.001

النتيجة
داؿ إحصائيان
عند 0.01

20

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل الداللة = ) )0.001كىي أقؿ مف ( ,(0.01كىذا يعني أنو يكجد

فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في القياس القبمي كالبعدم لمدرجة الكمية

لميارات التفكير فكؽ المعرفي ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم ,كىذا يعني أف البرنامج التدريبي كاف فعاالن.

أف التعمـ في ضكء البرنامج التدريبي القائـ عمى استراتيجيات ما كراء
لذا تُرجي الباحثة ذلؾ إلى ّ
المعرفة ,كالذم ييدؼ إلى تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,ركز عمى عمميات معالجة المعمكمات كالكعي
بالتفكير التي تقكـ بيا الطالبة المعممة؛ كىذا بدكره يؤدم إلى الضبط النشط لمعمميات المعرفية كتذكرىا

كفيميا كالتخطيط ليا كادراتيا كمدل مراقبتيا كتقييميا مف خبلؿ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية التي

كتـ ذلؾ عف طريؽ استخداـ األنشطة كالتدريبات
تخمميا البرنامج التدريبي عبر استراتيجيات تدريسية متنكعةّ ,
مما شكؿ لدييا حاف انز
كاأللغاز الرياضية الحرة التي ساعدت عمى استثمار طاقاتيا بفعالية في فترة التدريب ّ

لممثابرة كاإلصرار عمى تعمـ ىذه الميارات كتنميتيا.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج كؿ مف دراسة عبد الحكيـ كآدـ ( ,)2007كدراسة "رحيمي راد
كشمس" ) ,(Rahimiaad & Shams, 2014كدراسة "تكؾ" ) ,(Tok, 2013كدراسة عبد القادر
) ,)2012كدراسة يكسؼ ( ,)2009في حيف آلت نتائج دراسة خضراكم ( )2002إلى عدـ تحسف تحصيؿ
طبلب المجمكعة التجريبية في كتابة المشكبلت الرياضية المفظية كبالتالي أدل إلى عدـ كجكد ارتباط بيف

التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ الدراسي ,فيما أظيرت نتائج دراسة عبد القادر ( )2012عكس نتائج دراسة
خضراكم ( )2002كىي كجكد ارتباط قكم بيف التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ الدراسي ,كفي المقابؿ

أحدثت دراسة الضبة ( )2014في عدـ تكازف ميارات التفكير فكؽ المعرفي في الكتب الدراسية.
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 3.5مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذي ينص عمى:
"ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدي)

لميارة التخطيط كميارة مف ميارات التفكير فوؽ المعرفي؟"

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة التي تنص عمى" :ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند ()α ≤ 0.05

بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدي) لميارة التخطيط كميارة مف ميارات

التفكير فوؽ المعرفي".

كإلختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في

القياس القبمي كالبعدم ,كذلؾ باستخداـ اختبار كيمكككسكف لمعينات المترابطة ( ,)Wilcoxon Testكيتضح
ذلؾ مف خبلؿ جدكؿ (:)3.5
جدوؿ ()3.5
متوسط درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدي) لميارة التخطيط كميارة مف ميارات التفكير فوؽ
المعرفي.
العدد

متوسط الرتب

الرتب السمبية

4

6.38

الرتب االيجابية

15

10.97

الرتب المتساوية

1

المجموع

قيمة Z

مستوى الداللة

النتيجة

2.803

0.002

داؿ إحصائيان
عند 0.01

20

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل الداللة = ( (0.002كىي أقؿ مف ) ,)0.01كىذا يعني أنو

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في القياس القبمي كالبعدم لميارة

التخطيط كميارة مف ميا ارت التفكير فكؽ المعرفي ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم ,كىذا يعني أف البرنامج

التدريبي كاف فعاالن.

لذا تُرجع الباحثة ذلؾ إلى أف عينة الدراسة بطبيعتيا كانت أكثر التزامان في حضكر البرنامج,
أف الطالبة المعممة
مما أدل إلى تنمية ميارة التخطيط لديي ّف ,حيث ّ
كمشاركة فعالة أثناء تطبيؽ البرنامجّ ,

قامت أثناء فترة التدريب بكضع أىداؼ التعمـ بنفسيا مف خبلؿ خطة عمؿ مبنية عمى تسمسؿ العمميات

العقمية التي تدركيا جيدان في عقميا ,كما حددت العكائؽ المحتممة كاألساليب المناسبة لحؿ المشكبلت كأداء
المياـ الرياضية المتضمنة في البرنامج التدريبي مف أجؿ التنبؤ بالنتائج المتكقعة مف التعمـ.
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وقد اتفقت نتائج ميارة التخطيط في الدراسة الحالية مع دراسة الزعبي ) )2008حيث تَرَكز استخداـ
المعممي ف لميارة التخطيط بشكؿ كبير عف باقي الميارات األخرل ,ككانت نسبة ميارة التخطيط في دراسة أبك
ندل ) )2013عالية ,بينما أسفرت نتائج دراسة عساس ( )2011عف االستخداـ األكبر لميارة التخطيط مف

قبؿ طالبات تخصص الدكتكراة.

 4.5مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على:
"ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي– البعدي)

لميارة المراقبة والتحكـ كميارة مف ميارات التفكير فوؽ المعرفي؟".

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة التي تنص عمى أنو" :ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند ()α ≤ 0.05

بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدي) لميارة المراقبة والتحكـ كميارة مف

ميارات التفكير فوؽ المعرفي".

كإلختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في
القياس القبمي كالبعدم ,كذلؾ باستخداـ اختبار كيمكككسكف لمعينات المترابطة ( ,)Wilcoxon Testكيتضح

ذلؾ مف خبلؿ جدكؿ (:)4.5

جدوؿ ()4.5
متوسط درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمى -البعدي) لميارة المراقبة والتحكـ كميارة مف ميارات التفكير فوؽ
المعرفي.

العدد

متوسط الرتب

الرتب السمبية

6

5.92

الرتب االيجابية

14

12.46

الرتب المتساوية

0

المجموع

20

قيمة Z
2.599

مستوى الداللة

النتيجة

0.004

داؿ إحصائيان عند
0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل الداللة = ) )0.004كىي أقؿ مف ( ,(0.01كىذا يعني أنو

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في القياس القبمي كالبعدم لميارة المراقبة

كالتحكـ كميارة مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم ,كىذا يعني أف البرنامج

التدريبي كاف فعاالن.

كذلؾ يعود السبب عندما كشفت الباحثة النقاب عف عمميات الكعي لمتفكير لدل عينة الدراسة ,كذلؾ
بينيف كأفراد أك كمجمكعات تعاكنية ,كذلؾ إلثارة االنتباه إلى
مف خبلؿ الحكار كالمناقشة المذاف كاف يدكراف
ّ
كيفية االحتفاظ بيدؼ التعمـ في بؤرة االىتماـ ,كما أنيا استطاعت أف تحافظ عمى تسمسؿ خطكات حؿ
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مما زاد مف مراقبة أدائيا كالتحكـ
المشكبلت كأداء المياـ الرياضية كاثبات صحتيا أثناء تطبيؽ البرنامجّ ,
كالسيطرة عمى عمميات كعييا بالتفكير الذم بنتو مف خبلؿ خطة العمؿ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة الغامدم ( ,)2012كدراسة عساس
( ,)2011كدراسة أميف ( )2009كما انحصرت ميارة المراقبة كالتحكـ في دراسة الزعبي ( )2008عمى
إثبات صحة الخطكات كالحفاظ عمى تسمسميا ,أما في دراسة أبك ندل ) )2013فقد أحرزت ميارة المراقبة

كالتحكـ عمى الترتيب الثاني كىك الترتيب الفعمي لميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 5.5مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الخامس والذي ينص عمى:
"ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي– البعدي)

لميارة التقييـ كميارة مف ميا ارت التفكير فوؽ المعرفي؟".

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة التي تنص عمى أنو" :ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند ()α ≤ 0.05

بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي– البعدي) لميارة التقييـ كميارة مف ميارات

التفكير فوؽ المعرفي".

كإلختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في

القياس القبمي كالبعدم ,كذلؾ باستخداـ اختبار كيمكككسكف لمعينات المترابطة ( ,)Wilcoxon Testكيتضح
ذلؾ مف خبلؿ جدكؿ (:)5.5
جدوؿ ()5.5
متوسط درجات مجموعة الدراسة في القياس (القبمي -البعدي) لميارة التقييـ كميارة مف ميارات التفكير فوؽ المعرفي.
العدد

متوسط الرتب

الرتب السمبية

4

5.13

الرتب االيجابية

14

10.75

الرتب المتساوية

2

المجموع

قيمة Z
2.832

مستوى الداللة

النتيجة

0.002

داؿ إحصائيان
عند 0.01

20

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل الداللة = ( (0.002كىي أقؿ مف ) ,)0.01كىذا يعني أنو يكجد

فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط الرتب لدرجات أفراد المجمكعة في القياس القبمي كالبعدم لميارة التقييـ كميارة
مف ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم ,كىذا يعني أف البرنامج التدريبي كاف فعاالن.
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أف عينة الدراسة كانت قادرة عمى اتخاذ القرار الذم يناسب حؿ المشكبلت كأداء
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى ّ
المياـ الرياضية ,فيي مف خططت لميدؼ كقامت بمراقبة أدائيا كعممياتيا العقمية لمتحكـ كالسيطرة عمى
صحة خطكات حؿ تمؾ المشكمة أك الميمة بإدراكيا المعرفي كتفكيرىا في التفكير ,كنظ انر لتنكع االستراتيجيات

الم قدمة في البرنامج أعادت تقييـ تحقؽ اليدؼ الذم كضعتو في بؤرة اىتماميا ,كأثبتت قدرتيا عمى التحكـ
ُ
يمت مدل مناسبة خطة العمؿ التي أدرجتيا في تصكرىا مف خبلؿ
ثـ قَ ّ
بدقة النتائج التي تكصمت إليياّ ,
اختيار االستراتيجية األفضؿ لمكصكؿ إلى ىدؼ التعمـ.
وقد اتفقت النتيجة السابقة مع دراسة "كالسكاف كسنبكؿ" ) ,(Caliskan & Sunbul, 2011كدراسة

عبد القادر ( ,)2012كما أظيرت دراسة عساس ) )2011كجكد درجة كبيرة لميارة التقكيـ الذاتي ,كما يجدر
اإلشارة إلى دراسة أبك ندل ) )2013حيث كانت نسبة ميارة التقكيـ فييا أقؿ مف الميارات األخرل.
وفي ىذا المجاؿ ينبغي التنكيو إلى أف بعض الدراسات استخدمت مصطمح "التقييـ" لتشير بو إلى
"التقكيـ" كالعكس كذلؾ إذ استخدمت بعضيا مصطمح "التقكيـ" قاصدة بو "التقييـ" ,كلـ تختمؼ التعريفات
اإلجرائية لكبل المصطمحيف في الدراسات المشار إلييا.

 6.5مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ السادس والذي ينص عمى:
"ما فاعمية أثر برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فوؽ

المعرفي لدى الطالبات المعممات تخصص رياضيات؟".

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة التي تنص عمى أنو" :ال يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى

استراتيجيات ما وراء المعرفة فاعمية مرتفعة وفؽ (معدؿ الكسب لبالؾ



فوؽ المعرفي لدى الطالبات المعممات تخصص رياضيات".

 (1.2لتنمية ميارات التفكير

كإلختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ كما في المعادلة التالية
كالجدكؿ ( )6.5يكضح ذلؾ:

نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ

ص س

ص س

د س

د

حيث :ص = متكسط درجات الطالبات في االختبار البعدم ,س = متكسط درجات الطالبات في االختبار القبمي.
د = الدرجة النيائية لبلختبار.
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جدوؿ ()6.5
فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي –
اختبار الكسب المعدؿ لبالؾ.

ـ

البعد

النياية العظمى

متوسط درجات

المقياس القبمي

المقياس البعدي

لبالؾ

1

ميارة التخطيط

70

38.2

65.2

1.23

فعاؿ

2

ميارة المراقبة والتحكـ

75

40.2

68.65

1.20

فعاؿ

3

ميارة التقييـ

70

36.3

64.1

1.22

فعاؿ

215

114.7

197.95

1.21

فعاؿ

الدرجة الكمية لممقياس

لممقياس

متوسط درجات

نسبة الكسب

الداللة

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة المتكسط الحسابي في االختبار القبمي لمدرجة الكمية لممقياس =
( ,)114.7كقيمة المتكسط الحسابي في االختبار البعدم لمدرجة الكمية لممقياس = ( ,)197.95كقيمة
أف درجة الفاعمية ˂ ( ,)1.2كىذا يدؿ عمى فاعمية
معامؿ الكسب المعدؿ لببلؾ = ( ,)1.21كىذا يعني ّ
البرنامج التدريبي القائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات
المعممات تخصص رياضيات.
وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة السميماف ( (2006فقد أشارت إلى كجكد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى
استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية الفيـ القرائي ,كدراسة يكسؼ ( )2009التي تكصمت إلى
تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي بإستخداـ البرنامج المحكسب في ضكء نظرية جانبي الدماغ ,كما أسفرت

نتائج دراسة أبك السعكد ( (2009عف كجكد أثر داؿ لمبرنامج التقني القائـ عمى أسمكب المحاكاة لتنمية
تـ التكصؿ إلييا في الدراسة الحالية.
ميارات ما كراء المعرفة ,مما يدلؿ عمى معقكلية النتائج التي ّ
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
دائيف في خطة
اتيف كتقييـ أ ّ
 .1تنكع استراتيجيات ما كراء المعرفة ساعد عينة الداسة عمى استنزاؼ قدر ّ
خططف ليا كذلؾ لمتأكد مف تحقيؽ أىداؼ التعمـ كصكالن إلى تنمية تمؾ الميارات.
العمؿ البلتي
ّ
 .2طريقة عرض البرنامج "المادة التعميمية" عمى الطالبات المعممات بشكؿ متدرج كبخطكات متسمسمة أدل

أف خركج تطبيؽ البرنامج عف الركتيف المألكؼ
اتيف العقمية نحك الكعي بالتفكير ,كما ّ
إلى تكجو قدر ّ
اندفاعيف نحك الحضكر إلى فترة التدريب بشكؿ دائـ.
ىف ك
ّ
أدل إلى تحفيز ّ

 .3تركيز البرنامج عمى حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية أدل إلى تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي
حرصيف عمى تطبيقيا كاالعتماد عمى كعييا بالتفكير مف خبلؿ
بشكؿ كبير لدل عينة الدراسة ,كما أف
ّ
استخداـ تمؾ الميارات ,أدل إلى التغمب عمى المصاعب التي تكاجييا في تنفيذ الميارات بشكؿ عاـ.
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 7.5تعقيب عاـ عمى نتائج الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف صحة الفرضيات التي ُكضعت مف أجؿ التأكد مف فاعمية
البرنامج التدريبي القائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل الطالبات

المعممات تخصص رياضيات ,فأظيرت النتائج ارتفاعان ممحكظان في المتكسط الحسابي لدرجات مجمكعة

الدراسة في التطبيؽ البعدم لمقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,ككذلؾ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف
التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم لمميارات الكمية ليذا المقياس ,كىذا مؤشر كاضح عمى نمك

لدييف ,مما يدؿ عمى أف استراتيجيات ما كراء المعرفة (النمذجة ,كالتساؤؿ
ميارات التفكير فكؽ المعرفي
ّ
الذاتي ,كالتفكير بصكت عاؿ ,كالتعمـ التعاكني ,ك( )(K-W-L-Hمف خبلؿ البرنامج التدريبي الحر الذم لـ

يقترف بأم منياج دراسي معيف ,كالذم أدرج في محتكاه العديد مف المشكبلت كالمياـ الرياضية ,قد ساعد

عمى نمك تمؾ الميارات.

كترل الباحثة أف التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة يركز عمى معرفة مدل خصكصية كؿ

استراتيجية؛ مف ناحية خطكاتيا ,كمف ناحية أخرل معرفة كيفية استخداميا في حؿ المشكبلت كأداء المياـ

الرياضية بغرض تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي ,فمذلؾ قامت ىذه االستراتيجيات عمى األنشطة

لدييف ُحب تعمـ المزيد مف المعارؼ
لدييف المعرفة كما فكؽ المعرفة ,بحيث تثير
كالتدريبات التي تبني
ّ
َ
كاألفكار الرياضية المتنكعة مف خبلؿ طرح األسئمة الذاتية ,كالحكار كالنقاش ,كالنمذجة ,كالتفكير بصكرة
ذىنيف ,كذلؾ مف أجؿ تعميـ المتعمميف بناء المعرفة كاكتشافيا بأنفسيـ ,كتطبيقيا في
مرئية عما يدكر في
ّ
مكاقؼ جديدة ,كىذا ما تيدؼ إليو االتجاىات كالنظريات التربكية الحديثة.

 8.5توصيات الدراسة:
اعتمادان عمى نتائج الدراسة كتفسيرىا ,تكصي الباحثة بما يمي:
 .1تطبيؽ البرنامج الذم أعدتو الباحثة في تدريس الرياضيات كالعمؿ عمى تعديمو بما يناسب المراحؿ
التعميمية المختمفة.

 .2إقامة معامؿ رياضيات لتدريب المعمميف عمى استخداـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي ليصبحكا قادريف
عمى تحدل تفكيرىـ ,كمراقبة عمميات تعمميـ كتقييـ أدائيـ لتحقيؽ األىداؼ المخطط ليا.

 .3عقد دكرات تدريبية لمعممي كمشرفي الرياضيات عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة المتنكعة
كاستراتيجيات تدريس حديثة ,كمتابعة أعماليـ في ميداف التدريس.

 .4االىتماـ بممارسة الطمبة الستراتيجيات ما كراء المعرفة ,كمعرفة كيفية استخداـ كؿ استراتيجية كفائدتيا
مكنيـ مف استخداميا في المكاقؼ المشابية.
في عممية التعمـ ,حتى ُي ّ
 .5ضركرة اعداد "دليؿ معمـ" في تدريس الرياضيات يتضمف استراتيجيات ما كراء المعرفة المتنكعة كالتي
أثبتت فاعميتيا في تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
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 .6إدخاؿ نظاـ المشركع البحثي لمتخرج لمعمـ الرياضيات بحيث يبرز أىـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي
كالتي تساعده عمى تمبية احتياجاتو كميكلو كرغباتو نحك التميز كاالبتكار في ميداف التربية.

يتـ تضمينيا األنشطة
 .7إعادة تقييـ المقررات الجامعية بما يتعمؽ باستراتيجيات ما كراء المعرفة بحيث ّ
كالممارسات التي تنمي ميارات التفكير فكؽ المعرفي في مختمؼ كميات التربية.
 .8ضركرة تزكيد القائميف عمى تخطيط كتطكير المناىج التعميمية بنتائج ىذه الدراسة لكضع ذلؾ في
اعتبارىـ أثناء تصميميا كأيضان لمراعاة ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 9.5مقترحات الدراسة:
في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ,تقترح الباحثة القياـ بإجراء الدراسات اآلتية:
 .1مدل تَم ُكف معمـ الرياضيات لميارات التفكير فكؽ المعرفي في ضكء استراتيجيات ما كراء المعرفة في
البيئة الفمسطينية.

 .2فاعم ية برنامج تدريبي لمعممي الرياضيات عمى استخداـ االستراتيجيات فكؽ المعرفية في تنمية األداء
التدريسي قبؿ كبعد الخدمة لدييـ.

 .3فاع مية برامج مقترحة قائمة عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى تنمية كؿ
مف( :الذكاء – االتجاه – أنماط التفكير المختمفة) في المراحؿ اإلبتدائية.

 .4مقارنة بيف استراتيجيتيف أك أكثر مف استراتيجيات ما كراء المعرفة كدراسة أثر كؿ منيما عمى تنمية
ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .5دراسة أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى تنمية التحصيؿ الدراسي في تدريس الرياضيات لذكم
اإلحتياجات الخاصة.

 .6إجراء دراسات تتناكؿ استراتيجيات ما كراء المعرفة التي لـ يجر عمييا التجربة مف قبؿ – عمى حد عمـ
الباحثة – مثؿ :نجـ القصة ,خريطة القصة )PQ4R( ,)SRSR( ,كالتي قد تسيـ في تنمية ميارات

التفكير فكؽ المعرفي.
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* القرآف الكريـ.

أوالً :المراجع العربية:
 .1أبك بشير ,أسماء ( :)2012أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير التأممي
في منياج التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظة الوسطي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية,

جامعة األزىر ,غزة ,فمسطيف.

 .2أبك شامة ,محمد (" :)2011أثر التفاعؿ بيف استراتيجية التساؤؿ الذاتي كمستكيات تجييز المعمكمات في
تنمية مستكيات الفيـ القرائي لمنصكص الفيزيائية كاالتجاه نحك دراستيا لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم".

مجمة كمية التربية -جامعة المنصورة.141-75 :)77( .

 .3أبك رياش ,حسيف ( :)2007التعمـ المعرفي ,ط ,1عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 .4أبك رياش كآخركف ( :)2009أصوؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ النظرية والتطبيؽ ,ط ,1عماف :دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع.

 .5أبك زىرة ,محمد (" :)2010برنامج قائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة " النمذجة" لعبلج أخطاء
الكتابة لدل تبلميذ الحمقة اإلعدادية" .دراسات في المناىج وطرؽ التدريس .العدد (.)165

 .6أبك السعكد ,ىاني ( :)2009برنامج تقني قائـ عمى أسموب المحاكاة لتنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة
في منياج العموـ لدى طمبة الصؼ التاسع االساسي بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة

اإلسبلمية ,غزة ,فمسطيف.

 .7أبك ندل ,محمد ( :)2013ميارات التفكير فوؽ المعرفي المتضمنة في محتوى منياج العموـ لمصؼ
العاشر األساسي ومدى اكتساب الطمبة ليا ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة,

فمسطيف.

 .8إبراىيـ ,رانيا ( :)2009فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات الفيـ القرائي لبعض
النصوص العممية وميارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العموـ ,رسالة ماجستير

غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة الزقازيؽ ,جميكرية مصر العربية.

 .9أبك عميرة ,محبات ( :)2000تعميـ الرياضيات بيف النظرية والتطبيؽ ,ط ,1مصر :مكتبة الدار العربية
لمكتاب.

 .10األحمدم ,مريـ ( :)2012فاعمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية بعض ميارات القراءة

اإلبداعية كأثره عمى التفكير فكؽ المعرفي لدل طالبات المرحمة المتكسطة .المجمة الدولية لألبحاث التربوية-

جامعة اإلمارات العربية المتحدة.152-121 :)32( .

 .11أحمد ,سماح (" :)2010فعالية النظاـ التدريسي المتكامؿ القائـ عمى (طريقة حؿ المشكبلت– مدخؿ التعمـ
بالنمذجة – مدخؿ التعمـ البنائي) في تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم في الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا لدل
تبلميذ المرحمة اإلعدادية" .مجمة كمية التربية.191-164 :)8( .
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 .12األعسر ,صفاء ( :)1998تعميـ مف أجؿ التفكير ,القاىرة :دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 .13األغا ,إحساف كاألستاذ ,محمد ( :)2007مقدمة في تصميـ البحث التربوي ,مكتبة الطالب ,الجامعة
اإلسبلمية ,غزة.

 .14إكسفكرد ,ربيكا ( :)1996استراتيجيات تعمـ المغة ,ترجمة :د .السيد محمد دعدكر ,ط ,1القاىرة :مكتبة
األنجمك المصرية.

 .15أميف ,جميمة (" :)2009أثر استخداـ الطالبة المعممة لمتفكير فكؽ المعرفي عند بنائيا لممؼ األعماؿ
(البكرتفكليك) عمى عممية اتخاذ القرار كاالتجاه نحك مينة التدريس كجكدة محتكل الممؼ" .دراسات في المناىج

وطرؽ التدريس -مصر.58-14 :)143( .

 .16األميف ,اسماعيؿ ( :)2001طرؽ تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ,ط ,1القاىرة :دار الفكر العربي.
 .17اإلماـ ,يكسؼ (" :)2000حس العدد كالعممية كالقياس في الرياضيات المدرسية :دراسة لكاقع تعميميا
كامكانيات تنميتيا مف خبلؿ مدخؿ يعتمد عمى خبرات القياس" .مجمة كمية التربية بالمنصورة .العدد (.)43

 .18الباز ,خالد (" :)2007أثر استخداـ النمذجة في التحصيؿ كاالستدالؿ العممي كاالتجاه نحك الكيمياء لدل
طبلب الصؼ الثاني الثانكل" .مجمة التربية العممية.120-91 :(2)10 .

 .19بدر ,بثينة ( " :)2006أثر التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية أساليب التفكير لدل طالبات
قسـ الرياضيات في كمية التربية بمكة المكرمة" .مستقبؿ التربية العربية.442-339 :)41( 12 .

 .20البنا ,مكة (" :)2008استراتيجية مقترحة في ضكء استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية ميارات ما كراء
المعرفة كالتحصيؿ في مادة حساب المثمثات لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم" ,مجمة تربويات الرياضيات,

الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات ,المجمد .11

 .21بيمكؿ ,إبراىيـ (" :)2004اتجاىات حديثة في استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعميـ القراءة" .مجمة القراءة
والمعرفة ,الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة ,العدد ).(30

 .22بيكمي ,ياسر ك الجندم ,حسف (" :)2013أثر التدريب عمى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى تنمية

القدرة عمى حؿ المسألة الرياضية المفظية لدل تبلميذ الصؼ الخامس اإلبتدائي كتحسيف اتجاىاتيـ نحكىا".

مجمة تربويات الرياضيات.103-30 :(16)1 .

 .23الجبرم ,أسماء كالديب ,محمد ( :)1998سيكولوجية التعاوف والتنافس والفردية ,ط ,1مصر :عالـ الكتب.

 .24الجراح ,ضياء ( :)2000تطوير مناىج الرياضيات في مرحمة التعميـ العاـ في المممكة األردنية الياشمية
في ضوء النمذجة الرياضية ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,جميكرية مصر

العربية.

 .25جركاف ,فتحي ( :)1999تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ,ط ,1العيف :دار الكتاب الجامعي.

 .26الجميدم ,حسف ( :)2009فاعمية إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التذوؽ األدبي

لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة أـ القرل ,مكة المكرمة,
المممكة العربية السعكدية.
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 .27الحاركني ,مصطفي كحسف ,عماد (" :)2004ما كراء المعرفة كاستراتيجيات التذكر كالدافعية لمتعمـ كمتغيرات
تنبؤية لمتحصيؿ األكاديمي لدل طبلب التعميـ الثانكم العاـ" .مجمة كمية التربية بأسيوط.54-2 :(2) 20.

 .28حسف ,ياسميف (" :)1997فعالية استخداـ إستراتيجيتي التعمـ التعاكني كالجمعي كالتنافس الفردل عمى
تحصيؿ الرياضيات كتخفيؼ القمؽ الرياضي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم" .مجمة البحث في التربية

وعمـ النفس .مصر :جامعة المينا.37-1 :(2)11 ,

 .29حمكد ,أحبلـ (" :)2013استقصاء فعالية كؿ مف استراتيجية التفكير بصكت مرتفع كاستراتيجية عظـ السمكة
في تنمية االستدالؿ العممي لمطبلب كتحصيميـ لممعرفة العممية" .مجمة األستاذ.480-451 :(206)1 .

 .30الحيمة ,محمد ( :)2001طرائؽ التدريس واستراتيجياتو ,ط ,1اإلمارات :دار الكتاب الجامعي.

 .31خضراكم ,زيف العابديف (" :)2002التفكير فكؽ المعرفي كأثره في كتابة طبلب الفرقة الرابعة "شعبة التعميـ

االبتدائي -تخصص الرياضيات" لممشكبلت المفظية كفي تحصيميـ في الرياضيات" .الثقافة والتنمية –
مصر.208-271 :)4( 2 .

 .32الخطيب ,محمد ( :)1995أثر جنس المجموعة وحجميا في التعمـ التعاوني عمى التحصيؿ ,رسالة
ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة اليرمكؾ ,األردف.

 .33خميؿ ,نكاؿ (" :)2005أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية التفكير العممي كاالتجاه نحك مادة
العمكـ لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم" .مجمة التربية العممية.130-91 :(1)8 .

 .34دايرسكف ,مارغريت ( :)2004استراتيجة االستيعاب القرائي ,ط  ,3الدماـ :دار الكتاب التربكم.

 .35الديب ,محمد ( :)2012فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية
في العموـ لدى طالب الصؼ التاسع ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة االسبلمية ,غزة ,فمسطيف.

 .36الربيعي ,محمكد ( :)2011استراتيجيات التعمـ التعاوني ,ط ,1إربد :عالـ الكتب الحديث.

 .37راشد ,عمي ( :)2006أثر بيئة التعمـ– المعمـ الناجح ومياراتو األساسية ,القاىرة :دار الفكر العربي.

 .38رحيـ ,شيريف (" :)2012أثر استراتيجية الجدكؿ الذاتي كأنمكذج التعمـ البنائي في تحصيؿ مادة طرائؽ
التدريس العامة عند طالبات معاىد إعداد المعممات" .مجمة العموـ التربوية والنفسية.461-431 :(97) .

 .39الزعبي ,عمي (" :)2008رصد بعض ميارات التفكير ما كراء المعرفية المستخدمة مف قبؿ معممي

الرياضيات كطمبتيـ في المرحمة األساسية العميا في األردف في أثناء حؿ المسائؿ اليندسية" .مجمة جامعة

دمشؽ لمعموـ التربوية.357-333 :)2( 24 .

 .40زعرب ,ىاني ( :)2012أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في اكتساب ميارات التفكير (اإلبداعي
– التأممي) في دروس القراءة لمصؼ الثالث األساسي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة االسبلمية,
غزة ,فمسطيف.

 .41زيتكف ,حسف ( :)2003تعميـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقوؿ المفكرة ,ط ,1القاىرة :عالـ الكتب.

 .42زيتكف ,حسف كزيتكف ,كماؿ ( :)2003التعمـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية ,ط ,1القاىرة :عالـ
الكتب.
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 .43الزىراني ,غيداء ( :)2011أثر استخداـ استراتيجية  K.W.Lعمى التحصيؿ الدراسي في مقرر المغة

االنجميزية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية

التربية ,جامعة أـ القرل ,المممكة العربية السعكدية.
 .44سالـ ,أماني (" :)2007تنمية ما كراء المعرفة باستخداـ كؿ مف استراتيجية  K-W-L-Hالمعدلة كبرنامج
دافعية االلتزاـ باليدؼ كأثره عمى التحصيؿ لدل االطفاؿ في ضكء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كنظرية

اليدؼ" .مجمة العموـ التربوية.112-2 :(2)15 .

 .45سعكدم كآخركف (" :)2005فعالية تدريس العمكـ باستخداـ المدخؿ المنظكمي في تنمية ميارات تكليد

المعمكمات كتقييميا كالتفكير فكؽ المعرفي لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية بجميكرية مصر العربية" .المؤتمر

العربي الخامس :المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ.148-125 :

 .46سعيدة ,أماني كسالـ ,سيد (" :)2012أثر التفاعؿ بيف فعالية الذات االكاديمية ككؿ مف :إستراتيجيتي التساؤؿ
الذاتي كالتفكير بصكت مرتفع عمى كؿ مف :مراقبة الفيـ كالتحصيؿ األكاديمي لدل طالبات الجامعة" .دراسات

عربية في عمـ النفس.755-687 :(4)11 .

 .47سعيد ,ردماف كالقركف ,عمي (" :)2010فاعمية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ
الثانكم في الرياضيات في الجميكرية اليمنية" .المجمة العممية لكمية التربية.416-388 :(26)1 .

 .48السميماف ,ميا (" :)2006أثر برنامج قائـ عمى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية ميارة الفيـ
القرائي لدل تمميذات صعكبات القراءة في الصؼ السادس االبتدائى" ,المؤتمر الدكلي -الرياض :صعوبات

التعمـ.27-1 :

 .49السيد ,أحمد (" :)2002تنمية بعض ميارات ما كراء المعرفة لدل الطبلب المعمميف بكمية التربية بسكىاج".
مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس .العدد (.)77

 .50شحادة ,حسف كآخركف ( :)2003معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ,ط ,1دار المصرية المبنانية.
 .51شيدة ,السيد كآخركف (" :)2012فعالية بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة المدعمة بالكمبيكتر في التحصيؿ
كتنمية التفكير كحب االستطبلع في العمكـ لدل تبلميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي" .مجمة كمية

التربية.178-133 :(15)2 .

 .52الشربيني ,فكزم كالطناكم ,عفت ( :)2006استراتيجيات ما وراء المعرفة بيف النظرية والتطبيؽ ,ط,1
المنصكرة :المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع.

 .53شبليؿ ,أيمف ( :)2003أثر استخداـ دورة التعمـ في تدريس العموـ عمى التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ
واكتساب عمميات العمـ لدى طالب الصؼ السابع ,رسالة ماجستير ,الجامعة االسبلمية ,غزة ,فمسطيف.

 .54الشيرم ,محمد (" :)2012مدل ممارسة معمـ الرياضيات الستراتيجيات ما كراء المعرفة أثناء تدريس المشكمة
الرياضية المفظية" .دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.135-115 :)26( .

 .55شكؽ ,محمكد ( :)1997االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات ,الرياض :دار المريخ.
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 .56الشيخ ,سامي ( :)1993مقارنة بيف أثر استراتيجيتي التعمـ التعاوني والتعميـ حسب الطريقة التقميدية في
تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس األشاسي في مادة العموـ ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة

مؤتة ,األردف.

 .57الضبة ,إسبلـ ( :)2014تحميؿ تدريبات وأنشطة كتب المغة العربية لممرحمة األساسية الدنيا في ضوء
ميارات التفكير فوؽ المعرفي وتصور مقترح إلثرائيا .رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية,

غزة ,فمسطيف.

 .58الطناكم ,عفت ( :)2002أساليب التعميـ والتعمـ وتطبيقاتيا في البحوث التربوية ,ط ,1القاىرة :مكتبة
االنجمك المصرية.

 .59عبد البارم ,ماىر ( :)2010استراتيجيات فيـ المقروء ,ط ,1عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
 .60عبد الحكيـ ,شيريف كآدـ ,مرفت (" :)2007أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس مقرر طرؽ

تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات ما كراء المعرفة كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ لدل الطالبات المعممات".

مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس.126-106 :)123( .

 .61عبد الحميد ,جابر ( :)2000استراتيجيات التدريس والتعميـ ,القاىرة :دار الفكر العربي.
 .62عبد الحميد ,خميس (" :)2010فاعمية برنامج في الجغرافيا قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية

ميارات التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب المرحمة الثانكية" .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات

االجتماعية.228-180 :)30( .

 .63عبد السبلـ ,عبد السبلـ ( :)2001االتجاىات الحديثة في تدريس العموـ ,ط ,1القاىرة :دار الفكر العربي.
 .64عبد الصبكر ,مني (" :)2000أثر استخداـ استراتيجية ما كراء المعرفة في تحصيؿ العمكـ كتنمية ميارات

عمميات العمـ التكاممية كالتفكير االبتكارم لدل تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم" .مجمة التربية العممية.

.40-1 :(4)3

 .65عبد العزيز ,سعيد ( :)2009تعميـ التفكير ومياراتو – تدريبات وتطبيقات عممية ,ط ,1عماف :دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع.

 .66عبد الغني ,أميمة ( :)2012استراتيجيات تنمية الفيـ القرائي ,ممخص لكرقة بحثية لدرجة الدكتكراة ,جامعة
عيف شمس ,كمية التربية.56-49 ,

 .67عبد الكىاب ,عبير (" :)2010أثر استخداـ استراتيجيتف لما كراء المعرفة في تحصيؿ مادة عمـ النفس
كالتفكير االستداللي لدل طبلب المرحمة الثانكية األزىرية" .مجمة كمية التربية.83-39 :)144( .

 .68عبد القادر ,خالد (" :)2012أثر طريقة االكتشاؼ المكجو في تنمية التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ الدراسي

في الرياضيات لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة" .مجمة جامعة النجاح لألبحاث لمعموـ

اإلنسانية -فمسطيف.2160-2131 :)9( 26 .

 .69عبيد ,كليـ (" :)2000ما كراء المعرفة (المفيكـ كالداللة)" .مجمة القراءة والمعرفة .الجمعية المصرية لمقراءة
كالمعرفة ,العدد (.)1
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" :)2004( _______ .70المعرفة كما كراء المعرفة-المفيكـ كالداللة" .المؤتمر العممي الرابع  -مصر:
رياضيات التعميـ العاـ في مجتمع المعرفة ,يكليك.8-7 :

 :)2011( _______ .71استراتيجيات التعميـ والتعمـ في سياؽ ثقافة الجودة  -أطر مفاىيمية ونماذج
تطبيقية  , -ط ,2عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 .72عبيد ,كليـ كعفانة ,عزك ( :)2003التفكير والمنياج المدرسي ,ط ,1الككيت :مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع.

 .73العتكـ ,عدناف كآخركف ( :)2011تنمية ميارات التفكير– نماذج نظرية وتطبيقات عممية  ,-ط ,3عماف:
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 .74العتكـ ,عدناف ( :)2004عمـ النفس المعرفي ,عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
 .75عدس ,محمد ( :)1996المدرسة وتعميـ التفكير ,ط ,1عماف :دار الفكر العربي.

 .76عساس ,فتحية (" :)2011مدل استخداـ ميارات ما كراء المعرفة في البحث التربكم مف خبلؿ دراسة
المقررات العميا في البحث التربكم مف خبلؿ دراسة المقررات العميا في كميات التربية لمبنات" .مجمة العموـ

التربوية والنفسية – البحريف.45-13 :)2(12 .

 .77عصر ,حسني ( :)1999الفيـ عف القراءة طبيعة عممياتو وتذليؿ مصاعبو ,ط ,1االسكندرية :المكتب
العربي الحديث.
 .78عفانة ,عزك كنشكاف ,تيسير (" :)2004أثر استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس

الرياضيات عمى تنمية التفكير المنظكمي لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة" .المؤتمر العممي الثامف -

مصر :األبعاد الغائبة في مناىج العموـ بالوطف العربي ,اإلسماعيمية يكليك.239-213 :

 .79عفانة ,عزك كالخزندار ,نائمة ( :)2009التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة ,ط  ,2عماف :دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع.

 .80عرفات ,نجاح (" :)2008فعالية التدريس التبادلي في تحصيؿ مادة العمكـ كتنمية التفكير فكؽ المعرفي

كالدافع لئلنجاز لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية" .المؤتمر السنكم الثالث :تطوير التعميـ النوعي في مصر
والوطف العربي لمواجية متطمبات سوؽ العمؿ في عصر العولمة (رؤى استراتيجية) 10-9 ,أبريؿ:

.1106-1085
 .81عرياف ,سميرة (" :)2003فاعمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ الفمسفة لدل طبلب
الصؼ األكؿ الثانكم كأثره في اتجاىاتيـ نحك التفكير التأممي الفمسفي" .المؤتمر العممي الثالث لمجمعية
المصرية لمقراءة كالمعرفة :القراءة وبناء الما وراء المعرفة في تحصيؿ الفمسفة لدى طالب الصؼ االوؿ
الثانوي وأثره في اتجاىاتيـ نحو التفكير التأممي الفمسفي ,القاىرة :يكليك .10-9

 .82عزيز ,مجدل ( :)2005التفكير مف منظور تربوي :تعريفو -طبيعتو -مياراتو -تنميتو -أنماطو ,ط,1
القاىرة :عالـ الكتب.

 .83عطية ,سميماف (" :)2006فعالية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل التبلميذ
ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة اإلعدادية" .مجمة كمية التربية.176-142 :(67)16 .
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 .84عطية ,محسف ( :)2009استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء ,عماف :دار المناىج لمنشر
كالتكزيع.

 .85عمي ,عيد كآخركف ( :)2013اتجاىات حديثة في طرائؽ واستراتيجيات التدريس خطوة عمى طريؽ تطوير
اعداد المعمـ ,ط ,1عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

 .86العمكاف ,أحمد (" :)2007أثر استخداـ استراتيجية ما كراء معرفية في تحصيؿ طمبة الجامعة كتنمية ميارات
التفكير الناقد لدييـ" .مجمة كمية التربية – جامعة عيف شمس.261-233 :)31( .

 .87عكيس ,مناؿ (" :)2010فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية التحصيؿ المعرفي
لدل الطالب معمـ التاريخ" .مجمة البحث العممي في التربية.494-479 :)11(3 .

 .88الغامدم ,فكزية (" :)2012فعالية التدريس كفقان لمنظرية البنائية االجتماعية في تنمية بعض عمميات العمـ
كميارات التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ في مادة األحياء لدل طالبات المرحمة الثانكية بمطنقة الباحة".

مجمة بحوث التربية النوعية.39-3 :)24( .

 .89الغكؿ ,منصكر ( :)1995أثر التعمـ التعاوني في تحصيؿ طالب المرحمة الثانوية بمادتي قواعد المغة
العربية وبالغتيا ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة أـ درماف ,السكداف.

 .90الفاىمي ,عبد الرحمف ( :)2009استراتيجيات المعرفة  -تطبيقات في تدريس المغة العربية ,السعكدية :دار
المممكة لمطباعة.
 .91فيمي ,إحساف (" :)2003فعالية استراتيجية ما كراء المعرفة في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طالبات
الصؼ األكؿ الثانكم" .مجمة القراءة والمعرفة.151-119 :)23( .

 .92فكزم ,ياسر (" :)2013نمكذج مقترح لتريب الطبلب/المعممكف عمى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة
في صياغة األىداؼ التدريسية في ميداف التربية الفنية" .دراسات في المناىج وطرؽ التدريس:(1)19 .
.208-175

 .93القرافي ,زىكر ( :)2009استراتيجية ( )K-W-Lجدوؿ التعمـ ,بحث اجرائي ,المممكة العربية السعكدية,
مشركع الممؾ عبد اهلل لتطكير التعميـ الثانكية الثانية طيبة الطيبة.

 .94قشطة ,أحمد ( :)2008معرفة أثر توظيؼ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المفاىيـ العممية
والميارات الحياتية بالعموـ لدي طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة

االسبلمية ,غزة ,فمسطيف.

 .95القكاسمة ,أحمد كأبك غزلة ,محمد ( :)2013تنمية ميارات التعمـ والتفكير والبحث ,ط ,1عماف :دار صفاء
لمنشر كالتكزيع.
 .96الكبيسي ,ياسر (" :)2011أثر إستراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ مادة الجغرافية ك التفكير التأممي لدل
طبلب الصؼ الخامس األدبي" .مجمة جامعة األنبار لمعموـ االنسانية.269-297 :)3( .
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 .97كاظـ ,شركؽ (" :)2009ميارات التفكير ما كراء المعرفي كالتعمـ الفعاؿ" .المؤتمر العممي التربكم النفسي:
نحو استثمار أفضؿ لمعموـ التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر ,كمية التربية – جامعة دمشؽ,

أكتكبر.27-25 :

 .98ككستا ,آرثر كآخركف ( :)1998تعميـ مف أجؿ تنمية التفكير ,ترجمة :صفاء األعسر ,القاىرة :دار قباء
لمنشر كالتكزيع.
 .99المالكي ,عكض (" :)2006سمككيات معمـ الرياضيات الصفية المثيرة لمتفكير االبتكارم" .المؤتمر العممي

اإلقميمي لممكىبة حكؿ رعاية المكىبة :تربية مف أجؿ المستقبؿ ,السعكدية  30-26أغسطس.308-265 :

 .100ككجؾ ,ككثر ( :)2001اتجاىات حديثة في المناىج وطرؽ التدريس ,ط ,2القاىرة :دار عالـ الكتب.
 .101محمد عمي ,ابراىيـ (" :)1997أثر تنكع أساليب طرح األسئمة داخؿ الفصؿ في تدريس مادة عمـ النفس
بالمرحمة الثانكية عمى تنمية التحصيؿ التبلميذ كاتجاىاتيـ نحك إعادة كحبيـ لئلستطبلع" .دراسات في

المناىج وطرؽ التدريس.118-71 :)45( .

 .102محمكد ,صبلح الديف ( :)2005تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميـ التفكير وتعممو ,ط,1
القاىرة :عالـ الكتب.

 .103مصطفي ,فييـ ( :)2001الطفؿ وميارات التفكير في رياض االطفاؿ والمدرسة االبتدائية رؤية مستقبمية
لمتعميـ في الوطف العربي ,ط ,1القاىرة :دار الفكر العربي.
.104الميكس ,كليد (" :)2005التعمـ التعاكني -تاريخو كتطكره كاستراتيجياتو كايجابياتو كسمبياتو" .دراسات
تربوية واجتماعية .كمية التربية  -جامعة حمكاف.43-11 :(4)11 ,

 .105نكفؿ ,محمد كسعيفاف ,محمد ( :)2011دمج ميارات التفكير في المحتوى الدراسي ,ط ,1عماف :دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
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مالحق اندراست

116

ممحؽ ( :)1طمب تسييؿ ميمة.

117

ممحؽ ( :)2قائمة بأسماء آراء بعض السادة المختصيف "ورشة عمؿ".
ـ

التخصص

أسماء السادة المختصيف

1

د .ؿها اؾشقرة

مناىج كطرؽ تدريس -رياضيات

2

د .حممد ؿقاط

مناىج كطرؽ تدريس  -رياضيات

3

د .أسعد عطوان

مناىج كطرؽ تدريس  -رياضيات

4

د .سفوان األسطل

عمـ نفس

5

د .باسم أبو ؽوقك

عمـ نفس

6

أ.محدي ػارس

7

أ.فاـي األغا

مناىج كطرؽ تدريس
مناىج كطرؽ تدريس -رياضيات

118

ممحؽ ( :)3قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة.
األداة
التػػػخػػػصػػػص

ـ

االسـ

1

أ.د عطا دروقش

مناىج كطرؽ تدريس -عػػمكـ

2

أ.د ػتحوة اؾلوؾو

مناىج كطرؽ تدريس -عػػمكـ

3

د .باسم أبو ؽوقك

البرنامج

مقياس ميارات
التفكير فوؽ المعرفي

X
X

عمـ نفس

X

X

4

د .ؿافر زـقور

مناىج كطرؽ تدريس -رياضيات

X

X

5

د .ؿها اؾشقرة

مناىج كطرؽ تدريس -رياضيات

X

X

6

د .حممد ؿقاط

مناىج كطرؽ تدريس -رياضيات

X

X

7

د .خاؾد عمران

مناىج كطرؽ تدريس -جغرافيػ ػ ػ ػ ػػا

8

أ.محدي ػارس

9

أ.فاـي األغا

X

مناىج كطرؽ تدريس

X

X

مناىج كطرؽ تدريس -رياضيات

X

X
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ممحؽ ( :)4خطاب تحكيـ لمسادة المحكميف ألدوات الدراسة.
جايعـــح األسهـز – غـــشج
انـذراطــــاخ انعهيـــــــا
كهيــــح انتـزتيـــــــــــح


سعادة الدكتكر ----------------------------------- /حفظو اهلل ..
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

المكضكع :تحكيـ أدكات الدراسة

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف :فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة
لتنمية ميا ارت التفكير فوؽ المعرفي لدى الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة
األزىر– غزة .كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كأساليب التدريس ,كقد كضعت الباحثة
مجمكعة مف األدكات متمثمة في:
 برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل
الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة األزىر-غزة.
 مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي كيتضمف ميارات (التخطيط ,المراقبة كالتحكـ ,التقييـ).
كألىمية رأيكـ في الحكـ عمى مدل مبلئمة محتكل البرنامج ألىداؼ الدراسة ,كمدل دقة العبارات
المغكية كمناسبتيا ,كأم مبلحظات تركنيا مناسبة لخركج األدكات بأبيى صكرة .كما أرجك مف سيادتكـ التكرـ
عمى الباحثة كابداء الرأم النصكح ليا.

شاكرة لكم حسن تعاونكم وراجية من اهلل عز وجل أن جيعله ي ميزان حسناتكم
البػ ػ ػػاحث ػ ػ ػ ػػة
اعتدال عبد احلكيم مشىط
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ممحؽ ( :)5مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي بصورتو النيائية.
جايعـح األسهـــز – غــــــــــــشج
انذراطـــــــــاخ انعهيــــــــــا
كهيـــــــــــح انرتتيــــــــــــــح
لظى ادلُاهج وأطانية انتذريض

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

مقياس ميارات التفكير فكؽ المعرفي

أختي الطالبة المعممة ..
أرجك ِ
منؾ لطفان قراءة كؿ فقرة مف فقرات المقياس بشكؿ دقيؽ كبياف مدل انطباقيا عمى طريقتؾ
الخاصة في التعامؿ مع ىذه المكاقؼ كذلؾ بكضع عبلمة ( )/في المكاف المناسب لبلختيارات المتاحة حيث
أف المقياس يتضمف في فقراتو ثبلثة ميارات التفكير فكؽ المعرفي كىي( :ميارة التخطيط ,كميارة المراقبة
سيتعامؿ معو بسرية تامة
كالتحكـ ,كميارة التقييـ) في المكاقؼ التعميمية المختمفة ,عممان بأف ىذا المقياس ُ

كيستخدـ لغاية البحث العممي فقط كال عبلقة لو بدرجاتؾ في أم مادة عممية جامعية ,كما أف ليس ىناؾ زمف
محدد لئلجابة لذا أرجك قراءتيا بشكؿ دقيؽ كالتعامؿ معيا بمكضكعية.

مع جزيل الشكر حلسن تعاونكم وأمنياتي لكم بالنجاح والتفوق
الب ػ ػ ػ ػ ػػاحثػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اعتدال عبد احلكيم مشىط
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ميػػػػػػػػػػػػػارة التخطيػػػػػػػػػط
الف ػ ػ ػ ػ ػ ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات

ـ

دائماً

1

أعي اليدؼ الذي أسعي لتحقيقو عند حؿ مشكمة أو ميمة رياضية.

2

أستدعي بذىني طريقة حؿ الميمة الرياضية المرتبطة بالموقؼ التعميمي قبؿ البدء

3

أبدأ بالتعامؿ مع المشكمة أو الميمة الرياضية قبؿ التعرؼ إلى كافة معطياتيا وأبعادىا.

4

أؤمف بقدراتي عمى فيـ المشكمة أو الميمة الرياضية قبؿ حميا.

5

عند تعرضي لمشكمة رياضية أشجع نفسي بعبارات إيجابية ألحقؽ أىدافي.

6

أحمؿ خطوات تفكيري التي قمت بيا بعد حؿ المشكمة أو الميمة الرياضية.

7

لدى القدرة عمى تقدير الوقت المناسب لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة.
ّ

8

أدرؾ العالقة بيف تفكيري وسموكي لحؿ مشكمة أو ميمة في الرياضيات بصورة رمزية

9

أختار استراتيجية أداء الميمة الرياضية المالئمة عند االنتياء مف الخطة الموضوعة.

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

بتنفيذىا.

قبؿ البدء بالحؿ.

10

أنظـ خطواتي العممية إلنجاز مشكمة أو ميمة رياضية محددة لحفظيا وفيميا.

11

أستفيد مف تعممي السابؽ عند إنجاز ميمة رياضية لتطبيقيا في موقؼ جديد.

12

أعجز عف فيـ الرموز المجردة أثناء حؿ مشكمة أو ميمة في الرياضيات.

13

أحدد األفكار الرئيسة لممشكمة أو الميمة الرياضية.

14

أثير أسئمة حوؿ إنجاز ميمة في الرياضيات قبؿ أف أبدأ بالقياـ بحميا.

ميػػػػػػػػػارة المراقبة والتحكػػػػػػػػـ
الػ ػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات

ـ

دائماً

1

أوجو أسئمة لنفسي عف االستراتيجية األكثر سيولة إلنجاز الميمة الرياضية.

2

أربط المعمومات الجديدة بالسابقة مف أجؿ التوصؿ إلى معرفة رياضية جديدة.

3

أقارف بذىني بيف قدرتي الخاصة لحؿ مشكمة رياضية بحؿ مشكمة أخرى سابقة أو

4

أفكر في اإلستراتيجية األفضؿ لمتعامؿ مع كؿ موقؼ تعميمي.

5

أسأؿ نفسي عف صحة الخطوات أو العمميات التي أتبعيا لحؿ مشكمة أو ميمة في

6

أتبنى بشكؿ متكرر استراتيجية واحدة لحؿ مشكالت أو مياـ رياضية متنوعة.

7

أصحح مسار أىدافي الموضوعة عند الوقوع بالخطأ.

مألوفة.

الرياضيات.
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غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

8

بناء عمى فيمي الخاص ليا.
أعي ما أقوـ بو أثناء حؿ مشكمة أو ميمة رياضية ً

9

أعبر عما يدور في ذىني مف عمميات تفكير في حؿ مشكمة أو ميمة رياضية بصوت

10

أتجاىؿ معرفة طريقة حؿ الميمة الرياضية التي وقعت بأخطاء فادحة عند محاولتي

مسموع.
لحميا.

11

أركز انتباىي عمى المعمومات الثانوية لممشكمة أو الميمة الرياضية.

12

أتوقؼ بانتظاـ ألعرؼ مدى قدرتي عمى فيـ الميمة الرياضية.

13

أضع باالعتبار جميع الخيارات المتاحة لحؿ مشكمة أو ميمة رياضية محددة وأراجعيا.

14

أفكر ممياً بأسموب أفضؿ لمتغمب عمى مشكمة واجيتيا أثناء حؿ ميمة في الرياضيات.

15

أدرؾ نقاط القوة والضعؼ في قدراتي العقمية عند حؿ مشكمة أو ميمة رياضية.

ميػػػػػػػػػػػػارة التقييػػػػػػػػػػػػػػـ
الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات

ـ

دائماً

1

أسأؿ نفسي فيما إذا كنت حققت أىدافي بنجاح.

2

لدي عندما أعجز عف حؿ المشكمة الرياضية المعقدة.
ّ
أقيـ نقاط الضعؼ ّ

3

أحفز نفسي معنوياً عندما أنتيي مف إنجاز ميمة في الرياضيات.

4

أمتمؾ المرونة الفكرية ألطور أىدافي إذا لزـ األمر عند تقييميا.

5

أىتـ بالتوصؿ إلى نتائج واقعية أثناء حؿ مشكمة أو ميمة في الرياضيات.

6

أطبؽ المياـ الرياضية التي سبؽ انجازىا في مواقؼ جديدة.

7

أتفقد صحة حمي بشكؿ متتابع أثناء القياـ بأداء ميمة رياضية.

8

أصحح أخطائي عندما أكتشفيا أثناء أداء مشكمة أو ميمة رياضية.

9

أتجاوز عف النتائج السمبية التي أحرزتيا في حؿ مشكمة أو ميمة رياضية.

10

أتوقؼ وأقوـ بمراجعة المعمومات الجديدة التي تخص خطوات أداء المشكمة أو الميمة

11

عندما أرتبؾ أعيد تقييـ ما قمت بو مف خطوات أثناء أداء الميمة الرياضية.

12

أسأؿ نفسي إذا كنت قد تعممت كؿ ما أستطيع تعممو بعد انتيائى مف إنجاز الميمة

13

أقيـ االستراتيجية األفضؿ مف االستراتيجيات األخرى التي استخدمتيا إلنجاز المشكمة أو

14

أشعر بعدـ قدرتي عمى اتخاذ القرار المناسب إلنجاز ميمة رياضية.

الرياضية.

إلي.
الرياضية الموكمة ّ
الميمة الرياضية.
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غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

ممحؽ ( :)6قائمة بأسماء الطالبات المعممات عينة الدراسة.
ـ

أسماء الطالبات المعممات

1

أسوـل ؿهــدي

2

أؿاــي املقوسي

3

آقة أبو عمـــرة

4

دقاـــا عاقـــش

5

دقنــا صماؿـــة

6

رفــام اؾكـردي

7

رقــــم سـاؾـــم

8

رقهام اهلــباش

9

سوـوا اؾرؿالوي

10

مساح اهلرؽلي

11

شـــذا ؼرؿـوط

12

ػاصمة أبو عواد

13

ؾبنـــي أمحــد

14

ؿسعدة اؾعثاؿنة

15

ؿنار أبو جراد

16

ؿنـــي أبو زر

17

ؿــــرام ؿاضي

18

ـداء احلرازقن

19

ـهــي ؿهـدي

20

ققوــن اؾروبـي
124

ممحؽ ()7
برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي
لدى الطالبات المعممات تخصص رياضيات بكمية التربية في جامعة األزىر -غزة.
دلػػػػيػػػػػػؿ البػػػػػرنامػػػػػػج

األسبكع

الجمسة

مككنات البرنامج

المدة الزمنية

األكؿ

األولى -الثانية

التفكير فكؽ المعرفي

 2ساعة

الثاني

الثالثة -الرابعة

استراتيجيات ما كراء المعرفة

 2ساعة

الثالث

الخامسة -السادسة

استراتيجية النمذجة

 2ساعة

الرابع

السابعة -الثامنة

استراتيجية التساؤؿ الذاتي

 2ساعة

الخامس

التاسعة -العاشرة

استراتيجية التفكير بصكت عاؿ

 2ساعة

السادس

الحادية عشرة -الثانية

استراتيجية التعمـ التعاكني

 2ساعة

السابع

الثالثة عشرة -الرابعة عشرة

استراتيجية الجدكؿ الذاتي

 2ساعة

عشرة

))K-W-L-H
 14ساعة

المجموع
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األطثىع األول /اجلهظح األوىل

التفكير فوؽ المعرفي

انزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
مكجز عف ماىية عممية الكعي بالتفكير التي تقكـ بيا.
 .1تكتب
ان
 .2تحؿ مشكمة رياضية بكاسطة التفكير فكؽ المعرفي.

 .3تحدد أكجو االختبلؼ بيف المعرفة كما فكؽ المعرفة.
 .4تناقش أىمية اكتساب ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .5تذكر مكقفان يدؿ عمى تطبيقيا التفكير فكؽ المعرفي في حياتيا اليكمية.
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,العصؼ الذىني ,حؿ المشكبلت


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت

م
1

إلاجساءات الحدزٍبية
شريحة ( :)1/1مقدمة.

الصمن بالدكائم
10

2

تكزيع كرقة عمؿ ()1/1

5

3

شريحة ( :)2/1مبلحظة.

5

4

تكزيع كرقة عمؿ ()2/1

5

5

شريحة ( :)3/1ماىية التفكير فكؽ المعرفي.

10

6

تكزيع كرقة عمؿ ()3/1

5

7

شريحة ( :)4/1تنكيو.

5

8

تكزيع كرقة عمؿ()4/1

5

9

شريحة ( :)5/1أىمية التفكير فكؽ المعرفي.

5

10

تكزيع كرقة عمؿ ()5/1

5

المجموع
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مقدمة
ِ
شاىدت اإلعبلف الذم ُعرض في
ىؿ

بث ترويجي

مطلوب/طالبةمعلمةترتقًبالحقل
التربويعلمٌاًوروحٌاً.

جامعة األزىر؟!
فأنت أكيد ر ِ
إذا لـ ترينوِ ,
أيت اإلعبلف مكضكع

لإلستعالمٌرجىاالتصالعلىاألرقام
التالٌة ....

في مكاف آخر!!

ما نصؼ قيمة 2+2؟

ىؿ تسمعي ما يدكر في نفسؾ ك ِ
أنت تمرم في خطكات حؿ المسألة السابقة؟ ىؿ فكرتي

بأخذ نصؼ  2 ,2ثـ تجمعييما ,ىؿ فكرتي بالعكس أم تقكمي بجمعيما ثـ تأخذم النصؼ
منيما؟ إذا كنتي تبلحظي ما يدكر في ذىنؾ مف عمميات ,كاذا كنتي تُقَ ِ
يمي الخطكات التي
تقكمي بيا لكي تحمي مشكمة أك تتخذم قرارِ ,
فأنت تقكمى بالكعي بالتفكير.

5دقائق

وزكة عمل ( :1/1وشاط فسدي)

عزيزتي المتدربة /بعد تحميمؾ لخطكات حؿ المسألة السابقة2+2 :؟ ,اكتبي مكج انز ىامان عف عممية الكعي

بالتفكير التي قمتي بيا.

---------------------------------------------------------------
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مالحظة:

يعد مفيكـ "الكعي بالتفكير"" ,ما كراء المعرفة" ,ك"فكؽ المعرفة" مصطمحان كاحدان كىك

األكثر حداثة في عمـ النفس المعرفي ,كأكؿ مف أشار إليو "فبلفؿ" (.)Flavell

كفي ىذا المقاـ سنتناكؿ تكحيد المصطمح السابؽ بمصطمح "التفكير فكؽ المعرفي".


وزكة عمل ( :2/1وشاط فسدي)

5دقائق

التفكير فكؽ المعرفي ىك أعمى مستكيات النشاط العقميِ ,
صغي مفيكمان ليذا النكع مف التفكير.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ياهيح انتفكري فىق ادلعزيف:
 ىك التفكير في التفكير ,المعرفة عف المعرفة ,كالميتا معرفة ,حكؿ ما يدكر في ذات كعقؿ المتعمـ.

 ىك الحديث مع الذات ,كالتفكير بصكت عاؿ ,بيدؼ متابعة كمراجعة حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 ىك أىـ مككنات السمكؾ الذكي لمعالجة المعمكمات ,كينمك مف خبلؿ التدريب كالممارسة ,كيقكـ بميمة
متابعة جميع نشاطات التفكير المكجية لحؿ مشكمة كأداء ميمة رياضية ,كاستخداـ القدرات أك المعرفة التي
يممكتيا المتعمـ في مكاجية متطمبات عممية التفكير.

 ىك أساس المعرفة عف المعرفة؛ فالمعرفة تتضمف عمميات الفيـ كاإلدراؾ كالتذكر أما المعرفة عف المعرفة
تتضمف التفكير في إدراؾ المتعمـ كفيمو كتذكره لحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 عمميات تحكـ عميا ,كظيفتُيا التخطيط كالمراقبة كالتقييـ ألداء المتعمـ في حؿ مشكمة كأداء ميمة رياضية.
مما سبؽُ ,يعرؼ التفكير فكؽ المعرفي بأنو عمميات عقمية معقدة ,كىك أىـ مككنات السمكؾ الذكي
حيث أف ميمتو تكجيو كادارة نشاطات التفكير المختمفة المكجية لحؿ مشكمة كأداء ميمة رياضية ,كاستخداـ
المكارد كالقدرات المعرفية المخزنة بفاعمية في مكاجية متطمبات ميمة التفكير.

5دقائق

ورقة عمل ( :3/1نشاط جماعي)
في ميداف التربية العممية ,كاجيت الطالبة مشكمة رياضية ,كىي :عدـ

التفريؽ بيف الزكايا المحيطية المشتركة كغير المشتركة بنفس القكس في الدائرة.
جدم حبلن ليذه المشكمة.
-----------------------------------------------
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تنـــــــــــووــــــه
تعتبر المعرفة كما فكؽ المعرفة عمميتاف متداخمتاف ,فالعبلقة بينيما مترابطة
كمتماسكة ,فيما عمميتاف عقميتاف إال أف المعرفة مكتسبة كما فكؽ المعرفة فيي تعبر
عف كعي المتعمـ كادراكو كفيمو ليذه المعرفة المكتسبة.

وزكةعمل ( :4 /1وشاط جماعي)

5دقائق

عزيزتي المعممة /حددم أكجو االختبلؼ بيف المعرفة كما فكؽ المعرفة.
ما فوؽ المعرفة

المعرفة

أهًيح اكتظاب يهاراخ انتفكري فىق ادلعزيف:
ثـ التأمؿ فييا,
ُ .1يمكف المتعمـ تطكير خطة العمؿ التي رسميا بذىنو ,كالمحافظة عمييا فترة مف الزمفّ ,
كتقييميا عند اكتماليا.
ُ .2ي سيؿ عممية إصدار أحكاـ مؤقتة كمقارنة كتقييـ استعداد المتعمـ لمقياـ بأنشطة أخرل كما أنو يمكف الطمبة
مف جمع المعمكمات كحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية التي تكاجييـ بسيكلة.
 .3يجعؿ المتعمـ أكثر إدراكان ألفعالو ,كيعمؿ عمى اإلدراؾ اآللي لمميارات المحكرية في التفكير.

ُ .4يمكف المتعمـ مف مراقبة الخطط في أثناء تنفيذىا مع الكعي بإمكانية إجراء المراجعة المرتجعة ,إذا تبيف أف
خطة العمؿ ال تمبي مستكل التكقعات اإليجابية المنتظرة.
 .5يسيـ في تنمية أداء الطمبة ذكم األداء المنخفض مف أجؿ تحرير تفكيرىـ العقمي المكبكت.
 .6يطكر ميارة رسـ الخرائط المفاىيمية لسير خطكات حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 .7ين مي لدل المتعمـ عممية التقييـ الذاتي كالتي تعتبر مف عمميات التفكير الراقية التي يقكـ بيا ,كبالتالي تيدؼ
إلى تحسيف التعمـ.

5دقائق

ورقة عمل ( :5/1نشاط جماعي)

أختي المتدربةِ /
أنت تطبقيف التفكير فكؽ المعرفي بشكؿ ارقي في حياتؾ اليكمية ,اذكرم مكقفان يدؿ عمى ذلؾ.
--------------------------------------------------------------129

األطثىع األول/اجلهظح انثاَيح

التفكير فوؽ المعرفي

انزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تستخمص خصائص األفراد المتصفيف بالتفكير فكؽ المعرفي.
 .2تستق أر أىـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .3تستنتج أىداؼ التدريب عمى ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

 .4تكظؼ ميارات التفكير فكؽ المعرفي في حؿ المشكبلت الرياضية.
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,العصؼ الذىني ,حؿ المشكبلت


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت

م
1
2
3
4

إلاجساءات الحدزٍبية
شريحة ( :)1/2مقدمة.

الصمن بالدكائم
10
5

تكزيع كرقة عمؿ ()1/2
شريحة ( :)2/2خصائص األفراد المتصفيف بالتفكير فكؽ المعرفي.
تكزيع كرقة عمؿ ()2/2

5
10

5

شريحة ( :)3/2ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

10

6

تكزيع كرقة عمؿ ()3/2

5

7

شريحة ( :)4/2أىداؼ ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

5

8

تكزيع كرقة عمؿ ()4/2

10
المجموع
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131

مقدمة
وصمؾ  SMSعمى موبايمؾ مف وزارة مسئولة,
ِ
وجدت ..
وعندما قرأتيا

القمـ  ..اإلنساف  ..العقؿ  ..النفس

القمـ  ..اإلنساف  ..العقؿ  ..النفس

المرسؿ  /التربية والتعميـ

ماذا ِ
فكرت؟ ماذا خطر ببالؾ؟

المرسؿ إليو /المعممة الفاضمة

عُذيا يفكز انعمم فإَه يتحذث يع َفظه
أفالطىٌ

وزكة عمل ( :1/2وشاط فسدي)

 5دقائق

أختي المعممة ,اعصفي ذىنؾ ..
كاكتبي ستة أفكار تجعمؾ معممة مبدعة في المستقبؿ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خصائص األفزاد ادلتصف ن تانتفكري فىق ادلعزيف:
 المركنة كاإلصرار عمى حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية ,ألنيـ يمتمككف قدرات عقمية متطكرة.
 استخداـ المعرفة السابقة ,كتكجيييا في مكاقؼ حياتية جديدة.

 يقكمكف بإدارة مصادرىـ العقمية بشكؿ جيد بما في ذلؾ المبلحظة ,المغة ,االعتقادات ,عمميات الذاكرة,
المعرفة الجيدة بالمحتكل ,لممارسة السمكؾ الذكي لحؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 استخداـ أنماط التفكير المركب بأنكاعو ,كالقدرة عمى حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية بطرؽ ابتكارية.

 اإلدراؾ المستمر لمنشاط المكجو إلييـ ذاتيان لتكجيو التفكير كتكيفو كذلؾ مف خبلؿ عممية تنفيذ المياـ
الرياضية ,حيث أنيـ يقكمكف بمياـ فييا نكع مف التحدم.
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وزكة عمل ( :2/2وشاط جماعي)

 10دقائق

عزيزتي المعممة /عند تدريس طبلبؾ مكضكع الكسكر غير المتجانسة ,كجدتي طالبان يجمع المقاـ دكف

تكحيده ,أعطي حمكالن مقترحة لتمؾ المشكمة مستخدمة ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------يهاراخ انتفكري فىق ادلعزيف:
ميارة التخطيط

ميارة التقييـ

ميارة المراقبة والتحكـ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػارات التفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػػوؽ المػػػػػػػػػعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

تحديد ىدؼ (أىداؼ)

اإلبقاء عمى اليدؼ في بؤرة تقييـ مدم تحقؽ اليدؼ أك
االىتماـ.

األىداؼ.

اختيار أسمكب التنفيذ.

معرفة متى يتحقؽ ىدؼ فرعي.

الحكـ عمى دقة النتائج ككفايتيا.

تسمسؿ

ترتيب

الخطكات

العمميات.

أك الحفاظ إلى تسمسؿ الخطكات أك تقييـ مدل مبلئمة األساليب
العمميات.

التي استخدمت.

تحديد العقبات كاألخطاء المحتممة معرفة متى يجب االنتقاؿ إلى تقييـ كيفية تناكؿ العقبات ك

(الصعكبات المتكقعة).
تحديد

كاألخطاء

مكاجية

الصعكبات).
التنبؤ

(طرؽ

بالنتائج

العممية التالية.

األخطاء.

الصعكبات اختيار العممية المبلئمة التي تتبع تقييـ فعالية الخطة كتنفيذىا.
معالجة في السياؽ.

المرغكبة

أك اكتشاؼ العقبات كاألخطاء.

المتكقعة.
معرفة كيفية التغمب عمى العقبات
كالتخمص مف األخطاء.

وزكة عمل ( :3/2وشاط فسدي)

 5دقائق

اعصفي ذىنؾ ..كاستنتجي أىـ أىداؼ ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------132

ييدؼ التدريب عمى ميارات التفكير فوؽ المعرفي إلى:
 مراقبة عمميات التفكير كضبطيا.
 تكجيو المتعمـ في أثناء التفكير.

 إثارة كعي المتعمـ بكيؼ يفكر كطريقتو في مكاجية المشكمة كأداء الميمة الرياضية.

 زيادة قدرة المتعمـ عمى مقاكمة الرغبة في العمؿ المندفع كالمتيكر بأسمكب نمطي كتقميدم.
 تجنب الكقكع في االستجابة الصارمة غير المرنة كيتسـ بالتأني كالمركنة.

وزكة عمل ( :4/2وشاط فسدي)

 10دقائق 

عزيزتي المعممة /عند تدريس طبلبؾ الجمع ضمف ( )99كاجيتؾ مشكمة كىي :أف الطالب يضع الحمؿ
باليد جانب الناتج ,أعطي حمكالن مقترحة لحؿ تمؾ المشكمة (مستخدمة ميارات التفكير فكؽ المعرفي).
---------------------------------------------------------------------------------------

األطثىع انثاَي/اجلهظح انثانثح استراتيجيات ما وراء المعرفة

انزمه :ساعت

األهداف املتوقعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تكتب تعريفان الستراتيجيات ما كراء المعرفة.

 .2تبني خريطة مفاىيمية إلنجاز ميمة في الرياضيات.

 .3تستخدـ مبادئ استراتيجيات ما كراء المعرفة في بناء الخريطة المفاىيمية الرياضية.
 .4تستنتج العبلقة بيف استراتيجيات ما كراء المعرفة كتدريس الرياضيات.

 .5تطبؽ استراتيجية التعمـ التعاكني كأحد استراتيجيات ما كراء المعرفة في حؿ ميمة رياضية.
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,التعمـ التعاكني ,العصؼ الذىني


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت
133

م
1
2
3
4

إلاجساءات الحدزٍبية
شريحة ( :)1/3مقدمة.

الصمن بالدكائم
10
5

تكزيع كرقة عمؿ ()1/3
شريحة ( :)2/3تعريؼ استراتيجيات ما كراء المعرفة.
تكزيع كرقة عمؿ ()2/3

10
10

5

تكزيع كرقة عمؿ ()3/3

5

6

شريحة ( :)3/3استراتيجيات ما كراء المعرفة كتدريس الرياضيات.

10

7

تكزيع كرقة عمؿ ()4/3

10
المجموع
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ملدمة
اسألى هفسك ..هل إلاستراثيجية الواحدة ثصلح لكل املواكف الحعليمية؟







ليس ىناؾ استراتيجية مثمي تصمح لكؿ المكاقؼ التعميمية بحد ذاتيا ,فاستراتيجيات ما كراء المعرفة متنكعة,
ِ
عميؾ عزيزتي المعممة أف تنتقى منيا ما تشائيف ,فيي تدرب المتعمـ عمى التفكير ,كماذا يعرؼ؟ ,كماذا ال
لذا
يعرؼ؟ كىي عمميات إجرائية إلدارة كتنظيـ التفكير ,كتفيد في امتبلؾ المعرفة كالفيـ كتجسيره إلنجاز

المشكبلت كأداء المياـ الرياضية مف خبلؿ الكعي الذاتي لعممية التفكير ,كفي إطار ذلؾ يأتي االىتماـ المتزايد

ثـ تطكيرىا ,في ظؿ النظرية البنائية الحديثة لتكاءـ متطمبات ثقافة التفكير,
باستراتيجيات التدريس ,كتحديثياّ ,
كتنمية اإلبداع.
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وزكة عمل ( :1/3وشاط فسدي)

 5دقائق

ِ
أنت معممة متميزة ..تحبيف التجديد.
اكتبي تعريفان إلستراتيجيات ما كراء المعرفة ,كاذكرم كاحدة منيا؟
---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------تعزيفاخ اطرتاتيجياخ يا وراء ادلعزفح:
 ىي مجمكعة مف اإلجراءات التي تقكـ عمى التأمؿ في العمميات العقمية المتضمنة ,كتكظيفيا في حؿ
المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 ىي تمؾ الطرؽ كاإلجراءات كاألدكات التي تمكف المتعمـ مف التكقع لدرجة نجاحو أك فشمو في التعمـ,
كاختيار استراتيجية مناسبة تتفؽ مع طبيعة المشكمة أك الميمة الرياضية المتعمقة بعممية الكعي بالتفكير,
كقدرة المتعمـ عمى تقييـ ذاتو أثناء القياـ بالعمؿ كتغيير مسار التفكير كتعديمو بما يناسب المكقؼ التعميمي

كالقدرة عمى التحقؽ مف صحة ما كصؿ إليو مف نتيجة.
يتبيف مما سبؽ أف استراتيجيات ما وراء المعرفة:
 ركزت عمى المتعمـ محكر العممية التعميمية ألنو ِ
باف لممعرفة بنفسو كلنفسو ,كمتأمؿ لطبيعة العمميات الذىنية
المتضمنة داخؿ عقمو في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 تجعؿ عممية التعمـ لدل المتعمـ أكثر نمكان كتطك انر مف خبلؿ اعتمادىا عمى سمككو الذكي ,كذلؾ مف أجؿ
القياـ بالعمميات المعرفية أك ما كراء المعرفية.

 تتطمب التدريب عمى ميارات التفكير فكؽ المعرفي الثبلثة كىي( :التخطيط ,المراقبة كالتحكـ ,التقييـ) قبؿ
كأثناء كبعد التعمـ.

 10دقائق

وزكة عمل ( :2/3وشاط جماعي)

ِ
لديؾ ميمةِ ..
ابف خريطة مفاىيمية لمكحدة الخامسة :التحميؿ إلى العكامؿ كالكسكر الجبرية مف كتاب

الصؼ الثامف األساسي.

الخريطة املفاهيمية:
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وزكة عمل ( :3/3وشاط فسدي)

 5دقائق

ضعي " "/لتحددم مدل استفادتؾ مف بناء الخريطة المفاىيمية السابقة.
المبدأ

العبػػػػػػػػارة

العممية

أىتـ بأنشطة التعمـ التي تحفزني عمى بنائي لمخريطة المفاىيمية

التأممية

أتأمؿ الخريطة المفاىيمية كمككناتيا كعبلقات المككنات

المساندة

أتحمؿ مسئكلية التعمـ الذم أقكـ بو.

التعاوف

أتعاكف مع مجمكعتي في أثناء بناء الخريطة المفاىيمية.

التشخيص الذاتي
اليدؼ
المفيوـ القبمي
تصور التعمـ

نعـ

ال

بقدر كصكلي إلى النتائج.
ببعضيا البعض.

أقكـ بتشخيص تحميؿ العبلقات أثناء بناء الخريطة المفاىيمية.
أضع أىدافان قبؿ بناء الخريطة المفاىيمية.
أمتمؾ مفاىيـ سابقة عف الكحدة المراد بنائيا.
أكيؼ المفاىيـ الجديدة مع المفاىيـ القديمة أثناء بناء الخريطة
المفاىيمية.

الوظيفية

أكظؼ المفاىيـ السابقة عند بناء الخريطة المفاىيمية.

اطرتاتيجياخ يا وراء ادلعزفح وتذريض انزياضياخ:
استراتيجيات ما كراء المعرفة ال تناسب فئة عمرية معينة دكف أخرل فإف استخداميا يناسب كافة

األعمار كمختمؼ العقكؿ ,كىي تحفز عمى التفكير عالى الرتبة لمكصكؿ إلى عقؿ المتعمـ حيث يقكـ بكضع
خطة عمؿ لتفكيره كالسمكؾ الذم سيمارسو مف خبلؿ التحاكر كالتساؤؿ بينو كبيف نفسو ليككف أكثر كعيان

كادراكان لما يقكـ بو لحؿ المشكمة كأداء الميمة الرياضية ,كالتي تسانده عمى ذلؾ ميارات التخطيط كالمراقبة
كالتقييـ في المكاقؼ المختمفة مما يؤدم إلى سد الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ.

إف استخداـ ما فكؽ المعرفة في تدريس الرياضيات يشجع الطبلب عمى التفكير في الرياضيات كجزء

متكامؿ مع الحياة اليكمية ,كيساعدىـ عمى عمؿ ارتباطات بيف مفاىيـ الرياضيات التي يدرسكنيا كالمجاالت
المختمفة كالعالـ الحقيقى ليـ ,كما أف التدريس باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة يزيد مف كعي الطبلب

بما يدرسكنو في المكقؼ التعميمي "كعي بالميمة" كبكيفية تعمميـ عمى النحك األمثؿ "كعى باالستراتيجية" كالى

تـ تعمميـ "كعي باألداء".
أل مدل ّ
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وزكة عمل ( :4/3وشاط جماعي)

 10دقائق

عزيزتي المعممة /باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني..
حمي المعادالت التالية بطريقة كرامر:

املحطلبات السابلة

س+ص=2 ,4س+ص=7

----------------------------------------

----------------------------------------

األهداف

ألاوشطة والاجساءات

الحلوٍم

------------------

-------------------

------------------

------------------

-------------------

------------------

------------------

-------------------

------------------

-------------------

------------------

-------------------

------------------

-------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

األطثىع انثاَي/اجلهظح انزاتعح استراتيجيات ما وراء المعرفة انزمه :ساعت

األهداف املتوقعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تعدد استراتيجيات تدريسية استخدمتيا في ميداف التربية العممية.
 .2تستخدـ استراتيجية تمثيؿ األدكار في ميمة رياضية.

 .3تبرز األىمية التربكية الستراتيجيات ما كراء المعرفة.

المعدة لمبرنامج التدريبي.
 .4تتعرؼ إلى استراتيجيات ما كراء المعرفة ُ
 .5تمايز بيف استراتيجية التعمـ التعاكني كاستراتيجية تمثيؿ األدكار.
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أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,تمثيؿ األدكار ,العصؼ الذىني


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت

م
1
2
3
4

الصمن بالدكائم

إلاجساءات الحدزٍبية

10

شريحة ( :)1/4مقدمة.

5

تكزيع كرقة عمؿ ()1/4
شريحة ( :)2/4استراتيجيات ما كراء المعرفة.
تكزيع كرقة عمؿ ()2/4

5
15

5

تكزيع كرقة عمؿ ()3/4

5

6

شريحة ( :)3/4األىمية التربكية الستراتيجيات ما كراء المعرفة.

5

7

شريحة ( :)4/4استراتيجيات ما كراء المعرفة.

5

8

تكزيع كرقة عمؿ ()4/4

10

المجموع

60

ملدمة
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متعٍ احلىار انظاتك.
ِ
استراتيجية التدريس التي يستخدميا المعمـ تسبب الشمؿ المعرفي وتحد



مف قدرات المتعمـ.

لذلؾ نظاـ الحفظ (الصـ) واالمتحانات عممتنا كره ونبذ تمؾ العممية فأنا ال
أذاكر!!
مرآه المعمـ :استراتيجية التدريس

 5دقائق

وزكة عمل ( :1/4وشاط فسدي)

تـ استخداميا أثناء تدريبؾ في ميداف التربية العممية.
عزيزتي المتدربة /عددم االستراتيجيات التي ّ
---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------اطرتاتيجياخ يا وراء ادلعزفح:
تحتكم ميارات التفكير فكؽ المعرفي عمى العديد مف استراتيجيات التدريس المرتبطة بو ,كالتي يمكف أف

يستخدميا المعمـ في البيئة الصفية كالتي تساعد المتعمميف في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية كتنمية

تفكيرىـ كالسيطرة عميو ,كالتحكـ فيو ,كمراقبتو بصكرة مستمرة مف أجؿ تعديمو كسأذكر بعضان منيا كىي:

استراتيجية خريطة المفاىيـ ,كاستراتيجية العصؼ الذىني ,كاستراتيجية الحظ -اعكس -اشرح ,كاستراتيجية
الجكدة الشاممة ,كاستراتيجية استخداـ سجبلت التفكير ,كاستراتيجية التدريس التبادلي ,كاستراتيجية لعب
األدكار كالمحاكاة ,كاستراتيجية النمذجة ,كاستراتيجية التعمـ التعاكني ,كاستراتيجية المنظمات المتقدمة.

وزكة عمل ( :2/4وشاط جماعي)

 15دقٌقة

عزيزتي المعممة /لديؾ ميمة  ..مكضكع الدرس :مضاعفات األعداد.
باستخداـ استراتيجية تمثيؿ األدكار مستخدمة (قمصاف مكتكب عمى صدرىا األرقاـ مف  ,9-1قميصاف

يمثبلف الرمزيف ( )Xك (=)) ,اكتبي السيناريك الخاص بيذا المكضكع.

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
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 5دقائق

وزكة عمل ( :3/4وشاط فسدي)
اذكرم أربعة مف األىمية التربكية الستراتيجية تمثيؿ األدكار التي كضحتيا الميمة السابقة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

األهًيح انرتتىيح إلطرتاتيجياخ يا وراء ادلعزفح:

إف استخداـ ما كراء المعرفة في مكاقؼ التعمـ المختمفة يساعد عمى تكفير بيئة تعميمية تبعث عمى
التفكير ,كيمكف أف تسيـ في تحقيؽ ما يمي:
 تحسيف قدرة الطمبة عمى الفيـ كاالستيعاب. -تحسيف قدرة الطمبة عمى اختيار االستراتيجية الفعالة كاألكثر مناسبة.

 -زيادة قدرة الطمبة عمى التنبؤ بالمخرجات أك األىداؼ المطمكب تحقيقيا.

 مساعدة الطمبة عمى القياـ بدكر إيجابي في جمع المعمكمات كتنظيميا كمتابعيا ,كتقييميا. زيادة قدرة الطمبة عمى استخداـ المعمكمات ,كتكظيفيا في مكاقؼ التعمـ المختمفة. -تنمية االتجاه نحك دراسة المادة المتعممة.

 -تساعد الطمبة عمى تخطى الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ.

اطرتاتيجياخ يا وراء ادلعزفح انتي تُاوذلا انربَايج انتذريثي:
كما أف االستراتيجيات التي ستناكؿ دراستيا البرنامج التدريبي القائـ عمييا كالتي قد تنمي ميارات التفكير
فكؽ المعرفي لدل الطالبات المعممات ,كىي:
 -استراتيجية النمذجة

 استراتيجية التساؤؿ الذاتي استراتيجية التفكير بصكت عاؿ -استراتيجية التعمـ التعاكني

 -استراتيجية ()K-W-L-H

سيتـ التطرؽ ليذه االستراتيجيات الخمسة بالتفصيؿ الحقان.
ك ّ

وزكة عمل ( :4/4وشاط جماعي)

 10دقائق

أختي المعممة /ماذا تفضميف استراتيجية التعمـ التعاكني أـ استراتيجية تمثيؿ األدكار؟ كلماذا؟
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األطثىع انثانج/اجلهظح اخلايظح

استراتيجية النمذجة

انزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تُعرؼ استراتيجية النمذجة.

 .2تستنتج خطكات استراتيجية النمذجة.

 .3تستخمص دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية النمذجة.
 .4تكظؼ خطكات استراتيجية النمذجة في حؿ المياـ الرياضية.

أساليب التدريس  /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم ,التعمـ الجماعي ,العصؼ الذىني


 الوسائؿ التدريبية  /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت


م
1
2
3
4

إلاجساءات الحدزٍبية
شريحة ( :)1/5مقدمة.

الصمن بالدكائم
10
5

تكزيع كرقة عمؿ ()1/5
شريحة ( :)2/5تعريفات استراتيجية النمذجة.
تكزيع كرقة عمؿ ()2/5

5
10

5

شريحة ( :)3/5خطكات استراتيجية النمذجة.

10

6

تكزيع كرقة عمؿ ()3/5

10

7

تكزيع كرقة عمؿ ()4/5

10

المجموع

60



ملدمة
عبارة":فكر كما تراوي أفكر" ,هي أقىي مه عبارة" :اعمم ما أقىنه".
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تعد استراتيجية النمذجة مف بيف االستراتيجيات الميمة في تطوير ميارات التفكير

المعرفي و ما فوؽ المعرفي ,وىي تتأسس عمى التعمـ بالنموذج القدوة أو المحاكاة.

هي البداًة التي ال ًمكن أن ٌسحغني عنها بسهامج جعليم مهازات الحفكير فوق املعسفي.

وزكة عمل ( :1/5وشاط فسدي)

 5دقائق

فكرم يا مفكرة  ..كعرفي استراتيجية النمذجة.
--------------------------------------------------------------يفهىو اطرتاتيجيح انًُذجح:
 ىي عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات المستخدمة مف قبؿ المعمـ كالمتعمـ لمساعدة المتعمـ عمى تنظيـ
كمراقبة حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية بقصد السيطرة عمى أنشطتو المعرفية ,كالتأكد مف تحقيؽ التعمـ.



النمذجة نشاط يحدث بكاسطة الطبلب سكاء بشكؿ فردل ,أك في مجمكعات مف خبلؿ تقمص دك انر ,أك سرد

قصة أك حؿ مشكمة رياضية أم صكرة بقكالب مرئية أك مسمكعة لتحقؽ األىداؼ المخطط ليا.

ثـ التقميد كالمحاكاة لؤلشياء ,ففييا يستخدـ المعممكف النماذج لمساعدة
 ىي أسمكب المبلحظة كالمشاىدة ّ
المتعمميف عمى فيـ األفكار المجردة مف خبلؿ التخيؿ أك التصكر حتى يتمكنكا مف بناء معارفيـ لتحقؽ التعمـ

وزكة عمل ( :2/5وشاط جماعي)

 10دقائق

حمي الميمة الرياضية اآلتية كفقان لخطكات استراتيجية النمذجة.
صندكؽ يحتكل عمى  10كرات حمراء 30 ,كرة خضراء ,كـ عدد الكرات الحمراء التي يجب أف نضيفيا لكي
يحتكل الصندكؽ عمى  60%مف الكرات الحمراء؟
----------------------------------------------------------------------------------------------

خطىاخ اطرتاتيجيح انًُذجح:
ادلىضىع :حتىيم انكظز انعادي إىل كظز عشزي.
في عيد ميبلد أمؿ قامت جدتيا بإعداد كعكة لبلحتفاؿ بو كقسمتيا إلى خمس أقساـ متساكية ,أكمت

العائمة منيا  4أقساـ ,عبر عف الجزء الذم تـ أكمو بصكرة عشرية؟
الحؿ باستخداـ خطوات استراتيجية النمذجة:
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أوالً :التقديـ لمميارة:
المعطيات /لدينا كعكة تـ تقسيميا إلى خمسة أقساـ ,أكمت العائمة  4أقساـ.
المطمكب /عبر عف مقدار ما أكمت العائمة بصكرة عشرية؟
ثانياً :النمذجة بواسطة المعمـ:
كضع الفركض لبناء النمكذج /نفرض أف ما أكمتو العائمة س ,نفرض الكعكة كاممة ص ,نفرض أف
الصكرة العشرية ع كما في الشكؿ اآلتي:
=
حؿ النمكذج الرياضي0.8 =10/8 =5/4 :
ثالثاً:النمذجة بواسطة المتعمـ:
يكضح المعمـ تفكيره بصكت مرتفع ,كيظير كيفية استخداـ عممياتو المعرفية لحؿ المسألة السابقة,

فعمى المتعمـ أال يقتصر عمى مجرد التقميد لممعمـ كانما يحاكيو في عممياتو العقمية التي قاـ بيا مف ميارات
ثـ يقارف المتعمـ عممياتو في النمذجة بعمميات زميؿ لو يجمس بجكاره,
(التخطيط ,كالمراقبة كالتحكـ ,كالتقييـ)ّ ,
بحيث يعبر كؿ منيما لآلخر عما يدكر في ذىنو ,كبذلؾ يصبح المتعمـ مدركان لعمميات تفكيره ,كالمعمـ يتأكد

بناء عمى ما يقكلو.
مف فيـ المتعمـ ن

ورقة عمل ( :3/5نشاط فردي)

 10دقائق

ثـ استخمصي أكبر قدر ممكف مف أدكار المعمـ كالمتعمـ في تدريس ميمة
استنفذم طاقاتؾ المبدعةّ ..
رياضية باستخداـ استراتيجية النمذجة.
• -------------------------------------
• -------------------------------------

دور المعلم

• -----------------------------------
• -----------------------------------

دور المتعلم

وزكة عمل ( :4/5وشاط جماعي)

 10دقائق

عزيزتي المعممة /نمذجي األشكاؿ الرباعية اآلتية (المربع ,المستطيؿ ,متكازم األضبلع ,المعيف) ,كذلؾ

لتكتشفي خكاص كؿ شكؿ ,ما ىي االجراءات المتبعة لذلؾ؟ ----------------------------
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األطثىع انثانج/اجلهظح انظادطح

استراتيجية النمذجة

انزمه :ساعت

األهداف املتوقعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تمخص األىمية التربكية الستراتيجية النمذجة في تدريس الرياضيات.
 .2تستنتج مميزات استراتيجية النمذجة.

 .3تكظؼ استراتيجية النمذجة في حؿ المشكبلت الرياضية.

 .4تستخدـ استراتيجية النمذجة في تحضير درس "المجمكعات" في الرياضيات.
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم كالجماعي ,العصؼ الذىني ,حؿ المشكبلت


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت
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ملدمة
ادلعهًح حتذث َفظها:
الرياضيات فف رائع..
كيؼ سأصؿ إلى عقؿ المتعمـ؟
ىؿ أتتبع استراتيجية حديثة لبناء المعرفة لديو؟
ىؿ أنمذج متكازم المستطيبلت؟
ىؿ أستطيع ذلؾ؟ نعـ.
كيؼ أفعؿ ذلؾ؟ أتعمـ.
النمذجة ىي تقنية تستطيع المعممة مف خبلليا التعرؼ

إلى العمميات العقمية العميا التي يقكـ بيا المتعمـ عند
بنائو لمنماذج الرياضية ,كذلؾ ألنو يبني نمكذجو
المفاىيمي أك المادل الذل يبلئـ الصكرة األكلية

المتككنة في عقميتو المعرفية ,ثـ يحمؿ النمكذج الذل

قاـ ببنائو ,كمف خبلؿ ذلؾ يرسـ استدالالن كاستنتاجان
عف األنظمة المادية التي يعبر عنيا ىذا النمكذج.

وزكة عمل ( :1/6وشاط فسدي)

 5دقائق

لخصي األىمية التربكية الستراتيجية النمذجة في تدريس الرياضيات.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------األهًيح انرتتىيح الطرتاتيجيح انًُذجح يف تذريض انزياضياخ:
 القدكة أك النمكذج ىك المعمـ كبذلؾ ىي مف أنجح أساليب التعمـ كأكثرىا فاعمية ,فرسكلنا الكريـ خير قدكة قاؿ:
"صمكا كما رأيتمكني أصمى".

 تنمية االتجاىات اإليجابية الصحيحة في المستقبؿ في مكاقؼ الحياة المختمفة ,كذلؾ عندما يحرص المعمـ أك
النمكذج عمى أف يككف جيدان في تفكيره ,لكي يككف قدكة كمكجو جيد لطبلبو نحك ميارة التفكير السميـ.
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 بث ركح األلفة كالمحبة بيف المعمـ كالمتعمـ عندما يتمكف المعمـ مف معرفة كيفية تفكير المتعمـ في مكاجية
الحياة اليكمية ,كذلؾ مف خبلؿ نمذجة المعمـ عمى حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 تنمية قدرة المتعمـ عمى التكاصؿ بمغة الرياضيات قراءةن ككتابةن كتحدثان كاستماعان.

 تنمية الكعي بالذات ,كالسيطرة عمى النفس ,كالتنظيـ الذاتي ,مما يجعؿ المتعمـ مستقبلن بذاتو.

 تقكـ عف طريؽ التفكير بصكت عاؿ ,فقد يقكـ بعض الطمبة أنفسيـ عف طريؽ القياـ بتقميد المعمـ أك محاكاتو
مما يتيح ليـ الفرصة في التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ.

 تنمي الكعي بعمميات التفكير ,كتمكيف المتعمـ مف ممارسة ما كراء المعرفة.

وزكة عمل ( :2/6وشاط جماعي)

10دقائق

عزيزتي المتدربة /نمذجي تطابؽ المثمثات إذا تناظر رؤكس (زكايا) مثمثيف باستخداـ خطكات استراتيجية

النمذجة ,كاذكرم أمثمة تدؿ عمى التطابؽ مف الحياة الكاقعية.

التقدٌمللمهارة
• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------

النمذجةبواسطةالمعلم
• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------

النمذجةبواسطةالمتعلم
• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------

وزكة عمل ( :3/6وشاط فسدي)

 5دقائق

استنتجي مميزات استراتيجية النمذجة في ظؿ تصكرؾ الخاص ليا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مميشاخ اطرتاتيجيح انًُذجح:
 تجعؿ المتعمـ إيجابيان نشطان في تفاعمو مع محتكل التعمـ.

 يككف المتعمـ محكر العممية التعميمية فييا ,كتسيـ في تحقيؽ ذاتو.

 تنمي ركح التعاكف بيف المتعمميف مما يقدمكه لبعضيـ لمبعض مف تغذية راجعة تسيـ في تعديؿ مسار العمؿ.
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 تسيـ إسيامان كبي انر في تنمية ميارات التفكير المعرفي كما فكؽ المعرفي أيضان مف خبلؿ ما ينجـ عف
استخداميا مف كعي المتعمميف بما يقكمكف بو في أثناء عمميات التعمـ.

 بيا يتعرؼ المتعممكف كيفية استخداـ ميارات ما فكؽ المعرفة في التعمـ.
 تطمع المتعمـ عمى أنماط مختمفة مف التفكير كتعرفيـ كيؼ يفكر بيا اآلخركف عندما يكاجيكف المكقؼ نفسو.

وزكة عمل ( :4/6وشاط فسدي)

 5دقائق

ِ
أعطيت سؤاالن لمطمبة:
عزيزتي المتدربة/
جدم العامؿ المشترؾ األكبر كالمضاعؼ المشترؾ األصغر لمعدديف 30, 45؟ ما ىي المشاكؿ التي قد
يتعرض ليا المتعمـ لحؿ ىذا السؤاؿ ,كما أىمية معرفة تمؾ المشاكؿ ِ
لؾ كمعممة؟
---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------تطثيك درص اجملًىعاخ يف انزياضياخ تىاططح اطرتاتيجيح انًُذجح:
أختي المعممة /في ميداف التربية العممية..
طُمِب ِ
منؾ أف تكظفي استراتيجية النمذجة في درس "المجمكعات" في الرياضيات.
اآلفِ ..
كبناء عميو سيتـ تقييمؾ مف ِقبؿ مشرفؾ التربكم.
عميؾ أف تُعدم درسان لذلؾ
ن
الموضوع :المجموعات

التاريخ------ :

الصؼ :األوؿ إعدادي

الزمف :حصة واحدة.

األىداؼ السموكية:
 .1يعرؼ مفيكـ المجمكعة.
 .2يذكر بعض التجمعات التي تمثؿ مجمكعات.
 .3يذكر عناصر مجمكعة معرفة.

 .4يستخدـ الرمكز اليجائية رمك انز لممجمكعة.
التقويـ

اإلجراءات التدريبية
بعد عرض تقديـ مميز مف قبؿ المعممة يتكجب عمييا أف تستخدـ -عرض

المجمكعات.

استراتيجية النمذجة كفؽ خطكات محددة كىي:

أمثمة

عف

 بطاقات مكتكب عميياعكاصـ الدكؿ.
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-أعكاد

التقديـ لمميارة:

تمثؿ

األعداد

 --------------------------------------الفردية كالزكجية.--------------------------------------

غمؽ الدرس بتقديـ أسئمة

النمذجة بكاسطة المعممة:

منتمية كنشاط بيتي.

----------------------------------------------------------------------------النمذجة بكاسطة المتعمـ:
-----------------------------------------------------------------------------

األطثىع انزاتع/اجلهظح انظاتعح

استراتيجية التساؤؿ الذاتي

انزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تُعرؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي.

 .2تكتب أىداؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي.

 .3تصنؼ مراحؿ أك خطكات استراتيجية التساؤؿ الذاتي في حؿ الميمة الرياضية.
 .4تناقش أىمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس الرياضيات.

أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم ك الجماعي ,حؿ المشكبلت ,العصؼ الذىني


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت
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ملدمة
بصرؼ النظر عف المادة العممية ,فمف المفيد لممتعمـ أف
يكجو لنفسو أسئمة قبؿ التعمـ كأثنائو ,ىذه األسئمة الذاتية
تيسر الفيـ كتشجع الطبلب عمى التكقؼ كالتفكير في
العناصر اليامة في المادة التي يتعممكىا :الشخصيات,
األفكار الرئيسية ,العبلقة بيف ما يقرأكنو كالتنبؤ بأشياء
جديدة ,كىذا يساعدىـ عمى الكعي بدرجة استيعابيـ كالتحكـ
بشكؿ أفضؿ في التعمـ.

وزكة عمل ( :1/7وشاط جماعي)
الصؼ :األكؿ إعدادم

 5دقائق
الدرس :نظرية فيثاغكرس

اليدؼ :تجد الطالبة طوؿ الوتر بمعمومية طولي ضمعي القائمة
اسألي نفسؾ سؤاليف تُشجعؾ عمى التفكير مراعية اليدؼ السابؽ.
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يفهىو اطرتاتيجيح انتظاؤل انذاتي:
 مجمكعة مف األسئمة التي يطرحيا المتعمـ عمى نفسو ,ليستزيد مف فيـ المكضكع المطركح أمامو قبؿ كفي

أثناء دراستو ,كيمكف ذلؾ مف خبلؿ إعداد المعمـ قائمة مف رؤكس مجمكعة مف األسئمة ليسترشد بيا المتعمـ

كينسج بخيالو نمط بعض األسئمة التي تعينو عمى فيـ المكضكع.

 ىي احدل االستراتيجيات التي تجمع بيف المعرفة كما فكؽ المعرفة بحيث تكجو المتعمـ لمجمكعة مف األسئمة

التي تطرحيا عمى نفسيا لمعالجة المعمكمات قبؿ كفي أثناء كبعد عممية التعمـ كذلؾ لحؿ المشكبلت كأداء

المياـ الرياضية.

وزكة عمل ( :2/7وشاط فسدي)

 5دقائق

عزيزتي المتدربة /اكتبي أىداؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي مف خبلؿ تعريفؾ الخاص.
تعريفؾ الخاص----------------------------------------------------- :
أىداؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي------------------------------------------- :

وزكة عمل ( :3/7وشاط جماعي)

 10دقائق

استخدمي استراتيجية التساؤؿ الذاتي في حؿ الميمة الرياضية التالية:
10=3+2

63=2+7

66=5+6

 96=4+8إذان فكـ تساكم =7+9؟

ما األسئمة التي تطرحييا عمى نفسؾ لتقكمى بحؿ السؤاؿ السابؽ؟

------------------------------------------------------اكتبي األسئمة التي يمكنؾ أف تطرحييا قبؿ بدء الحؿ؟

------------------------------------------------------اكتبي األسئمة التي يمكنؾ أف تطرحييا أثناء الحؿ؟

------------------------------------------------------اكتبي األسئمة التي يمكنؾ أف تطرحييا بعد الحؿ؟

------------------------------------------------------حمي السؤاؿ مف خبلؿ إجابتؾ عمى األسئمة السابقة التي طرحتييا عمى نفسؾ؟
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ادلزاحم انتي متز تها اطرتاتيجيح انتظاؤل انذاتي:
مرحمة ما قبؿ التعمـ :يقكـ المعمـ بعرض مكضكع معيف عمى المتعمميف إلثارة بعض التساؤالت لتنشيط
عمميات ما فكؽ المعرفة ,كذلؾ مف أجؿ التعرؼ إلى المعرفة السابقة لدييـ.
مرحمة التعمـ :يشجع المعمـ المتعمميف عمى األسئمة التي قد تسيـ في تكليد أفكار جديدة كتحديد المشكبلت
الناتجة ,كالتخطيط لئلجابة عف األسئمة التي يطرحيا عمى نفسو ,كمحاكلة تعديؿ مسار تفكيرىـ ,مما يزيد مف
قدرتيـ عمى تنظيـ أفكارىـ كاكتساب خبرات ذات فائدة كمعنى.

مرحمة ما بعد التعمـ :يقكـ المعمـ بتحميؿ استجابات المتعمميف الناتجة مف اإلستجكاب الذاتي كتصنيفيا ,كذلؾ
لتسييؿ كيفية االستفادة منيا في المكاقؼ الحياتية المختمفة ,إذ تعد تمؾ االستجابات نتاج المعالجات المستمرة

لممعمكمات ,كزبدة التفكير في المكضكع المطركح.
مما سبؽ نستنتج أف:

 التساؤؿ الذاتي يكشؼ لممعمـ مدل ما يعرفو المتعمـ مف معرفة سابقة حكؿ المكضكع المطركح.

 التساؤؿ الذاتي يساعد عمى تنظيـ أفكار الطبلب كتكليد أفكار جديدة مما يجعمو يفكر في حؿ المشكبلت
كأداء المياـ الرياضية التي تكاجيو عند تدريس مادة الرياضيات.

وزكة عمل ( :4/7وشاط فسدي)

 10دقائق

ِ
لديؾ ميمة  ..استخدمي مراحؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في حؿ الميمة التالية:
مجمكع ما مع عمر كعبد الرحمف  50.45دينا انر فإذا كاف مع عمر  20.25دينا انر ,كـ دينا انر مع عبد

الرحمف؟

ما األسئمة التي تطرحييا عمى نفسؾ لتمكنؾ مف حؿ السؤاؿ السابؽ؟
----------------------------------------------------- ---------أم مف األسئمة التي طرحتيا عمى نفسؾ تككف قبؿ الحؿ ,أثناء الحؿ ,بعد الحؿ؟
-------------------------- ------------------------------------أهًيح اطرتاتيجيح انتظاؤل انذاتي يف تذريض انزياضياخ:
لؤلسئمة الذاتية التي يطرحيا المتعمـ عمى نفسو أىمية كبيرة في:
 تيسير فيـ الرمكز كالمفاىيـ الرياضية ,كتركيز االنتباه نحك تعمـ حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.
 التكقؼ لمتفكير في العناصر اليامة في المشكمة أك الميمة الرياضية ,كربطيا بالخبرات السابقة.

ُ يدرب المتعممكف مف خبلؿ طرح أسئمة ذاتية مثؿ( :لماذا ,كيؼ ,ماذا ,مف ,متى) إلثارة العقؿ عمى التفكير
كتحدل دكافعيـ نحك حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.
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األطثىع انزاتع/اجلهظح انثايُح استراتيجية التساؤؿ الذاتي

انزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تحدد المشكبلت الرياضية عند تدريس مكضكع ما في الرياضيات.
 .2تحمؿ دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية التساؤؿ الذاتي.
 .3تستخمص مميزات استراتيجية التساؤؿ الذاتي.

 .4تطبؽ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في درس "االقترانات" في الرياضيات.
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,حؿ المشكبلت ,العصؼ الذىني

مقذمة
الوسائل التدريبية/

أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت ,كتاب ر.
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ملدمة
اسحمازة ثلوٍم ذاجي:
االسـ---------- :

العمؿ :طالبة معممة

المؤىؿ المنشود :معممة متميزة في عممي ,راقية بتفكيرم.
الشروط :اسأؿ نفسي عف عمميات التفكير التي أقكـ بيا؟
اسأؿ نفسي  ..كيؼ سأككف معممة ناجحة؟
التوقيع -------- :الختـ :جامعة األزىر .يكـ /شير /سنة.

 5دقائق

ورقة عمل ( :1/8نشاط فردي)

حددم المشكبلت الرياضية التي تكاجو طبلبؾ عند تدريس مكضكع قسمة الكسكر العادية.

؟

-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

وزكة عمل ( :2/8وشاط فسدي)

 5دقائق

ماذا تتكقعى أف يككف دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية التساؤؿ الذاتي؟
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دور المتعمـ

دور المعمـ

--------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------دور ادلعهى وادلتعهى يف تطثيك اطرتاتيجيح انتظاؤل انذاتي:
أوالً :دور المعمـ:
 إقناع الطبلب بأىمية التساؤؿ الذاتي ,كجدكاه في تحسيف استخداـ ميارات التفكير فكؽ المعرفي.
 حث الطبلب عمى المزيد مف طرح األسئمة بعد كؿ عممية قرائية.

 تكعية الطبلب بأىمية التتابع كاالستمرار كالتدرج في طرح األسئمة.

 مراعاة المنطقية في تكليد األسئمة بما يتناسب كترتيب عمميات القراءة.
 التدرب عمى التأمؿ ,كالصبر لمكصكؿ إلى صياغة أسئمة ذاتية.

 تكجيو اىتماـ الطبلب إلى استخداـ أساليب متنكعة عند تكليد األسئمة الذاتية مثؿ :العركض العممية في
الصفكؼ الدراسية.

ثانياً :دور المتعمـ:
 ربط المعرفة السابقة لدييـ بالمعرفة الجديدة.
 القدرة عمى التنبؤ بكؿ ما ىك جديد.
 معالجة البيانات التي تكجد لدييـ كربطيا بالمعرفة الجديدة.

وزكة عمل ( :3/8وشاط جماعي)

 10دقائق

اسألي نفسؾ ..كحمي الميمة الرياضية اآلتية مستخدمة خطكات استراتيجية التساؤؿ الذاتي.
ماذا تمثؿ النقاط التالية :أ ,ب ,ج ,د ,ق ,ف.
هـ

ب
أ
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ن

د
ج

كحددم الربع التي تقع فيو كؿ نقطة.
مرحلة ما قبل التعلم

مرحلة التعلم

• ----------------
----------؟• ----------------
----------؟• ----------------
----------؟

مرحلة ما بعد التعلم

• ----------------
----------؟• ----------------
----------؟• ----------------
-----------؟

• ----------------
----------؟• ----------------
----------؟• ----------------
-----------؟

مميشاخ اطرتاتيجيح انتظاؤل انذاتي:
 -تساعد المتعممكف عمى أف يفكركا بدقة أكثر كبعناية كبأسمكب منتظـ.

 تساعد المتعممكف عمى تفحص معارفيـ العممية كمياراتيـ كمكاقفيـ الشخصية. -تساعد المتعممكف عمى االستماع إلى أنفسيـ ليصبحكا أكثر كعيان بنقاط قكتيـ كضعفيـ.

 -تزيد مف تحكـ الطبلب في أنفسيـ كتمكنيـ مف تحسيف أدائيـ األكاديمي كغير األكاديمي.

وزكة عمل ( :4/8وشاط فسدي)

 5دقائق

عزيزتي المعممة /أثناء حؿ مشكمة أك أداء ميمة في الرياضيات؟ كيؼ تُقييمف األسئمة التي تطرحينيا
عمى نفسؾ؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وزكة عمل ( :5/8وشاط جماعي)

 10دقائق

أختي المعممة /طبقي استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنفيذ درس "االقترانات" في الرياضيات.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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األطثىع اخلايض/اجلهظح انتاطعح

التفكػػػػير بصوت عػػػػػاؿ

انزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تكتب تعريفان الستراتيجية التفكير بصكت عاؿ.

 .2تذكر المكاقؼ التي تستخدـ فييا استراتيجية التفكير بصكت عاؿ.
 .3تمثؿ دكر المفكرة كالمستمعة في حؿ ميمة في الرياضيات.
 .4تتعرؼ إلى خطكات استراتيجية التفكير بصكت عاؿ.

المقيمة في استراتيجية التفكير بصكت عاؿ.
 .5تناقش دكر كؿ مف المخططة ,المراقبة ,ك ُ
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم ,التعمـ الجماعي ,حؿ المشكبلت ,لعب األدكار


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت
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إلاجساءات الحدزٍبية

10

شريحة ( :)1/9مقدمة.

5

تكزيع كرقة عمؿ ()1/9
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5

4

تكزيع كرقة عمؿ ()2/9

5

5

شريحة ( :)3/9مكاقؼ تعميمية تستخدـ فييا استراتيجية التفكير بصكت عاؿ.
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6
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ملدمة

ىذا ما يجكؿ بفكرؾ ..

ىذا التفكير ال عيب فيو بشرطيف:
كنت تتحدثيف بو ك ِ
األكؿ :إذا ِ
أنت تعممي أنو مجرد فكرة في
مراحؿ التشكؿ ,فكرة قابمة لمتغيير كالتبدؿ.
الثاني :إذا ِ
كنت بحضرة الشخص القادر عمى تكجيو ِفكرؾ
كتصحيحو.

وزكة عمل ( :1/9وشاط فسدي)

 5دقائق

أختي المتدربة  /تكممي بصكت مسمكع ..
ثـ اكتبي تعريفان الستراتيجية التفكير بصكت عاؿ.
ّ
--------------------------------------------------------------يفهىو اطرتاتيجيح انتفكري تصىخ عال:
 ىي استراتيجية تعتمد عمى المحادثة كالمعرفة ,حيث أف ىناؾ عبلقة قكية بيف المغة كالمنطؽ ,كما أف
المحادثة تعبر عما يدكر مف عمميات تفكير في عقكؿ الطبلب ,كىي طريقة لتنمية ميارات ما فكؽ المعرفة.

 ىي طريقة تتضمف التعبير عف عمميات التفكير لفظيان عادة أثناء حؿ مشكمة كأداء ميمة رياضية ضمف
اإلجراءات التدريسية المخطط ليا ,كتسمح لممشاركة اإليجابية لممتعمميف كالكشؼ عف األفكار الحقيقية التي
تدكر بأذىانيـ ,مما ينتج عنو تكالد األفكار كتبادؿ اآلراء.
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 ىي تجسيد عمميات تفكير المتعمـ أثناء انشغالو في ميمة تتطمب التفكير ,بحيث يذكر المتعمـ المفكر بصكت
عاؿ كؿ المشاعر كاألفكار التي تحدث عند أداء ميمة ما مثؿ :حؿ مشكمة ,إجابة سؤاؿ ,القياـ بتجربة.

وزكة عمل ( :2/9وشاط جماعي)

 5دقائق

ما المكاقؼ التي يمكف أف يفكر بيا المتعمـ بصكت عاؿ ,كاذكرم أربعة منيا.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يىالف تعهيًيح تظتخذو فيها اطرتاتيجيح انتفكري تصىخ عال:

تُستخدـ ىذه االستراتيجية مف اثنتيف بحيث تككف أحداىما مفكرة بصكت عاؿ ,كاألخرل مستمعة كمحممة
كىذا ما يطمؽ عميو حؿ المشكبلت الزكجي ,كذلؾ في المكاقؼ التالية:
 -إذا ما أراد المعمـ أف يظير لممتعمـ بماذا ككيؼ يفكر في محتكل التعميـ.

 إذا ما أراد المعمـ تكجيو المتعمـ حكؿ تعمـ كيفية التفكير في محتكل المادة. -إذا ما أراد المعمـ تشخيص ما يفكر بو المتعمـ في محتكل التعمـ ككيفية تفكيره فيو.

 -عندما يككف القصد جعؿ المتعمـ أكثر نظامية كتمكنان مف المياـ التي تتطمب التفكير.

 إذا ما أراد المعمـ اف يجعؿ طبلبو أكثر كعيان ك كأكثر تحكمان في معرفة محتكل التعمـ ,كالميارات التي تؤدلإلى ىذه المعرفة.

وزكة عمل  ( :3/9وشاط جماعي)

10دقائق

عزيزتي المعممة /مثمي دكر المفكرة كدكر المستمعة في حؿ الميمة الرياضية التالية:
أثبتي أف مجمكع زكايا الشكؿ الرباعي=  180درجة.
-------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------خطىاخ اطرتاتيجيح انتفكري تصىخ عال يف تذريض انزياضياخ:
 .1ترجمي تفكيرؾ كتصكراتؾ الخاصة إلى كممات ,كقكمي بتسميعيا بصكت عاؿ.

 .2تكممي بصكت عاؿ عف الخطكات التي تمرم بيا أثناء حؿ المشكمة كأداء الميمة الرياضية ,كتذكرم أنو ال
يكجد تفكير أك خطكة غير ىامة إلى الحد الذم يجعمؾ ال تتكممي عنيا.

 .3تكممي بصكت عاؿ بكؿ التفكير الذم يعتمؿ بداخمؾ قبؿ البدء في حؿ المشكمة كأداء الميمة الرياضية مثؿ:
(ماذا ستفعؿ؟ متى؟ لماذا؟ كيؼ؟) حتى لحظة التخميف تككف ىامة لتتكممي عنيا بصكت عاؿ مثؿ( :ما
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أفضؿ طريقة لحؿ ىذه المشكمة؟ أعتقد أنني يجب أف أستخدـ الصيغة التي استخدمناىا مف قبؿ ,ماذا كانت
تسمى؟ معادلة تربيعية ,ال قد ال تككف  ...كىكذا).

 .4تكممي بصكت عاؿ بكؿ التفكير الذم قمتي بو قبؿ ,كفي أثناء عممية حؿ المشكمة كأداء الميمة الرياضية,
مع مراعاة أف يتضمف ىذا الكبلـ خططان لما فعمتو ,كما ستفعمو ,كمتى تقكمي بإجراءات معينة ,كلماذا

تستخدـ خطكات بعينيا كال تستخدـ خطكات أخرل ,ككيؼ تباشرم كؿ فكرة كتتعاممي معيا.

وزكة عمل ( :4/9وشاط فسدي)

10دقائق

ِ
ناقش ذلؾ.
المقيمة في استراتيجية التفكير بصكت عاؿ ,المفكرة أـ المستمعة؟
مف ىي المخططة ,المراقبة ,ك ُ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

األطثىع اخلايض/اجلهظح انعاشزج

التفكير بصوت عاؿ

انزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تحدد مسمتزمات نجاح التعميـ باستراتيجية التفكير بصكت عاؿ

 .2تستنتج أىمية استراتيجية التفكير بصكت عاؿ في تدريس الرياضيات.
المقيـ في حؿ مشكمة رياضية.
 .3تناقش دكر المخطط ,كالمراقب ,ك ُ
 .4تكظؼ استراتيجية التفكير بصكت عاؿ في حؿ ميمة رياضية.

أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم ,التعمـ الجماعي ,حؿ المشكبلت ,لعب األدكار


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت ,كتاب
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المجموع
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ملدمة

الصمن :خمس دكائم.
املطلوب :حل املهمة السٍاطية السابلة.
طالبحان معلمحان ثخسجان أمام املحدزبات لحمثيل عسض مسسحي لدوز
املفكسة و املسحمعة.
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وزكة عمل ( :1/10وشاط جماعي)

5دقائق

في تجربة إلقاء حجر نرد منتظـ مرة كاحدة فقط ,كانت:

ح :1ظيكر عدد يقسـ عمى  , 2ح :2ظيكر عدد فردم .اكتبي ح ,1ح 2ممثمة ذلؾ دكر المفكرة كالمستمعة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يظتهشياخ جناح انتعهيى تإطرتاتيجيح انتفكري تصىخ عال:

 .1عدـ قبكؿ المعمـ التعمـ المبني عمى الحفظ دكف فيـ مف المتعمـ.
 .2امتبلؾ المتعمـ (المفكر بصكت عاؿ) كالمستمع خمفية ثقافية كمعرفية لتطبيؽ ىذه االستراتيجية.
 .3تكفير التدريب كالممارسة الكافية لمتعمـ.

 .4عدـ سرعة المتحدث (المفكر الصائت) في الكبلـ لكي يستطيع المستمع تحميؿ ما يقكؿ.

 .5خمؽ حالة مف الكعي لدل الطمبة بأىمية ىذه االستراتيجية كجداكىا في عممية التعمـ كالتعميـ.

وزكة عمل ( :2/10وشاط فسدي)

5دقائق

عزيزتي المتدربة /استنتجي أىمية استراتيجية التفكير بصكت عاؿ في تدريس الرياضيات.
---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------مميشاخ اطرتاتيجيح انتفكري تصىخ عال:
 .1المركنة في التفكير كالتنكع في األساليب كالطرؽ لمكصكؿ إلى حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.
 .2تنمية مستكيات تفكير عميا مف خبلؿ إشراؾ المتعمميف في قراءة التفكير بصكت عاؿ.

 .3استراتيجية فعالة في زيادة النمك المعرفي كربط الجكانب المعرفية بالجكانب الكاقعية االجتماعية.

تـ جمعيا ألنيا مف نتاج الكعي بالتفكير الذم يقكـ بو المتعمميف.
 .4تعطي مصداقية لممعمكمات كاألفكار التي ّ
 .5تنمي الفضكؿ كحب االستطبلع ,كتختبر المتعمـ بمدل تمكنو مف المعمكمات السابقة لديو.

وزكة عمل ( :3/10وشاط جماعي)

10دقائق

أختي المعممة /استخدمي خطكات استراتيجية التفكير بصكت عاؿ ,كاكتبي عف طبيعة مناىج الرياضيات
عندما تدربتي في ميداف التربية العممية حسب خبرتؾ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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أهًيح اطرتاتيجيح انتفكري تصىخ عال:
 تنمية لغة التفكير كذلؾ لعمميات التخطيط كالمراقبة كتقييميا لما سيقكلو المفكر قبؿ أف ُيسمع لممحمؿ تفكيره.
 تنمية االبتكار ألنيا تعطي المجاؿ لممفكر كالمحمؿ اإلتياف بحمكؿ جديدة لممشكمة كالميمة الرياضية المعطاة.

 نكعية األسئمة كتكسيعيا تصقؿ كتفرز لدل المفكر كالمحمؿ عف األفكار التي يطرحكنيا مما يؤدم إلى تعمـ
ذاتي كذك معنى.

وزكة عمل ( :4/10وشاط فسدي)

 5دقائق

ثـ حددم ماذا يفعؿ كؿ مف المخطط,
حمي الميمة الرياضية التالية باستراتيجية التفكير بصكت عاؿّ ,
كالمراقب ,كالمقيـ ,أكجدم مجمكعة حؿ ؽ (س) :س =4-2صفر؟

المخطط

• ------
• ------

المقيم

المراقب

• -------
• -------

• -------
• ------

وزكة عمل ( :5/10وشاط جماعي)

 10دقائق

عزيزتي المتدربة /كظفي استراتيجية التفكير بصكت عاؿ في تنفيذ درس المتتاليات في الرياضيات.
---------------------------------------------------------------

األطثىع انظادص/اجلهظح احلاديح عشزج

التعمػػػػػـ التعػػػػاوني

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تذكر مفيكـ استراتيجية التعمـ التعاكني.

 .2تستخدـ استراتيجية التعمـ التعاكني في معمؿ الرياضيات.
 .3تحدد عناصر استراتيجية التعمـ التعاكني.

 .4تمارس استراتيجية التعمـ التعاكني كفقان آللية عمميا في حؿ ميمة رياضية.
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انزمه :ساعت

أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم ,التعمـ الجماعي ,حؿ المشكبلت.


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت ,معمؿ
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نيكٍ شعارَا نُُجى يعا أو َغزق يعا
من أهثر الاستراثيجيات املشهوزة في الوكت الحالي بالدول الغسبية
ُ
جسحخدم لحىمية مهازات الحفكير فوق املعسفي.
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وزكة عمل ( :1/11وشاط جماعي)

 5دقائق

عزيزتي المتدربة /بالتعاكف مع مجمكعتؾ اذكرم تعريفان الستراتيجية التعمـ التعاكني.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يفهىو اطرتاتيجيح انتعهى انتعاوَي:

 .1ىي المجيكد المشترؾ لمجمكعة مف األفراد مختمفي القدرات العقمية في سبيؿ حؿ المشكمة كأداء الميمة
ثـ تحقيؽ أىداؼ المجمكعة ككؿ.
الرياضية المككمة إلييـ ,كذلؾ تزداد فرص الفرد لتحقيؽ أىدافوّ ,
 .2سمسمة مف اإلجراءات المنظمة ,لمجمكعة مف األفراد كالتي تخدـ صفاتيـ النفسية كاالجتماعية ,بحيث
ثـ تقييميـ عمى الناتج
يتـ تقسيميـ إلى مجمكعات غير متجانسة ,لتبادؿ األفكار كالخبرات المتنكعةّ ,
ّ
المقدـ مف تحقيؽ ىدؼ التعمـ كذلؾ في حؿ المشكبلت كأداء المياـ الرياضية.

 .3يقصد بيا التعمـ الذم يككف مف خبلؿ تعاكف مجمكعة مف الطبلب معان لتحقيؽ أىداؼ متنكعة ,يعني
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تقديـ أنشطة لمشكبلت أك
أف تمتمؾ المجمكعة ميارات كمعارؼ كأفكار كاتجاىاتّ ,
مياـ رياضية بتكميؼ مف المعمـ كتحت إشرافو.

وزكة عمل ( :2/11وشاط جماعي)

 10دقائق

عزيزتي المعممةِ /
أنت في معمؿ الرياضيات ..
مكضكع الدرس( :أنكاع المثمثات مف حيث الزكايا كاألضبلع)
بالتعاكف مع مجمكعتؾ كضحي كيؼ تخططي كتنفذم استراتيجية التعمـ التعاكني في تحضير ىذا المكضكع.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وزكة عمل ( :3/11وشاط فسدي)

 5دقائق

ىؿ أُقيـ المتعمـ منفردان؟ أـ مع زمبلء مجمكعتو؟ أـ مدل اتقانيـ لمميارات المطمكبة منيـ؟ أـ مدل التزاميـ

بالتعمـ التعاكني؟ بالتعاكف مع مجمكعتؾ كضحي كيؼ تقيمى التعمـ التعاكني لممكضكع السابؽ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

عُاصز اطرتاتيجيح انتعهى انتعاوَي:

لمتعمـ التعاكني أسس كعناصر محددة ,فبل بد مف تكافرىا كي تحقؽ اليدؼ المرجك مف حؿ المشكبلت

كأداء المياـ الرياضية تحت نظر المعمـ ,ىنالؾ خمسة عناصر ىي:
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 .1االعتماد اإليجابي المتبادؿ :كىك قمب التعمـ التعاكني ,فنجاح أك فشؿ الفرد مرتبط بنجاح أك فشؿ المجمكعة.
 .2التفاعؿ كجيان لكجو :يتحقؽ مف خبلؿ العمؿ في مجمكعات صغيرة تساعد عمى تكفير تفاعؿ مستمر كىك
التفاعؿ المباشر ,فالمنافسة ىي أساس ىذا التفاعؿ.

 .3المسئكلية الفردية أك المحاسبية :تعني أف يتحمؿ كؿ عضك في المجمكعة المسئكلية لحؿ المشكبلت كأداء
المياـ الرياضية ,فكؿ كاحد منيـ مسئكالن عف عممو أماـ نفسو كمجمكعتو كمعممو.

 .4الميارات االجتماعية :لغرض تحسيف نكعية التعاكف كمف ىذه الميارات :ميارات القيادة كصنع القرار
كاالتصاؿ في المجمكعة ,كبناء الثقة كادارة الصراع كالتنافس بيف الجماعات.

 .5إعداد كتجييز المجمكعة :يجب تحديد الكقت المبلئـ لكؿ مشكمة أك ميمة رياضية ,كادراؾ كؿ عضك لدكره
في المجمكعة ,تسمي بالمجمكعة التطكيرية ألف المجمكعة تقكـ بتقييـ عمميا كتحميمو كتطكيره.

آنياخ انمياو تاطرتاتيجيح انتعهى انتعاوَي:

 .1التخطيط واإلعداد يتضمف:

 تحديد األىداؼ التعميمية التي مف المتكقع تحقيقيا بعد دراسة المكضكع المراد دراستو. تكزيع المتعمميف عمى المجمكعات كيراعى أف تتككف كؿ مجمكعة مف ( )3-7متعمميف غير متجانسيف. .2تنظيـ المياـ وتكويف االعتماد المتبادؿ وتتضمف:

 تحدد المياـ التي سكؼ يتعممكنيا ,كالخبرات السابقة حتى يبنكا عمييا التعمـ الجديد. يطمب المعمـ مف المتعمميف تقديـ عمؿ مكحد في نياية كؿ تعمـ.-

الدرجة التي سكؼ تعطي في نياية التعمـ سكؼ تمنح ألعضاء المجمكعة ككؿ.

 -تحديد مسئكلياتيـ كأفراد ككمجمكعة.

 يقكـ المعمـ بتشجيع المجمكعة التي انتيت مف عمميا عمى أف يساعد أعضائيا بقية المجمكعات األخرل التيلـ تنتيي مف عمميا.

.3المراقبة والتدخؿ:
 يساعد المعمـ المتعمميف داخؿ كؿ مجمكعة عمى القياـ بتنفيذ المشكبلت أك المياـ الرياضية المطمكبة ,كذلؾبتشجيعيـ عمى االستمرار ,كاإلجابة عف األسئمة كاالستفسارات مف قبؿ المتعمميف إلحدل المجمكعات ,ككذلؾ

تقديـ االرشادات كاإلجراءات التنفيذية.

ُ -يقكـ المعمـ في نياية كؿ درس الجكانب (المعرفية كالكجدانية كالميارية) المرتبطة بأىداؼ التعمـ.

وزكة عمل ( :4/11وشاط جماعي)

10دقائق

عزيزتي المعممةِ /
أنت تتدربيف في الصؼ التاسع األساسي ,كظفي استراتيجية التعمـ التعاكني كفقان آلليات

عمميا في حؿ الميمة الرياضية التالية:
إذا كانت أ= 2 ,5

ب=10 ,4 ,2

أكجدم :أ  Xأ  ,ب  Xب
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آلية العمل

الاجساءات املحبعة

التخطيط
واإلعذاد

األىداؼ السمككية------------------------------------------- :

تنظيم
المهام

تكزيع الصؼ إلى مجمكعات غير متجانسة عدد أعضاء كؿ مجمكعة =  5طبلب.
ما ىي المياـ التي سكؼ يتعمميا الطبلب----------------------------- :
ما ىي مسئكلية كؿ عضك في المجمكعة------------------------------ :
ما ىي مسئكلية المجمكعة ككؿ----------------------------------- :
مناقشة حؿ الميمة الرياضية مع المجمكعات.
يحفز المعمـ المجمكعات التي انتيت مف عمميا معنكيان كماديان ,كيقكـ بتشجيع المجمكعات التي

لـ تنتو مف عمميا.
المراقبة
والتذخل

يقكـ المعمـ بتقديـ االرشادات كالنصائح لكؿ مجمكعة كذلؾ مف خبلؿ التشجيع عمى ممارسة

التعمـ التعاكني لحؿ الميمة الرياضية.

يقكـ المعمـ بمراقبة المجمكعات كالتدخؿ عندما يحتاج األمر لذلؾ.
يقكـ المعمـ الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية لكؿ المرتبطة بأىداؼ الدرس.

األطثىع انظادص/اجلهظح انثاَيح عشزج

التعمػػػػػػـ التعاونػػػػػػي

انزمه :ساعت

ألاهداف املتوقعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تحدد مميزات استراتيجية التعمـ التعاكني.

 .2تمخص أدكار كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية التعمـ التعاكني.
 .3تكظؼ استراتيجية التعمـ التعاكني في حؿ ميمة رياضية.
 .4تمايز بيف استراتيجيات كطرؽ التعمـ التعاكني.

أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,حؿ المشكبلت ,العصؼ الذىني


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت,قصاصات
كرقية.
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معممتي الفاضمة

كيؼ تستخدميف بطاقة المبلحظة في الغرفة الصفية ,كيؼ تُقيميف كؿ مجمكعة مف

المجمكعات السابقة ,ما ىي مميزات التعمـ التعاكني ,ما ىك دكرؾ كمعممة في التعمـ التعاكني ,ىؿ ىناؾ
طرؽ لمتعمـ التعاكني؟ تكمف إجابة ىذه األسئمة في ىذه الجمسة؟ فمنستمتع معان ..
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 10دقائق

وزكة عمل ( :1/12وشاط جماعي)

عزيزتي المعممة /أعدم كسيمة تعميمية ,كذلؾ لتقكيـ المجمكعات ,ىؿ تفيد ىذه الكسيمة التي أعددتيا في

معرفة عمميات التفكير التي قاـ بيا طبلبؾ أثناء تكظيؼ استراتيجية التعمـ التعاكني.

 5دقائق

وزكة عمل ( :2/12وشاط فسدي)

عزيزتي المعممة /استخدمتي استراتيجية التعمـ التعاكني في ميداف التربية العممية ,كحددم مميزاتيا؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مميشاخ اطرتاتيجيح انتعهى انتعاوَي:

 -دكر التمميذ إيجابي كنشط ,كىك يمثؿ المركز الذم تتمحكر حكلو العممية التعميمية.

 تنمي المسئكلية الف ردية كالجماعية لدل المتعمميف ,بحيث يشعر كؿ منيـ بمسئكليتو عف نجاح عممو كفردككعمؿ الجماعة ككؿ كبذلؾ تشعره بقيمتو.

 -تدرب المتعممكف عمى اتخاذ القرار كتنمي ثقتو بنفسو.

 تنمي أسمكب التعمـ الذاتي لدل المتعمميف ,بكجكد الرغبة لدييـ في التعمـ ,كالدافعية ليا. -تعمـ الطبلب عمى احتراـ آراء زمبلئيـ ,كتقبؿ كجيات نظرىـ ,بالرغـ مف اختبلفيـ.

 -تزيد مف قدرة الطبلب عمى التعبير عف أفكارىـ ,كآرائيـ كمشاعرىـ ,ككجيات نظرىـ.

 تساعد الطبلب في اإلسياـ بحؿ المشكبلت الصفية أكالن ,كتصبح المشاركة بالحؿ عادة يمارسيا المتعمـ فيمابعد لحؿ المشكبلت المختمفة في مجتمعو.

 5دقائق

وزكة عمل ( :3/12وشاط جماعي)

عزيزتي المتدربة /لخصي مع زميبلتؾ الدكر الذم تقكـ بو كؿ طالبة في كؿ مجمكعة تعاكنية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15دقٌقة 

وزكة عمل ( :4/12وشاط جماعي)

أمامؾ قصاصات كرقية مف المنحنيات المغمقة كالمفتكحة ,طبقي استراتيجية التعمـ التعاكني مبينة دكرؾ
كمعممة كدكر كؿ عضك في المجمكعة في تحضير ىذا المكضكع.
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األىداؼ السمككية---------------------------------------------------- :
المتطمبات السابقة---------------------------------------------------- :
اإلجراءات التدريبية--------------------------------------------------- :
التقكيـ---------------------------------------------------------- :
اطرتاتيجياخ وطزق انتعهى انتعاوَي:
 .1تقسيـ الطالب إلى فرؽ بحسب مستوى التحصيؿ:
ىي أبسط طرؽ التعمـ التعاكني حيث يتـ تقسيـ الصؼ إلى مجمكعات مككنة كؿ منيا مف ) )5-4طبلب
كتككف غير متجانسة مف مستكيات التحصيؿ المختمفة متفكؽ كمتكسط كضعيؼ ,كيككف التقكيـ فرديان

كجماعيان لمكصكؿ إلى أىداؼ التعمـ كفيـ المادة العممية.
 .2مباريات ألعاب الفرؽ:

يقسـ الطبلب إلى مجمكعات صغيرة مف ( (5-4أعضاء ,كيقسمكف عمى حسب تحصيميـ ,كيحدث تسابؽ
بيف كؿ ثبلثة أك أربعة طبلب متجانسيف في التحصيؿ لمكحدة أك المكضكع الذم درسكه ,كتختمؼ بكجكد

مكافآت كتعزيز تكزع عمى المتميزيف مف أعضاء المجمكعة كيمكف تطبيؽ ىذا في جميع المراحؿ الدراسية.
 .3طريقة جونسوف:

يعمؿ الطبلب معان بشكؿ تعاكني كفريؽ كاحد إلنجاز ميمات أىداؼ الدرس ,بحيث إف كؿ عضك يساىـ في

األفكار كاالقتراحات كيتمقى الطبلب المساعدة بعضيـ مف بعض كليس مف المعمـ حيث ال يكجد أثر لمفردية

داخؿ المجمكعة ,كدكر المعمـ يقتصر عمى اإلشراؼ كالمراقبة ,كتقديـ المكافأة لممجمكعة ككؿ كليس لؤلفراد.
 .4طريقة جكسو:

يتـ تقسيـ المجمكعات مف ( (6-5أعضاء ثـ تقسـ المادة العممية حسب أفراد كؿ مجمكعة كيككف كؿ متعمـ

مسئكالن عف تعمـ جزء مف الدرس يختمؼ عف زميمو ,ثـ يطمب المعمـ مف نفس األفراد المسئكليف عف تعمـ جزء
معيف االلتقاء معان لبلستذكار كليساعد كؿ منيـ اآلخر عمى تعمـ مكضكع الدرس كتسمى مجمكعة الخبراء ,ثـ
يعكد كؿ عضك إلى مجمكعتو األصمية ليعمـ لآلخريف ماذا تعمـ ,كيتـ تقكيميـ باختبارات قصيرة ,كتفكز

المجمكعة صاحبة أعمى درجة.
 .5فكر -زاوج -شارؾ:

يعطي كؿ طالب كرقة ليفكر فييا بمفرده لحؿ ميمة أك مشكمة ما ,ثـ يشترؾ كؿ اثنيف كيحبلف الكرقة سكيان,
ثـ بعد ذلؾ يشترؾ أفراد المجمكعة الرباعية أك السداسية في اإلجابة كحؿ المياـ المككمة إلييـ ,كيتـ تقكيـ

ذلؾ فرديان أك جماعيان كىي مناسبة لكافة المراحؿ كالمكاد الدراسية.
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األطثىع انظاتع/اجلهظح انثانثح عشزج استراتيجية ) )K-W-L-Hانزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تتبني تعريفان الستراتيجية الجدكؿ الذاتي (.)K-W-L-H

 .2تككف جدكالن مف أربعة أعمدة الستراتيجية الجدكؿ الذاتي (.)K-W-L-H
 .3تستخدـ الخريطة المعرفية في بناء الجدكؿ الذاتي ).)K-W-L-H

 .4تكضح خطكات تنفيذ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ) )K-W-L-Hفي حؿ ميمة رياضية.
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,حؿ المشكبلت ,العصؼ الذىني


الوسائؿ التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت
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مقدمة

استراتيجية الجدوؿ الذاتي ((K-W-L-H
ماذا تفيدني في حقؿ التدريس؟ لماذا أتدرب
عمييا؟ ىؿ ىي استراتيجية تستدعي المجازفة بيا
لممارسة ميارات التفكير فوؽ المعرفي؟
يفهىو اطرتاتيجيح (:(K-W-L-H
ىي إحدل ا ستراتيجيات ما كراء المعرفة كيرل البعض أنيا تتبع النظرية البنائية (بناء المعنى) التي

تفترض أف المعنى يبنى عف طريؽ المتعمـ مف خبلؿ التفاعؿ بيف المعمكمات الجديدة كالمعمكمات القديمة

المكجكدة في الذاكرة العاممة لتنشيط ميارات التفكير فكؽ المعرفي.

ىي نمط مف الخرائط المعرفية مف حيث ككنيا نشاطان بصريان لممعمكمات الكاردة في النص المقركء ,إذ

يحدد الطالب قبؿ أف يندمج في قراءة النص ما يعتقده عف المكضكع ,كماذا يريد أف يعرؼ عف المكضكع؟,
كيقكؿ لنفسو بعد القراءة ما الذم تعممتو؟

وزكة عمل ( :1/13وشاط فسدي)

 5دقائق

عزيزتي المتدربة /تبني مفيكمان خاصان ِ
بؾ الستراتيجية الجدكؿ الذاتي ).)K-W-L-H
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وزكة عمل ( :2/13وشاط جماعي)

 5دقائق

ككني جدكالن مف أربعة أعمدة الستراتيجية الجدكؿ الذاتي ( (K-W-L-Hمطبقة ذلؾ عمى درس "معادلة

الخط المستقيـ" في الرياضيات.
المزيد مف المعرفة H

المعرفة المكتسبةL

المعرفة المقصودةW

المعرفة السابقة K

خطىاخ تُفيذ اطرتاتيجيح اجلذول انذاتي ):)K-W-L-H

 .1اإلعالف عف الموضوع :كفييا يعمف المعمـ عف عنكاف المكضكع ,ككتابتو في أعمى السبكرة بخط كاضح ,مع
بياف األطر الكاضحة لو.

 .2مرحمة ما قبؿ القراءة :كيرمز ليا بالحرؼ ( )Kلمداللة عمى ما يعرفو المتعمـ عف المكضكع سابقان كذلؾ في
العمكد األكؿ مف الجدكؿ.

 .3ما الذي أريد أف أعرفو؟ :كيرمز لو بالحرؼ ( )Wكىي الخطكة الثانية مف مرحمة ما قبؿ القراءة ,كفييا يبدأ
الطمبة بتحديد أىداؼ قراءتيـ ,كالتي يمكف صياغتيا عمى شكؿ أسئمة تدكف في العمكد الثاني مف الجدكؿ.

 .4مرحمة القراءة :كفييا يتفحص المتعممكف الميمة كيبدأكف بالتكقع ,كبعد قراءة الميمة ينقحكف كيأخذكف ما
يريدكف كبعدىا يبحثكف عف إجابات لؤلسئمة التي حددت مسبقان.

 .5مرحمة ما بعد القراءة :ماذا تعممت مف قراءة المكضكع؟ كيرمز ليا بالحرؼ ( ,)Lيبدأ الطمبة بتعبئة العمكد
الثالث مف الجدكؿ بمعمكمات كاجابات مختمفة تشكؿ ما تعممكه مف المكضكع كأف يتعممكا معمكمات إضافية
خارجة عف نطاؽ األسئمة التي طرحت.

 .6تقويـ ما أ ِ
ُنجز :كفييا يجرل كؿ متعمـ تقكيمان لما تعممو مف قراءة المكضكع ,كذلؾ بمكازنة محتكل العمكد
الثالث (ماذا تعممت؟) بمحتكل العمكد الثاني (ماذا أريد أف أتعمـ؟) .لمعرفة مدل تحقؽ أىداؼ الدرس ك

تعديؿ بعض المعتقدات الخاطئة لدل المتعمميف.

 .7كيؼ يمكنني تعمـ المزيد؟ كيرمز ليذه المرحمة بالحرؼ ( ,)Hكفييا يحدد المتعممكف مصادر االستزادة مف
المعمكمات كالبحث كالتقصى كتدكيف األسئمة التي لـ يجيبكا عنيا ,كاألسئمة التي استجدت بأذىانيـ.

 .8تأكيد التعمـ :كفييا يطمب المدرس مف المتعمميف تأكيد ما تعممكه عف طريؽ:
 -تقديـ عرض شفكل لما تعممكه.

 تحديد مجاالت اإلفادة مما تعممكه ,كتطبيقو. -تمخيص ما تعممكه مف المكضكع.

172

 10دقائق

وزكة عمل ( :3/13وشاط جماعي)

عزيزتي المعممة /استخدمي الخريطة المعرفية اآلتية في بناء الجدكؿ الذاتي ( (K-W-L-Hلدرس "حؿ

المعادالت الخطية بطريقة كرامر" في الرياضيات.
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H

W

L

K

 10دقائق

وزكة عمل ( :4/13وشاط جماعي)

بعد دراستؾ لخطكات تنفيذ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K-W-L-Hاستخدمي الجدكؿ الذاتي السابؽ
في ممئ الفراغات التالية:

تحديد موضوع الدرس:

-------------------------------------

مرحمة ما قبؿ القراءة -------------------------------------

(المعرفة السابقة):

-------------------------------------

ما الذي أريد أف أعرفو -------------------------------------

(المعرفة المقصودة):

-------------------------------------

مرحمة القراءة:

-------------------------------------

مرحمة ما بعد القراءة -------------------------------------

(المعرفة المكتسبة):

-------------------------------------

تقويـ ما أنجز:

-------------------------------------

كيؼ يمكنني تعمـ المزيد:

-------------------------------------

تأكيد التعمـ:

-------------------------------------
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األطثىع انظاتع/اجلهظح انزاتعح عشزج استراتيجية ) )K-W-L-Hانزمه :ساعت

ألاهداف املحوكعة:
عمى الطالبة المعممة في نياية الجمسة أف:
 .1تبرز دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية الجدكؿ الذاتي (.(K-W -L-H
 .2تستنبط مميزات استراتيجية الجدكؿ الذاتي (.(K-W-L-H

 .3تكظؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( (K-W-L-Hفي حؿ مياـ رياضية.
أساليب التدريس /المحاضرة ,الحكار كالمناقشة ,التعمـ الفردم والجماعي ,حؿ المشكبلت ,العصؼ الذىني


الوسائل التدريبية /أكراؽ عمؿ ,سبكرة ثابتة كمتحركة ,جياز  ,LCDشرائح عرض برنامج بكربكينت

م

الصمن بالدكائم

إلاجساءات الحدزٍبية

1

شريحة ( :)1/14مقدمة.

10

2

تكزيع كرقة عمؿ ()1/14

10

3

شريحة ( :)2/14دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية الجدكؿ الذاتي ).)K-W-L-H

10

4

تكزيع كرقة عمؿ ()2/14

5

5

شريحة ( :)3/14مميزات استراتيجية الجدكؿ الذاتي (.(K-W-L-H

5

6

تكزيع كرقة عمؿ ()3/14

10

7

تكزيع كرقة عمؿ ()4/14

10
المجموع

60

ملدمة
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أهت ًا من جسحخدمين ألاسلوب املمحع لفهم وإدزان املادة
أختي املعلمة ِ
عليك بمساءلة هفسك ,هل زسالتي واضحة ومثيرة لححفيز اللدزات
العلمية
ِ
العللية املخحلفة لبىاء املعازف وممازسة الحفكير من ثخطيط ومساكبة وثلييم
ملا اسحخدم ,هل أسحطيع أن أدزب املحعلمين على ثلخيص مادة علمية في
وكت إلامححان للمراهسة في وكت كصير وجهد كليل؟

وزكة عمل ( :1/14وشاط فسدي)

 10دقائق

مف ِ
أنت؟ ما ىك دكرؾ في استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( (K-W-L-Hكمعممة أك متعممة ,فكرم بعقمؾ
كأجيبي عف اآلتي:

دورالمتعلم

دورالمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دور ادلعهى وادلتعهى يف اطرتاتيجيح اجلذول انذاتي ):)K-W-L-H
 دور المعمـ:
الكاشؼ عف معارؼ المتعمميف المسبقة كأساس لمتعمـ الجديد.
الضابط الذم يضبط الظركؼ الصفية ,كادارة مجمكعات النقاش.
الموجو ,كالمنظـ لمعرفة المتعمميف ضمف مخطط تنظيمي فاعؿ.
المحاور ,كالمكلد لؤلسئمة التي تعمؿ عمى إثارة تفكير الطمبة.
تكجيو المتعممكف نحك ما ينبغي ليـ فيمو ,كاالحاطة بو.
المقوـ ألداء الطمبة ,كمدل تحقيقيـ التعمـ المنشكد.
المشجع عمى التعمـ الذاتي ,كاالعتماد عمى ذات الطمبة.
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 دور الطالب:
يمارس التفكير المستقؿ في القضايا ,كاألفكار التي يدكر حكليا المكضكع.
يطرح األسئمة التي تمبي حاجاتو المعرفية المبنية عمى معرفتو السابقة.
يق أر المكضكع المحدد ,كيستكعب األفكار المطركحة فيو.
يصنؼ األفكار الكاردة في المكضكع إلى محاكر أساسية ,كفرعية.
يتدرب عمى ممارسة التفكير التعاكني مع طمبة الصؼ اآلخريف.
يناقش ,كيحاكر ,كلديو نصكص يستكضح مدل صحتيا.
يصكب ما رسخ في بنائو المعرفي السابؽ مف معمكمات كحقائؽ خاطئة.
يقرر ما تعممو بالفعؿ مف المكضكع ,ك يستمر في بنائو المعرفي عف طريؽ تكليد أسئمة جديدة.

وزكة عمل ( :2/14وشاط فسدي)

 5دقائق

كبرم مخؾ ..كاستنبطي مميزات استراتيجية الجدكؿ الذاتي (.(K-W-L-H
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مميشاخ اطرتاتيجيح اجلذول انذاتي ):)K-W-L-H

 تعزيز فكرة التعمـ التي تجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية بدالن مف المعمـ.

 تمكف المعمـ مف أف يحقؽ كثبات عظيمة كخطكات متقدمة لتعزيز بيئة التعمـ الصفي.
ثـ يفكر مع المتعمميف بشكؿ متسؽ
 يمكف أف يبدأ المعمـ العاـ الدراسي بأىداؼ كاضحة يضعيا مسبقان ّ
كمتعاكف ما إذا كانت ىذه األىداؼ تحققت أـ ال؟
 يستطيع المعمـ أف يمكف المتعمـ مف معالجة أم مكضكع دراسي ميما كانت درجة صعكبتو كذلؾ مف خبلؿ
تنشيط معرفتيـ السابقة كاثارة فضكليـ.

 يمكف لممعمـ استخداـ ىذه االستراتيجية عمى مستكل أم صؼ دراسي بسبب قكة األساس الذم تستند عميو.
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وزكة عمل ( :3/14وشاط جماعي)

 10دقائق

أمامؾ الميمة الرياضية اآلتية:
ككني جدكالن ذاتيان ( (K-W-L-Hكاستخدمي خطكات استراتيجية ( (K-W-L-Hفي جدكؿ آخر.

وزكة عمل ( :4/14وشاط جماعي)

 10دقائق

استخدمي استراتيجية الجدكؿ الذاتي ) )K-W-L-Hفي تحضير درس "حجـ االسطكانة الدائرية"
مكضحة األىداؼ السمككية كالكسائؿ كالمكاد كاإلجراءات التدريسية التي قمت بيا.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ممحؽ ( :)8صور مف تطبيؽ البرنامج (بوربوينت).
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