
                                                                   عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 

استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في التفكير ما وراء  استراتيجية مقترحة مبنية عمىأثر 

 المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ

 

 جباريفمحمود ال ماجدناصر 

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطيف -القدس

 ـ2015ىػ/3614



استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في التفكير ما وراء  استراتيجية مقترحة مبنية عمىأثر  

 المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ

 

 إعداد:

 جباريفمحمود ال ماجد ناصر

 

 مف جامعة الخميؿ بتدائيةتربية ابكالوريوس 

 

 معيف جبرإشراؼ الدكتور: 

 

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في أساليب التدريس مف عمادة 

 الدراسات العميا / كمية العمـو التربوية / جامعة القدس 

 ـ 2015- ىػ1436



 



 اإلىداء

 

 إلى مف مأل حياتي حبا, وحنانا, ورضا أمي, وأبي أطاؿ اهلل في عمرىما إلى مف حصدت .

 الى شريكة قمبي, وعمري, وحياتي, إلى مف ساندتني ووقفت لجانبي زوجتي شروؽ الغالية.  

 يقة, والنفوس البريئة إلى رياحيف حياتي إخوتي, وأخواتي.إلى القموب الطاىرة الرق

ذتي الذيف شاركوني ىذه المسيرة حبا, وعمما, وارشادا وفي المقدمة دوما مشرؼ رسالتي ىذا النبراس تإلى أسا

 المنير د. معيف جبر أدامو اهلل فوؽ الرؤوس.

 المتواضع .إلى أصدقائي جميعا في الدراسة, والحياة, والعمؿ أىدي ىذا الجيد 

 

 

 ناصر الجباريف              

 

 



 أ

 

 

 

 :إقرار

أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي 

الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما ورد وأف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ 

 خر.لنيؿ درجة عميا ألي جامعة أو معيد آ

 التوقيع:.......................

 جباريف ماجد محمود ناصراالسـ: 

 ـ7/6/5105التاريخ:

 

 

 

 



 ب

 الشكر والتقدير

 .صدؽ اهلل العظيـ (لَِئْن َشَكْرتُْم ََلَزِيَدنَُّكمْ ) قاؿ تعالى

 

ير ثالذي تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذا العمؿ ومنحني الك معيف جبرالدكتور أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 

 .ير ولو مني كؿ االحتراـ والتقديرمف وقتو وجيده وقدـ لي النصح واإلرشاد والتوجيو فجزاه اهلل كؿ خ

 

وال أنسى تقديـ عظيـ الشكر والتقدير ليذا الصرح التعميمي الشامخ "جامعة القدس", التي ساىمت في 

عدادنا خير إعداد لخدمة وطننا وأمتنا.  تعميمنا وا 

 ى الييئة التدريسية في برنامج أساليب التدريس.وأتقدـ بالشكر الجزيؿ إل

 

والى كؿ مف قدـ لي المساعدة  ,كما أتقدـ بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة تحكيـ أداة الدراسة

 والى كؿ مف ساىـ في إخراج ىذه الرسالة إلى حيز الوجود. ,والعوف

 

 

 ناصر الجباريفالباحث: 
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 :الممخص

ر استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في ىدفت ىذه الدراسة الستقصاء أث

 التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ.

( عمى عينة مف أربع 2014/2015طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي)

إناث(حيث درست المجموعات التجريبية بطريقة  63ور,ذك 79وعددىـ)شعب في مدرستيف 

 )المتشابيات التوليدية(ودرست المجموعات التجريبية بالطريقة االعتيادية.

استغرؽ التطبيؽ ستة اسابيع, ثـ جمعت بيانات الدراسة باستخداـ أدوات الدراسة)اختبار التفكير ما وراء 

ا قبؿ تنفيذ الدراسة, وبعدىا ثـ حممت البيانات باستخداـ المعرفي, مقياس االتجاه نحو العموـ(تـ تطبيقيم

 (, وأظيرت الدراسة النتائج االتيو:ANCOVAتحميؿ التغاير المصاحب))

وجود فروؽ دالة احصائيا في ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لممجموعة ولصالح المجموعة 

ود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة ى لمجنس, ولصالح اإلناث, ووجز التجريبية, ووجود فروؽ تع

 التدريس, والجنس ولصالح طريقة المتشابيات التوليدية واإلناث.

كما وأظيرت الدراسة وجود فروؽ دالة احصائيا في اتجاىات الطمبة نحو العمـو تعزى لممجموعة 

اإلناث,  ولصالح المجموعة التجريبية, ووجود فروؽ اتجاىات الطمبة نحو العموـ تعزى لمجنس ولصالح

 وعدـ وجود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.  

وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بتوظيؼ استراتيجية المتشابيات التوليدية في تعميـ العموـ, وذلؾ 

 . في تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي, واتجاىاتيـ نحو العموـ الطمبةإلثرىا االيجابي عمى 
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Abstract 
 

This study aimed at investigating the effect of using a suggested strategy that is based on 

generative similarities strategies on the 4
th

 Grade students'  metacognition thinking and  

their attitude toward science.  

This study has been applied in the 2
nd

 semester of (2014/2015) on a sample which was 

consisted of 4 sections in two schools (79 males and 63 females) whereas the experimental 

group was taught by using generative  similarities, while the other group was taught by 

using the traditional method of teaching.   

The experiment took 6 weeks, then the study data has been collected by using the study 

tools (Metacognition thinking test, attitude scale toward science)  which has been applied 

before and after the study. After that, the researcher used standard deviations and 

covariance (ANCOVA) analysis for data analysis. 

The results of the study shows that there are statistically differences in metacognition 

thinking skills due to the group in favor of the experimental group. There are statistically 

differences in metacognition thinking skills due to the students' gender in favor of the 

female students. There are statistically differences in metacognition thinking skills due to 

the interaction between the teaching method and to the students' gender in the favor of 

experimental group and female students.  

The results of the study also shows that there are statistically differences in students' 

attitudes toward science due to the group in favor of experimental group. There are 

statistically differences in students' attitudes toward science due to students' gender in 

favor of female students. There are no statistically differences in students' attitudes toward 

science due to the interaction between the teaching method and to the students' gender.      

In the light of the study findings, the researcher recommended the need to employ the 

generative similarities strategy in teaching science because its positive effect in improving  

students' metacognition thinking skills and their attitude toward science. 



0 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األوؿ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : خمفية الدراسة ومشكمتيا

 : المقدمة   1.1

وتطورا  ,ومحميا اىتماما كبيرا ,ـ في عصر العمـ واالنفجار المعرفي عالميايشيد تدريس العمو 

 المتعمميف بحياة مرتبط العمـو مستمرا لمواكبة خصائص العصر وتمبية احتياجاتو, وبما أف تعمـ

 العمـو وطرائؽ تدريسيا بمناىج االىتماـ زيادة العممية التربوية عمى القائموف ركز مباشرا لذلؾ ارتباطاً 

 بطريقة المتعمميف عمى كسب العمـو بمساعدة تقـو بأف عمى المناىج القائميف لدى توجو يوجد حيث

 .(2013 ,)المصريالحياة واستخدامو في حؿ المشكالت  العمـو في تطبيؽ مف تمكنيـ وظيفية

, حيييعتبر تنم ث ة ميارات التفكير لدى الطمبة أحد االىداؼ التي يراد تحقيقيا مف تدريس العمـو

يتـ بناء عقوؿ التالميذ مف خالؿ التجريب اليادؼ وبناء الحقائؽ بأنفسيـ, وعمى المدرسيف أف 
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يشجعوا الطمبة عمى جعؿ افكارىـ واضحة, وأف يقدموا ليـ أحداثا تتعارض مع انماط تفكيرىـ 

السابقة تشجعيـ عمى انتاج افكار جديدة, وتفسيرات مختمفة, واف يفر ليـ الفرص المناسبة في 

 (.2007تطبيؽ المعرفة )زيتوف, 

تيـ الذا أصبح مف أىـ أىداؼ التدريس تعميـ التالميذ كيؼ يفكروف, وذلؾ عف طريؽ تنمية قدر 

" وكيفية معالجة المعمومات لالستفادة منيا في Metacognitionعمى كيفية التفكير في التفكير "

وممارسة ميارات  ,واالبتكار ,التجديدو  ,االنتقاء يكونوا قادريف عمىمواقؼ الحياة المختمفة, كي  

وكيفية البحث  ,قدرتيـ عمى التعمـ الذاتيوتنمية وعممياتو في مجاالت الحياة المختمفة,  ,التفكير

وقد  ,ة تحديات الحاضر ومشاكؿ المستقبؿلمواجي وذلؾ عف المعرفة مف مصادرىا المختمفة,

بيدؼ تحسيف لتفكير ما وراء المعرفي في تدريس ميارات اظيرت العديد مف االتجاىات الحديثة 

 (.2014) ابو ىنطش, يـوالتعم ,اكبة المستجدات الحديثة في عمميتي التعمـو , ومالتعمـ لدى الطمبة

 السنوات القميمة الماضيةفي  الذي ظير الفكر البنائياالتجاىات المعتمدة عمى ومف ابرزىا 

االىتماـ  المتعمـ توليالتي  ,كنظرية في المعرفةالبنائية  كأنموذج في بناء المعرفة لدى المتعمميف,

 .(2013 ,)المصري , وتجعؿ منو نشطا بتفكيرهوتكوينيا لديو ,في بناء المعرفةاالساسي 

ىما: المعرفية, واالجتماعية, ويعتبر بياجيو مف ابرز الى قسميف يمكف أف تقسـ البنائية  والنظرية

التي تمكنو مف التعامؿ مع تنمية االشكاؿ المعرفية  ىعرفية الذي يؤكد عمريف لمبنائية المالمنظ

وتعديؿ البنية الموجودة   في بنيتو العقمية,, ويؤكد عمى كيفية استيعاب المعارؼ المختمفة الحقائؽ

 (.2014ابو ىنطش, ) لديو سابقا 
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افية, , ويركز عمى البيئة الثقىو الشخصية االبرز فييافيجوتسكي أما البنائية االجتماعية فيعتبر 

ناؤىا مف خالؿ تفاعؿ االفراد , وأف المعرفة الحقيقية يتـ بفي فيـ االشياء, واالحداثواالجتماعية 

 البيئة المحيطة. معو  ,عضيـ البعضبمع 

النموذج التوليدي الذي وتنمية التفكير  ,مف أبرز نماذج البنانية االجتماعية في تدريس العمـو

 عمـ مف خالؿ ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة يتضمف عمميات توليدية يقـو بيا المت

حيث يتضمف الذي يشكؿ التفكير التماثمي جوىره النموذج التماثمي كذلؾ , و ( 2012) الغامدي,

وبيذا تكوف , خاصيتيفالتفكير التماثمي تفكيرا بالمتشابيات القائمة بيف نظاميف, أو مفيوميف, أو 

, وميارات العمـ, و روليدية وسيمة لدعـ عمميات التفكيميقية, وتالمماثالت, والمجازات ذات قوة تخ

تغناء عنيا في التفكير االنساني, وتسعى الى جعؿ غير يمكف االسال االستدالؿ, الى الحد الذي 

 .( 2012) الحراحشة, المألوؼ  مالوؼ 

ية في ( أف امتالؾ الطالب لميارات ما وراء المعرفة تعتبر ذات أىم(Coutinho,2008ويرى

فالطمبة الذيف يمنتمكوف مثؿ ىذه الميارات تعممو, لكونيا مؤشر قوي عمى النجاح االكاديمي 

يحققوف انجازا اكاديميا بشكؿ افضؿ مف الطمبة الذيف اليمتمكوف مثؿ ىذه الميارات, فيي تساعدىـ 

اح, و عمى تشكيؿ طرؽ التعمـ الخاصة بيـ بحيث تمثؿ حمقة وصؿ ما بيف تحقيؽ التعمـ, والنج

  . االنجاز

ؿ األولى معرفة يمكف أف تتطور لدى المتعمـ, ففي المراحأف ميارات مازراء ال( Ellis,1999ويرى )

البأس فييا مف ميارات ماوراء المعرفة, وتتطور معيـ في المراحؿ  مف تعممو يكوف لديو درجة

ف اكثر قدرة عمى استخداـ التعميمية الالحقة وصوال التقانيا في نياية مراحؿ تعممو, وبذلؾ يكونو 

 مياراتيـ العميا في التفكير, والتفكير الخالؽ.
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ولذا يجب أف توفر البيئات التعميمية, والمناىج الدراسية, واستخداـ طرؽ التدريس التي مف شأنيا أف 

     . رات التفكير ما وراء المعرفي لدى المتعمميفاتنمي مي

في تنمية ميارات التفكير  المتشابيات, و التعمـ التوليدي يجيتياستراتوتشير نتائج دراسات عديدة فاعمية 

تساعد المتعمـ عمى البحث عف  أنيا (2008)الخوالدة دراسة ما وراء المعرفي لدى الطمبة ومنيا 

العالقات بيف المفاىيـ وعف أوجو الشبو واالختالؼ بينيا وربط المفاىيـ الجديدة بالمفاىيـ السابقة, وىي 

الفيـ العممي واالحتفاظ ره ميارات التفكير لدييـ و و الميارات العممية وىذا يطور بد تكسب المتعمـ

 بالتعمـ.

د مف الباحثيف إلى أف استراتيجيات التدريس القائمة عمى المنحى البنائي تمعب دورًا يعدالأشار  وقد

تجاىات المرغوبة وتعد تنمية اال ,كبيرًا في تحسيف اتجاىات الطمبة نحو العموـ واالستقصاء العممي

مختمؼ المراحؿ  ىدفًا أساسيًا وىامًا مف أىداؼ التربية عمومًا, والتربية العممية وتدريس العموـ في

 (.2102التعميمية بخاصة )حبيب,

ويذىب بعض  , وتطوير ميارات التفكير العممية,كما أنيا ال تقؿ أىمية عف اكتساب المعرفة العممية

دراسات العديد مف ال وتشير نتائج ,تجاىات اليدؼ األساسي لمتربية العمميةالمربيف إلى اعتبار تنمية اال

إلى  االيجابية نحو العموـ تؤدي إلى زيادة اىتماـ الطمبة بيا, وزيادة تحصيميـ العممي تأف االتجاىا

االتجاىات  أف فحيف الدراسات الحالية حوؿ االتجاىات, سيادة التوجو بأف االتجاىات تسبؽ السموؾ في

ونوعيتيا المراد تعميميا, كما تؤثر في عممية االتصاؿ  ةتؤثر في كمية المادة العممي ـالسمبية نحو العمو 

عدة إلى سيادة االتجاىات االيجابية نحو االستراتيجيات البنائية  تدراسا بينت , وقدبيف الطمبة ومعمميـ

 .(2102,الحراحشة) مف قبؿ المعمميف والطمبة
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 :وأسئمتيا سةمشكمة الدرا2.1    

ع م تعامؿو  ,نواتس 4منذ ة األساسيوغيرىا مف المواد في المرحمة عمؿ الباحث كمدرس لمادة العموـ 

المتحانات نتائج الطمبة في ا مف خالؿ وقوؼ الباحث عمى, و الذيف يدرسوف مادة العموـ العامةالزمالء 

في االسئمة التي تقيس ميارات  وتحديدا ,TIMSSواختبارات  تعد مف قبؿ المديريات والوزارة,التي 

الى تدني مستوى تحصيؿ الطمبة في االسئمة التي تقيس جميعيا  تشيرالتي , و لدى الطمبة التفكير

وارتفاع تحصيميـ في االسئمة التي تقيس ميارات التفكير المعتمدة  ,تفكير عميا وفوؽ العمياالميارات 

, وشكوى المدرسيف في ىذه المياراتمطمبة تدنية لىذه المستويات الممثمت , وقد التذكرالحفظ, و عمى 

التي يكوف  فعالية طرائؽ التدريس التقميديةضعؼ  عمى كؿ ىذه المعطيات تشير تدنيياالمتكررة مف 

 ,تنمية ميارات التفكير العمياو , الطمبةفي تحقيؽ الفيـ لدى وثانويا,  ,دور الطالب فييا سمبيا فييا

 وتأثيرا ,عمقا أكثر ألساليب, إلتباع المعمـلذلؾ برزت الحاجة ممحة  لدييـ, والتفكير فوؽ المعرفي

 .أخرىا إلىمف أوؿ خطوة  , ومفكراومتفاعال ,يكوف فييا دور الطالب ايجابيا

 إلىواألدب التربوي  ,الدراسات السابقة أشارتالتي  األساليبمف  التوليديةو , المتشابياتواستراتيجيتي  

 ., والتفكير فوؽ المعرفيرات التفكير العميا لدى الطمبةتنمية ميامدى فعاليتيا في 

 مقترحة مبينة عمى استراتيجتي استراتيجيةاستخداـ وحاوؿ الباحث في ىذه الدراسة استقصاء أثر 

مدارس  االساسي فيالصؼ الرابع التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة  التوليدية فيالمتشابيات و 

 .نحو العموـ واتجاىاتيـ محافظة شماؿ الخميؿ

  وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ االتي:
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 يليدية في التفكير ما وراء المعرفأثر استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتو ما 

وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة  ؟لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ

 ؿ بينيما؟التدريس والجنس والتفاع

 :الدراسة أىداؼ   3.1

استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في  اثر الستقصاءىذه الدراسة  تيدؼ

 اإلجابةمف خالؿ  التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العمـو

 أسئمتيا.عف 

 :فرضيات الدراسة   4.1

 :اآلتيتيف الفرضيتيفالدراسة  أسئمةت عف انبثق

( بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ α≤ 0.05إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ) : األولػػػػػػىالفرضػػػػػػية 

 .المعرفي تعزى إلى طريقة التدريس ما وراءميارات التفكير  في اختبار األساسيالرابع 

( بػػػػػػػػيف α≤ 0.05 دالػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائيا عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة )ال توجػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ : الثانيػػػػػػػػةالفرضػػػػػػػػية 

المعرفػػػػػي تعػػػػػزى  مػػػػػا وراءميػػػػػارات التفكيػػػػػر  فػػػػػي اختبػػػػػار األساسػػػػػيمتوسػػػػػطات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الرابػػػػػع 

 .الجنسإلى 

( بػػػػػػػيف α≤ 0.05دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيا عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة ) ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ  : الثالثػػػػػػػةالفرضػػػػػػػية 

 عػػػػػزىالمعرفػػػػػي ت مػػػػػا وراءميػػػػػارات التفكيػػػػػر  فػػػػػي اختبػػػػػار األساسػػػػػيمتوسػػػػػطات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الرابػػػػػع 

 والتفاعؿ بينيما. لطريقة التدريس والجنس
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( بػػػػػػػػيف α≤ 0.05ال توجػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائيا عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة ) : الرابعػػػػػػػػةالفرضػػػػػػػػية 

 .طريقة التدريسلتعزى  االتجاه نحو العموـفي  األساسيمتوسطات طمبة الصؼ الرابع 

( بػػػػػػػيف α≤ 0.05) ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيا عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة : الخامسػػػػػػػةالفرضػػػػػػػية 

 .الجنستعزى إلى  االتجاه نحو العموـفي  األساسيمتوسطات طمبة الصؼ الرابع 

( بػػػػػػػيف α≤ 0.05ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيا عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة ) : السادسػػػػػػػةالفرضػػػػػػػية 

تعػػػػػػزى إلػػػػػػى طريقػػػػػػة التػػػػػػدريس  نحػػػػػػو العمػػػػػػوـ األساسػػػػػػيطمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ الرابػػػػػػع  اتجاىػػػػػػات متوسػػػػػػطات

 .يماوالجنس والتفاعؿ بين

 -:الدراسة أىمية   5.1

 .العممية  واألىميةالعممية  واألىميةالنظرية  األىميةىذه الدراسة في  ثالثة مجاالت:  أىميةتكمف 

 :النظرية األىمية1.5.1 

, وتقديـ ىتماـ في البحث التربوياالوالتربوية التي تناؿ  ,مفاىيـ الدراسة مف النظريات الفمسفية ؽانبث 

 .الطمبةمية ميارات التفكير ما وراء المعرفة لدى تصور جديد في تن

 :العممية األىمية   2.5.1

وعربيا في واقع  ,إلى جانب الدراسات المحدودة في مجاليا محميا تسيـ ىذه الدراسة أفمف المتوقع  

ىذه  ستناوؿومتغيرات ىذه الدراسة, حيث  ,والعربي في ضوء سياقات ,البحث التربوي الفمسطيني

تنمية , و (االعتيادية, التوليدية المتشابياتإستراتجية التدريس بمستوياتيا ) وىما, متغيرافالدراسة 

ومف  واتجاىاتيـ نحوىا,ةماالعمادة العمـو في  الرابعطمبة الصؼ لدى  ميارات التفكير ما وراء المعرفي
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ي تنمية ميارات ىذه االستراتيجية فالمتوقع أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى اثر 

, فعمى حد عمـ الباحث لـ يسبؽ تناوؿ بحثو عمى نحو مادة  واتجاىاتيـ التفكير ما وراء المعرفي العمـو

 الموضوع.في ىذا  التاليةأنموذجا لمدراسات  تشكؿوبالتالي  ,والعربي المستوى المحمي,

 العممية : األىمية  3.5.1

 ز وتنمي ميارات التفكير العميا لدى الطمبة.ساعدة المعمميف في تنمية استراتيجيات تعز م -

 ,بما في تقديـ طريقة جديدة لممعمميف في تدريس العموـ العامة نتائج ىذه الدراسة تسيـأف  إمكانية -

 . تطور المعرفة واىتمامات التربية العممية الحديثةو 

في التفكير ما وراء ـ يتنمية مياراتمساعدة الطمبة بفي  نتائج ىذه الدراسة تسيـمف الممكف أف  - 

 .واتجاىاتيـ نحو العموـالمعرفي 

في تصميـ المناىج الدراسية, أو المناىج  يمطور , و مصممي أف تفيد نتائج ىذه الدراسةإمكانية  -

 .وتنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبة ,تطويرىا بما يتالءـ

 :مصطمحات الدراسة  6.1

ر بط بيف موضوعيف متساوييف في مستوى العمومية ودرجة الصعوبة يجمع بينيما عناصأنيا عممية ر  :المتشابيات

.(2000)دروزة , لوفامشتركة بيدؼ جعؿ غير المالوؼ مأ  

طريقة لتدريس العموـ العامة يتـ فييا تقديـ المحتوى التعميمي عمى اختالفو أنيا  ويعرفيا الباحث إجرائياً 

وبيف ما ىو غير مألوؼ )المشبة(, لوجود عنصر  ,الب)المشبو بو(بالتشبيو بيف ما ىو مألوؼ لدى الط

 . التمخيصو باتباع الخطوات االتيو التمييد, وتقديـ المفيوـ, وتتـ  ,التماثؿ فيما بينيما
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وتكويف عالقة  ,وىي ربط الخبرات السابقة لدى المتعمـ بالخبرات الجديدة التي يراد لو تعمميا التوليدية:

المتعمـ مف بناء معرفتو مف خالؿ عممية توالدية يتمكف مف خالليا مف تعديؿ بينيما بما يمكف 

 (.2009 في ضوء المعرفة العممية الصحيحة )عفانة, التصورات البديمة, والخاطئة

مجموعة االجراءات التي يتـ مف خالليا توظيؼ قدرات طمبة الصؼ  أنيا ويعرفيا الباحث إجرائياً 

تيو:التمييد, التركيز, التحدي, باتباع الخطوات األوالتوصؿ الييا  ,معرفةفي توليد ال األساسيالرابع 

  . التطبيؽ

, والتوليدية, والتي المتشابياتوىي الطريقة الناتجة عف الدمج ما بيف طريقة  :التوليدية المتشابيات

 مؽ .التمييد المعمؽ, التركيز المعمؽ, التحدي المعمؽ, التطبيؽ المع تتمثؿ بالخطوات االتيو:

 المتشابياتوتدريسيا وفقا الستراتيجية  األساسيوتـ اختيار وحدة مف كتاب العمـو العامة لمصؼ الرابع 

 التوليدية.

وىي الطريقة التي يتبعيا معظـ المدرسيف في تدريسيـ, بحيث يتحمؿ المعمـ فييا  :الطريقة االعتيادية

االنشطة لتكوف تطبيقا مباشرا لما  عرضشرح, , المسؤولية ايصاؿ المعرفة لمطمبة, و تركز عمة التمييد

 غذية راجعة ليـ باالساعانة بالعرضتعممو مف مفاىيـ, ميارات, وتتضمف تقويـ أداء الطمبة, وتقديـ ت

الشفوي, والتمخيص عمى الموح, وينحصر دور الطمبة عمى االستماع, والمشاىدة, المشاركة أحيانا في 

    (.  2003) الفتالوي, الجوار و المناقشة

ويعرفو فالفؿ عمى أنو قدرة الفرد عمى التفكير في عمميات التفكير  :فوؽ المعرفيميارات التفكير 

الخاصة بو, فيو المعرفة بالعمميات المعرفية, وىذا يشير الى معرفة الفرد المتمركزة حوؿ عممياتو, 

الؿ المراقبة النشطة لتمؾ وانتاجاتو المعرفية, أو أي شئ يرتبط بيما, لذا فيو يكشؼ عف نفسو مف خ
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العمميات, والتنظيـ المتتابع ليا, واحداث التناغـ فيما بينيا بحيث تؤثر ىذه العمميات في الخصائص 

 .(2014أوالبيانات المخزنة بما يفيد في تحقيؽ األىداؼ)أبو رياش وأخروف, المتصمة بالمعمومات,

ميارات التفكير فوؽ  مقياسيا الطالب في وقيست في ىذه الدراسة إجرائيا بالعالمة التي حصؿ عمي

 ليذه الدراسة. المعرفي, والذي أعد خصيصا

وىو  ,أو القضايا ,أو الموضوعات ,أو الرفض لألشياء ,موقؼ انفعالي يتصؼ بالقبوؿ:االتجاه

والتي تتضمف معرفة كافية عف الموضوع  ,ال يتكوف لدى الفرد إال بناًء عمى مروره بالخبرة

 .(1002شواف,)نذي العالقة 

في ىذه الدراسة مف خالؿ عالمة الطالب عمى استبانة االتجاىات العممية  وتـ الكشؼ عنو

 . التي أعدت خصيصا ألغراض ىذه الدراسة

مجموعة الطمبة الذيف تبمغ أعمارىـ عشر سنوات حيث يكونوا في نياية المرحمة  :الصؼ الرابع

 ة.األساسي

 :حدود الدراسة7.1   

 :الحدود األتية لدراسة عمىانتائج تقتصر 

ناث( شماؿ الخميؿ مديريةفي  األساسيالرابع الصؼ  ةطمب :الحدود البشرية   .)ذكور وا 

   .2014/2015في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  :الحدود الزمانية

  ./ فمسطيفمديرية التربية والتعميـ / شماؿ الخميؿ  :الحدود المكانية 

 .الواردة فييااالجرائية دد نتائج الدراسة بالمصطمحات والمفاىيـ تتح :الحدود المفاىيمية
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 الفصؿ الثاني 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

 :لمقدمةا1.2   

في ونتائج دراساتيـ  ,الباحثيفؽ مواقؼ يوثت, و األدب التربوي المتعمؽ بيذا الموضوع ىذا الفصؿ تناوؿ

 .بند الدراسات السابقة

 (:اإلطار النظري )الخمفية النظرية   2.2

 :العمـو العامة1 .2.2

الوقت الحاضر دورا رئيسا في تسيير الحياة اليومية عبر الكرة األرضية,  تمعب العموـ بفروعيا في

ويقاس تقدـ الدوؿ بقدر ما تمتمكو مف طاقات عممية, وصناعية, ولذلؾ صنفت الدوؿ إلى دوؿ 

ال حظ ليا في العمـ صناعية متقدمة ودوؿ بدأ يدب فييا التقدـ العممي نامية, ودوؿ فقيرة متخمفة 

 (.2011المعاصر)العمري,
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لذا كاف لزاما عمى القائميف عمى التربية والتعميـ تخصيص جزء كبير مف التعميـ لمتربية العممية بغرض 

فيـ الإلى  يدؼ تىذه التربية العممية يجب أف  ,إعداد أجياؿ قادرة عمى اماـ التحديات التي تواجييـ

ومف  ,وصناعية ,ثورات عمميةجد عمى الحياة العممية المعاصرة مف يما  وتراعي كؿ ,صحيح لمعمـال

 (. 2009)انصيو, وثمراتو ,ارتباط حياة الناس بنتاج العمـ

والمبادئ  ,وتكويف المفاىيـ ,تطوير قدرة التالميذ عمى اكتشاؼ الحقائؽ وييدؼ منياج العموـ الى

, رسةتوظيؼ المعمومات خارج المد, و لمبادئ العممية المناسبة لبيئتيـوا ,ساب الحقائؽتك,وا بأنفسيـ

االتجاىات اإليجابية نحو  تنمية, و التركيز عمى المالحظة والتجريبو  ,تطوير ميارة التفكير العمميو 

 ( .2006)بخيتاف, العموـ

بحيث تتمكف مف تحقيؽ وقد عنيت الجيات الرسمية في فمسطيف عمى صياغة مناىج العموـ العامة 

يتعمميا الطالب خالؿ فترة محددة, التي سكافة المعمومات والميارات  ىذه االىداؼ مف خالؿ تضمينو

التي تضمف الترابط بيف المفاىيـ, وتحقؽ التكامؿ مع باقي المواد  وقد تعددت طرؽ تنظيـ المنياج

 األخرى.

الرئيسة بشكؿ تدريجي وفؽ المنيج الحمزوني لمفاىيـ العممية اومنيا المدخؿ المفاىيمي الذي يقدـ 

عرؼ عمى المفاىيـ والسابقة, والتوسع فييا, والذي يعتبر مف أىـ بحيث يوفر لمطالب القدرة عمى الت

فينالؾ المدخؿ البيئي الذي ينطمؽ مف بيئة  عميو وال يقتصر, المداخؿ التي ينظـ وفقيا المنياج

الطالب, بما يمكف الطالب مف ربط العموـ بالبيئة بما يمكنو مف التعرؼ عمييا, ومعرفة المشكاللت 

نسب لممنياج تبر األاوال العمؿ عمى ايجاد الحموؿ المناسبة ليا, وىذا المدخؿ يعالتي تعاني منيا مح

   (. 2013ية )نور,سغي المرحمة االاسا
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 النظرية البنائية:2 .2.2

ومف ىذه الفمسفات الفمسفة  ,وتعمميا ,لتعميـ العموـ ظيرت في السنوات األخيرة عدة فمسفات حديثة

ر اإليجابي الفعاؿ لمطالب أثناء عممية التعمـ مف خالؿ ممارسة لمعديد ترتكز عمى الدو  والتي ,البنائية

والتي ترتبط  تعتبر أساًسا لعدد مف الطرؽ المستخدمة في التدريس, مف األنشطة التعميمية المتنوعة

 .ارتباطًا وثيقًا بالمستحدثات التكنولوجية

التدريس, إذ تحوؿ التركيز مف  في االتجاىاتالبنائي أحدث ما عرؼ مف  االتجاه نحو الفكريعد  

األقراف وغير ذلؾ و العوامؿ الخارجية التي تؤثر في تعمـ الطالب مثؿ متغيرات المعمـ والمدرسة والمنيج 

التركيز وبذلؾ تـ مف ىذه العوامؿ, ليتجو ىذا التركيز عمى العوامؿ الداخمية التي تؤثر في ىذا التعمـ. 

لديو ا يتعرض لممواقؼ التعميمية مثؿ:معرفتو السابقة وما يوجد عمى ما يجرى بداخؿ عقؿ المتعمـ حينم

, وعمى قدرتو عمى التذكر, وقدرتو عمى معالجة المعمومات, ودافعيتو لمتعمـ, حوؿ المفاىيـمف فيـ 

عمى التسميـ بأف كؿ ما يبنى  ويرتكز الفكر البنائي ,وكؿ ما يجعؿ التعمـ لديو ذا معنىوأنماط تفكيره, 

خالؿ عمـ يصبح ذا معنى لو, مما يدفعو لتكويف منظور خاص بو عف التعمـ وذلؾ مف بواسطة المت

 .(2007)زيتوف, المنظومات والخبرات الفردية

وتطوير طرؽ التعميـ الجديدة؛  ,النظرية البنائية نظرية ميمة في عممية التعمـ حيث تعمؿ عمى توجيو

وىناؾ مميزات أربعة لمبنائية  ,تعميـخصوصًا في تعميـ العمـ, وىي نظرية تعمـ وليس نظرية 

والتعميؽ  ,تطبيؽ المعرفة الجديدة, أوالفيـ المخالؼ ,وىي:استخالص المعرفة السابقة, إيجاد اإلدراؾ

 .معرفة انعكاسات ذلؾ عمى التعميـو عمييا, 
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ـ عمى الفيـ, تركز البنائية عمى المتعّمـ ونشاطو أثناء عممية التعّمـ, وتؤكد عمى التعّمـ ذي المعنى القائ

مف خالؿ الدور النشط والمشاركة الفاعمة لمطمبة في األنشطة التي يؤيدونيا, بيدؼ بناء مفاىيميـ 

 ومعارفيـ العممية.

تؤكد عمى أىمية التعمـ مف خالؿ السياؽ, ولذلؾ لـ يعد يبؽ المتعمـ جامدا بؿ ال بد أف يكتسب 

 , عالـ متجدد ويبقى مستمرا بنفسو ليبقى في بد مف تطوير نفسوالمفاىيـ والمعرفة المتجددة, وال 

 ,قابيؿ) ومتفاعال معو ومع اآلخريف, وبذلؾ يستطيع حؿ مشاكمو الواقعية في مياـ ذات مغزى

2009). 

وترى النظرية البنائية أف الطالب المفكر يعمؿ عمى بناء معرفتو بنفسو مف خالؿ تفاعمو مع المواقؼ 

نج عنو التعمـ ذي المعنى لديو, فيي ترى أف التعمـ عممية ذىنية يتالمختمفة, التكيؼ المعرفي الذي 

 (.2005داخمية مثؿ التفكير )قطامي, 

 مفيـو التفكير: 2.2.3

 المعقدة المعرفية العمميات في تتمثؿ عناصر ثالثة مف يتألؼ معقد مفيـو عمى أنو التفكيرؼ يعر 

 وىتبمح خاصة معرفة إلى باإلضافة يؽ,والتطب ,كالفيـا, تعقيد واألقؿ ,المشكالت حؿ رأسيا ىموع

)ابو  والميوؿ ,االتجاىات والسيما المختمفة الشخصية والعوامؿ االستعدادات توفر مع والموضوع المادة

 .(2010ره, دعا

 أو ,بعمؿ أثناءالقياـ الذات مع المستمر الداخمي الحوار مف نوع وىو نشطة, ذىنية عممية :والتفكير

 حؿ عند الحاؿ ىو كما التعقيدغ بال اأمر  يكوف وقد ,اليقظة أحالـ في الحاؿ ىو كما بسيط ذىني نشاط

 (.2007,زيتوف )القرارات واتخاذ ,المشكال
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 خصائص التفكير:

 ,عنو الصادر السموؾ مف اعميي يستدؿو  ,اإلنساف عقؿفي  تحدث معرفية عممية بأنو التفكير يتميز

 ميا.ح أجؿ مف يتبعيا التي الخطوات في يبدو رياضية مسألة حؿ عند التمميذ تفكيرف

 المعمومات في تغير ذلؾ عف وينشأ أمامو المتاحة المعمومات معالجة فييا يتـ ة,داخمي عممية التفكيرو 

 .المشكمة أو المسألة لحؿ ليقود

 في ىذا ويبدو, الحؿ عنو وينتج ,المشكمة أو ,المسألة حؿ نحو فيتجو السموؾ, تقود موجية عمميةوىو 

 (.2010رة,د)أبو عا لمحؿ المؤدية الخطوات نظاـو  تتابع

 مكونات التفكير:

 لؼ التفكير مف أربعة أبعاد ىي:أيت

يـ, التذكر, التحميؿ,  االساسية: والتي تشتمؿ عمى التحديد, جمع البيانات, التنظ ميارات التفكير -

 غيرىا.و  ,التوليد

  . المقارنة, وغيرىا الحظة,عمميات التفكير: والتي تتضمف عمميات معرفية بسيطة مثؿ الم -

 واالبداعي: حيث ييدؼ االوؿ الى التقييـ ويكممو االخير في االبتكار. ,التفكير الناقد -

  (2014ىنطش, ابو  ي عممية التفكير لدي المتعمـ )الميتا معرفة: الذي ييدؼ الى التفكير ف -

 بػالبعد الرابع ايضا  عمى ويطمؽ
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 التفكير فوؽ المعرفي: 4.2.2

 :التفكير فوؽ المعرفيمفيـو 

ثارة لمبحث, ويرجع في  يعد مفيوـ ما وراء المعرفة مف أكثر موضوعات عمـ النفس المعرفي حداثة وا 

 وأفكار منظريو مف أمثاؿ ديوي, وثورندايؾ. اصولو إلى عمـ النفس,

يدة حيث ركزوا اىتماميـ في القدرة عمى معالجة المشكالت ذىنيا, ونقميا لممواقؼ االخرى, و الجد

 (.2011)كاظـ, التطوير الذاتي والفعؿ التأممي الذي يتضمف القدرة عمى التقويـ الذاتي, و 

أوؿ مف استخدـ مفيوـ التفكير ما وراء المعرفي في البحث التربوي, وقد الحظ  flavelويعتبر فالفؿ 

المعرفة تقود  فالفؿ أف األفراد يقوموف بمراقبة فيميـ, واألنشطة المعرفية األخرى, أي أف ما وراء

الطالب إلى تقويـ االختيار, و تقويـ األىداؼ المعرفية, واالستراتيجيات التي تمكف الطالب مف تنظيـ 

 المعرفة, وتؤدي األخطاء التي تقع في ىذه المراحؿ الى حدوث االخفاؽ في عممية التعمـ.

باره طريقة مف طرؽ وقد حظي ىذا لموضوع بالكثير مف البحث, واالىتماـ مف قبؿ الباحثيف باعت

)ابو بشير, تيجيات التفكير ما وراء المعرفيتدريس التفكير, واف المفكر الجيد يجب أف يستخدـ استرا

2012. ) 

 وعمى الرغـ مف حداثة المفيـو اإل أف االدبيات التربوية تورد العديد مف التعريفات, نذكر منيا:

 ,لفرد بالعمميات المعرفية وميكانيـز التنظيـ عف المعرفة, ووعي ا والتأمالت التفكير في التفكير

 (.2007المستخدـ لحؿ المشكالت )عفانة والخزندار, 
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  ويعرفو فالفؿ عمى أنو قدرة الفرد عمى التفكير في عمميات التفكير الخاصة بو, فيو المعرفة

عرفية, بالعمميات المعرفية, وىذا يشير الى معرفة الفرد المتمركزة حوؿ عممياتو, وانتاجاتو الم

أو أي شئ يرتبط بيما, لذا فيو يكشؼ عف نفسو مف خالؿ المراقبة النشطة لتمؾ العمميات, 

والتنظيـ المتتابع ليا, واحداث التناغـ فيما بينيا بحيث تؤثر ىذه العمميات في الخصائص 

 )أبو رياش وأخروف, أو البيانات المخزنة بما يفيد في تحقيؽ األىداؼ المتصمة بالمعمومات,

2014). 

  ويعرؼ أنو معرفة الفرد عف تفكيره, واسموب ممارستو لو, و التي تتضمف عمميات تخطيط, و

مراقبة, و تأمؿ, وادراؾ, وتقويـ, ومراجعة لعمميات التفكير, مف التعرؼ الى المسار الذي 

ذا كاف في االتجاه الصحيح أـ ال يتبعو أثناؤ دراستو الي موقؼ مف المواقؼ, تحديد ما إ

 (.2007, )خطاب

 :أىمية التفكير فوؽ المعرفي 

 توفير عمى تساعد التعمـ المختمفة مواقؼ في المعرفة وراء ما اتيجياتتر اس استخداـ أف التربويوف يرى

 يأتي: ما تحقيؽ في تسيـ أف ويمكف ,رالتفكي عمى تبعث تعميمية بيئة

 لمعرفي.امتالؾ ميارات التفكير فوؽ او , مساعدة الطمبة عمى التفكير الذاتي -

 (.2007والخبرات التي يكتسبونيا ) خطاب,  ,يادة وعي التالميذ بمعارفيـز  -

 .تحسيف قدرة الطمبة عمى االستيعاب -

 تحسيف قدرة الطالب عمى اختيار الطريقة االنسب لتعممو. -
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, وتنظيميا اتاحة الفرصة أما الطالب لمقباـ بدور ايجابي يفي جمع المعمومات, اختيارىا, -

 (.2012عممية التعمـ )ابو بشير,  ءقييميا أثنات, و ومتابعتيا

 . تحقيقيا المطموب األىداؼ أو ت,بالمخرجا التنبؤ عمى الطالب مساعدة -

 . ومشكالت جديدة ,مواقؼ في وتوظيفيا ,المعمومات استخداـ عمى الطمبة قدرة تنمية -

 .(2008والمادة التعميمية  )قشطة,  ,تنمية اتجاىات ايجابية نحو التعمـ -

 ساليب المتاجة لعممية التعمـ.األو  ,دة الطمبة عمى االستفادة االمثؿ مف الوسائؿمساع -

 .( 2014, ) جبيميأفضؿ  بطريقة التفكير عمى القدرة زيادة خالؿ مف أفضؿ تعمـ تحقيؽ -

ار, ومواجية الكـ اليائؿ مف المعارؼ المتاحة, ك, واالبتتنمية القدرة لدى المتعمـ في التجديد -

 .داـ التكنولوجياالمدعمة باستخو 

كير فتنمية التتمكيف الطالب مف توليد االفكار االبداعية, والوعي باساليب المعالجة العقمية, و  -

وقدرتو عمى  ,والتعامؿ مع المعرفة ,التعمـت الناقد, واالبتكاري, نتيجة لوعي الطالب باستراتيجيا

 .(2011, جراح وعبيداتالاستخداميا في مواقؼ جديدية )

 (.2012والتطبيؽ )عبد القادر,  وة بيف النطرية,جطمبة عمى تخطي الفمساعدة ال -

 :ميارات التفكير فوؽ المعرفي

 تي:ميارات التي يمكف تحديدىا باألعرفي عمى مجموعة مف الميشتمؿ التفكير ما وراء ال

 ادراؾ التكوينات المعرفية. -
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                                                                       .(2008 )قشطة, ةالمعرف ـظيتن -

 ة,نواحي القو  معرفة مف فييا بما ,المعرفية لعممياتو الفرد معرفة ينات المعرفية مفو التك وتتكوف

 تستخدـ ىذه متى, و أيف وادراؾ ,ـالتعم أثناء المستخدمة االستراتيجيات ومعرفة لديو, والضعؼ

 .(2012 بو بشير,أ)ات تيجيترااالس

 ظيـ المعرفي,نالرصد الذاتي المعرفي, والتو  التخطيط عمى المتعمـ ـ المعرفة مف خالؿ قدرةويتـ تنظي

 .( 2013 )الزبيدي, , والتقويـالتعمـ أثناء أدائو وتعديؿ ,المتابعة

( أف التفكير ما وراء المعرفي يتضمف ثالث ميارات تتمثؿ في التخطيط, (Kriewialdt,2001ويرى 

, ويحدد ة, ويرتب الخطوات, وينظـ المصادث يختار المتعمـ الطريقة المناسبوالمراقبة, والتقويـ حي

, واالبقاء عمى اليدؼ الذي يسعى لتحقيقو في بؤرة أثناء القياـ بالتخطيط العقبات التي يمكف اف تواجيو

أثناء  ومتى يمكف االنتقاؿ لمرحمة جديدة االىتماـ ضمف ميارة الضبط ومعرفة متى يتحقؽ اليدؼ,

في حيف أف القدرة عمى معرفة مدى تحقؽ األىداؼ, وفعالية التعمـ,  ,اـ بالميمة, أو النشاطالقي

 . التقويـوتقديرىا ضمف 

 يمكف تحديدىا بالميارات األتية:   

وفييا يتـ تحديد األىداؼ, ووضع الخطط التي يتـ مف خالليا دراسة المادة العممية ميارة التخطيط : 

 وضع األىداؼ الرئيسة أماـ عينو. المحددة, بما يساعده عمى

 وتتضمف ميارة التخطيط مياـ عدة منيا:

تحديد اليدؼ, واختيار االستراتيجية المناسبة, وترتيب تسمسؿ الخطوات, وتحديد العقبات المحتممة, 

 .وبةالمرغوطرؽ التغمب عمييا, والتنبؤ بالنتائج 
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ومتابعة المتعمـ تي يتبعيا المتعمـ لدى تعممو, وىي تتضمف مراقبة األفعاؿ الميارة المراقبة والتحكـ: 

كمما ألدائو أثناء التعمـ, ونقده, وتصحيحو لألخطاء التي يرتكبيا, والمكافأت التي يقدميا المتعمـ لنفسو 

, والعقاب الذي يفرضو عمى نفسو عند فشمو بالقياـ بالميمات, ونجاحو في تحقيؽ ىدفورصد تطوره, 

 الوعي, واالىتماـ, والشعور لدى المتعمـ.وىي تتطمب درجة عالية مف 

ميارة التقييـ: فييا يقـو المتعمـ بالتحقؽ مف مدى تحقيؽ األىداؼ المرصودة في البداية, ومقارنة ما تـ 

  . (2013 )سجدية,الوصوؿ اليو باأل ىاؼ المرصودة سابقا 

 :مكونات التفكير فوؽ المعرفي   

 المعرفي وقد ظيرت عدة تقسيمات منيا:اختمؼ العمماء في مكونات التفكير فوؽ 

(. االكثر شيوعا حيث يرى اف التفكير فوؽ المعرفي ينقسـ الى yore,1998ويعتبر تقسيـ يور )

 قسميف مجاليف رئيسيف :

 المجاؿ األوؿ : التقويـ الذاتي لممعرفة )الوعي( ويتضمف ثالثة أنواع لممعرفة:

 المعرفة التقريرية. -

 المعرفة االجرائية. -

 المعرفة الشرطية. -

 المجاؿ الثاني: االدارة الذاتية لممعرفة, ويشمؿ

 التخطيط. -
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  .التتظيـ -

 .التقييـ -

 

 :متطمبات التفكير فوؽ المعرفي في التدريس

 المعرفة: تتطمب معرفة الطالب لطبيعة التعمـ, وعممياتو, وأغراضو, واستراتيجيات التعمـ الفعاؿ. -

يو بالعمميات, واالجراءات التي يقوـ بيا لموصوؿ لمنتاجات المطموبة الوعي: معرفة المتعمـ ووع -

 وتتضمف الوعي بنفسو , والبيئة المحيطة, وبطرؽ التعمـ المالئمة.

مكونات التفكير 
  فوؽ المعرفي 

االدارة الذاتية 
 لممعرفة

التقويـ الذاتي 
 لممعرفة

المعرفة 
 الشرطية 

 

المعرفة 
 االجرائية 

 

المعرفة 
 التقريرية

 التقييـ

 

 التخطيط التنظيـ
 

 لىعي ا

 ثبلمفبهيم  

 الىعي 

 ثبلمصطلحبد   

 

 الىعي 

 ثبلقىانين  

 

 ادراك

 الخطىاد  
 

 ادراك

 النمبرج 

 ادراك

 التراكيت 

 معرفخ 

 الشروط
 

 معرفخ

 االسجبة 
 

 معرفخ 

 الحلىل
 

 تحذيذ 

خطط و 

 خطىاد

 

 تحذيذ 

 عالقبد 

تعذيل أو تجذيل 

 استراتيجيخ
 

 تحسين سيبق 

 

 وضع مخطط

 

 يذ تحذ

 أخطبء 
 

 تهيئخ ظروف 

 
 تبكذ من الحل 

 
 تعذيل نتبجبد 
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 الى طبيعة القرارات التي يتخذىا المتعمـ اعتمادا عؿ ما لديو مف معارؼ مختمفة التحكـ: وتشير -

 (. 2014أبورياش واخروف, ( و) 2012)عبد القادر, 

 :دور ميارات التفكير فوؽ المعرفي في التدريس

 يمكف تحديد دور ميارات التفكير فوؽ المعرفي في التدريس في العمميات األتية:

معالجة المعمومات: حيث يعد الطالب مسؤوال عف اتخاذ القرارات التي كانت في السابؽ مف  -

ومات وىذا يتطمب منو القياـ بمعالجة مسؤوليات المعمـ مثؿ اختيار الطريقة المناسبة في جمع المعم

 (2012)الباوي ومسمـ, . المعمومات المتوفرة لديو, و اتخاذ القرار المناسب بذلؾ

التعامؿ مع المعمومات: تزيد مف كفاءة الطالب وميارتو في البحث عف المعممومات الالزمة  -

 ومياراتو.والحصوؿ عمييا, و كيفية التعامؿ معيا, واالرتقاء بمستويات التفكير 

والتفكير السميمة, واالتجاىات  ,لب عمى اكتساب عادات التعمـطاعادات التعمـ: تزيد مف قدرة ال -

 االيجابية نحوه.

)عزاـ  والتجارب العممية وصوال لتحقيؽ النتاجات المطموبة ,والميمات ,التعمـ المنظـ األنشطة -

 (.2014( )ابو ىنطش, 2013وطالفحة, 

 :كير فوؽ المعرفياستراتيجيات تنمية التف

تعمؽ بيا يتو المعرفية, وأي شئ يعرفيا ىنسي عمى انيا: معرفة الفرد الخاصة بعممياتو الذىنية ونتاجا

 (.2014ابو رياش وأخروف, )
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 عمى تجعموو  وتوجييو, المعمـ بمساعدة بيا المتعمـ يقـو تفكير (: أنيا عمميات2008, يا ) قشطةويعرف

 وبعد وأثناء ,قبؿ منيا باليدؼ وعيو خالؿ مف , وذلؾةالتعميمي يمةالم خالؿ المعرفي بسموكو وعي

 .  األخرى العمميات وباقي ,المشكالت وحؿ والتخطيط لذلؾ, ,وفيميا ,المعمومات لتذكر التعمـ

 يتفؽ معظـ التربوييف عمى اف ما وراء المعرفة يتكوف مف مكونيف أساسيف ىما:و 

واستراتيجيات التعمـ ليتمكف مف استخداـ  تفكيره عف خصالش أي معرفة المعرفة عف المعرفة:   -

 المناسب لتعممو.

)ابو رياش وأخروف,  التنظيـ الذاتي لمكانيزمات التفكير: مثؿ السيطرة عمى المعرفة, والمعمومات   -

2014.) 

 معرفةال وراء التي يمكف مف خالليا تنمية ميارات التفكير ما , واالستراتيجياتالطرؽ مف العديد توجدو 

 وىي:لدى الطمبة 

 يتبادلوا أف يدرسونو الذي الموضوع عف النظر بغض لمتالميذ المفيد : مف التساؤؿ الذاتي -1

 المادة تتناوؿ أسئمة بوضع أنفسيـ ىـ يقوموا وأف نفوسيـ, في الدرس عنواف الذي تركو االنطباع

 . تعمميـ عممية وبعد وأثناء قبؿ يدرسونيا التي الدراسية

 استخداـ التالميذ في يبدأ وحيف ومعرفًيا, ودافعًيا انفعالًيا بناء تخمؽ أنو إلى األسئمة ىذه اعميةف وترجع

 معالجة أف إيجابية, ويبدو أكثر بدور ويقوموف تعمميـ عف بالمسؤولية شعوًرا أكثر يصبحوف األسئمة

 حياتيـ ومواقؼ تيـ السابقة,خبرا إطار في لمتعمـ لمنظر التالميذ دوافع تثير األسئمة بطريقة المعمومات

 المستقبؿ في استخداميا المدى, ويجعؿ بعيدة الذاكرة في المعمومات تخزيف احتماؿ يزيد مما, اليومية

 .يسيًرا أمًرا متنوعة مواقؼ وفي
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 وتتكوف ىذه الطريقة مف ثالثة مراحؿ وىي:

 ويشجعيـ عمى مف قبؿ المعمـ, الدرس موضوع تبدأ بتعريؼ الطمبة :التعمـ قبؿ ما مرحمة -

 :  األسئمة ىذه ومف المعرفة وراء ما عمميات تنشيط بيدؼ وذلؾ الذاتي, التساؤؿ

 الموضوع؟ ىذا مف أتعممو أف يجب الذي ما

 الموضوع؟ ىذا عف أعرؼ أف أريد ماذا

 الموضوع؟ ىذا عف أعرفو الذي ما

 (.2014) ابو رياش وأخروف,  ميًما؟ الدرس موضوع يعتبر لماذا

 ,الدرس موضوع حوؿ السابقة الطمبة معارؼ , و خبرات عمى مـ مف طرح االسئمة التعرؼوييدؼ المع

ثارة اىتمامو معيا  استخدمت ما إذا االختفاء تقاـو القبمية التصورات أو المسبقة, المعرفة إف حيث وا 

 تشكيؿ تحديد في المعمـ يساعد القبمية التصورات ىذه عمى والتعرؼ التقميدية, التدريس استراتيجيات

 .عممًيا المقبوؿ المفيـو إلى الوصوؿ عمى التالميذ ومساعدة ,التعمـ خبرات

 ىذه ومف المعرفة لدى الطمبة, وراء ما عمميات الى تنشيط تيدؼ ىذه المرحمة: التعمـ مرحمة -

 : األسئمة ما يأتي

 اآلف؟ أسأليا أف أريد التي األسئمة ما -

 وتعممو؟ ىذا لفيـ لخطة أحتاج ىؿ -

 النشاط؟ ىذا إلتماـ أحتاجو الذي الوقت ما -
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 المراد الموضوع حوؿ عرفتيالم يحتاج التالميذ والتي الطمبة, لدى الغامضة الجوانب تتضححيث 

 يجب التي والقواعد الالزمة, والخطوات األنشطة, إلجراء والمواد المطموبة األدوات تحديدو   دراستو,

 واإلرشادات  قبؿ المعمـ, مف وضعت التي ىداؼواأل إتباعيا, والزمف, الواجب تذكرىا, والتعميمات

 التدريس أثناء أذىانيـ في بيا عمى االحتفاظ التالميذ يساعد وظاىر ومباشر, صحيح, بشكؿ وتقديميا

 .بعد فيما أدائيـ لتقييـ فرصة وتعطييـ

التي  تيدؼ ىذه المرحمة الى مساعدة التالميذ في تناوؿ و تحميؿ المعمومات: التعمـ  بعد ما مرحمة -

 توصموا الييا , وتوظيفيا في مواقؼ جديدة .

 ؟ تعممتو الذي ما -

 ؟ الموضوع ىذا في معرفتو أردت ما كؿ عمى أجبت وىؿ  -    

 ؟ األخرى حياتي جوانب في المعمومات ىذه استخدـ كيؼ -

 لي؟ بالنسبة أىميتو حيث مف الموضوع تجاه شعوري ما -

 ؟ جديد جيد لبذؿ أحتاج ىؿ -

 لدييـ ما وتصحيح, لدييـ فيما يتعمؽ بموضوع الدرس الغامضة الجوانب اكتشاؼ بةالطم يستطيع كما

, الجديدة والخبرة كؿ مف المعرفة بيف التفاعؿ نتيجة المعنى خاطئة .بما يمكنيـ مف بناء مفاىيـ مف

 .دافعيتيـ نحو التعمـ تنمي و مشابية, مواقؼ إلى المكتسبة وخبراتيـ معارفيـ بشكؿ يمكنيـ مف نقؿ
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 مفاىيـ تحت تندمج التي الفرعية المفاىيـ شبكة عف : وىي عبارةالمفاىيـ مخططات استراتيجية -2

 وصوال الى المفاىيـ عمومية, ابتداء مف المفاىيـ األكثر بيف المفاىيـ ىرمية عالقات خالؿ مف عامة

 (.2007)زيتوف,  االقؿ عمومية

راتيـ, وحدوث التعمـ ذي المعنى, و يساعد عمى وخب يتمكف الطمبة بمساعدة المعمـ مف بناء معارفيـ,

 (.2008,  )قشطةتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدييـ 

 التمخيص : استراتيجية -3

 العمؿ اختصار أو تكثيؼ أو تقطير بعممية يكوف ما أشبويص عمى انو خوبيستر التم سصؼ قامو ي

 .األساسية الرئيسة ليةاألو  أفكاره إلى زوائد مف بو مما يمحؽ الكبير القرائي

عادة المقروء النص الختصار ومرونة بوعي المتعمـ يستخدمو عمؿ خطة ا:أني كما وتعرؼ عمى   وا 

 األفكار عمى التركيز في قدراتو الطالب يختبر بحيث األصمي النص يضارع جديد نص في بنائو

 والضرورية الميمة النقاط كؿ صياغة إعادة في نجح قد كاف إذا عما نفسو ويسأؿ, لمموضوع األساسية

 (.2012) ابو بشير, : االتية الميارات عمى الطالب تدريب ينبغي ذلؾ, يتـ ولكي ووضوح باختصار

 . لمنص المحورية الفكرة تحديد كيفية  -

 . الزائدة والتفاصيؿ الحشو تجنب  -

 .(2012المتعمـ)االحمدي,  بأسموب النص بناء إعادة -

 وتطويرىا, التفكير, عمميات توضيحىذه االستراتيجية الطمبة في  اعدتس: التفكير عف التحدث -3

 أوضاع في المشكالت حؿ مف خالؿ بصوت مرتفع التفكير عمى ويمكف مساعدة الطمبة وتحسينيا,
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 يستمع زميمو أف حيف في التفكير في عممياتو المشكمة , ويصؼ عف التالميذ أحد يتحدث حيثب ثنائية

 مف صغيرة مجموعات خالؿ مف ويمكف أف تتـ تفكيره, توضيح مساعدا لو عمى األسئمة لو ويوجو لو,

 (.2014) ابو رياش واخروف,  التالميذ

 : السجالت النقاش و استخداـ -4

وخاصة  عند المتعمميف, المعرفة وراء بميارات التفكير ما تعمؿ عمى رفع مستوى الوعي, والمعرفة  

 األشياء عف ويتحدثوا مالحظاتيـ الطمبة بسجالت يسجموا ييا يحتفظفو  ,ميارة الضبط, والمراقبة

 تواجييـ, التي الصعوبات عمى تغمبيـ كيفية عف تعميقاتيـ ويدونوا لدييـ المتناقضة أو الغامضة

 . (2012وأيف, ومتى, و كيؼ استخدموىا؟ ) ابو بشير,  والطرؽ التي استخدموىا لحميا

 تعمميـ, , وتنظيـطتخطي عف مسؤوليف التالميذ يصبح أيًضا وفييا :الذاتي والتنظيـ التخطيط -5

 وأف يخطوىا, خطوة كؿ يدرؾ وأف بو قاـ ما منيـ كؿ يعي أف عمى يساعد التالميذ أف لممعمـ ويمكف

 مع يتفؽ وبما فردي بشكؿ الالزمة المساعدة لو يقدـ وبالتالي تمميذ كؿ لدى طبيعة التفكير عمى يقؼ

 . حاجاتو

 التعمـ دورة وبيف المعرفة  وراء ما استراتيجيات بيف يجمع نموذج وىي :المعرفة اءور  ما تعمـ دورة -6

  السماحاعتمادىا عمى االنشطة, و يميزىا ما وأىـ المعرفية, األفكار البنائية لبعض ترجمة تعد التي

 ونيايسأل سوؼ التي األسئمة عمى وتدريبيـ ,ومناقشتيا متعاونة, أفكارىـ بصورة عف بالتعبير لمطمبة

 :مراحميا االتية مف مرحمة كؿ خالؿ

 .المفيـو استكشاؼ مرحمة -

 .المفيـو تقديـ مرحمة -
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 .المفيـو تطبيؽ مرحمة -

 .(2011)امبو سعيدي و البموشي,  المفيوـ تقييـ مرحمة -

أو الميمة التي  النشاط في بداية: يعرفو ال الذي وما يعرفو الذي ما تحديد عمى التالميذ تشجيع -7

الطمبة,  بتشجيع البدء ويمكف سابقة, مف خبرات لدييـ ما لتوضيح بحاجة يكونوف طمبةال بيا يقـو

 حيث يعمؿ المعمـ عمى اعطاء الطمبة ال يعرفونو, الذي وما يعرفونو الذي ما توضيح عمى ومساعدتيـ

 مع أو البعض بعضيـ مع سواء وقت أي في استخداميا كيفية , وتوضيحيياعم لتدرب الكافي الوقت

 . يـأنفس

 الميارات تدريس وفيميبس مدخال في لولف مف كؿ اقترح:وفيميبس لولف المعرفة وراء ما مدخؿ -8

 : اآلتية الخطوات الميارات فوؽ المعرفية, باتباع بعض تنمية في الباحثوف استخدمو الذيو  المعرفية,

 .الميارة تقديـ -

 .المعمـ بواسطة النمذجة -

 .المتعمـ بواسطة النمذجة -

 والشرح والمالحظة التنبؤ بعمميات حيث يقـو الطمبة :والشرح المالحظة و التنبؤ عمميات استخداـ -9

 التالميذ يقـو حيث الذي يدرسونو, الموضوع توضيح معرفتيـ حوؿ عمى القدرة لدييـ مما ينمي

 ووصؼ بمالحظة, يقوموف ثـ لدييـ, األولية األفكار يوضح التنبؤات, وىذا ىذه أسباب عف بتنبؤاتيـ

 . (2012)ابو بشير,  وتنبؤاتيـ مالحظاتيـ التعمـ,و المقارنة بيف أثناء يحدث ما

 : دور المعمـ في تنمية التفكير فوؽ المعرفي 
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 يمعب المعمـ دورا رئيسا في تنمية, و تطوير ميارات التفكير المعرفي لدى الطمبة مف خالؿ:

مختمفة عمى الطمبة و تييئة البيئة إثارة تفكير الطمبة بشكؿ مستمر مف خالؿ طرح التساؤالت ال -

 (.2011المالئمة المحفزة عمى التفكير المستمر )غبايف, 

تشجيع التالميذ عمى طرح االسئمة الغريبة, وغير المألوفة, و السماح ليـ بالتعبير عف أفكارىـ  -

 ووجيات نظرىـ المختمفة.

تتيح لمطالب القياـ بأداء المياـ توغير مصادر التعميـ المختمفة مف كتب, ووسائؿ تعميمية مختمفة,  -

 ( .2003, سعادة) واألنشطة التعميمية وصوال الى تحقيؽ النتاجات المطموبة

 (.2009)عفانة والجيش,  طرح االسئمة لمكشؼ عف التصورات لدى الطمبة والمتعمميف -

 ضوع.مساعدة التالميذ في معرفة, والتوصؿ الى ما يعرفونو, وما اليعرفونو مف خبرات حوؿ المو  -

التوجيو, واالرشاد المستمراف, والدائماف لمطمبة, والميسر مف خالؿ مساعدو الطمبة في تخطي  -

 (.2011,) غبايف,(2008, )قشطة ف أف تواجييـ أثناء تعمميـي يمكالصعوبات الت

 

 : دور الطالب في التفكير فوؽ المعرفي 

 سيـ.التمرف و التدرب المستمراف في طرح االسئمة المختمفة عمى انف -

 التعرؼ عمى جوانب الغموض لديو حوؿ معرفتو بالموضوع. -

 القياـ باألنشطة, والمياـ المطموبة لتحقيؽ االىداؼ. -
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 العممية, والتأمؿ في التغييرات التي طرأت عمى المعرفة لدييـ  اعادة النظر بالمفاىيـ, واالفكار -

 (. 2011)امبوسعيدي والبموشي, 

 معمميات االدراكية., لالتقييـوالمتابعة, و  ,التخطيط -

 خاد القرارات.تالقدرة عمى استخداـ االستراتيجيات المناسبة في حؿ المشكالت, وا -

 اكتساب ميارات عقمية تمكنو مف التعمـ الذاتي المستقؿ. -

 التحكـ في التفكير. -

 .(2014)ابو رياش واخروف, والتعمـ االيجابي الفعاؿ ,الفيـ -

 يالمعرف فوؽ التفكير بتعمـ تتعمؽ مبادئ

 ىنالؾ مجموعة مف المبادئ التي تتعمؽ بالتفكير فوؽ المعرفي ومنيا:

وفييا يتـ التركيز عمى عمميات العمـ ومياراتو في التوصؿ الى المعارؼ والحقائؽ  :العممية -

 العممية.

 التشخيص الذاتي: وفيو يتعرؼ الطالب الى خبراتو وطرؽ تعممو, وكيفية تنظيميا. -

 ب الى كيفية توظيؼ معارفو في مواقؼ جديدة.الوظيفية: حيث يتعرؼ الطال -

التأمؿ الذاتي: وفيو يتـ التعرؼ الى مجموعة الخبرات لديو وجوانب الضعؼ والقوة لديو وطرؽ  -

 (.2012تنميتيا, وتوظيفيا)عبد القادر, 
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والوجدانية لمحصوؿ عمى  ,وفوؽ المعرفية ,يشير الى التفاعؿ بيف الجوانب المعرفية الوجدانية: -

 عاؿ.تعمـ ف

 السياؽ: ضرورة الوعي بالسياؽ الذي تـ التعمـ فيو لمعرفة طيفية توظيفيا في المواقؼ الجديدة -

 .(2008)قشطة, 

:بيف استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي  العالقة  وتدريس العمـو

  ,العموـ تعمـ, وتعميـفيـ, و  في عمميات في فيـ  كبيرة أىمية ذات المعرفة وراء ما تعد استراتيجيات

 سيتعممونيا, التي الميمة أو ,الموضوع حوؿ تعمميـ يفيموا أف يجب العمـو في المتعمميف ألفوذلؾ 

 في تعمميـ. المعنى بناء مف أجؿ المعرفية استراتيجياتيـ وتنظيـ تعمميـ, ومصادر

 اءور  ما وفي ظؿ التجدد الدائـ, والكبير في المعارؼ, والمعمومات في ىذا المجاؿ فإف استراتيجيات

)ابو في بناء معارفيـ وتجديدىا  , و فعاليةالمعرفة تمكف الطمبة مف اف يكونو أكثر ايجابيا ونشاطا

 .(2008(,)قشطة ,2008بشير, 

لتنمية التفكير فوؽ المعرفي  ,البنائية النظرية التي انبثقت مف والنماذج االستراتيجيات مف العديد وىناؾ

 :التعمـ التوليدي, األتية, و المتشابياتاستراتيجية  منياو التي 

 :المتشابيات 5.2.2

 :المتشابياتاستراتيجية  مفيـو

اكتسبيا  قدمفاىيـ ما لدى الطالب مف  عمى تعتمدىذه االستراتيجية  اف( 2008,عفانو والجيش) يرى

لوفة الى ذىف لذا فإنيا تقرب المفاىيـ غير المأ ,سابقا عندما تعرض عميو مفاىيـ جديدة غير مالوفة
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مفاىيـ والمفاىيـ الجديدة غير المالوفة  متشابية بيف ما لديو مفعناصر الالجاد وذلؾ بإي ,تعمـالم

ف النوعيف مف المفاىيـ, يجاد عالقة ومشابية بيالمتعمـ وذلؾ بإومدركة لدى  ,لوفةلتصبح األخيرة مأ

المفاىيـ التي سبؽ  مف بنيةاستراتيجية المتشابيات ميمة في بناء المعرفة في دماغ المتعمـ عمى وتعد 

ومفاىيـ  ,و مف خبراتيدلاة فعالة تسيؿ عممية بناء المعرفة لدى الطالب عمى ماكما وتشكؿ أد, تعمميا

 .سابقة موجودة في بنيتو المعرفية

 Analogy)( أف ىناؾ عدة مصطمحات تشير إلى المماثمة وىي2012كما تورد الحراحشة )

Strategy)  المماثمة ,(Models) النماذج ,(Metaphors) ,المجازات (Analogy) المشابية ,

(Synectics) .تألؼ االشتات, وجميعيا تشير الى جعؿ غير المألوؼ مألوفا 

عممية ربط بيف موضوعيف متساوييف في مستوى العمومية ودرجة  نياأ (2000)دروزة,ا وقد عرفتي

 ركة بيدؼ جعؿ غير المالوؼ مالوفا.الصعوبة يجمع بينيما عناصر مشت

بانيا مف خالؿ النظر في نقاط المشكمة وتحميؿ جميع عناصرىا مف كفاءة المتعمـ ويرى جوردوف 

او  ,وقدرتو عمى الوصوؿ الى حموؿ واستنتاجات معرفية تؤدي بنا الى النظر الى المألوؼ غريبا

مى إنتاج تحميال كامال بما يزيد مف قدرة المتعمـ عالمتشابيات تحميؿ عناصر المشكمة  وتتطمب ,العكس

ثـ استنادا الى جوردوف باعتماد المشابيات عمى  ,لى كؿ ما يحتمؿ مف حموؿإفكار توصؿ بو أ

 :انيزمات اجرائية ىيميك

 مشابية مباشرة -1

 مشابية شخصية  -2

 (.2010,الشافعي) مختصر متعارض -3
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بيف نوعيف مف  يـ, ويميزبأف المتشابيات عممية تحديد التعرؼ أو الشبو بيف المفاى ويرى تراجسيت

 المفاىيـ وىما:

المفيوـ المعروؼ لدى الطمبة )المشبو بو(, والمفيـو غير المعروؼ لدى الطمبة)المشبو( والمفيـو 

, العممي الجديدي الذي يمثؿ اليدؼ مف عممية التدريس, والذي يسعى المعمـ لتحقيقو لدى الطمبة

  (.2013)يونس, مشابية انطالقا مما لدييـ مف مفاىيـ

 :المتشابياتمية استخداـ استراتيجية أى

 المتشابيات اىمية كبيرة في حياتنا العممية, والعممية و التي تتمثؿ  فيما يأتي: تمثؿ

 تساعد المتعمـ في التعرؼ عمى أفكار جديدة مما يجعؿ مف الغريب مألوفا بالنسبة لمطالب. -

لديو المتمثؿ بمحدودية المعرفة  تسيـ في تنمية ميارات التفكير لدى الطالب وكسر الجمود الفكري -

 (.2010)الشافعي,  لديو

تسيـ في فيـ المفاىيـ المجردة والغير الشائعة مف خالؿ التركيز عمى التشبيو مع الواقع المعاش  -

 االختالؼ بيف المفاىيـو مف قبؿ الطالب ومعرفة اوجو الشبو 

 زيادة دافعية الطمبة لعممية التعمـ والتعميـ. -

 مو المعرفي , وزيادة حصيمة الطالب المعرفية.المساىمة في الن -

بر ة التي تطالب بتوظيؼ استراتيجيات حديثة تعطي الدور االكثجيات الحديو االستفادة مف الت -

 (.2013)العضيمة,التوصؿ الييا , و لمطالب في عممية بناء المعرفة
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والخبرات الجديدة,  ,, والمفاىيـفاىيـ السابقةمالتعتبر أداة فعالة في الربط بيف الخبرات, و  -

 والبناء عمييا.

تصيف خ, والممالئو, والمعمـز تمفة مع خالمعارؼ المو  ,مساعدة الطمبة في مناقشة المفاىيـ -

 , ويثير دافعيتيـ نحو التعمـ.شكؿ يزيد مف فيـ الطالب لممفاىيـب

ؼ عمى تطبيؽ المفاىيـ التي تعمموىا في مواق هيساعد بماة الطالب عمى التعميـ تنمية قدر  -

 (.2012جديدة )محمد وشناوة, 

 :المتشابياتأىداؼ استخداـ استراتيجية 

 بما يأتي: المتشابياتاستخداـ استراتيجية في كتابيما أىداؼ  (2008يورد )عفانة والجيش, 

تنشيط الجانب االيمف مف الدماغ مف خالؿ مالحظة التشابيات بيف االشياء, وايجاد العالقات  -

 بينيا.

لخاطئة في بنية الطالب المعرفية, بما يحسف قدرات الطمبة التخيمية, والتفكيرية, تعديؿ المفاىيـ ا -

 وخاصة المتعمؽ منيا في معالجة المعمومات.

مساعدة المعمـ عمى تدرس موضوعات غي طبيعة العمـ لكوف العمماء يستخدموف ىذه المنيج في  -

 التوصؿ الى فيـ الظواىر المختمفة.

 تعمميـ بالحياة الحياة اليوميةى الطمبة, ألنيا تمكف الطمبة مف ربط جعؿ عممية التعمـ محببة لد -

 (.2011)امبوسعيدي والبموشي, 
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 :المتشابياتالمسممات التي تقـو عمييا استراتيجية 

 عمى ثالثة مسممات ىي: ,المتشابياتتقـو استراتيجية 

يادة فاعميتيا لالفراد, أف العممية االبداعية قابمة لموصؼ, والتحميؿ بحيث يمكف تنشيطيا وز  -

 والجماعات.

 فسيا.نايبة جعمميات االيالمجاالت المختمفة لتقوـ عمى ال أف كؿ ظواىر االبداع في -

أف الطرؽ المختمفة لحؿ المشكالت, وأىميا التمثيؿ المباشر ليا النتيحة نفسيا سواء بالنشاط  -

 االبداعي الفردي أو الجماعي.

 :بالبنائية  المتشابياتعالقة 

خداـ, أو التشبييات في التدريس الى النظرية البنائية في التدريس, وفييا ييقوـ المتعمـ ببناء تيرجع اس

 المعرفة بنفسو.

يقوـ بتعديؿ الفيـ الخاطئ بديو وىذا ما يتـ في ىذه الطريقة إذ يقوـ االلطمبة ببناء معرفتو مف خالؿ و  

و بتفاعمو  مع المعمـ في التشبييات التي يقدميا, لذا اقراح التشيبييات المناسبة لمظواىر الطبيعية, ا

 (.2011)امبوسعيدي والبموشي,  فإت ىذه الطريقة ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظرية البنائية

 :المتشابياتمكونات استراتيجية 

 تكوف مف: المتشابيات( أف استراتيجية 2002) زيتوف, يرى

 .مات غير المشتركة ) االختالفات (ركة, والسموضوع المشابية, والمشبو بو, والسمات المشت
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 ( بالشكؿ االتي:2008كما حددىا)عفانو والجيش, 

المشبو وىو المفيوـ الغير مألوؼ الذي يقارف بالمفيـو المألوؼ وىو المشبو بو ومعرفة أوجو الشبو 

 واالختالؼ.

 :المتشابياتخطوات استراتيجية 

( و)القواسمة وأبو غزلة, 2008وردىا)عفانة والجيش,طوات أخعدة  المتشابياتتتضمف استراتيجية 

 :االتي( في كتابييما تتمثؿ ب2012

 تحديد المفاىيـ المراد تدريسيا لطمبة. -

 توجيو التالميذ نحو المتشابيات لممفيـو المراد تعممو القريبة مف خبراتيـ. -

 تقديـ التشبيو أثناء شرح الدرس. -

 والمفيـو المشابو. ,ضوع االساسيالتعرؼ عمى نقاط الشبو بيف المو  -

 راء المقارنات بيف المفاىيـ لتحديد أوجو الشبو, واالختالؼ بيف المفاىيـ.جا -

 عمؿ الممخص حوؿ المفاىيـ التي تـ دراستيا. -

 :المتشابياتفي استراتيجية  الطالبدور 

 يتمثؿ دور الطالب في ىذه االستراتيجية باألتي: 

 . معالجتيا يتـ التي القضايا تجاه حاسيسواأل المشاعر باستشارة ترتبط ذىنية عمميات ممارسة -
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 . السابقة خبراتيـ الطمبة فييا يستخدـ ,وفاعمة نشطة حيوية ممارسة -

 . ومتناقضة ,مباشرة وغير ,مباشرة متشابية عالقات وايجاد ,وتذكر ,ربط عمميات اجراء -

 (.5100)حميد, بالموضوع طترتب ومكثفة وذاتية مباشرة استعارات الستحضار الطالب حث -

 :المتشابياتفي استراتيجية  المعمـدور 

 االتي:بيتمثؿ دور المعمـ 

 .بما يمكف الطمبة مف تحقيؽ اليدؼ المطموب تشبييات توليد في الطمبة بيف تعاوني جو اقامة -

 . (2000,عبد المعطي) التشبييات ليدو ت جمسات في لالندماج المتردديف الطمبة تشجيع - 

 . صحيح بشكؿ المواقؼ رؤية عمى قدرتيـ ريطو الطمبة المختمفة وت ستجاباتا تقبؿ -

 أو واالفكار مألوفة غير وخبرات كأفكار المألوفة االفكار مع التعامؿ عمى الطمبة مساعدة -

 . مألوفة خبرات أو, كأشياء المألوفة غير االشياء

 (. 2010ي, ) الشافع,(2011)حميد , والمواد الالزمة لمطمبة ,االدواتتوفير  -

 استراتيجية التعمـ التوليدي 6.2.2

 :التعمـ التوليدياستراتيجية  مفيـو

لتي انبثقت تعددت التعريفات التي تناولت استراتيجية التعمـ التوليدي كأحدى االستراتيجيات المعرفية ا

 منيا:مف النظرية البنائية, 
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ة بعتكوف مف ار تو  وتسكي لمتعمـنموذج يعكس رؤية فيج عمى انيا Shepardsonشيباردسوف  تعريؼ

 الطور التمييدي, الطور التركيزي )البؤرة(, والطور المتعارض أو اطوار تعميمية وىي:مراحؿ 

 (.2009, وفنون) , والتطبيؽ)التحدي(

قدرة الطالب عمى توليد اجابات مشكمة ما ليس : عمى انيا Chin and Brownشايف وبراوف  وتعريؼ

ير مألوفة بالنسبة ليـ, وليس لدييـ المقدرة عمى غة إذا كانت المشكمة لدييـ حؿ جاىز ليا وخاص

 (.2013,نواجحةاستدعاء الحقائؽ المتعمقة بيا ) ال

 , وتكويف عالقةالسابقة لممتعمـ بالخبرات الالحقةربط الخبرات أنيا  (2009)عفانة والجيش, تعريؼو 

, يستخدميا في تعديؿ التصورات البديمة, يةليدابحيث يبني المتعمـ معرفتو مف خالؿ عممية تو بينيما 

  . واالحداث الخاطئة في ضوء المعرفة العممية الصحيحة

 : التعمـ التوليدي أىداؼ استراتيجية

ومتشعبة حوؿ التصورات البديمة مف اجؿ  ,ات منطقيةقجانبي الدماغ مف خالؿ ايجاد عال تنشيط -

واالستيعاب لممواقؼ  ,ة المتعمـ عمى الفيـبناء في بنية الدماغ عمى اسس حقيقية تزيد مف قدر 

 .التعميمية

والتناقضات في المفاىيـ المواقؼ, واحالؿ المفاىيـ محؿ  ,أفكار جديدة تحؿ التعارضات توليد -

 (.2009)عفانة والجيش, المفاىيـ الخاطئة 

 أىمية استراتيجية التعمـ التوليدي:
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ريس العموـ كأحد النماذج المعتمدة عمى التعمـ أىمية أنموذج التعمـ التوليدي مف دوره في تد تأتي

ونقؿ الخبرات لبناء الخبرات الجديدة المتكونة لديو , البنائي في الوصوؿ بالطالب إلى ما وراء المعرفة

 مرتبطة بيا مف خالؿ استراتيجيات اخرى تمكنو مف بناء المعرفة لديو.في مواقؼ جديدة 

 مفمعرفتو مف قبؿ الطالب بحيث يبني الطالب عمى الفيـ واعتماده عمى التعمـ ذي المعنى القائـ 

, وضرورة أف يبني الطالب معرفتو برات السابقة المتكونة لديوربط الخبرات الجديدة الالحقة بالخخالؿ 

لنفسو مف خالؿ مجموعة مف العمميات التوليدية التي يستخدميا في تعديؿ الخبرات الساذجة, وغير 

 (. 2011, ىجرس) المعرفة الصحيحة  ديو لموصوؿ الىالصحيحة ل

اطئة المتكونة وتعديؿ التصورات الخ ,طمبة الدراسيكما يزيد استخداـ النموذج التوليدي مف تحصيؿ ال

وتنمية القدرات العقمية, , , والناقدختمفة, كالتفكير االبتكاري, واالبداعيالتفكير الم لدييـ, وتنمية انواع

تمفة التي تواجو خئية المالتربية الخمقية تنمية الوعي بالمشكالت البيوالمعمومات الوظيفية, واكتساب 

 .(2009,)قابيؿ والميارات الحياتية المختمفةالطالب في حياتو اليومية, 

 :التعمـ التوليدي نموذجتيجية استر إلالمالمح االساسية 

ستقبميا مف خالؿ معرفية تؤثر عمى المعمومات التي يأف االفكار الموجودة في بينية المتعمـ ال -

 حواسو.

أف االفكار الموجودة في بينية المتعمـ المعرفية تؤثر في نوعية المعمومات التي يمكف الحصوؿ  -

 عمييا مف حيث التجاىؿ, أو مزيدا مف االىتماـ.

يصاؿ المعمومات لمطمبة ليس بالضروري اف إلو المعمـ فالمدخؿ المحسوس الذي يمكف أف يوظ -

 لطمبة.يعني نفس المعنى لدى ا



41 

الربط بيف المعرفة الجديدة التي يتمقاىا, والخبرات السابقة الموجود لديو لموصوؿ الى تعمـ جديد  -

 بمعنى جديد.

ر المعنى الجديد لمتعمـ الذي توصؿ اليو مف خالؿ مقارنتو بالمعاني يعمؿ الطالب عمى اختبا -

األخرى المداخؿ الحسية االخرى الموجودة لديو سابقا أو المعاني التي توصؿ البيا مف حالؿ 

 سابقا و الخبرات الجديدة التي تمقاىا. ويكوف التعمـ بتكويف الروابط بيف ما تعممو

بيف ما لديو مف خبرات تحزف المعمومات التي توصؿ الييا الطالب مف خالؿ تكويف العالقات  -

لتي كونيا بيف سابقة وما تمقاه مف معمومات جديدة و تزداد قوة التخزيف مف خالؿ قوة الروابط ا

 المعمومات, والعمميات الذىنية التي استخدميا في تكويف تمؾ الروابط.

 :استراتيجية التعمـ التوليدي كتطبيؽ لنظرية فيجوتسكي

التي يمكف تطبيقيا, راتيجية التعمـ التوليدي تطبيؽ لنظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية ستتعتبر ا

عمى العمميات التفكيرية التي تنتج  االستراتيجية ىذه وتعتمد التعميـ,واالستفاة منيا في عممية التعمـ و 

في الحياة اليومية  التي قد يواجييا وتعديؿ التصورات البديمة ,في فيـ المفاىيـ العمميةعف عمؿ الدماغ 

 (.2009,ضيير)

تعتمد عمى ربط لذا فإف التعمـ التوليدي ينشأ عندما يتـ استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي التي 

 لموصوؿ الى تعمـ ذا معنى لدى الطالب.الخبرات السابقة لدى الطالب بالخبرات الجديدة التي يتمقاىا 

وتوجد عدة استراتيجيات لتدريس التفكير فوؽ المعرفي وزيادة القدرة عمى استيعاب المفاىيـ, ويوفر ىذا 

د الرضا )عب التي تالئمو وطالبو خالؿ تعميميـة يجيتراتسالتنوع المساحة الكافية لممعمـ في استخداـ اال

 (.2012, والكبيسي
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 :عناصر استراتيجية التعميـ التوليدي

 ,تمعةيمكف استخداميا بشكؿ منفرد أو مج ةستراتيجية التعمـ التوليدي مف اربعة عناصر رئيساتتكوف 

 ومترابطة وىذه العناصر ىي:

 ى الطمبة مف خبرات سابقة حوؿ المفيوـ.االستدعاء: وفي ىذه العممية يتـ استرجاع ما لد -

, وتيدؼ ىذه : وفييا تتكامؿ المعرفة الجديدة التي يتعمميا مع ما لديو مف خبرات سابقةالتكامؿ -

 .ية الى جعؿ المعمومات اسيؿ تذكراً العمم

التنظيـ: وتعتبر ىذه المرحمة أكثر تقدما, وفييا تنظـ المعرفة الجديدة مع الخبرات والمعارؼ  -

 قة المتكونة لدى الطالب.الساب

: وتيدؼ الى زيادة ارتباط المعارؼ الجديدة بالخبرات السابقة لدى الطالب والتوسع االسياب -

 (.2013, العمري)  الكبير في فيـ وتطبيؽ الخبرات في مواقؼ جديدة

 :مراحؿ استراتيجية نموذج التعمـ التوليدي

 اتيجية في اربعة مراحؿ وىي:يتـ التدريس داخؿ الغرفة الصفية وفقا ليذه االستر 

 :مرحمة التمييد 

, االكتشاؼو  ,ي ىذه المرحمة يتعرؼ المعمـ إلى بتجييز المواد واالدوات الالزمة لعممية االستقصاءوف

 .(2011)أمبو سعيدي والبموشي,  االسئمة التي سيطرحيا عمييـو 
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وخبرات  ,أفكار إلىالتعرؼ و  االسئمة المتعمقة بالدرس, حتوجيو الطمبة لطر وتيدؼ ىذه المرحمة الى 

موعة مف االسئمة أو طرح مج, عممي لموضوع الدرسأف يتـ مف خالؿ عرض ويمكف  ,سابقةالطمبة ال

  وتالمس مشكالتو. ,وتنطمؽ مف الوقع ,ومتناقضة تثير خبراتيـ ,ؼ محيرةأو عرض مواق

وؿ الموضوع وصوال الى براتيـ السابقة وأفكارىـ حنقاش مع الطمبة لمتعرؼ الى خاثارة الثـ  مفو 

 (.2009) قابيؿ,  الالحقةوالخبرات, والبناء عمييا في المراحؿ  ,توضيح تمؾ االفكار

 :مرحمة التركيز 

وتقديـ مجموعة  ( طالب,6-4تضـ ) في ىذه المرحمة يتـ توزيع الطمبة في مجموعات صغيرة

أو , أو تعديؿ المفاىيـ الخاطئة اكتساب المفاىيـ,منتاجات المطموبة مثؿ لالتي تيدؼ لمتوصؿ األنشطة 

 (.2009والمفاىيـ وغيرىا )قابيؿ,  ,العالقات بيف الحقائؽ

وبيف المفاىيـ  ,العالقات بينياو  نتباه الطمبة إلى المفاىيـ المطموبة,ا زركيتو  ,وفييا يقوـ المعمـ بتوجيو

 وذلؾالتي تواجييـ , ومساعدتيـ في تجاوز الصعوبات مف خالؿ طرح األسئمة عمييـالسابقة لدييـ, 

, يمية المختمفة, متابعة المجموعات أثناء اندماجيا في عمؿ الميمات التعميميةمعالتتقديـ السقاالت ب

داء ديدة مف خالؿ العمؿ في مجموعات ألويتركز عمؿ الطالب خالليا بالتعرؼ الى المفاىيـ الج

 الجديدة وما لديو مف خبرات سابقةاولة الربط بيف تمؾ المفاىيـ حمواالنشطة المختمفة, و  ,اتمالمي

 (.2012)الجيني, 

 :مرحمة التحدي 

اتاحة الفرصة لمطمبة لمتعبير عف وجيات نظرىـ المختمفة, والنتائج التي توصموا الييا مف وفييا يتـ 

 (.2012)الرضا والكبيسي, خالؿ النشاطات, والميمات المختمفة 
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 عرفو وما التمييدي الطور في المعمـ يعرفو كاف ام بيف والتحدي العممية, المصطمحات إعادة تقديـ

 (.2013, حةالنواج) أثناء التعمـ

بحيث يعرض   مناقشتيا,و نتائجيـ, ويتركز دور المعمـ فييا عمى اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض 

طرح ومف ثـ يقوـ بإعادة منتاجات المطموبة, ل, لمتوصؿ مناقشتيا مع باقي الطمبة, و نتائجيـ الطمبة

لطمبة مف خبرات, ابحيث تشكؿ تحدي مع ما لدى , والتي تشكؿ المفاىيـ المستيدفة المصطمحات

 .(2009 ,ضيير)ومفاىيـ سابقة 

 :مرحمة التطبيؽ 

, ضيير) في حؿ مواقؼ جديدةما توصؿ اليو خالؿ المراحؿ السابقة  بتوظيؼوفييا يقوـ الطالب 

2009.) 

ونتائج جديدة في  ,والتوصؿ الى تطبيقات ,حؿ المشكالتحيث تستخدـ ىذه المفاىيـ كادوات وظيفية ل

 .(2013,ةالنواجح) مواقؼ حياتية مختمفة

يتركز دور المعمـ فييا بتصميـ مجموعة مف المواقؼ, واألنشطة بحيث تمكف الطالب مف توظيؼ 

 (.2012الجييني, )حميا ي تجاوز تمؾ المواقؼ, و والمعرفة التي اكتسبيا ف ,المفاىيـ

 :التعمـ التوليدينموذج استراتيجية ـ في المعم دور

 يأتي: دور المعمـ في ىذه االستراتيجية بما يتمثؿ

 المرتبط بالموضوع.التعرؼ إلى خبرات الطمبة السابقة  -

 التخطيط المسبؽ, والدقيؽ لعممية التدريس وفقا لمطريقة. -
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 موجو ومرشد لمتالميذ في مراحؿ الطريقة المختمفة. -

االولية التي لديو الى  لتي تمكف الطالب مف االنطالؽ مف المعرفةيمثؿ المعمـ الحمقة ا -

 (.2009)قابيؿ, خبرات المستيدفة الو  ؼ,المعار 

 ( أف دور المعمـ في ىذه الطريقة يتمثؿ بػ:2007ويرى زيتوف )

 إثارة دافعية الطمبة وتشويقيـ لموضوع التعمـ. -

 تقسيـ الطمبة وتوزيعيـ في مجموعات. -

 الزمة لمطمبة بما يحقؽ النتاجات في كؿ مرحمة مف المراحؿ.تقديـ المساعدة ال -

تمفة المختمفة, وعرض النتاجات المخة واالنشط البيئة الصفية المناسبة لمقياـ بالميمات, توفير -

 التي توصموا الييا.

ف مفاىيـ , والخبرات التي تمكف الطالب مف تطبيؽ ما تعممو متصميـ مجموعة مف المواقؼ -

 .حميا ومعارؼ جديدة في

 :دور الطالب في استراتيجية التعمـ التوليدي

 يتمثؿ دور الطالب باالتي:

 جابة عمى االسئمة التي يطرحيا المعمـ.اإل -

 .(2012 )الجيني,والميمات المطموبة ,داء األنشطةاالندماج في أ -

 في مجموعات.صياغة المفيوـ بشكؿ جماعي بعد التفاوض فيما بينيـ  -
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 .مختمفة مف خالؿ حمقة النقاش المفتوحة لتقديـ ما يعرفونووأفكاره ال ,ابداء أرائو -

 (.2009)قابيؿ, تنفيذ التجارب العممية المختمفة, واختبار ما توصموا اليو مف نتائج  -

, المعرفيةنيتو ؿ مقارنتو بالمعاني الموجود في بالقياـ باختيار المعنى الذي تـ التوصؿ اليو مف خال -

 (.2013,العمري) ا الييا خالؿ العمؿ في مجموعاتو أو بالمعاني االخرى التي توصم

ما يعني , وىذا دود المعرفة الى ما وراء المعرفةالتعمـ, ويعبر حتجاوز حدود التعمـ الى ماوراء  -

 .(2012 الجيني,)صوؿ الى مزيد مف التعمـ استمرارية لمتعمـ في الح

مى االسئمة المختمفة بشكؿ عاالجابة حؿ المشكالت التي تواجيو, و توظيؼ الكتاب المدرسي في  -

 .(2012) فنونة, جماعي

 تطبيؽ المعرفة التي توصموا الييا في واقؼ جديدة, واالستفادة منيا في حؿ المشكالت الحياتية. -

والتعيير عمى المعرفية البنى المعرفية الجديدة, أو زيادتيا اثناء القياـ بتطبيؽ  ,التعديؿبالقياـ  -

 (.2009عفانة والجيش, )المفاىيـ التي توصموا الييا

وقد اشارت نتائج العديد مف الدراسات الى فاعمية االستراتيجيات المنبثقة مف النظرية البنائية في تشكيؿ 

  . بة, والتي تنبثؽ منيا كال االستراتيجيتيفاالتجاىات االيجابية لدى الطم

 :االتجاىات   7.2.2

 ,وحاجاتو ,ورغباتو ,ترتبط بمشاعر الفرد تيالتعد االتجاىات مف الجوانب الوجدانية األساسية, 

 يستدؿ عمييا مف سموؾ الفرد, أو مف استجاباتو المفظية لمقاييس االتجاىاتالتي و  ,ومعتقداتو ودوافعو,

 .(2005,اليويدي)
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وىناؾ العديد مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوـ االتجاه وتختمؼ عنو بدرجات متفاوتة مثؿ الميوؿ واآلراء  

نما  ,والروح المعنوية, وال تقتصر االتجاىات عمى المكونة الوجدانية ,والعادات ,والدوافع, توالمعتقدا وا 

واستعدادًا  ,والسموكية بما يجعؿ الفرد أكثر تييؤاً  ,تتضمف تفاعؿ ىذه المكونة مع المكونتيف المعرفية

 .(2005) نصر اهلل,بطريقة معينة نحو موضوع االتجاه لكي يسمؾ 

 :اتاالتجاى مفيـو

 :أف االتجاه , والتي منياات التي تناولت االتجاىات كمفيوـي العديد مف التعريفيورد االدب التربو 

كما  .(2001)نشواف,موقؼ انفعالي يتصؼ بالقبوؿ, أو الرفض لألشياء, أو الموضوعات, أو القضايا 

ماعية بارزة تكويف افتراضي يتضمف استجابة محفزة عندما يواجو الفرد مثيرات اجتيعرؼ بأنو 

مجموعة مف المكونات المعرفية واالنفعالية السموكية التي ( بأنو 2001ويعرفو زيتوف ) (.2002)عالـ,

تتصؿ باستجابة الفرد أو الطالب نحو قضية, أو موضوع, أو موقؼ, وكيفية تمؾ االستجالة مف حيث 

 .القبوؿ, أو الرفض

 االتجاىات  مكونات

 : ومتكاممة وىي ,كونات متداخمةممفيـو االتجاه مف ثالثة يتكوف 

والححج التي يمتمكيا الفرد  ,والمعتقدات ,يشمؿ ىذا المكوف مجموعة المعارؼ: المكوف المعرفي -1

والمعتقدات قد تكوف صحيحة وقد تكوف مجرد اعتقادات ال  ,عف موضوع االتجاه اال أف ىذه األفكار

 .الموضوعية والمعرفية الصحيحة تقـو أال عمى الخرافة, لذا ينبغي اف تدعـ بالحقائؽ
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فالمشاعر  ما,واالنفعاالت التي يصدرىا الفرد نحو موضوع  ,المشاعر يشمؿ :المكوف االنفعالي -2

واالرتياح في حيف تتضمف المشاعر  ,والتأييد ,والفرح ,والتعاطؼ ,والمحبة ,االيجابية تتضمف االحتراـ

 .والكره والرفض ,ومنيا الخوؼ ,السمبية

ومف  ,: مجموعة مف السموكيات التي يعمميا الفرد مف خالؿ إدراكو المعرفي لياوف السموكيالمك -3

المصري, ) وانفعاالتو ,ر االتساؽ بيف معارفوومف المفترض اف يظي ,استجابتو االنفعالية ليذه المعرفة

2013.)  

   :في تعميـ العمـو االتجاىات

ؽ باالتجاىات في تعمـ العموـ فيناؾ االتجاىات العممية ىنالؾ أمراف البد مف التميز بينيما فيما يتعم

((Scientific Attitudes(( واالتجاىات نحو العمـو ))    . ((Attitudes to science   

والتي تحدث في العقؿ  ,فاالتجاىات العممية تعني تمؾ العمميات العقمية التي يتصؼ بيا التفكير العممي

لى معمومات كافية لدراسة اإلحداث والظواىر مف اجؿ الوصوؿ إلى مثؿ المالحظة الدقيقة لموصوؿ إ

 .وغيرىا ,وعدـ التحيز ,وتقديـ األدلة, والموضوعية ,التعميمات, والدقة في الوصؼ

أو موضوعات  ,فيي تمؾ المشاعر التي تتولد لدى الفرد نحو دراسة العمـ :أما االتجاىات نحو العمـ

أو الرغبة  ,أو الكراىية ,الميوؿ( فالميؿ حالة انفعالية تتصؼ بالحبوىذا مانطمؽ عميو ) ,عممية معينة

 ,حياءتجاىات نحو موضوع عممي معيف كاألنوع أخر مف االتجاىات وىو اال وىناؾ, أو عدميا

وعدـ رغبو في دراسة مثؿ  ,والكيمياء والفيزياء...الخ فقد يتولد لدى المتعمـ أثناء مروره بالخبرات رغبو

 .(2001نشواف,) ىذه الموضوعات
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 :وظائؼ االتجاىات 

 والتوحيد دوف تفكير أو ,مف االتساؽ بنوعوتفاعمو مع اآلخريف  ,وأفعالو ,تعكس سموؾ الفرد في أقوالو

عمى تفسير ما نمر بو مف مواقؼ وخبرات واعطائيا معنى  وبطريقة تكاد تكوف ثابتة كما وتساعد ,تردد

 .تفسيرهأف االتجاه يحدد السموؾ و وداللة بمعنى 

تعمؿ عمى اشباع كثير  حوؿ بعض االشياء والمواقؼ, المعرفيةواالنفعالية, و  ,تنظـ العمميات الدافعية

أبو ) التقدير مف الدوافع والحاجات النفسية واالجتماعية كالحاجة إلى القبوؿ االجتماعي والحاجة إلى

 ( .2012دوابو,

   :خصائص االتجاىات

وليست وراثية  ,مكتسبةوالتي تميزىا عف غيرىا حيث أنيا  ,لخصائصتتميز االتجاىات بمجموعة مف ا

ي عالقة الفرد مع اقرانو اجتماعية تؤثر فولكنيا تنظـ مف خالؿ الخبرات, و  ,فيي ال تتولد مع الفرد

 والعكس.

تية اكثر مما ىي ذا تعتبرو  ,تعمؿ كموجيات لمسموؾ كونيابالسموؾ  التنبؤ ويمكف مف خالليا

والتغير حيث أنيا تتصؼ  ,والتقويـ, وقابميتيا لمتعديؿ ,قابمة لمقياس ف قياسيا أي أنياموضوعية, ويمك

 .(2005 ,اليويدي)نتاج الخبرة  لكونياتأثر بخبرة الفرد وتؤثر فييا, , وتبالثبات, واالستمرار النسبي

 مصادر االتجاىات: 

 ىالبيئة أحد, تعتبر مع محيطو تفاعؿ الفردمف مجموعة مف المصادر التي ي وتنمو ,تتكوف االتجاىات

ووجيات النظر المختمفة التي يتمسؾ بيا الكبار في البيت أو فييا, المصادر التي يعيش الطالب 

أو خارجيا تمثؿ مصادر االتجاىات التي غالبًا ما يستوعبيا بطريقة ال شعورية مثؿ  ,المدرسة
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 ,والخبرات ,ووسائؿ األعالـ ,ةودور العباد ,الجماعةدوف تحيز, وكذلؾ  ,والدقة ,الموضوعية

  .وتغيرىا ,وتنميتيا, معب دورًا ساىمًا في تشكيؿ االتجاىاتتواالجتماعية  ,الثقافية والتاثيرات ,والتجارب

أو سمبية نتيجة ليذه العمميات التي  ,أف تنمي اتجاىات ايجابية ليا العمميات الفعمية المباشرة يمكفو 

تحقؽ لو  ماعندف ,ومواقؼ ,بخبراتعند مروره ف الفرد وأمشكمة,  أو يقوموف بيا أثناء دراستيـ لموضوع

وقد تكوف , والسرور فأنيا تنمي اتجاىات أيجابية نحو محتوى ىذه الخبرات ,وشعر بالرضا ,اشباعات

 عميؽ. أثرالخبرات صادمة وليا 

النظاـ حينما و  ,ةبصورة فجائية في الحاالت والمواقؼ االنفعالية الشديداالتجاىات تتكوف  ويمكف أف 

 .(2005نصر اهلل,) نحوىا لدى الطمبةوغيرىا ايضًا يولد اتجاىات  ,يفرض قوانينو في المدرسة

  :قياس االتجاىات

وتختمؼ ىذه المقاييس عف االختبارات التحصيمية  في قياسيا, ,والميوؿ ,مقاييس االتجاىات تستخدـ

كما ىو الحاؿ في االختبار التحصيمي , إنما  في أف الفقرات الواردة ىنا ال تكوف صحيحة او خاطئة

 يراىا مناسبة.نترؾ الحرية لممفحوصيف في تحديد مشاعره بالدرجة التي 

وبعضيا خماسية فقد يكوف مقياس الرتب  ,درجات مختمفة بعضيا ثالثية ىذه المقاييستستخدـ  

(( الخماسي مع تحديد Likertبالقبوؿ أو الرفض خماسيًا كما ىو شائع االف وىو مقياس ليكرت )) 

 .درجة الحياد مثؿ أوافؽ جدًا, أوافؽ, ال ادري, ال أوافؽ, أرفض تماماً 

الموافؽ والموافؽ جدًا تكوف اتجاىتو ايجابية ولكف الموافقة فقط اقؿ درجة ايجابية في اتجاىاتو  

بدرجات  اما المفحوص الذي ال يوافؽ, ويرفض تمامًا فواضح أف اتجاىاتو سمبية ولكف ,لمتمييز

ولتقدير ما اذا كانت حصيمة اتجاىات الفرد ونحو الموضوع سمبية أو ايجابية تجمع الدرجات  متفاوتة.
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وقد يأخذ قياس  ؼ الفرد أو اتجاىتو نحو الموضوع.عمى جميع الفقرات فيكوف المجموع مثاًل لمواق

أو ال يحب )ال االتجاىات والميوؿ شكاًل آخر , فأما أف يحب )يرغب( المفحوص في الموضوع 

 . (2001يرغب( )نشواف, 

 وسيقـو الباحث بالدمج بيف خطوات االستراتيجيتيف معا لموصوؿ لتطبيؽ االستراتيجية المطموبة كاالتي:

 التوليدية:  المتشابياتاتيجية استر  8.2.2

 :التوليدية المتشابياتاستراتيجية مفيـو 

, بما وصؿ الى ما يشابو المطروح لدييـ مف المفاىيـالطريقة التي يقوـ الطمبة فييا بالتعرؼ, والتوىي 

مف خالؿ الخطوات المتضمنة  يساعد الطمبة مف تنمية ميارات التفكير المعرفي, و فوؽ المعرفي لدييـ

   . فييا

 :التوليدية المتشابياتخطوات استراتيجية 

 ثؿ الخطوات باالتي:وتتم

  المواد واالدوات الالزمة لعممية االستقصاء  بتوفير وفييا يقوـ المعمـ :المعمؽمرحمة التمييد

أو المواقؼ المتناقضة,  ,ليـ ,والمفاىيـ التي سيقدمياواالسئمة التي سيطرحيا عمييـ واالكتشاؼ,

وتيدؼ ىذه المرحمة لمتعرؼ الى ما لدى الطمبة مف خبرات . والمشكالت التي تمس حياتيـ اليومية

ثارة النقاش حوليا, ا سيتـ تعممولم سابقة, ومفاىيـ مشابية  , و الوعيبما يمكف الطمبة مف التفكير وا 

  .متعمقة بالموضوعما لدييـ مف معارؼ, وخبرات سابقة ب
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  ( 6-4في ىذه المرحمة يتـ توزيع الطمبة في مجموعات صغيرة تضـ ) :المعمؽمرحمة التركيز

كتساب اطالب, وتقديـ مجموعة األنشطة التي تيدؼ لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة مثؿ 

تنظيـ خبراتيـ, ومعرفتيـ و  نتباه الطمبة إلى المفاىيـ المطموبة,ا زركيتتوجيو و و , المفاىيـ

لممفاىيـ االخرى المشابية  يمكنيـ مف التوصؿ , والتفكير فييا بشكؿ عميؽحوليا السابقة

قاط , وكذلؾ نواجراء المقارنات بينيا لمتعرؼ الى أوجو الشبو بيف المفاىيـ ,لممفيوـ المطروح

مف خالؿ طرح األسئمة عمييـ, ومساعدتيـ في تجاوز الصعوبات التي , االختالؼ فيما بينيا

الميمات التعميمية  أداءالمجموعات أثناء اندماجيا في عمؿ الطمبة في متابعة و تواجييـ, 

الطالب بالتعرؼ الى المفاىيـ الجديدة مف خالؿ العمؿ في مجموعات مثؿ دور ويتالمطموبة, 

اولة الربط بيف تمؾ المفاىيـ الجديدة وما لديو مف ح, ومات واالنشطة المختمفةمالميب لمقياـ

يجاد المفاىيـ المشابية لياخبرات سابقة  ., واجراء المقارنات فيما بينيا, وا 

 واالتي توصم ـلياعمامف التفكير في نتائج  ةمبمكف الطيتوفييا يتـ  :المعمؽ مرحمة التحدي 

لمقياـ بعرضيا, والتحدث عنيا اماـ باقي  اطات, والميمات المختمفةالنشب القياـمف الييا 

, والنتائج التي ةلمتعبير عف وجيات نظرىـ المختمف الفرصة لمطمبة مف خالؿ إتاحة زمالئو

عادة تقديـو  ,النشاطات, والميمات المختمفةب القياـتوصموا الييا مف   العممية, المصطمحات ا 

توصؿ إليو في نياية ىذه المرحمة  وما التمييدي الطور في معمـال يعرفو كاف ما بيف والتحدي

 .بطريقة يمخص فييا معرفتو حوؿ المفاىيـ الجديدة

دور المعمـ فييا عمى اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائجيـ, ومناقشتيا, بحيث يعرض  ويتمثؿ

طموبة, ومف ثـ يقوـ بإعادة طرح نتائجيـ, ومناقشتيا مع باقي الطمبة, لمتوصؿ ألر النتاجات الم الطمبة
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المصطمحات, والتي تشكؿ المفاىيـ المستيدفة بحيث تشكؿ تحدي مع ما لدى الطمبة مف خبرات, 

 .ومفاىيـ سابقة

في المعرفة التي توصؿ الييا, وكيفية قياـ الطالب بالتفكير  تعتمد ىذه المرحمة عمى مرحمة التطبيؽ:

أو مشكالت  ,خالؿ المراحؿ السابقة في مواقؼ جديدة مف خبرات ومفاىيـ توظيؼ ما توصؿ اليو

 ,والتوصؿ الى تطبيقات ,المشكالتتمؾ دوات وظيفية لحؿ ألمفاىيـ كافييا تستخدـ حياتية تمس واقعو 

  ونتائج جديدة في مواقؼ حياتية مختمفة.

التي ألنشطة مجموعة مف المواقؼ, وابمساعدة الطالب, وتوجييو لمتفكير في  دور المعمـ فييا ويتمثؿ

 والمعرفة التي اكتسبيا في تجاوز تمؾ المواقؼ, وحميا. ,تمكف الطالب مف توظيؼ المفاىيـ

 : التوليدية المتشابياتاستراتيجية  دور المعمـ في

 .والتفكير بيا مف خالؿ طرح االسئمة عمييـ التعرؼ إلى خبرات الطمبة السابقة المرتبط بالموضوع -

ىذه لطريقة تعممي الطمبة لممفاىيـ مف خالؿ ا حوؿ كيفية الدقيؽالتخطيط المسبؽ, و القياـ ب -

 .االستراتيجية

رشادىـ خالؿ و  توجيو الطمبة, -  .المتعددة , وخطواتيامراحؿ الطريقةا 

تشجيع الطمبة عمى التفكير في ما لدييـ مف خبرات ومفاىيـ سابقة متعمقة بالمفيوـ الجديد  -

 .اىيـلممحاولة في إيجاد ما تشابو لدييـ مف مف

بما يمكنيـ مف االنخراط في أداء المياـ والنشطة  إثارة دافعية الطمبة وتشويقيـ لموضوع التعمـ -

 .المطموبة لمتوصؿ الى المفيـو المطموب
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 .يـ مف تحقيؽ التعمـ المطموببما يمكنتقسيـ الطمبة وتوزيعيـ في مجموعات  -

المراد تعممو, وعقد المقارنات بينيا,  لممفيوـ المتشابياتتشجيع الطمبة عمى التفكير في المفاىيـ  -

 لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة.

توفير البيئة الصفية المناسبة لمقياـ بالميمات, واالنشطة المختمفة, وعرض النتاجات المختمفة التي  -

 توصموا الييا.

مكف إثارة تفكير الطمبة حوؿ المعرفة في مراحؿ الطريقة مف خالؿ طرح االسئمة المختمفة عمييـ لمت -

 مف تنظيـ معارفيـ, وخبراتيـ المختمفة حوؿ المفيوـ.

ه مف و تطبيؽ ما تعمممف خالليا مكف يالخبرات التي المواقؼ, و مساعدة الطمبة عمى التفكير في  -

 حميا.ب لمقياـمفاىيـ و معارؼ جديدة 

 :التوليدية المتشابياتفي استراتيجية  الطالبدور 

 .الجديد ـبالمفيو  متشابية عالقاتو  التفكير في مفاىيـ, -

يجاد الراوبط فيما بينيا.تنظيـ المعارؼ, والخبرات السابقة المتعمقة بالموضوع, و  -  ا 

بمساعدة  لمتوصؿ لمنتاجات المطموبةأداء األنشطة والميمات المطموبة القياـ بالتفكير بكيفية   -

 .المعمـ

 .ات فيما بينياالتفكير في المفاىيـ المشابية لممفيـو الجديد, والقياـ بعقد المقارن -
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تمييدا لعرضيا بشكؿ جماعي بعد التفاوض فيما بينيـ  النتائج التي توصموا اليياصياغة القياـ ب -

 أماـ باقي الطمبة .

تجاوز حدود التعمـ الى ماوراء التعمـ, ويعبر حدود المعرفة الى ما وراء المعرفة, وىذا ما يعني  -

 .(2012الجيني ,)ـ صوؿ الى مزيد مف التعمفي الح استمرارية لمتعمـ

جراء التعديالت الال - زمة التفكير في كيفية توظيؼ المفاىيـ المتعممة في مواقؼ, وخبرات جديدة, وا 

   في ضوئيا.

 :الدراسات السابقة  3.2

 .المتعمقة بموضوع الدراسةبحاث والدراسات السابقة في ىذا الجزء األالباحث عرض ي

 : المتشابياتالدراسات التي تناولت 1.3.2 

ثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تدريس أالستقصاء التي ىدفت  (2012) العضيمةدراسة 

, العمـو لتنمية التحصيؿ واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصؼ االوؿ متوسط بمحافظة الميد التعميمية

عينة الدراسة , وتكونت ومقياس االتجاه نحو العموـ, التحصيؿ المعرفيوقاـ الباحث بإعداد اختبار 

( طالبا مف طالب الصؼ االوؿ 80تكونت عينة الدراسة مف )بطريقة عشوائية مف التي أختيرت 

ابيات وضابطة درست المتوسط تـ تقسيميـ الى مجموعتيف تجريبية درست باستخداـ استراتيجية المتش

تحصيؿ الطمبة ة في وجود فروؽ ذات داللة احصائي الدراسة االتي: وأظيرت نتائج ,تادةبالطريقة المع

ترجع الختالؼ استراتيجية التدريس )التقميدية, المتشابيات( ولصالح واتجاىاتيـ نحو المادة 

 المتشابيات.
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التي ىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية المتشابيات في تدريس العمـو  (2010دراسة البغدادي )

عمى تنمية  مممكة العربية السعوديةبمدينة مكة المكرمة بال لدى تمميذات الصؼ االوؿ المتوسط

 االستنتاج, التصنيؼ, )المالحظة, التحصيؿ عند المستويات العقمية الدنيا وتنمية ميارات العمـ

عينة التي طبقت عمى , واختبار ميارات عمميات التعمـ ,االختبار التحصيمياستخدمت و  ,القياس(

وتوصمت  ,( لممجموعة الضابطة56و) ,ريبيةلممجموعة التج (52عددىا)اختيرت بالطريقة العشوائية 

الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة لالختبار 

 .التحصيمي واختبار عمميات العمـ لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخداـ استراتيجية المتشابيات

استخداـ استراتيجية المتشابيات في اكتساب المفاىيـ  التي ىدفت الستقصاء أثر (2008) دراسة االغا

العممية واالحتفاظ بيا لدى طالبات الصؼ التاسع االساسي بغزة استخدمت الباحثة العممية ودليؿ 

المعمـ وأنشطة تعميمية لمطالبات, وتكونت عينة الدراسة التي اختيرت بطريقة عشوائية مف مجموعتيف 

( طالبة وتوصمت لوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 80عددىـ )ضابطة ومجموعة تجريبية وبمغ 

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ العممية تعزى 

الستخداـ استراتيجية المتشابيات لصالح المجموعة التجريبية, وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة احصائية 

مجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الفوري لالختبار التحصيمي بيف متوسطي درجات طالبات ال

 والتطبيؽ البعدي لنفس االختبار تعزى الستخداـ استراتيجية المتشابيات لصالح المجموعة التجريبية.

فاعمية استراتيجيو المتشابيات في تعديؿ التصورات الستقصاء  ىدفتالتي  (2007الرفيدي ) دراسة

, ي السعوديةف بمحافظة القنفذة األساسيالعممية لدى طالب الصؼ السادس األساسي البديمة لممفاىيـ 

بطريقة أختيرت الدراسة التي  عينةوتكونت  ,تشخيصي لمتصورات البديمةوقاـ الباحث بإعداد اختبار 

مف المدارس الحكومية  األساسيطالب الصؼ السادس  مف وطالبة( طالبا 60عشوائية مف )
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تـ تقسيميا بالمناصفة إلى مجموعتيف تجريبية  في السعوديةيمية في محافظة القنفذة بالقطاعات التعم

تعديؿ التصورات وجود فروؽ ذات داللة احصائية في  الدراسة االتي: تائجو أظيرت ن ,وضابطة

ؼ استراتيجية ترجع الختال األساسيالبديمة لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ السادس األساسي 

 .المتشابيات( ولصالح , المتشابياتلتقميديةالتدريس )ا

( الى معرفة كيؼ تبتكر وتستخدـ المتشابيات بشكؿ Hutchison,et al ,2007وىدفت دراسة )

فعاؿ في تدريس مفاىيـ العموـ ووجد اف التريس الفعاؿ ىو القاء المعمومة في ذاكرة الطالب بطريقة 

يث تـ نقاش موضوع حاالدراؾ  عدـ الى ذلؾ الىمنظمة لتسييؿ استرجاعيا فيما بعد ويعود الفضؿ 

كموضوع تدريس العموـ وىناؾ تعبير مجازى تشبييي يطمؽ عمى المعمميف المبدعيف في تدريسيـ وىو 

)معمموف كميندسي معرفة( وىو يعني اف المعمميف الفعاليف يفيموف طبيعة المعرفة وطبيعة التدريس 

معرفة وىـ ينظروف ليا كسمسمة مف العمميات المتصمة ويفيموف وطريقة التعمـ وعندما ييتـ المعمموف بال

كيفية التعامؿ بيذه العمميات وييتموف بعممية بناء المعرفة ويساعدوف طالبيـ بشكؿ افضؿ اي كيؼ 

 يستخدـ معمموا العمـو المتشابيات لتنظيـ المعرفة في ذاكرة طالبيـ.

تدريب قوى الفصؿ رد الفعؿ وحالة السكوف  ( المتشابيات المتصمة فيBryce, et al 2005دراسة )

في الفيزياء وتناولت ىذه الدراسة فاعمية المتشابيات المتصمة التي استيدفت الى االتياف بتغيير 

رد الفعؿ في حالة السكوف في الفيزياء تـ  -مفاىيمي كجزء مف مدخؿ بنائي لتدريس قوى الفعؿ 

موعات فرعية تـ تعريفيا مسبقا لمعمومات مختمفة سنة مع مج 15( طالب تبمغ اعمارىـ 21اشتراؾ )

تتعمؽ بالقوى والوزف والسبب المقبوؿ لقوة الفعؿ واستخدمت المقابالت الشخصية المعتمدة وأوضحت 

النتائج اف المتشابيات المتصمة كانت فعالة في جعؿ التالميذ يتأمموف فكرة قوى الفعؿ رد الفعؿ واف 

خطيط كؿ متشابو مف المتشابيات في ارتباطو بالمفيوـ المستيدؼ التالميذ تميزوا بالميارة في ت
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واستخدـ تمؾ المتشابيات في انتاج وتنقيح نظرياتيـ المسببو المتعمقة بقوة رد الفعؿ وىناؾ دليؿ يشير 

الى انو بالنسبة بعض التالميذ كانت المتشابيات المتصمة اكثر فاعمية ي احداث المتغير المفاىيمي 

اعمية التدريس االرشادي اي اف استخداميا يمتد فيما وراء االغراض التوضيحية ويؤيد تنمية بالمقارنة بف

 الميارات ماو راء المعرفية.

فعالية التدريس بالمتشابيات في التحصيؿ وحؿ المشكالت  لمعرفة ىدفتالتي  (2000البنا )دراسة 

, وقاـ الباحث بإعداد اختبار ميةالكيميائية لدى طالب المرحمة الثانوية في ضوء المتغيرات العق

( طالبا 136)عشوائية مف بطريقة  أختيرت الدراسة التي عينةوتكونت  ,تشخيصي لمتصورات البديمة

بمدرسة المنصورة الثانوية حيث تـ تقسيـ العينة إلى ثالث مجموعات مجموعة ضابطة وطالبة 

بإستراتيجية المتشابيات الموجية أما واألخرييف تجريبيتيف وتـ تدريس المجموعة التجريبية األولى 

المجموعة التجريبية الثانية فدرست باستخداـ استراتيجيات المتشابيات العرضية التفسيرية بينما درست 

بوجود فروؽ ذات داللة  الدراسة االتي: تائجو أظيرت ن ,المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية

 األساسييـ العممية لدى طالب الصؼ السادس األساسي تعديؿ التصورات البديمة لممفاىاحصائية في 

المتشابيات سواء كانت عرضية ( ولصالح , المتشابياتترجع الختالؼ استراتيجية التدريس )التقميدية

 .أـ مباشرة

 :التوليدية االستراتيجية التي تناولتالدراسات 2.3.2

عميـ التوليدي و استراتيجية العصؼ اثر استخداـ نمودج الت لمعرفة ىدفتالتي  (2012فنونو )دراسة 

في محافظات  الذىني في تنمية المفاىيـ واالتجاه نحو مادة األحباء لدى طالب الصؼ الحادي عشر

بطريقة الدراسة التي أختيرت  عينةوتكونت  ,اختبار لمتحصيؿ المعرفي, وقاـ الباحث بإعداد غزة 

عبد الفتاح حمود الثانوية )أ( وعددىـ شعب مف طالب الصؼ الحادي عشر بمدرسة  3مف عشوائية 
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( طالبا تتعمـ بطريقة التعمـ التوليدي 30حداىا تمثؿ المجموعة التجريبية وعددىا )إ( طالبا 90)

( طالبا تتعمـ بطريقة العصؼ الذىني واألخرى ضابطة وعددىا 30والمجموعو التجريبية وعددىا )

ذات داللة احصائية في تحصيؿ المفاىيـ العممية بوجود فروؽ  الدراسة االتي: تائجو أظيرت ن ,(30)

ة والتوليدية ( ولصالح لدى طالب الصؼ الحادى عشر ترجع الختالؼ استراتيجية التدريس )التقميدي

 .التوليدية

اثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تدريس الجغرافيا الستقصاء ىدفت التي  (2010أحمد )دراسة 

في  مية الوعي بالكوارث الطبيعية لدى طالب الصؼ االوؿ الثانويعمى التحصيؿ المعرفي وتن

الدراسة التي  عينةوتكونت  ,وقاـ الباحث باستخداـ مقياس الوعي بالكوارث البيئية ,محافظة سوىاج

( طالبة وفصؿ ضابط 31فصؿ تجريبي ) :األتيوقسمت كطالبة  (62مف )عشوائية بطريقة أختيرت 

بوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الدراسة االتي:  تائجوأظيرت ن ,( طالبة31)

وجود فروؽ  طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية,

ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعو الضابطة في التطبيؽ البعدى لمقياس 

 الوعى بالكوارث الطبيعيو.

ىدفت لمعرفة فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي والتغذية الراجعة  والتي (2009راسة لي )د

الفوؽ المعرفية عمى التنظيـ الذاتي وعممية التوليد والتحصيؿ الدراسي في العموـ مستخدما الباحث 

الواليات المتحدة  ( طالبا مف طالب جامعة شماؿ222المنيج شبو التجريبي وتمثمت عينة الدراسة مف )

االمريكية واستخدـ الباحث اداتيف لمدراسة: اختبار تحصيمي عند مستوى التذكر والفيـ , واختبار لقياس 

تنظيـ وتوليد االفكار, وتوصمت الدراسة الى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في 

 .توليد االفكار والتحصيؿ الدراسي التنظيـ الذاتي وعممية
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حاولت ىذه الدارسة الكشؼ عف االثار التعميمية والتي  (2009دراسة لي, ليـ, فيجوتسكي )

الستراتيجية التعمـ التوليدي والتغذية الراجعة في فيـ المتعمميف والتنظيـ الذاتي في موضوعات العمـو 

عة تورث ( طالبا مف جام36المعقدة ضمف بيئة تعمـ قائمة عمى الحاسوب تمثمت عينة الدراسة في )

ابسترف واستخدـ الباحثوف المنيج الشبو تجريبي لمتحقؽ مف ذلؾ وتمثمت ادوات الدراسة في اختبار مف 

الفكارىـ وكشفت نتائج الدراسة عف فعالية استراتيجية التعمـ التوليدي في  الطمبةمتعدد لقياس مدى تنظيـ 

 .جابية بيف الفيـ والتنظيـ الذاتيرتباطية ايزيادة فيـ التاليمذ والتنظيـ الذاتي ليـ واظيرت وجود عالقة ا

أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تمنية بعض  الستقصاءىدفت التي  (2009صالح )دراسة 

, عمميات العمـ والتحصيؿ في مادة الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة العربية السعودية

الدراسة  عينةوتكونت  ,لعمميات العمـ واالختبار التحصيمي اروقاـ الباحث بإعداد اختبوقاـ الباحث 

طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة مف  وطالبة ( طالبا90)مف عشوائية بطريقة التي أختيرت 

وطالبة ( طالبا 44وعة التجريبية وتشمؿ )مالمجمجموعتيف وتنقسـ ىذه العينة إلى  ,العربية السعودية

بوجود فروؽ ذات داللة احصائية  الدراسة االتي: تائجأظيرت نو  ,وطالبة اطالب (46والضابطة تشمؿ )

في التطبيؽ البعدي بيف المجموعتيف لصالح التجريبية التي درست الوحدتيف باستخداـ التعمـ التوليدي 

 .عف الضابطة بالطريقة العادية

لتوليدي في عالج ثر استخداـ استراتيجية التعمـ االستقصاء أىدفت التي  (2009)ضييردراسة 

وقاـ الباحث باستخداـ  التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدى طالب الصؼ الثامف االساسي

واختبار لتشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ الرياضية في وحدة اليندسة  اداة تحميؿ المحتوى الدراسي,

( طالبا مف 72تيف عدد طالبيا )عشوائية تكونت مف شعبال أختيرت بالطريقة الذي طبؽ عمى عينة

( طالبا يمثموف المجموعة 36مدرسة رأس الناقورة االساسية لمبنيف حيث تـ تقسيميا الى مجموعتيف )
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برصد التصورات البديمة لممفاىيـ  النتائجوأظيرت  ,ة( طالبا يمثموف المجموعو الضابط36التجريبية و)

عمى البدائؿ المتاحو في  الطمبةتحميؿ اجابات  الرياضية في الوحدة السادسة )اليندسة( مف خالؿ

اختبار تشخيص التصورات البديمة كما أنو توصؿ الى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة بيف متوسط 

 في المجموعتيف الضابطة والتجريبية تشخيص التصورات البديمة البعدي. الطمبةدرجات 

يس بنموذج التعمـ التوليدي في تصحيح فاعمية التدر  الستقصاءىدفت  التي (2002الخولي ) دراسة

التصورات البديمة لبعض المفاىيـ وتنمية االتجاه نحو العموـ الفنية الكيربية لدى طالب الصؼ الثاني 

مقياس لالتجاىات نحو مادة وقاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي, و  .في محافظة أسيوط الثانوي

الصؼ الثاني الثانوي شعبة معدات  طمبةمف  ائيةأختيرت بطريقة عشو  الذي طبؽ عمى عينة العموـ

( طالبا موزعة عمى مجموعتيف احداىما تجريبية, 45تكونت مف ), وأجيزة كيربائية بمحافظة أسيوط

النتائج بوجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية  فجاءت ,خرى ضابطةواأل

فروؽ في االتجاه نحو مادة العموـ الفنية الكيربائية بيف الضابطة وفقا لنموذج التعمـ التوليدي, ووجود 

والتجريبية في التطبيؽ البعدي لصالح التجريبية, كما وجد الباحث أف ىناؾ عالقة ارتباطيو بيف موجبو 

 .في اختبار التحصيمي واتجاىاتيـ نحو مادة العمـو الفنية الكيربية الطمبةبيف درجات 
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 :المعرفي فوؽالتي تناولت التفكير الدراسات  3.3.2

ثر برنامج كورت في تنمية القدرات االبداعية والتي ىدفت الستقصاء أ (2010الشراري )دراسة 

والتفكير ما وراء المعرفي لدى طالبات الصؼ االوؿ الثانوي بمحافظة القربات بالمممكة العربية 

اختبار الباحثة , و استخدمت (1074)والبالغ عددىف  ,2009/2010ـ الدراسي االسعودية مف الع

 مف الطالباتالدراسة عينة كونت وت ,طالبة تورانس لمتفكير االبداعي, ومقياس التفكير ما وراء المعرفي

 ,( طالبة درسف باستخداـ برنامج الكورت28مجموعة تجريبية وتكونت مف ) تـ تقسيميـ الى مجموعتيف

ختبار تورانس ابالطريقة التقميدية استخدمت الباحثة ( طالبة درسف 23ومجموعة ضابطة تكونت مف )

وجود فروؽ لصالح المجموعة لالدراسة ,وتوصمت ومقياس التفكير ما وراء المعرفي ,لمتفكير االبداعي

 .التجريبية التي درست باستخداـ برنامج الكورت عمى جميع ابعاد مقياس ما وراء المعرفة

ى معرفة فعالية برنامج تقني قائـ عمى أسموب المحاكاة في ىدفت إل التي (2009دراسة أبو السعود )

تنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة في منياج العموـ لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة, وقد 

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي, وتـ اختيار عينة الدراسة مف 

( طالبًا, وعينتيف مف 74تـ اختيار عينتيف مف الصؼ نفسو بمغ عددىا )طالب الصؼ التاسع, و 

( طالبة, وأعد الباحث مقياسًا لميارات ما وراء المعرفة تـ 90طالبات الصؼ التاسع بمغ عددىا )

تطبيقو قبميًا وبعديًا عمى عينات الدراسة, وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ في االختبار البعدي لمقياس 

 .والطالبات لصالح المجموعتيف التجريبيتيف الطمبةوراء المعرفة بيف متوسطات درجات  ميارات ما

ىدفت الستقصاء أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات ما التي  (2008دراسة الحارثي )

إعداد , وقاـ الباحث بجدة بالسعودية بمحافظة وراء المعرفة في القراءة لدى طالب المرحمة الثانوية

 ,واستخدـ اختبارا تحصيميا لقياس ميارات "تخطيط القراءة , المراقبة والتحكـ في القراءة , تقويـ القراءة
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( طالبا يمثموف المجموعة التجريبية 60مف )التي أختيرت بطريقة عشوائية وتكونت عينة الدراسة 

ىػ(  1428/ 1429)شممت ثانوية جرير بمحافظة جدة خالؿ الفصؿ الدراسي االوؿ  ,والضابطة

وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية وكذلؾ الى  :الدراسة وأظيرت نتائج

 .فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات ما وراء المعرفة

ستقصاء فاعمية نموذج دورة التعمـ ما وراء المعرفي في تنمية ال ىدفت(2006دراسة الرويثي)

تيعاب المفاىيمي في الفيزياء وميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي االس

جود فروؽ بيف المتوسط البعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية و  لدراسة الىبالرياض وتوصمت ا

لصالح المجموعة والمجموعة الضابطة في اختبار االستيعاب المفاىيمي الكمي وفي جوانب الفيـ الستة 

وجود فروؽ بيف المتوسط البعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة و  ,التجريبية

الضابطة في ميارات التفكير ما وراء المعرفي الثالث)ميارة التخطيط ميارة المراقبة والضبط ميارة 

 . التقييـ( لصالح المجموعة التجريبية

أثر استراتيجية مقترحة قائمة عمى الفمسفة البنائية ستقصاء الىدفت التي  (2005محسف )دراسة 

 بغزة سع األساسيالتنمية ميارات ما وراء المعرفة وتوليد المعمومات في مادة العموـ لطمبة الصؼ الت

وقامت الباحثة باستخداـ ثالث أدوات لمدراسة تمثمت في مقياس الوعي بميارات ما وراء المعرفة 

الدراسة التي  عينةوتكونت  ,اختبار في األشكاؿ المتقاطعة لجاف بسكاليوني واختبار تحصيمي وكذلؾ

سع األساسي بمدرسة بنات جباليا ا( طالبة مف طالبات الصؼ الت85)عشوائية بطريقة أختيرت 

االعداية "ب" لالجئات التابعة لوكالة الغوث الدولية بغزة وتـ تقسيميـ الى مجموعات تجريبية وعدد 

بوجود فروؽ  الدراسة االتي: تائجو أظيرت ن ( طالبة,41( طالبة ومجموعة ضابطة )44طالباتيا )
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وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات . ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية

 .طالبات المجموعتيف عمى مقياس ميارات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية

استراتيجية شكؿ البيت الدائري وفاعميتيا في أثر الستقصاء ىدفت التي  (2005ع )و المزر دراسة 

تنمية ميارات ما وراء المعرفة, وتحصيؿ العموـ لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات السعات العقمية 

 , وقاـ الباحث باستخداـ مقياس ميارات ما وراء المعرفة واختبار توليد المعمومات في العمـو بالسعودية

حدى المدارس إطالبات الصؼ الثاني الثانوي بقصدية بطريقة الدراسة التي أختيرت  عينةوتكونت  ,

مف فصميف مف فصوؿ المدرسة أحدىما يمثؿ المجموعة التجريبية  وتكونتالثانوية التابعة لمدينة 

احصائية بوجود فروؽ ذات داللة  الدراسة االتي: تائجو أظيرت ن ,واالخر يمثؿ المجموعة الضابطة

النتائج بيف متوسطي درجات تحصيؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية, 

عدـ . وراء المعرفة, والتحصيؿ الدراسيوفاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تنمية ميارات ما 

مى تنمية ميارات ما وراء ئري والسعة العقمية عبيف استراتيجيات شكؿ البيت الدا وجود تأثير لمتفاعؿ

 .المعرفة والتحصيؿ الدراسي

متعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة ل تىدفالتي  ( Koch, 2001) كوتش دراسة

الدراسة  عينةوتكونت في تنمية الفيـ القرائي في نصوص الفيزياء, وقد أعد لذلؾ اختبارًا لمفيـ القرائي 

 تجريبية,وطالبة في المجموعة ال طالباً  (30)وطالبة ( طالباً 64مف) ئيةعشوابطريقة التي أختيرت 

ضابطة قبؿ دراستيـ لموحدة التي أعدىا باستخداـ استراتيجيات ما وطالبة بالمجموعة الطالبًا  (34و)

تفوؽ أداء طالب المجموعة التجريبية   الدراسة االتي: تائجو أظيرت ن وراء المعرفة وبعد دراستيـ ليا

 .الضابطة في اختبار الفيـ القرائيأقرانيـ طالب المجموعة عمى 

 :االتجاىاتالدراسات التي تناولت  4.3.2
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ستقصاء اثر تدريس العموـ بطريقة االنشطة العممية في الىدفت  التي( 2010السالمات ) دراسة

االتجاىات  ميةتحصيؿ طمبة الصؼ الثامف االساسي ذوي السعات العقمية المختمفة لممفاىيـ العممية وتن

صيؿ المفاىيـ العممية ومقياس االتجاىات حاختبار السعة العقمية واختبار ت, واستخدـ الباحث العممية

( طالبا مف طمبة الصؼ 65) التي اختيرت بطريقة عشوائية مف  عدد افراد الدراسة العممية, وتكوف

وزع طالب كؿ مجموعة  ,طة الثامف االساسي وزعوا الى مجموعتيف احداىما تجريبية واالخرى ضاب

حسب نتائجيـ عمى اختبار السعة العقمية الى قسميف )مرتفعي السعة العقمية, ومنخفضي السعة 

لدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اختبار تحصيؿ وأظيرت ا ,العقمية(

 .المفاىيـ العممية ومقياس االتجاىات العممية

ستقصاء اثر استخداـ استراتيجية تدريس قائمة عمى االنشطة الىدفت والتي  (2006جازيف )ح دراسة

, واستخدـ وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة المرحمة االساسية في االردف ,العممية في التحصيؿ

التي اختيرت بطريقة تكوف افراد عينة الدراسة لعموـاالتجاه نحو ا الباحث اختبار لمتحصيؿ, مقياس

( 23( طالبا وطالبة مف الصؼ السابع االساسي وزعوا عمى مجموعتيف: تجريبية )49مف ) عشوائية

( طالبا درسوا باستخداـ 26طالبا درسوا باستخداـ االستراتيجية القائمة عمى االنشطة واخرى ضابطة )

ة في الطريقة االعتيادية واظيرت النتائج تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابط

 .التحصيؿ وفي تنمية االتجاىات العممية

تستنداف إلى فرضيات النظرية  فىدفت إلى بحث أثر تكامؿ إستراتيجيتي التي (2006دراسة اليتيـ )

طمبة المرحمة األساسية نحو العمـ,  البنائية )إستراتيجية دورة التعمـ, وخارطة المفاىيـ( في اتجاىات

( طالبا وطالبة مف الصؼ السابع )الصؼ 251ية مكونة مف )ولإلجابة عف ذلؾ اختيرت عينة قصد

األوؿ المتوسط(, موزعيف عمى ثالث شعب في مدرسة لمذكور وثالث شعب في مدرسة لإلناث, بحيث 
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درست كؿ شعبة في كؿ مدرسة بإحدى االستراتيجيات الثالث, وتوزعت الشعب عمى االستراتيجيات 

في ىذه الدراسة استبانة اتجاىات الطمبة نحو العمـ, كما تـ  واستخدمت بالطريقة العشوائية البسيطة.

إعداد برنامج لتدريس االستراتيجيات الثالث, احتوى عمى مخططات الدروس لمفصوؿ الثالثة في 

الوحدة المختارة وعنوانيا )الخصائص الفيزيائية لممادة(, باإلضافة إلى الخرائط المفاىيمية وأوراؽ عمؿ 

تائج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف االستراتيجيات الثالث عمى االستبانة كاممة وأظيرت الن الطمبة,

األوؿ  الفرعي مقياسالماعدا والتكاممية  ولمصمحة إستراتيجيتي دورة التعمـجميعيا  ومقاييسيا الفرعية

جابات المتعمقة بالنسب المئوية الست الختاميةنتائج الفقرة  وأشارت (,معمـ العموـلدراكات الطمبة )إ

مقارنة  يجابية لطمبة اإلستراتيجية التكامميةالطمبة عمى االستبانة إلى ارتفاع مستوى االتجاىات اإل

 .بطمبة االستراتيجيات األخرى

التي ىدفت الستقصاء أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية  (2005) دراسة خميؿ

العموـ لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي لدى تالميذ الميارات التفكير العممي واالتجاه نحو مادة 

وتكونت عينة  , ومقياس االتجاهاختبار التفكير العممي, واستخدـ الباحث الصؼ االوؿ االعدادي

, ( تمميذة40( تمميذة المجموعة التجريبية المكونة مف )80)الدراسة التي اختيرت بطريقة عشوائية مف

وجود  الدراسة:, وتوصمت ( تمميذة80( تمميذة العينة الكمي)40)والمجموعة الضابطة المكونة مف 

فروؽ ذات داللة اصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التفكير 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي , العممي البعدي ومحاوره المختمفة لصالح التجريبية

قبؿ التدريس وبعده في مقياس االتجاه نحو العموـ وابعاده المختمفة لصالح  درجات المجموعة التجريبية

  .التطبيؽ البعدي
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ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف امتالؾ تالميذ الصؼ السادس  التي (2005دراسة نصر اهلل )

ب تكوف مجتمع الدراسة مف طال , لعمميات العمـ واالتجاىات العممية ومدى اكتسابيـ ليا األساسي

( طالبا وطالبة بطريقة 071الصؼ السادس مف مدارس وكالة الغوث في رفح واختيرت عينة الدراسة )

وطبقت أدوات الدراسة )مقياس االتجاىات واختبار عمميات العمـ( عمى العينة وتوصمت  , عشوائية

عممية اقؿ مف الدراسة إلى النتائج: مستوى اكتساب تالميذ الصؼ السادس لعمميات العمـ واالتجاىات ال

وأشارت كذلؾ إلى تفوؽ اإلناث عمى الذكور في اكتساب عمميات العمـ  , المستوى المقبوؿ

كذلؾ بوجود فروؽ بيف  الذكور واإلناث في مستوى عمميات العمـ واالتجاىات ولصالح  , واالتجاىات

 . اإلناث

ي في تدريس العموـ لتعديؿ ىدفت الى التعرؼ عمى فعالية النموذج التوليدالتي  (2003دراسة محمد )

التصورات البديمة حوؿ الظواىر الطبيعية المخيفة واكتساب ميارات االستقصاء العممي واالتجاه نحو 

ذي المجموعتيف  العموـ لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي

الصؼ االوؿ االعدادي بمدينة المينا ( طالبا وطالبة مف طالب 70المتكافئتيف وتمثمت العنية مف )

واستخدمت الباحثة كؿ مف االختبار التحصيمي واختبار مارات االستقصاء العممي ومقياس االتجاه نحو 

العموـ ادواتا لمدراسة وتوصمت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في 

بديمة حوؿ الظواىر الطبيعية المخيفة واختبار ميارات التطبيؽ البعدي الختبار تعديؿ التصورات ال

ات االستقصصاء العممي لدى االستقصاء العممي كما اثبتت قوة نموذج التعمـ التوليدي في تنمية مار 

 .الطمبة

ىدفت الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية التدريس فوؽ المعرفية في التي  (2001دراسة النمروطي )

السابع في مدارس عماف الخاصة واتجاىاتيـ العممية ومدى اكتسابيـ  تحصيؿ الطمبة في الصؼ
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وقاـ الباحث بإعداد اختبار لمتحصيؿ واختبار عمميات التعمـ لالتجاىات  لميارات عمميات التعمـ.

( طالبا وطالبة قسموا عشوائيا 58العممية وقد تكونت عينة الدراسة التي أختيرت بطريقة عشوائية مف )

لتمثؿ المجموعة األولى المجموعة التجريبية وتمثؿ المجموعة الثانية المجموعة  الى مجموعتيف

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تفسير سبب اختبار  الضابطة, وقد أشارات نتائج الدراسة الى:

االجابة الصحيحة وفي اكتساب االتجاىات العممية وفي اكتساب ميارات عمميات العمـ تعزى لطريقة 

 .لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة التدريس

 التعقيب عمى دراسات 4.2

 التعقيب عمى دراسات المحور األوؿ:  1.4.2

 خمص الباحث إلى : المتشابياتبطريقة مدراسات التي اىتمت لمف خالؿ العرض السابؽ 

كدراسة  , في تدريس العموـأثر استخداـ استراتيجية المتشابيات الستقصاء ىدفت بعض الدراسات إلى 

فاعمية استراتيجية لمعرفة بينما ىدفت بعض الدراسات , (2008,االغا),(2012) العضيمة, كؿ مف:

 Bryce, et ),( 2007,)الرفيدي ,(2010 البغدادي,كدراسة كؿ مف: ) المتشابيات في تدريس العموـ

al 2005) , (2000دراسة البنا )كتشابيات التدريس بالمفعالية  بعض الدراسات لمعرفةكما ىدفت. 

 ),(2012)العضيمة, كدراسة: (االساسية)اختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة 

بينما اختارت بعض الدراسات عينتيا , (Bryce, et al 2005 ),(2008االغا, ),(2010البغدادي,

رت بعض الدراسات عينتيا مف طالب بينما اختا, (2000)البنا,كدراسة: الثانوية( )مف طالب المرحمة

  .(2007)الرفيدي, :كدراسة ة(األساسيالمرحمة)
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, كأداة لجمع البيانات (االختبار)اتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى استخداـ 

دليؿ  (2008االغا,) , واستخدمت دراسةالعموـ مقياس االتجاه نحو (2012)العضيمة,دراسة تاستخدمو 

  الدراسات المنيج التجريبي. جميعاستخدمت , المعمـ وأنشطة تعميمية

الدراسات السابقة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ لصالح المجموعات جميع أشارت 

وجود إلى  (1021العضيمة,)أظيرت نتائج دراسة , و المتشابياتاستراتيجية  التي درست وفؽ

 .لصالح المجموعة التجريبية (وـالعم)نحو الطمبةاتجاىات  فروؽ في

 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:  2.4.2

 خمص الباحث إلى: التوليديةمف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت بطريقة 

فنونو دراسة  , كدراسة كؿ مف:ـ التوليدياثر استخداـ نمودج التعم لمعرفةىدفت بعض الدراسات 

بينما ىدفت بعض  ,(2009صالح )دراسة  ,(2010أحمد )دراسة  ,(2007)ضييردراسة  ,(2012)

اختارت مجموعة مف  .(2002الخولي ) دراسةك ـ التوليدينمودج التعم ميةععرفة فالمالدراسات 

بينما اختارت بعض , (2007)ضيير ,( كدراسةاالساسيةالدراسات عينتيا مف طالب المرحمة)

دراسة  ,(2010أحمد )دراسة  ,(2012فنونو ) ( كدراسةلثانويةاالدراسات عينتيا مف طالب المرحمة )

اتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى , و (2002الخولي ) دراسة ,(2009صالح )

 الدراسات المنيج التجريبي. جميعاستخدمت ( كأداة لجمع البيانات, و االختباراستخداـ )

( لصالح المجموعات التي التحصيؿفروؽ دالة إحصائيا في )إلى وجود أشارت الدراسات السابقة 

في تشخيص إلى عدـ وجود فروؽ  (2007)ضييردراسة أظيرت نتائج كما (, التوليديةدرست )

المجموعتيف الضابطة  متوسطات درجات الطمبة في بيفلممفاىيـ الرياضية  التصورات البديمة
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( لصالح اتجاىاتفروؽ دالة إحصائيا في ) أشارت الدراسات السابقة إلى وجودو والتجريبية, 

 (.2112) الخولي, كدراسة المجموعات التي درست )التوليدية(

 التعقيب عمى الدراسات التي تناولت المحور الثالث 3.4.2

 خمص الباحث إلى: بالتفكير ما وراء المعرفيمف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت 

 , كدراسة كؿ مف:بالتفكير ما وراء المعرفيالستقصاء أثر طرؽ تدريس ىدفت بعض الدراسات إلى 

ىدفت بعض الدراسات إلى الستقصاء أثر و  .(2005ع )و المزر  ,(2005محسف ) ,(2008الحارثي )

 :, كدراسة كؿ مفبرنامج كورت في تنمية القدرات االبداعية والتفكير ما وراء المعرفي

برنامج تقني قائـ عمى أسموب  راسات إلى معرفة فعاليةبينما ىدفت بعض الد ,(2010الشراري)

ىدفت بعض كما  ,(2009أبو السعود ) كدراسة: المحاكاة في تنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة

التدريس باستخداـ اساليب التقييـ الواقعي في تنمية االستيعاب المفاىيمي فاعمية  الدراسات إلى معرفة

 .(2006) الرويثي , كدراسة:المعرفة في العموـ وميارات وما وراء

 ,(2009أبو السعود ) ( كدراسة:األساسيةمف طالب المرحمة )اختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا 

 ( كدراسة:الثانويةبينما اختارت بعض الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة ) ,(2005محسف )

 .(2005) عو المزر  ,(2006) الرويثي ,(2008الحارثي ) ,(2010الشراري)

ومقياس التفكير ما وراء  االختباراتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى استخداـ )

ة أشارت الدراسات السابقو  الدراسات المنيج التجريبي. معظـ استخدمت, و ( كأداة لجمع البياناتالمعرفي

لصالح المجموعات المعرفي  إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في تنمية ميارات التفكير ما وراء

 .التجريبية
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 الرابع:التعقيب عمى الدراسات التي تناولت المحور  3.4.2

ىدفت  خمص الباحث إلى: باالتجاه نحو العموـمف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت 

 ,(2116)اليتيـ  :, كدراسة كؿ مفباالتجاه نحو العموـالستقصاء أثر طرؽ تدريس  ,بعض الدراسات

كما ىدفت بعض الدراسات , (2001النمروطي ) ,(2116جازيف) ,(2101السالمات) ,(2005خميؿ)

 .طرؽ تدريس باالتجاه نحو العموـمعرفة فاعمية ل

, (1020السالمات): اختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة )األساسية( كدراسة

جموعة مف الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة اختارت م, و (2001النمروطي ) (,1006جازيف)

اتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى استخداـ و , (2005خميؿ,) )االعدادية( كدراسة:

, الدراسات المنيج التجريبي جميعاستخدمت ( كأداة لجمع البيانات, و االتجاىات)االختبار ومقياس 

لصالح  االتجاه نحو العموـود فروؽ دالة إحصائيا في تنمية أشارت الدراسات السابقة إلى وجو 

 .المجموعات التجريبية

 :مدى االستفادة مف الدراسات السابقة 4.4.2 

اتضػػػػػح مػػػػػف مراجعػػػػػات األدب التربػػػػػوي والدراسػػػػػات السػػػػػابقة, عػػػػػدـ انحصار)موضػػػػػوع  الدراسػػػػػة( فػػػػػػي 

نمػػػػػػا اسػػػػػػتخدمتمػػػػػػادة معينػػػػػػة, أو مرحمػػػػػػة عمريػػػػػػة, أو بيئػػػػػػة محػػػػػػددة,  جميػػػػػػع المباحػػػػػػث تقريبػػػػػػا  فػػػػػػي وا 

, عمػػػػػى المسػػػػػتوى العػػػػػالمي وطبقػػػػػتوفػػػػػي جميػػػػػع المراحػػػػػؿ العمريػػػػػة )األساسػػػػػية, الثانويػػػػػة, الجامعيػػػػػة(, 

 ,عمػػػػى المسػػػػتوى المحمػػػػي عمػػػػى حػػػػد عمػػػػـ الباحػػػػث التطبيػػػػؽ األوؿ وتعتبػػػػر الدراسػػػػة الحاليػػػػة ,والعربػػػػي

وع الدراسػػػػػػػة أىػػػػػػـ مبػػػػػػػررات الدراسػػػػػػة, أيضػػػػػػا جميػػػػػػع الدراسػػػػػػػات التػػػػػػي تناولػػػػػػت موضػػػػػػوىػػػػػػو  ,والعربػػػػػػي

اسػػػػتخدمت المػػػػنيج التجريبػػػػي لتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ, واتفقػػػػت جميعيػػػػا عمػػػػى االختبػػػػار كػػػػأداة لجمػػػػع البيانػػػػات, 

 لنتائج ىذه الدراسة. الى حد ما وكانت نتائج ىذه الدراسات مشابية
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 الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: تمتازبماذا  5.4.2

والتعميؽ عمييا يرى الباحث أف الدراسة الحالية , بناًء عمى ما سبؽ مف استعراض لمدراسات السابقة

 عف غيرىا بما يمي: ختمؼست

, والتوليدية في تنمية التفكير فوؽ المعرفي المتشابياتالدمج بيف استراتيجيتيف ىما  قياس اثر -0

لدى طمبة الصؼ الرابع وىي مف اولى الدراسات التي ستطبؽ عربيا ومحميا عمى حد عمـ 

  . الباحث
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 فصؿ الثالث ال
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 :واإلجراءاتالطريقة 

والتوليدية في , مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات استراتيجية استقصاء إلىىذه الدراسة  تىدف

التربية في مديرية  التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العمـو

وطريقة اختيار  ,مجتمع الدراسة تناوؿ ىذا الفصؿوي, العامة العموـمادة في الخميؿ  والتعميـ شماؿ

في  تخاذىاتـ اسيالتي  واإلجراءات ,استخدامياو  ,التي تـ بناؤىا واألدوات ,ختيارىاالتي تـ االعينة 

يا في تطبيق تـ سيالتي  اإلحصائيةوالتحميالت  ,تصميـ الدراسة, ومتغيراتيا إلى باإلضافة, تحقيؽ ذلؾ

 .الدراسة ىذه
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 :منيج الدراسة   1.3

المنيج تـ تطبيؽ و , غراض الدراسةأل لمناسبتو انظر  في تطبيؽ الدراسةالمنيج التجريبي الباحث اعتمد 

استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في التفكير التعرؼ عمى في التجريبي 

في مديرية التربية والتعميـ  ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العمـو

 .شماؿ الخميؿ

 :تمع الدراسةمج2.3    

مديرية التابعة )  في المدارس الحكومية االساسي الرابعتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ 

طالبا  (2952والبالغ عددىـ ), ـ2015ـ/2014لعاـ الدراسي خالؿ ا الخميؿ( والمسجميف شماؿ

 وطالبة.

 :عينة الدراسة3.3    

 اإلناثومف  ,(79وعددىـ), (بني نعيـ االساسية لمبنيف)مدرسة مف الذكور عينة الدراسة مف  تـ اختيار

وذلؾ  بالطريقة القصدية المدرستيف اراختيتـ و  ,(63), وعددىفالصحابة األساسية لمبنات() مدرسةمف 

 :االتية لألسباب

احتواء المدرستيف عمى عدد مناسب وكاؼ مف الشعب الدراسية )شعبتاف( وىذا في عدد  .1

 لمديرية التربية و التعميـ شماؿ الخميؿ. محدود مف المدارس التابعة

 توفر التجييزات المطموبة مف مختبر وأدوات فنية أخرى ضرورية إلنجاح الدراسة. .2
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جراءات  .3 استعداد معممو الصؼ الرابع في المدرستيف تنفيذ الدراسة بعد معرفتيـ بأىدافيا وا 

 طبيؽ الدراسة.تنفيذىا , باإلضافة إلى قياـ مديري المدرستيف مشكوريف بتسييؿ ت

قرب مكاف المدرستيف مف مكاف عمؿ الباحث وىذا بدوره سيؿ عمميتي التنقؿ والتواصؿ  .4

 ومتابعة تطبيؽ الدراسة.

تجريبية  شعبتيف األولىإلى مف المدرستيف في كؿ مدرسة  كال الشعبتيفعينة الدراسة مف تـ توزيع كما 

( 79حيث بمغ عدد أفراد العينة مف الذكور), ريقة القصديةر العينة بالطاختيا تـضابطة و  األخرىو 

 .(1.3كما ىو مبيف في الجدوؿ )جدوؿ( طالبا وطالبة 142العدد الكمي )و (, 63ومف اإلناث)

 .توزيع أفراد العينة عمى المجموعات التجريبية والضابطة  :( 1.3جدوؿ)

 المجموعة الضابطة التجريبية المجموعة

 
 المجموع

 
 

 الجنس

 المتشابيات 
 ليديةالتو 

 االعتيادية

 الشعبة العدد الشعبة العدد

 79 أ 40 ب  39  ذكور
 63 ب 32 أ  31 إناث

 142                    72             70     المجموع
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 : الدراسة تاو أد4.3   

 :األتيةفي ىذه الدراسة األدوات  ستخدـ الباحثا

ما ميارات التفكير الذي يقيس و  ,(الضوء) وحدةفي  ميارات التفكير ما وراء المعرفياختبار  -1

 .األساسيالرابع الصؼ  طمبةلدى  المعرفي وراء

 :المعرفي ما وراءميارات التفكير اختبار 1.4.3    

 :رتو األوليةاالختبار في صو بناء  -1

في  لمعرفيا ما وراءميارات التفكير لقياس   المعرفي ما وراءميارات التفكير اختبار بإعداد الباحث  قاـ

  :تيواألالخطوات  ذلؾ وفؽوتـ  ,الجزء الثاني األساسيالرابع مف كتاب العمـو لمصؼ  (الضوء)وحدة 

 وثباتو. ,التحميؿ تحقؽ مف صدؽالو , الباحث بتحميؿ محتواىا قاـتحديد الوحدة التعميمية  أف يتـ بعد -1
 ,فصؿلكؿ  األىداؼيات وتحديد نسبة مستو  ,بموـ أىداؼجدوؿ مواصفات حسب  ببناء الباحث قاـ -2

 .وعدد األسئمة كذلؾ
 :االختبارصدؽ  التحقؽ مف  -2

 أساتذةعمى مجموعة مف المحكميف)معمميف, مشرفيف, االختبار بعرضو مف صدؽ بالتحقؽ الباحث  قاـ

حذؼ و الصدؽ لكؿ فقرة,  حساب ,فىا المحكمو ابداحظات التي المال مراجعةوعمؿ عمى , جامعات(

 .الختبار في صورتو النيائيةا خراجإل, عمييا بحسب المالحظات التعديؿو أ, الفقرات
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 االختبار عمى عينة استطالعية: تطبيؽ -3

عمى عينة استطالعية مف نفس مجتمع الدراسة ومف خارج عينة الدراسة الباحث بتطبيؽ االختبار  ـاق

 ( طالبا,31لعينة )ف عدد أفراد ااكو , (طارؽ بف زياد)في مدرسة  ساسياألطمبة الصؼ الرابع  مف

 :التجربة االستطالعية بيدؼ جرىأو 

 تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسية . -

 .االختبار ثباتمف التأكد  -

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز. -

 تصحيح االختبار : -4

عالمة لكؿ فرع )بتصحيحو وذلؾ بإعطاء  قاـية, العينة االستطالع االختبار عمىالباحث ؽ طب أفبعد 

  .(مف فروع األسئمة

 :زمف االختبارتحديد  -5

 األوؿ الطالب لزمف إجابة الحسابي المتوسط حساب طريؽ عف لالختبار الطمبة تأدية زمف حساب تـ

 .( دقيقة60االختبار) عمى واألخير

 ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار: -6

بتطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية مرتيف بفارؽ زمني أسبوعيف وتصحيح االختبار وقاـ الباحث 

ورصد العالمات في التجربتيف, وتـ حساب معامؿ الثبات بيف التطبيقيف فكاف معامؿ الثبات 

 ( مما يدؿ عمى درجة ثبات عالية لالختبار.82.1%)
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 مالت الصعوبة والتمييز:امع -7

(, 0.77-0.23), معامالت الصعوبةالصعوبة والتمييز ألسئمة االختبارمعامالت  الباحث حسب

 .( 0.8-0.3)معامالت التمييز

 االختبار في صورتو النيائية: -8

 بصورتو النيائية , واخراجووثباتو ميارات التفكير فوؽ المعرفيالتأكد مف صدؽ اختبار ـ الباحث بقا

 .فقرة ( 40) يشمؿل

 .Timss ختبار حسب مستويات(: توزيع فقرات اال2.3جدوؿ )

 الوزف النسبي األسئمة  عدد االستدالؿ التطبيؽ المعرفة الموضوعات الرقـ 
 %21 9 2 4 3 أىمية الضوء 1
 %21 10 2 4 4 سموؾ الضوء 2
 %29 10 2 5 3 العدسات 3
 %29 11 2 5 4 العينو الرؤية 4

 % 100 40 8 18 14 المجموع
  

 حو العمـو :استبانة االتجاه ن  2.4.3

نحو العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في  الطمبة اتجاىات عمى لمتعرؼ استبانة الباحث استخدـ

خراجيا في صورتيا النيائية:إعداد شماؿ الخميؿ واتبع الباحث الخطوات االتيو في   األستبانة وا 
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 تحديد اليدؼ مف االستبانة: -1

)قبؿ وبعد( تطبيؽ أثر طريقة التدريس )المتشابيات  تمثؿ اليدؼ في تحديد اتجاىات الطمبة نحو العمـو

 التوليدية( عمى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع.

 فقرات االستبانة وفقا لمخطوات االتيو وىي: بناءتـ  -2

 تحميؿ الدراسات السابقة وذات الصمة بموضوع االتجاىات  .0

 موجبة وأخرى سالبة.روعي أف تكوف بعض فقرات االستبانة  .2

 قاـ الباحث بتطوير استبانة االتجاه نحو العموـ. .1

 الصورة األولية لالستبانة : -3

( فقرة, وبعد طباعة فقرات االستبانة تـ 25في ضوء ما سبؽ تـ إعداد االستبانة, حيث اشتممت عمى )

 عرضيا عمى لجنة مف المحكميف, وذلؾ الستطالع آراؤىـ حوؿ مدى مناسبة:

 ود االستبانةعدد بن 

 .مدى صحة الفقرات لغويا, وعمميا 

 .مدى تمثيؿ الفقرات ألىداؼ المقياس 

 .مدى مناسبة الفقرات لمستوى الصؼ الرابع األساسي 

 تحديد طريقة االستجابة: -4

بدرجة , بدرجة كبيرة جدافقد أعطيت بنود االستبانة مقياسا متدرجا حسب مقياس ليكرت الخماسي )

 (.بدرجة قميمة جدا, درجة قميمةب, ال أدري , كبيرة
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 صدؽ االستبانة: -5

 مدى مف لمتأكد لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص

الرابع  الصؼ طمبة اتجاىات عمى التعرؼ وىو ,وأجم مف وضع الذي لمغرض فقرات االستبانة مةءمال

, وذلؾ ( لألخذ 4) أساتذة الجامعات في كمية التربية ممحؽ عمى ةاالستبان بعرض األساسي نحو العمـو

والمغوية, واإلمالئية  ,فييا حوؿ قياس فقرات االستبانة لما أعدت لقياسو, ومدى الدقة العممية برأييـ

ضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما يرونو مناسبًا وقد أخذ الباحث بجميع آراء واقتراحات لفقراتيا, و  ا 

تعديؿ فيما تـ (, فقرات 5) وعددىالفقرات التي اتفؽ المحكموف عمى حذفيا تـ حذؼ االمحكميف, حيث 

 .( فقرة21, وبالتالي أصبحت االستبانة مكونة مف )فقرات( 4)

 تطبيؽ االستبانة استطالعيا: -6

( طالبا مف طالب الصؼ 10تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مف التالميذ بمغ عددىـ )

 مدرسة طارؽ بف زياد بيدؼ حساب الثبات.  مفج عينة الدراسة الرابع األساسي خار 

 حساب ثبات االستبانة:  -7

 االستبانة ثبات األدنى لمعامؿ الحد تعطي ألنيا ألفا وذلؾ كرونباخ بطريقة االستبانة ثبات مف التأكد تـ

 جيد معامؿ ( وىو1.81ألفا يساوي ) كرونباخ معامؿ أف تبيف ولقد , تطبيقو إعادة تتطمب ال أنيا بجانب

 .يفي بأغراض الدراسة ومرٍض في مثؿ ىذه الدراسات

 لالستبانة: النيائية الصورة -8

( فقرة ممحؽ 21نحو العموـ تكوف في صورتو النيائية مف ) االتجاه استبانة وثبات صدؽ, مف التأكد بعد

(1.) 
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 :تطبيؽ الدراسة إجراءات  5.3

 .الكميةخطة البحث مف  إقرارالحصوؿ عمى  -1

 .الخميؿ شماؿتعميـ التربية و الة يذنات المطموبة لمدير خذ األأ -2

جؿ الحصوؿ عمى أالخميؿ مف  شماؿالتنسيؽ مع التعميـ العاـ في مديرية التربية والتعميـ في  -3

 . ات الخاصة بالمدارس مكاف التطبيؽذناأل

االساسية / مدرسة بني نعيـ مدرسة الصحابة األساسية لمبناتالتنسيؽ مع مدراء المدارس ) -4

 اإلجراءاتواالتفاؽ عمى  ,العموـ في المدرستيف مف اجؿ تطبيؽ الدراسة ومعممي, (لمبنيف

 المطموبة .

 : دليؿ المادة التعميمية كما يأتي إعداد -5

( التي تغطي جميع الدروس كما الضوء) الباحث بإعداد دليؿ لممعمـ حوؿ المادة التعميمية قاـحيث 

 :يأتي

 سيتـ تدريسيا وفؽ االستراتيجية  حوؿ الوحدة التيتعميمية المادة العداد إحث بالبا قاـ: دليؿ المعمـ

محكميف مف ذوي االختصاص والخبرة في الميداف)مشرفيف, معمميف, مجموعة مف العمى  وعرضو

 مالحظاتيـ حوؿ : لمحصوؿ عمىأساتذة جامعة ( 

  ووضوح خطواتياصحة المادة العممية.  

 مدى مناسبة األنشطة وعددىا.  
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 الفترة الزمنية وتوزيع الحصص . 

رتو دليؿ في صو ال شتمؿاو , فو ىا المحكمابدأناء عمى المالحظات التي ب جراء التغييرات الالزمةوا  

 :ةالنيائية عمى العناصر األتي

 .األىداؼ السموكية المراد تحقيقيا 

 .توزيع الحصص عمى الدروس 

 .الخبرات القبمية لدى المتعمميف 

 عمميا.المفاىيـ المراد ت 

 .دور المعمـ في الحصة 

 دور المتعمـ في الحصة . 

 التقويـ التكويني. 

 التقويـ الختامي. 

 . ميارات التفكير فوؽ المعرفياختبار بناء   -6

عمى تطبيؽ الدراسة عمى دليؿ المادة التعميمية وذلؾ مف خالؿ  واوافق فالذي يفتدريب المعمم  -7

في  ةمعمم طبيؽ الدراسةبت قاـ, حيث المقابالت وحضور حصص عند الباحث

 .(بني نعيـ االساسية لمبنيف) في مدرسة  (, ومعمـالصحابة االساسية لمبنات)مدرسة

 .ورصد النتيجة ,ماوتصحيحي ,تطبيؽ الدراسةعينة الدراسة قبؿ عمى القبمي  تطبيؽ االختبار  -8
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 ,التطبيؽالباحث بمتابعة  قاـتطبيؽ الدراسة تجريبيا عمى عينة الدراسة وفؽ المخطط, حيث  -9

 .في المدرستيف سير الدراسة متابعةو  ,وحضور بعض الحصص

 ورصد النتائج. ,وتصحيح االختبار ,تطبيؽ االختبار البعدي عمى عينة الدراسة  -10

 .المناسبة, ورصد النتائج وتفسيرىا اإلحصائيةالتحميالت  إجراء  -11

 : تصميـ الدراسة 6.3

 بيؽ البعديالتط طريقة المعالجة التطبيؽ القبمي  المجموعة
1- O1 التوليدية المتشابيات O2 

2- O1 االعتيادية O2 

 

    O1  مقياس االتجاىات نحو العموـميارات التفكير فوؽ المعرفي: اختبار , . 

O2  :مقياس االتجاىات نحو العموـ ,اختبار ميارات التفكير فوؽ المعرفي. 

 :متغيرات الدراسة   7.3 

 :ةالمستقم اتالمتغير 
  الطريقة االعتيادية(التوليدية المتشابياتالتدريس بمستوياتيا ) طريقة , 
 ( أنثىذكر,  جنس الطالب) 

 :  ةالتابع اتالمتغير 

 ميارات التفكير فوؽ المعرفي . 
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 .           االتجاه نحو مادة العمـو

 : اإلحصائيةالتحميالت   8.3

ات الحسابية واالنحرفات المعيارية, باستخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة, والمتوسط الباحث قاـ

ة لمعموـ االحصائي الرـزبرنامج وذلؾ باستخداـ  (ANCOVA)واختبار تحميؿ التبايف المصاحب

 .(SPSS) االجتماعية
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 الفصؿ الرابع 
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 :المقدمة 1.4

, يتنػػػػػاوؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ عرضػػػػػا لمنتػػػػػائج التػػػػػي توصػػػػػؿ الييػػػػػا الباحػػػػػث السػػػػػتجابة افػػػػػراد العينػػػػػة الدراسػػػػػة

عمػػػػػى  نحػػػػػو العمػػػػػوـ , ومقيػػػػػاس االتجػػػػػاهفػػػػػي اختبػػػػػار التحصػػػػيؿ, والمتمثمػػػػػة أدوات الدراسػػػػػةبعػػػػد تطبيػػػػػؽ 

     . د التجريبالمجموعتيف التجريبية, والضابطة بع
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 :نتائج الدراسة  2.4

 : األوؿالرئيس النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  1.2.4

أثػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتراتيجية مقترحػػػػػػػػة مبنيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتراتيجيتي المتشػػػػػػػػابيات و مػػػػػػػػا  :يػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػىوالػػػػػػػػذي  

, وىػػػػػؿ يختمػػػػػؼ ىػػػػػذا لػػػػػدى طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الرابػػػػػع االساسػػػػػي يالتوليديػػػػػة فػػػػػي التفكيػػػػػر مػػػػػا وراء المعرفػػػػػ

 يقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟األثر باختالؼ طر 

 ≥αال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) وقد تـ تحويؿ السؤاؿ إلى الفرضية التي نصيا:

المعرفي تعزى  ما وراءميارات التفكير  في اختبار األساسي( بيف متوسطات طمبة الصؼ الرابع 0.05

 .إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما

الختبػػػػػػػار ىػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػية تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخراج المتوسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػات المعياريػػػػػػػة لعالمػػػػػػػات و 

فػػػػػي  الضػػػػػوءفػػػػػي وحػػػػػدة يػػػػػر مػػػػػا وراء المعرفػػػػػي كالتففػػػػػي اختبػػػػػار (, )عينػػػػػة الدراسػػػػػة الطمبػػػػػةمجموعػػػػػات 

 (2.4, )(1.4)والجػػػػػدوؿ  , األساسػػػػػي عمػػػػػى التطبيقػػػػػيف القبمػػػػػي والبعػػػػػدي الرابػػػػػعمػػػػػادة العمػػػػػـو لمصػػػػػؼ 

 ه النتائج .يمخص ىذ
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السػػػػػتجابات أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة عمػػػػػى : المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 1.4جػػػػػدوؿ 
 .طريقة التدريس والجنساالختبار القبمي والبعدي تبعا لمتغيري 

طريقة 
 التدريس

 العدد الجنس
 البعدي القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راؼ االنح
 المعياري

الطريقة 
 االعتيادية
 

 4.44 7.84 4.44 6.84 38 ذكر

 7.70 18.13 7.55 17.50 32 أنثى

 7.99 12.54 8.05 70 70 المجموع

المتشابيات 
 التوليدية

 4.71 13.06 5.69 10.89 36 ذكر
 7.90 23.32 6.15 17.13 31 أنثى

 8.17 17.81 6.65 67 67 المجموع

 المجموع
 5.24 10.38 5.44 8.81 74 ذكر
 8.17 20.68 6.85 17.32 63 أنثى
 8.47 15.12 7.44 12.72 137 المجموع الكمي

 

لالختبارات البعدية في المتوسطات الحسابية  فروقا ظاىرية وجود (0.4) يالحظ مف الجدوؿ السابؽ

 ,قة التدريس والجنسطريل تبعاً اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي  فيلعالمات الطمبة المعدلة 

ة ػالفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات دالل ىذه ولمعرفة ما إذا كانت

 (ANCOVA) المصاحب تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير( α≤ 0.05)  وىػد مستػػة عنػإحصائي

 ( يوضح ذلؾ.2.4)والجدوؿ 
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سػػػػػتجابات أفػػػػػراد عينػػػػػة تبعػػػػػا لطريقػػػػػة التػػػػػدريس, ال (ANCOVA: نتػػػػػائج تحميػػػػػؿ التغػػػػػاير)(42.)جػػػػػدوؿ
 والتفاعؿ بينيما. الجنسو 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 293.579 3597.637 1 3597.637 االختبار القبمي
 *0.000 35.288 432.435 1 432.435 طريقة التدريس

 *0.000 15.814 193.788 1 193.788 الجنس

 *0.002 9.801 120.104 1 120.104 طريقة التدريس×الجنس
   12.254 132 1617.579 الخطأ
    136 9756.131 الكمي

 α≤ 1.15داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة *

 فحص الفرضيات: 2.2.4

 -:بالفرضية األولى النتائج المتعمقة 

( بيف متوسطات α≤ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) د فروؽ والتي تنص عمى أنو ال توج

المعرفي تعزى إلى طريقة  ما وراءميارات التفكير  في اختبار األساسيطمبة الصؼ الرابع عالمات 

 .التدريس

بيف متوسطات عالمات طمبة الصؼ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية  (2.4)تشير نتائج جدوؿ 

وبناًء عميو فقد , ي اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى طريقة التدريسف األساسيالرابع 

 ( وجود الفروؽ بيف 1.4جدوؿ )ويوضح , رفضت الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة

 .المتوسطات الحسابية المعّدلة 
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ت أفػػػػػراد عينػػػػػة السػػػػتجابا المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية المعدءلػػػػة واألخطػػػػػاء المعياريػػػػػة(:  3.4جػػػػدوؿ )

 .تبعا لمتغير طريقة التدريس الدراسة

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط طريقة التدريس
 0.421 13.463 الطريقة االعتيادية

 0.434 17.071 المتشابيات التوليدية
 02.72* كمي قبمي 

 : بالفرضية الثانيةالنتائج المتعمقة 

( بػػػػػػيف α≤ 0.05دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة )  والتػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى أنػػػػػػو ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ

المعرفػػػػي  مػػػػا وراءميػػػػارات التفكيػػػػر  فػػػػي اختبػػػػار األساسػػػػيطمبػػػػة الصػػػػؼ الرابػػػػع عالمػػػػات متوسػػػػطات 

 .الجنستعزى إلى 

بػػػػػيف متوسػػػػػطات عالمػػػػػات طمبػػػػػة أف ىنػػػػػاؾ فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية  (2.4تشػػػػػير نتػػػػػائج جػػػػػدوؿ) 

 ,ت التفكيػػػػػػػر مػػػػػػػا وراء المعرفػػػػػػػي تعػػػػػػػزى إلػػػػػػػى الجػػػػػػػنسفػػػػػػػي اختبػػػػػػػار ميػػػػػػػارا األساسػػػػػػػيالصػػػػػػػؼ الرابػػػػػػػع 

 .الجنسيبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب (  4.4ويوضح جدوؿ )

السػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػراد البعديػػػػػػػة  المتوسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية المعّدلػػػػػػػة واألخطػػػػػػػاء المعياريػػػػػػػة (: 4.4)جػػػػػػػدوؿ 

 الجنس.تبعا لمتغير  عينة الدراسة

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةبيالحسا اتالمتوسط الجنس
 0.452 13.801 ذكر
 0.499 16.733 أنثى

 02.72* كمي قبمي 
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اكبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  وىػػػػػػػػػو (06.711)ىػػػػػػػػػو  لإلنػػػػػػػػػاثأف المتوسػػػػػػػػػط المعػػػػػػػػػدؿ ( 4.4تشػػػػػػػػػير نتػػػػػػػػػائج جػػػػػػػػػدوؿ )

اإلنػػػػػاث مقابػػػػػؿ لصػػػػػالح  حسػػػػػب الجػػػػػنسوبػػػػػذلؾ تكػػػػػوف الفػػػػػروؽ ( 01.810لمػػػػػذكور )المتوسػػػػػط المعػػػػػدؿ 

 .الذكور

 : ةبالفرضية الثالثالنتائج المتعمقة 

( بػػػػػػيف α≤ 0.05دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ) والتػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى أنػػػػػػو ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ 

المعرفػػػػي  مػػػػا وراءميػػػػارات التفكيػػػػر  فػػػػي اختبػػػػار األساسػػػػيطمبػػػػة الصػػػػؼ الرابػػػػع عالمػػػػات متوسػػػػطات 

 .و التفاعؿ بينيما  الجنسلطريقة التدريس و  تعزى

يوضػػػػح الجػػػػدوؿ الجػػػػنس وطريقػػػػة التػػػػدريس ر لمتفاعػػػػؿ بػػػػيف اثػػػػ إلػػػػى وجػػػػود (3.4تشػػػػير نتػػػػائج جػػػػدوؿ) 

 تبعػػػػػػػػًا لمتغيػػػػػػػػرمصػػػػػػػػدر الفػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػيف المتوسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية المعدلػػػػػػػػة لالختبػػػػػػػػار البعػػػػػػػػدي  (5.4)

 .التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس

السػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػراد عينػػػػػػػة  المتوسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية المعّدلػػػػػػػة واألخطػػػػػػػاء المعياريػػػػػػػة :( 5.4)الجػػػػػػػدوؿ 

 متفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس.تبعا ل الدراسة

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط الجنس طريقة التدريس

 التجريبية
 0.591 14.649 ذكور 
 0.667 19.493 إناث

 االعتيادية
 0.641 12.952 ذكور 
 0.665 13.973 إناث

ىو لمجموعة اإلناث  تياديةاالعلطريقة التدريس أف المتوسط المعدؿ  (5.4)يالحظ مف الجدوؿ 

يظير أثر التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس وبذلؾ ات, المتوسطباقي اكبر مف  وىو (09.491)

 .ولمجموعة اإلناث المتشابيات التوليديةلصالح طريقة التدريس 
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 :الثاني الرئيس النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  3.2.4

مقترحػػػػػة مبنيػػػػػة عمػػػػػى اسػػػػػتراتيجيتي المتشػػػػػابيات أثػػػػػر اسػػػػػتراتيجية مػػػػػا  :مػػػػػا يػػػػػأتي عمػػػػػى يػػػػػنصوالػػػػػذي 

, وىػػػػػػؿ يختمػػػػػػؼ ىػػػػػػذا األثػػػػػػر نحػػػػػػو العمػػػػػػوـ طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ الرابػػػػػػع االساسػػػػػػي اتجاىػػػػػػاتوالتوليديػػػػػػة فػػػػػػي 

 باختالؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما ؟

ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتوى  وقػػػػػد تػػػػػـ تحويػػػػػؿ السػػػػػؤاؿ إلػػػػػى الفرضػػػػػية التػػػػػي نصػػػػػيا:

 االتجػػػػػػاه نحػػػػػػو العمػػػػػػوـفػػػػػػي  األساسػػػػػػي( بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ الرابػػػػػػع α≤ 0.05الداللػػػػػػة ) 

الختبػػػػػػػار ىػػػػػػػذه الفرضػػػػػػػية تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخراج و  .تعػػػػػػػزى إلػػػػػػػى طريقػػػػػػػة التػػػػػػػدريس والجػػػػػػػنس والتفاعػػػػػػػؿ بينيمػػػػػػػا

ات الوصػػػػػػػػفية المتمثمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المتوسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػة لعالمػػػػػػػػات ءاالحصػػػػػػػػا

ي مقيػػػػػػػاس االتجػػػػػػػاه نحػػػػػػػو العمػػػػػػػـو عمػػػػػػػى التطبيقػػػػػػػيف القبمػػػػػػػي فػػػػػػػ )عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة( الطمبػػػػػػػةمجموعػػػػػػػات 

 .يمخص ىذه النتائج (7.4, )(6.4والبعدي, والجدوؿ )
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فػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أ: (6.4)جػػػػدوؿ 

 .مى االختبار القبمي والبعدي تبعا لمتغيري طريقة التدريس والجنسع

طريقة 
 التدريس

 العدد الجنس
 البعدي القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الطريقة 
 االعتيادية
 

 0.56 3.10 0.51 2.18 38 ذكر

 0.37 3.40 0.04 2.39 32 أنثى

 0.50 3.24 0.39 2.28 70 المجموع
المتشابيات 
 التوليدية

 0.51 3.48 0.48 2.26 36 ذكر
 0.60 3.71 0.33 2.49 31 أنثى

 0.56 3.58 0.43 2.37 67 المجموع

 المجموع
 0.56 3.28 0.50 2.22 74 ذكر
 0.52 3.55 0.24 2.44 63 أنثى
 0.56 3.41 0.41 2.32 137 المجموع الكمي

فػػػػػػػروؽ ظاىريػػػػػػػة فػػػػػػػي المتوسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية التجاىػػػػػػػات طمبػػػػػػػة  وجػػػػػػػود (6.4يالحػػػػػػظ مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ)

حسػػػػب طريقػػػػػة التػػػػدريس والجػػػػػنس فػػػػي المقيػػػػػاس البعػػػػػدي  نحػػػػػو مػػػػادة العمػػػػػوـ ألساسػػػػياالصػػػػؼ الرابػػػػػع 

, ولمعرفػػػػػػػػة مػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػت الفػػػػػػػػروؽ الظاىريػػػػػػػػة فػػػػػػػػي اتجاىػػػػػػػػات طمبػػػػػػػػة الصػػػػػػػػؼ الرابػػػػػػػػع لالتجاىػػػػػػػػات

تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتخداـ ( α≤ 0.05)  وىػد مستػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػة إحصائيػػػػػػػػػذات داللػػػػػػػػ نحػػػػػػػػو مػػػػػػػػادة العمػػػػػػػػوـ األساسػػػػػػػػي

 (.7.4جدوؿ )في ال وكانت النتائج كما, (ANCOVA)الثنائي اختبار تحميؿ التغاير
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تبعػػػػػػا  الدراسػػػػػػة السػػػػػػتجابات أفػػػػػػراد عينػػػػػػة (ANCOVAنتػػػػػػائج تحميػػػػػػؿ التغػػػػػػاير): (7.4)جػػػػػػدوؿ

 الجنس والتفاعؿ بينيما.لطريقة التدريس, و 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.021* 5.457 1.424 1 1.424 االختبار القبمي
 0.000* 13.049 3.405 1 3.405 طريقة التدريس

 0.021* 5.460 1.425 1 1.425 الجنس
 0.698 0.151 0.039 1 0.039 طريقة التدريس×الجنس

   0.261 132 34.447 الخطأ
    136 42.489 الكمي

 (.α = 0.05دالة عند مستوى الداللة ) *

 -: الرابعةرضية النتائج المتعمقة بالف

 ( بيف متوسطاتα≤ 0.05ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) والتي تنص عمى أنو 

 .تعزى إلى طريقة التدريس نحو العموـ األساسيطمبة الصؼ الرابع  اتجاىات

في اتجاىات طمبة الصؼ الرابع أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية  (7.4تشير نتائج جدوؿ)

المتوسطات الحسابية  (8.4, ويوضح الجدوؿ )طريقة التدريسنحو مادة العموـ تعزى إلى  األساسي

 .طريقة التدريس حسبلالتجاىات البعدي  لممقياسالمعدلة 

التجاىػػػػػات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ  المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية المعدءلػػػػػة واألخطػػػػػاء المعياريػػػػػة( 8.4جػػػػػدوؿ )
 يس.الرابع األساسي نحو مادة العمـو تبعا لطريقة التدر 

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط طريقة التدريس
 0.061 3.261 الطريقة االعتيادية
 0.063 3.579 المتشابيات التوليدية
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اتجاىات طمبة الصؼ الرابع  متوسطات فيذات داللة إحصائية  اً أف ىناؾ فروق (8.4جدوؿ) يتبيف مف

 .ولصالح طريقة المتشابيات التوليديةتدريس, نحو مادة العموـ تعزى إلى طريقة ال األساسي

 -:الخامسةبالفرضية النتائج المتعمقة 

( بيف متوسطات α≤ 0.05ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) والتي تنص عمى أنو 

 .الجنستعزى إلى  االتجاه نحو العموـفي  األساسيطمبة الصؼ الرابع 

في اتجاىات طمبة الصؼ الرابع فروؽ ذات داللة إحصائية أف ىناؾ  (7.4تشير نتائج جدوؿ) 

المتوسطات الحسابية المعدلة  (9.4)جدوؿ ال, ويوضح نحو مادة العموـ تعزى إلى الجنس األساسي

 .الجنسحسب لالتجاىات البعدي  لممقياس

التجاىػػػػػات أفػػػػػراد عينػػػػػة  المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية المعدءلػػػػػة واألخطػػػػػاء المعياريػػػػػة :(9.4)الجػػػػػدوؿ

 مجنس.ل تبعا راسةالد

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط الجنس
 0.060 3.314 ذكر
 0.066 3.526 أنثى

 2.12* كمي قبمي 

اكبر مف المتوسط المعدؿ  وىو (1.526)ىو  لإلناثأف المتوسط المعدؿ  (9.4)ويالحظ مف الجدوؿ

 .ث مقابؿ الذكوراإلنالصالح  حسب الجنسوبذلؾ تكوف الفروؽ ( 1.104لمذكور )
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 :بالفرضية السادسةالنتائج المتعمقة 

( بػػػػػػيف α≤ 0.05ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ) عمػػػػػػى أنػػػػػػو  صوالتػػػػػػي تػػػػػػن

تعػػػػػزى إلػػػػػى طريقػػػػػة التػػػػػدريس  االتجػػػػػاه نحػػػػػو العمػػػػػوـفػػػػػي  األساسػػػػػيمتوسػػػػػطات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الرابػػػػػع 

 .والجنس والتفاعؿ بينيما

فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات اتجاىات طمبة الصؼ الرابع يوجد ال  انو (7.4تشير نتائج جدوؿ)

 .تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما االتجاه نحو العموـفي  األساسي
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 الفصؿ الخامس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : لتوصياتامناقشة النتائج و 

 : المقدمة 1.5

أثر استراتيجية مقترحة مبنيػة عمػى اسػتراتيجيتي المتشػابيات والتوليديػة فػي ىدفت الدراسة إلى استقصاء 

 .لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ يالتفكير ما وراء المعرف

مقيػاس االتجػاه وكػذلؾ تػـ اسػتخداـ  التفكيػر مػا وراء المعرفػي,ولتحقيؽ ىدؼ الدراسػة تػـ تطبيػؽ اختبػار 

وفيمػا  ,قبػؿ البػدء بالمعالجػة التجريبيػة وبعػد االنتيػاء منيػا, ومػف ثػـ تحميػؿ النتػائج وعرضػيا نحو العموـ

 يأتي مناقشة ليذه النتائج.
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 : األوؿالرئيس  اؿالمتعمقة بفرضيات السؤ  مناقشة النتائج 2.5

( بيف متوسطات طمبة الصؼ الرابع α≤ 0.05ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

المعرفي تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ  ما وراءميارات التفكير  في اختبار األساسي

 .بينيما

 : ىاألولبالفرضية  مناقشة النتائج المتعمقة 1.2.5

( بػػػػػيف متوسػػػػػطات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ α≤ 0.05دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػػة ) وؽ ال توجػػػػػد فػػػػػر 

 .المعرفي تعزى إلى طريقة التدريس ما وراءميارات التفكير  في اختبار األساسيالرابع 

بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات عالمػػػػػػات طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ أف ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية نتػػػػػػائج ال كشػػػػػػفت 

, فكيػػػػػػػر مػػػػػػػا وراء المعرفػػػػػػػي تعػػػػػػػزى إلػػػػػػػى طريقػػػػػػػة التػػػػػػػدريسفػػػػػػػي اختبػػػػػػػار ميػػػػػػػارات الت األساسػػػػػػػيالرابػػػػػػػع 

 .ولصالح طريقة المتشابيات التوليدية

طريقػػػػة التػػػػدريس المتبعػػػػة, تعتمػػػػد فػػػػي ويعتقػػػػد الباحػػػػث أف السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ يمكػػػػف أف يعػػػػود إلػػػػى أف 

فتػػػػرض أف الػػػػتعمـ يحػػػػدث داخميػػػػا عنػػػػد المػػػػتعمـ حيػػػػث التػػػػي تتوجييػػػػا الفمسػػػػفي عمػػػػى النظريػػػػة البنائيػػػػة 

 ,التكيػػػػؼ مػػػػف خػػػػالؿ عمميتػػػػيالمعرفػػػػة بنفسػػػػو عػػػػف طريػػػػؽ إعػػػػادة تشػػػػكيؿ بنيتػػػػو المعرفيػػػػة, أنػػػػو يبنػػػػي 

التػػػػػػػزاف, كػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػى األفكػػػػػػػار المسػػػػػػػبقة لػػػػػػػدى المتعممػػػػػػػيف مػػػػػػػف خبػػػػػػػرتيـ الحياتيػػػػػػػة, وتعػػػػػػػديميا بمػػػػػػػا وا

عمػػػػػػػى مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ خطواتيػػػػػػػا وتسػػػػػػػاعد ىػػػػػػػذا الطريقػػػػػػػة المقترحػػػػػػػة يػػػػػػػتالءـ مػػػػػػػع مخططػػػػػػػاتيـ العقميػػػػػػػة, 

فػػػػي خبراتػػػػو السػػػػابقة, والتوصػػػػؿ لنقػػػػاط عمػػػػا يشػػػػبو المفيػػػػـو  ؿ البحػػػػثالتوصػػػػؿ الػػػػى المعرفػػػػة مػػػػف خػػػػال

وعمػػػػػػؿ الممخصػػػػػػات حػػػػػػوؿ المفػػػػػػاىيـ المػػػػػػراد   بػػػػػػيف المفيػػػػػػـو الجديػػػػػػد, والمشػػػػػػابو الشػػػػػػبو, واالخػػػػػػتالؼ

 ,ىـفكػػػػػػار ال لمتعػػػػػػرؼثػػػػػػارة النقػػػػػػاش مػػػػػػع الطمبػػػػػػة حػػػػػػوؿ الموضػػػػػػوع وصػػػػػػوال الػػػػػػى إمػػػػػػف خػػػػػػالؿ دراسػػػػػػتيا 



97 

مػػػػػف وتطبيقيػػػػػا فػػػػػي المراحػػػػػؿ االخيػػػػػرة, فيػػػػػذا كمػػػػػو  ,حقػػػػػةالال, والبنػػػػػاء عمييػػػػػا فػػػػػي المراحػػػػػؿ يـوخبػػػػػرات

واعػػػػػػادة تنظيميػػػػػػا, , التفكيػػػػػػر فيمػػػػػػا لديػػػػػػو مػػػػػػف خبػػػػػػرات سػػػػػػابقةف ينمػػػػػػي مػػػػػػف قػػػػػػدرات الطالػػػػػػب أ شػػػػػػأنو,

, والتفكيػػػػػػػػر فييػػػػػػػػا مػػػػػػػػف جديػػػػػػػػد, وتقييميػػػػػػػػا, واعػػػػػػػػادة اسػػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػػي مواقػػػػػػػػؼ, وظػػػػػػػػروؼ, وترتيبيػػػػػػػػا

 .ومشكالت جديدة

ميػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر مػػػػػػػا وراء  تنميػػػػػػػةالتوليديػػػػػػػة فػػػػػػػي  فاعميػػػػػػػة طريقػػػػػػػة المتشػػػػػػػابياتيػػػػػػػرى الباحػػػػػػػث أف و 

 شػػعوًرا أكثػػر التالميػػذيصػػبح حيػػث ب, ةدافعيػػ, و نفعػػاليء المعرفػػي واالبنػػاتعػػزز, وتنمػػي ال المعرفػػي

بمػػا , وتنظيميػػا المعمومػػات معالجػػةفػػي  إيجابيػػة أكثػػر بػػدور ويقومػػوف تعمميػػـ عػػف بالمسػػؤولية

عػػػادة التلمنظػػػر يػػػـدوافع ثيػػػري فكيػػػر بيػػػا مػػػف جديػػػد بمػػػا يمكنػػػو مػػػف اتخػػػاذ القػػػرار , والتفكيػػػر فييػػػا, وا 

 يػػةاحتمال يزيػػد ممػػا, اليوميػػة حيػػاتيـ ومواقػػؼ خبػػراتيـ السػػابقة, إطػػارالمناسػػب بشػػأنيا, ضػػمف 

 مواقػؼ وفػي المسػتقبؿ فػي اسػتخداميا المػدى, ويجعػػؿ بعيػدة الػذاكرة فػػي المعمومػػات تخػزيف

  .يسيًرا أمًرا متنوعة

يجية بمػػػػػا تتضػػػػػمنو مػػػػػف خطػػػػػوات واضػػػػػحة, ومحػػػػػددة, وبسػػػػػيطة كمػػػػػا يمكػػػػػف القػػػػػوؿ أف ىػػػػػذه االسػػػػػترات

عػػػػادة  النظػػػػر, والتفكيػػػػر بيػػػػا, بمػػػػا يمكنػػػػو فػػػػي تسػػػػمح لمطالػػػػب القيػػػػاـ بترتيػػػػب, وتنظػػػػيـ المعمومػػػػات, وا 

تنميػػػػػة ميػػػػػارتيـ فػػػػػي التفكيػػػػػر مػػػػػا وراء , ومسػػػػػاعدتيـ فػػػػػي النيايػػػػػة مػػػػػف اتخػػػػػاذ القػػػػػرار المناسػػػػػب فييػػػػػا

تمكف مػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ ره واسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػتعمـ ليػػػػػػمعرفػػػػػػة الشػػػػػػخص عػػػػػػف تفكيػػػػػػوالمتثمػػػػػػة فػػػػػػي  المعرفػػػػػػي

, السػػػػػػيطرة عمػػػػػػى المعرفػػػػػػة, والمعمومػػػػػػاتو  ,التنظػػػػػػيـ الػػػػػػذاتي لمكانيزمػػػػػػات التفكيػػػػػػر, و المناسػػػػػػب لتعممػػػػػػو

     .وزيادة اقباليـ عمى دراسة العمـو و التعمؽ بيا

, (2008االغػػػػػػػػػػا,) ,(2012) العضػػػػػػػػػػيمة, كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػفوتتفػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع نتػػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػػة 

دراسػػة , (2000البنػػا ) (,bryce & et al 2005 ),( 2007) الرفيػػدي,,(2010,البغػػدادي)
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 , (2009صػػػػػػػػالح )دراسػػػػػػػػة و  ,(2010أحمػػػػػػػػد )دراسػػػػػػػػة و  ,(2007)ضػػػػػػػػيير, دراسػػػػػػػػة (2012فنونػػػػػػػػو )

 .(2002الخولي ) دراسةو 

 -:الثانية مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية  2.2.5

( بػػػػػػيف α≤ 0.05عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ) دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا والتػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى أنػػػػػػو ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ 

المعرفػػػػػي تعػػػػػزى  مػػػػػا وراءميػػػػػارات التفكيػػػػػر  فػػػػػي اختبػػػػػار األساسػػػػػيمتوسػػػػػطات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الرابػػػػػع 

 .الجنسإلى 

بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات عالمػػػػػػات طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية أف ىنػػػػػػاؾ كشػػػػػػفت النتػػػػػػائج 

, ولصػػػػػػالح إلػػػػػػى الجػػػػػػنس فػػػػػػي اختبػػػػػػار ميػػػػػػارات التفكيػػػػػػر مػػػػػػا وراء المعرفػػػػػػي تعػػػػػػزى األساسػػػػػػيالرابػػػػػػع 

 .االناث مقابؿ الذكور

اف المنػػػػاخ الصػػػػفي النػػػػاتج عػػػػف اسػػػػتخداـ ىػػػػذه الطريقػػػػة وأسػػػػموب المعممػػػػة فػػػػي إدارتػػػػو  ويػػػػرى الباحػػػػث

مػػػػف األمػػػػػور التػػػػي سػػػػاعدت الطالبػػػػػات فػػػػي تحفيػػػػزىف نحػػػػو تعمػػػػػـ مػػػػادة العمػػػػـو واتجاىػػػػػاتيف قػػػػد يكػػػػوف 

 .نحوىا

, (2007) الرفيػػػػػػدي,, (2012العضػػػػػػيمة, ) وقػػػػػػد أتفقػػػػػػت نتػػػػػػائج ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة مػػػػػػع دراسػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػف:

 .(2002الخولي ) دراسةو  , (2009صالح )دراسة و 

 

 -: ةلثمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثا 3.2.5
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( بػػػػػػيف α≤ 0.05دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ) والتػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى أنػػػػػػو ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ 

 المعرفػػػػػي تعػػػػػزى مػػػػػا وراءتفكيػػػػػر ميػػػػػارات ال فػػػػػي اختبػػػػػار األساسػػػػػيمتوسػػػػػطات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الرابػػػػػع 

 والتفاعؿ بينيما. لطريقة التدريس والجنس

ف ىناؾ فروقًا ذات الجنس وطريقة التدريس مما يدؿ عمى أثر لمتفاعؿ بيف أد و وجعف كشفت النتائج 

 .ولمجموعة اإلناث االعتياديةلصالح طريقة التدريس  تعزى إلى التفاعؿداللة إحصائية 

في ذلؾ يعود لمحماسة و الرغبة التي الشديدة ابدتيا المعممة في تطبيؽ  الباحث أف السبب ويعتقد

وىذا ما االستراتيجية الجديدة, واالتجاىات االيجابية التي تحمميا المعممة نحو طالباتيا, ومادة العموـ 

ليا, وكذلؾ حديث مديرة المدرسة عف اعجاب المعممة بالطريقة  الباحثمف خالؿ زيارات  تضح

 .ي التدريس, والقياـ بتطبيقيا في تدريس باقي موضوعات الكتاب الجديدة ف

عمى  مالءمة الطريقة لخصائص المرحمة العمرية لمطالبات مف حيث الميؿ لطرح االسئمة كما أف

, وصوال المعممة, والتوصؿ لمنتائج مف خالؿ العمؿ في مجموعات وباستخداـ المواد, واالشياء الحسية

مف الممكف أف يكوف قد  ,في المناقشة, والحوار, وعرض النتائجذات لدييف الى الرغبة في اثبات ال

 .ىذه الفروؽ عند مجموعة اإلناث وتأثرىف بالطريقة الجديدةساعد في وجود 

في حيف كانت الرغبة التي أظيرىا المعمـ في التطور الميني, وتطبيؽ استراتيجيات جديدة في التدريس 

وضاع المعيشية التي يمر بيا المعمـ نتيجة عدـ بالظروؼ األذلؾ ال أقؿ بالمقارنة مع المعممة, معم

رتو في بث الحماسة واالرتياح في نفوس عمى قد لذي مف شأنو أف ينعكس سمباً تمقيو لمراتب منذ مدة, وا

 .الطمبة الذي ينعكس بدوره عمى أدائيـ المنخفض كما أظيرت نتائج الدراسة

 -: السؤاؿ الرئيس الثانيات فرضيبمناقشة النتائج المتعمقة  3.5



011 

( بػػػػػيف α≤ 0.05ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػػة )  :عمػػػػػى أنػػػػػونص تػػػػػي والتػػػػػ

تعػػػػػزى إلػػػػػى طريقػػػػػة التػػػػػدريس  االتجػػػػػاه نحػػػػػو العمػػػػػوـفػػػػػي  األساسػػػػػيمتوسػػػػػطات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الرابػػػػػع 

 .والجنس والتفاعؿ بينيما

 : الرابعةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية  1.3.5

( بيف متوسطات α≤ 0.05ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  :والتي تنص عمى أنو

 .طريقة التدريسلتعزى  االتجاه نحو العموـفي  األساسيطمبة الصؼ الرابع 

فػػػػػػػػي اتجاىػػػػػػػػات طمبػػػػػػػػة الصػػػػػػػػؼ الرابػػػػػػػػع ىنػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية أف  كشػػػػػػػػفت النتػػػػػػػػائج

 .ولصالح طريقة المتشابيات التوليدية لى طريقة التدريسنحو مادة العموـ تعزى إ األساسي

مف الحريػة فػي  اً نوع أتاحتربما االستراتيجية التدريسية ف أ إلى الباحث أف السبب في ذلؾ يعود ويعتقد

, كذلؾ الجدة في عرض المفاىيـ العممية, وطبيعة التواصؿ رية التعبير عف افكارىـوحممارسة النقاش, 

األنشػطة والتجػارب , وتوظيػؼ الحػواس المختمفػة فػي القيػاـ بلػدييـ المفاىيـ السابقة وطرح المفظي الحر,

, فكػؿ مػا وفرتػػو االسػتراتيجية مػف تجػػارب وأنشػطة وتبػادؿ لػػ راء ممعرفػػةلالعمميػة مػف أجػػؿ التوصػؿ إلػى 

وربطػا  أكسبيا عمقػاً  مما يكوف قد والخبرات واألفكار والتواصؿ الفعاؿ وبناء وتكويف وتصحيح المفاىيـ,

بػػػالواقع االجتمػػػاعي مػػػف خػػػالؿ ربػػػط الطمبػػػة لممفػػػاىيـ الجديػػػدة بالمفػػػاىيـ السػػػابقة لػػػدييـ بواقػػػع الحيػػػاة, 

أثرى, وزاد مف االتجاىات االيجابية لدى الطمبة ومحاولة تطبيؽ ما تعممو في مواقؼ حياتية جديدة مما 

 .نحو العموـ

المجموعػػػػات  درسػػػػت بيػػػػاتػػػػدريس التػػػػي أف طريقػػػػة ال اف السػػػػبب الكػػػػامف وراء ذلػػػػؾ فػػػػي عػػػػزو الباحػػػػثيو 

 ,ومناقشػػتيا خػػالؿ التواصػػؿ مػػع بعضػػيـ الػػبعض ,ىـتنظػػر لػػتعمـ العمػػـو عمػػى أنػػو نتػػاج أفكػػار  التجريبيػػة,
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دوف خػػػوؼ, أو قمػػػؽ مػػػف اإلجابػػػة  فيعبػػػر الطالػػػب عػػػف أفكػػػاره, وفيمػػػو قبػػػوؿ تمػػػؾ األفكػػػار أو رفضػػػيا,و 

 . الطمبة نحو مادة العموـاالتجاه االيجابي لدى ينمي  وىذا مف شأنو أفالخاطئة, 

 يمكف تفسير تفوؽ الطمبة في المجموعة التجريبية باالتجاه نحو مادة العموـ كاألتي: اكم

ضػػػػػػمف توجييػػػػػػات  عمى الػػػػػػنفسباالعتمػػػػػػادالفرصػػػػػػة لممػػػػػػتعمـ تتػػػػػػيح  أف مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه االسػػػػػػتراتيجيات -0

فػػػػػي الواقػػػػػع , والبحػػػػػث عػػػػػف كيفيػػػػػة تطبيقيػػػػػا مػػػػػف المعمػػػػػـ خػػػػػالؿ مراحػػػػػؿ التوصػػػػػؿ لممعرفػػػػػة المطموبػػػػػة

, والػػػػػػػذي مػػػػػػػف شػػػػػػػأنو أف ينمػػػػػػػي االتجاىػػػػػػػات العممػػػػػػػي لحػػػػػػػؿ بعػػػػػػػض المشػػػػػػػكالت, أو اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات

  . مادة العموـااليجالبة نحو 

أتػػػػػػػاح الفرصػػػػػػػة امػػػػػػػاـ الطمبػػػػػػػة فػػػػػػػي محاولػػػػػػػة  ربمػػػػػػػا كمػػػػػػػا اف التػػػػػػػدريس وفقػػػػػػػا ليػػػػػػػذه االسػػػػػػػتراتيجية -2

تػػػػي اكتسػػػػبوىا فػػػػي حميػػػػا, التعػػػػرؼ عمػػػػى المشػػػػكالت التػػػػي تػػػػواجييـ فػػػػي الواقػػػػع, وتوظيػػػػؼ المعرفػػػػة ال

, وينمػػػػػػي االتجاىػػػػػات االيجابيػػػػػة لػػػػػدييـ نحػػػػػػو نحػػػػػو الػػػػػتعمـ مػػػػػف شػػػػػأنو أف يزيػػػػػد مػػػػػػف دافعيػػػػػتيـوالػػػػػذي 

     . مادة العموـ

 Bryce, et al ) ,(2012) العضػػػيمة,وتتفػػػؽ نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف

 .(2002الخولي ) دراسةو  ,(2012فنونو )دراسة  ,(2005

 : الخامسةشة النتائج المتعمقة بالفرضية مناق 2.3.5

( بيف متوسطات α≤ 0.05ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  :والتي تنص عمى أنو

 .الجنستعزى إلى  االتجاه نحو العموـفي  األساسيطمبة الصؼ الرابع 
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رابػػػػػػػػع فػػػػػػػػي اتجاىػػػػػػػػات طمبػػػػػػػػة الصػػػػػػػػؼ الأف ىنػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية نتػػػػػػػػائج ال كشػػػػػػػػفت 

 لصالح اإلناث مقابؿ الذكور.و  ,نحو مادة العموـ تعزى إلى الجنس األساسي

, وتوفر الطالباتتتيح الفرصة أماـ  ستراتيجيةاإل ىذه بأفّ  النتيجة ىذه حثالبا فسري أف ويمكف

 والتعاوف ,والمحبة ,واأللفة ,والسرور ,المرح مف جو فيالظروؼ المالئمة لدراسة مادة العمـو العامة 

 إلى يؤدي مما البعض, بعضيف مع المجموعة داخؿ الطالبات تفاعؿ خالؿ مف البعض, فبعضي عم

 ,العموـ مادة نحو إيجابية اتجاىات لدييف تتكوف وبالتالي ,العموـ مادة مف والرىبة الخوؼ حاجز إزالة

 والضجر الممؿب الطالبات فييا تشعر التي االعتيادية الطريقة بعكس إلييف, المحببة المواد مف فتصبح

 .والجمود الروتيف مف بو تتصؼ لما الدراسية المادة مف

 : السادسةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية  3.3.5

( بػػػػػػيف α≤ 0.05ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ) والتػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى أنػػػػػػو 

التػػػػػػدريس  تعػػػػػػزى إلػػػػػػى طريقػػػػػػة نحػػػػػػو العمػػػػػػوـ األساسػػػػػػيطمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ الرابػػػػػػع  اتجاىػػػػػػات متوسػػػػػػطات

 .والجنس والتفاعؿ بينيما

( بػػػػػػيف α≤ 0.05دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ) يوجػػػػػػد ال انػػػػػػو  أف ىنػػػػػػاؾكشػػػػػػفت النتػػػػػػائج 

بػػػػػػػيف التفاعػػػػػػػؿ تبعػػػػػػػًا لمتغيػػػػػػػر  نحػػػػػػػو العمػػػػػػػوـ األساسػػػػػػػيطمبػػػػػػػة الصػػػػػػػؼ الرابػػػػػػػع  اتجاىػػػػػػػات متوسػػػػػػػطات

 الطريقة والجنس.

ية التػػػػػػػدريس المسػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػي أف اسػػػػػػػتراتيجفػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ قػػػػػػػد يعػػػػػػػود إلػػػػػػػى ويػػػػػػػرى الباحػػػػػػػث أف السػػػػػػػبب 

مػػػػػف كػػػػػال  الطمبػػػػػةالتػػػػػدريس تناسػػػػػب وتراعػػػػػي خصػػػػػائص الطمبػػػػػة مػػػػػف كػػػػػال الجنسػػػػػيف, حيػػػػػث يػػػػػنغمس 

 الجنسيف في التعمـ بشكؿ فاعؿ, دوف محاباة أو تمييز.
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فػػػػي التتػػػػابع  تمتػػػػاز طريقػػػػة التػػػػدريس المسػػػػتخدمة باتاحػػػػة الفرصػػػػة الكافيػػػػة لكػػػػؿ مػػػػف المعمػػػػـ, والمػػػػتعمـو 

 بما يالئـ حاجاتيـ, ورغباتيـ, وميوليـ. و مبيف اجرائياً بخطوات الطريقة كما ى

لػػػػػػػػدى كػػػػػػػػال الجنسػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث  الدراسػػػػػػػػةكمػػػػػػػػا أف تشػػػػػػػػابو الظػػػػػػػػروؼ البيئيػػػػػػػػة المحيطػػػػػػػػة بتطبيػػػػػػػػؽ 

, قػػػػد يكػػػػوف سػػػػببًا آخػػػػر فػػػػي عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ فػػػػي التفاعػػػػؿ بػػػػيف طريقػػػػة التػػػػدريس المتغيػػػػرات الدخيمػػػػة

       . والجنس
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 :واالقتراحات التوصيات 4.5

 فإف الباحث يوصي باالتي : الدراسةضوء نتائج في 

 توظيؼ استرتيجية المتشابيات التوليدية في تدريس العموـ . -0

وخطػػػػػوات  لمتعػػػػػرؼ الػػػػػى االسػػػػػتراتيجية عقػػػػػد الػػػػػدورات, والنػػػػػدوات التدريبيػػػػػة لممعممػػػػػيف, والمشػػػػػرفيف -2

 بة ., ومزاياىا, وأىميتيا في تنمية التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمتطبيقيا

مجموعػػػػػػػة مػػػػػػف األنشػػػػػػػطة التػػػػػػي تسػػػػػػػاعد الطمبػػػػػػة فػػػػػػػي تنميػػػػػػة ميػػػػػػػارات العمػػػػػػـو بتضػػػػػػميف منػػػػػػػاىج  -1

 .التفكير ما وراء المعرفي 

بحػػػػػػػػاث حػػػػػػػػوؿ فاعميػػػػػػػػة الطريقػػػػػػػػة بتنميػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػر مػػػػػػػػا وراء اجػػػػػػػػراء المزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػات, واأل -4

         . المعرفي لدى الطمبة في مراحؿ, ومواد دراسية مختمفة
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 : لعربيةالمراجع ا

أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة  في تنمية (. 2012أبو بشير, أسماء عاطؼ. ) -

ميارات التفكير التأممي في منياج التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع االساسي في 

  . . رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية بجامعة األزىر, غزةمحافظة الوسطى

االتجاه نحو التطرؼ وعالقتو بالحاجات النفسية لدى (. 2012محمود. )أبو دوابو,محمد  -

 .. رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية جامعة األزىر بغزةطمبة جامعة األزىر بغزة

التعمـ و التعميـ بيف  أصوؿ استراتيجيات(. 2014أبو رياش, حسيف محمد, وأخروف.) -

 . االردف, عماف الثقافة لمنشر و التوزيع ,.الطبعة الثانية, دار التطبيؽ النظرية و 

أثر استخداـ نموذج سـو عمى التفكير فوؽ المعرفي (.2014أبو ىنطش, قدر سميح. ) -

واالتجاىات العممية والتحصيؿ الدراسي في العمـو لطمبة الصؼ السابع األساسي في نابمس. 

 الوطنية, نابمس. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات العميا, جامعة النجاح

أثر توظيؼ استراتيجية عبر خطط في تدريس (.2010كـر محمود عبد. ) أبوعادره, -

. رسالة ماجستير الرياضيات عمى التفكير االبداعي لدى طمبة الصؼ السابع األساسي بغزة

 غير منشورة, كمية التربية, الجامعة االسالمية بغزة.

تعمـ التوليدي في تدريس الجغرافيا عمى أثر استخداـ نموذج ال(.2010) .أحمد, محمد -

. رسالة التحصيؿ المعرفي وتنمية الوعي بالكوراث الطبيعية لدى طمبة الصؼ الثاني ثانوي

 ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة سوىاج.    
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فاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في  (.2012االحمدي, مريـ بنت محمد عايد. ) -

ة بعض ميارات القراءة االبداعية وأثره عمى التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات المرحمة تنمي

 (.32جامعة االمارات العربية المتحدة. العدد), المجمة الدولية لألبحاث التربويةالمتوسطة.

أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في اكتساب المفاىيـ (.2007األغا,إيماف اسحؽ. ) -

, كمية التربية,الجامعة حتفاظ بيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزةالعممية و اال

 . االسالمية بغزة

طرائؽ تدريس العمـو مفاىيـ وتطبيقات (. 2011) أمبواسعيدي,عبد اهلل والبموشي,سميماف. -

 .االردف, عماف الطبعة الثانية, دار المسيرة لمنشر والتوزيع ,, عممية

مستوى جودة كتب العمـو في المرحمة االساسية (.2009) أنصيو, عبير محمد اسماعيؿ. -

. رسالة ماجستير غير منشورة كمية الدراسات العميا, الدنيا في فمسطيف وفقا لممعايير العالمية

 جامعة االزىر, غزة .

أثر استراتيجية دورة الميارة في تنمية  (.2013) ماجدة إبراىيـ ومسمـ,محسف طاىر. الباوي, -

(, 2, المجمد)مجمة العمـو اإلنسانيةالمعرفة لدى طمبة قسـ الفيزياء.  ميارات ما وراء

 . 224-179, ص ص (19العدد)

تقييـ منياج العمـو الفمسطيني لممرحمة االساسية (. 2013بخيتاف, صفاء محمد محمود.) -

. مف وجية نظر مشرفي ومعممي المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية

 غير منشورة, كمية الدراسات العميا,جامعة النجاح الوطنية بنابمس,فمسطيف .رسالة ماجستير 
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.فاعمية استراتييجية المتشابيات في تنمية التحصيؿ (2010بغدادي, بنت محمد صالح. ) -

وبعض ميارات عمميات العمـ في مادة العمـو لدى تمميذات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة 

 .ورة, جامعة أـ القرى, بمكة المكرمة رسالة ماجستير غير منشالمكرمة.

فعالية التدريس باستراتيجيات المتشابيات في التحصيؿ وحؿ (.2000. )حمدي البنا, -

المجمد الثاني, الجمعية المصرية العممية,  .المشكالت الكيميائية لدى طالب المرحمة الثانوية

 جامعة عيف شمس, مصر .

يف استخداـ السبورة الذكية وميارات التفكير ما وراء فاعمية الدمج ب (.2014جبيمي, أبراىيـ. ) -

المعرفي في تحصيؿ طمبة تكنولوجيا التعميـ لممعرفة المرتبطة بميارات انتاج البرمجيات 

 . 132-121, ص ص (1(, العدد)10, المجمد)المجمة االردنية في العمـو التربويةالتعميمية.

(. مستوى التفكير ماوراء المعرفي لدى 2011الجراح, عبد الناصر وعبيدات, عالء الديف.) -

, المجمة االردنية في العمـو التربويةعينة مف جامعة اليرموؾ في ضوء بعض المتغيرات.

 .162-145(, ص ص 2( العدد)7المجمد)

فاعمية النموذج التوليدي في تدريس العمـو عمى  (.2012) سميرة صالح الثويني. الجيني, -

رسالة ماجستير غير منشورة  .طالبات المرحمة المتوسطةتنمية بعض عمميات العمـ لدى 

 جامعة طيبة.    ,كمية التربية

فاعمية استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية  (.2008الحارثي, سفر عائض.) -

.رسالة ماجستير غير منشورة ميارات ما وراء المعرفة في القراءة لدى طالب المرحمة الثانوية

 اـ القرى .\امعة طمية التربية ج
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أثر استراتيجية المماثمة في تدريس العموـ واكتساب المفاىيـ  (.2012كوثر. ) الحراحشة, -

العممية ومستوى أداء عمميات العمـ االساسية دراسة شبة تجريبية عمى تالميذ الصؼ الخامس 

  .451-411, ص ص (2(, العدد)28المجمد)مجمة جامعة دمشؽ,  .االساسي في االردف

 فعالية التدريس بإستراتيجيات المتشابيات في التحصيؿ (.2000ي, عبدالعظيـ البنا.) حمد -

 وحؿ المشكالت الكيميائية لدى طالب المرحمة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات

, الجمعية المصرية لمتربية العممية ,التربية العممية لمجميع,المؤتمر العممي الرابعالعقمية.

 .القاىرة

(.أثر أستحداـ ميارات ما وراء 2013عبد الوىاب وعودة اهلل, ازدىار جماؿ.)حمزة, محمد  -

المعرفة في التحصيؿ ونمية ميارات التفكير التأممي لدى طمبة معمـ الصؼ في جامعة 

(, ص 30(, العدد)1, المجمد)مجمة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث و الدراساتاالسراء. 

  .176-139ص 

اثر استراتيجية تألؼ األشتات في األداء التعبيري والتفكير االبتكاري (.2011ىيفاء. ) حميد, -

 .418-380, ص ص (47العدد) .مجمة الفتح,عند طالبات الصؼ الخامس األدبي

أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس (.2007خطاب, أحمد ابراىيـ عمي.) -

لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ الرياضيات عمى التحصيؿ وتنمية التفكير االبداعي 

 . ماجستير غير منشورة, كمية التربية بجامعة الفيوـ.  األساسي
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فاعمية نموذج دورة التعمـ ما وراء المعرفي في تنمية االستيعاب  (.2006الرويثي,إيماف.) -

المفاىيمي في الفيزياء وميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طالبات الصؼ الثاني 

 ..رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية لمبنات األقساـ األدبية ,الرياضلثانويا

(. أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير العممي 2005خميؿ, نواؿ. ) -

(, 8, المجمد)مجمة التربية العمميةواالتجاه نحو مادة العموممدى تالميذ الصؼ االوؿ اعدادي .

 .130-91(, ص ص 1العدد)

(. فعالية التدريس بنموذج التعمـ التوليدي في تصحيح 2002الخولي,عبادة أحمد حمادة) -

التصورات البديمة لبعض المفاىيـ البديمة لبعض المفاىيـ الكيربائية وتنمية االتجاه نحو العمـو 

 .255-214, ص ص ,جامعة أسيوطمجمة التربيةالفنية الكيربية 

(. فاعمية استراتيجية المتشابيات في تعديؿ التصورات البديمة عف 2007الرفيدي,حسف. ) -

-www.gbland المفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ السادس بمحافظة القنفذه,

info/up3/c3b93862laigif)  

(. فاعمية تدريب طالب الصؼ الثاني المتوسط عمى 2013الزبيدي, ميند عبد الحسف. ) -

مف ميمات حقيقية في التحصيؿ واالتجاه نجو الفيزياء وفؽ ميارات التعمـ فوؽ المعرفية ض

, (1(, العدد)12المجمد), مجمة القادسية في االداب والعمـو التربوية نصفي الكرة  الدماغية.

   . 123-104ص ص 

.(.2001زيتوف, عايش محمود. ) -  دار الشروؽ, الطبعة األولى,أساليب تدريس العمـو

  عماف/االردف.
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 دار عالـ الكتب, .تدريس العمـو لمفيـ رؤية بنائية(.2002د الحميد. )زيتوف, كماؿ عب -

  القاىرة / مصر.

.دار الشروؽ النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو(.2007زيتوف,عايش محمود. ) -

 التوزيع,عماف /األردف.

الرياضي مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقتو بالتواصؿ (.2013سجدية, عبير إبراىيـ.) -

.رسالة مادستير غير منشورة, كمية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة بيت لحـ

 العمـو التربوية التربوية, جامعة القدس.   

. الطبعة االولى, دار الشروؽ لمنشر تدريس ميارات التفكير(.2003سعادة, جودت أحمد.) -

 والتوزيع, راـ اهلل, فمسطيف.

أثر تدريس العمـو بطريقة االنشطة العممية في تحصيؿ  (.2010السالمات, محمد خير.) -

طمبة الصؼ الثامف االساسي ذوي السعات العقمية المختمفة لمفاىي العممية وتنمية 

 .في عالـ متغير, الجامعة الياشمية, االردف .أبحاث مؤتمر التربيةاالتجاىات العممية

قدرات اإلبداعية و التفكير ما وراء أثر برنامج كورت في تنمية ال(. 2010شراري, نضاؿ. ) -

, المعرفي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في محافظة القريات بالمممكة العربية السعودية

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموؾ.

أثر استخداـ استراتيجية تدريس فوؽ معرفية في تحصيؿ طمبة . (2001) .نمروطي, أحمد -

, رسالة ماجستير العممية ومدى اكتسابيـ لميارات عمميات العمـ الصؼ السابع واتجاىاتيـ

 .غير منشورة(, الجامعة األردنية, عماف, األردف)
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برنامج مقترح قائـ عمى المتشابيات لتنمية ميارات (.2010الشافعي, لمياء رسمي محمد. ) -

رة, رسالة . رسالة ماجستير غير منشو حؿ المسألة الرياضية لدى طالبات الصؼ التاسع بغزة

 .ماجستير غير منشورة,كمية التربية, الجامعة االسالمية, غزة

(. فاعمية استراتيجيتي المتشابيات المتناقضات في تغيير المفاىيـ 2013يونس, وفاء. ) -

   ية ميارات ما وراء المعرفة لدييف.اإلحيائية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط وتنم

استخداـ استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي مف خالؿ  أثر(.2005الشبؿ, مناؿ ابراىيـ.) -

الشبطة العالمية لممعمومات في التحصيؿ الدراسي وتنمية ميارات التفكير العميا لدى طالبات 

.رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية مقرر البرمجة الرياضية بجامعة الممؾ سعود

 بجامعة الممؾ سعود.  

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ الوليدي في عالج التصورات (. 2009, خالد سميماف.)ضيير -

. رسالة ماجستير غير البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدى طالب الصؼ الثامف االساسي

 . منشورة, كمية التربية بالجامعة االسالمية, غزة

عض اثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تنمية ب .( 2009)  .صالح, مدحت محمد -

عمميات العمـ والتحصيؿ في مادة الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة العربية 

, المؤتمر العممي الحادي والعشروف, تطوير المناىج الدراسية بيف األصالة السعودية

 .والمعاصرة

 , دار الشروؽ لمنشر النظرية في التدريس وترجمتيا عممياً  (.2000) .دروزه , أفناف نظير -
 والتوزيع , عماف , األردف .
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اثر  (.2012نجدت عبد الرؤوؼ والكبيسي, ياسر عبد الواحد حميد. ) عبد الرضا, -

استراتيجيتي التعمـ التوليدي والتساؤؿ الذاتي في تحصيؿ مادة الجغرافيا والتفكير التأممي عند 

, (2(,العدد)  المجمد).مجمة جامعة األنبار لمعمـو االنسانية, طالب الصؼ الخامس األدبي

   .369-345ص ص 

.الطبعة تعميـ التفكير ومياراتو تدريبات و تطبيقات عممية(. 2009عبد العزيز, سعيد. ) -

 . االردف, عماف األولى, دار الثقافة لمنشر و التوزيع ,

(. أثر طريقة االكتشاؼ الموجو في تنمية التفكير فوؽ المعرفي و 2012عبد القادر, خالد. ) -

مجمة  راسي في الرياضيات لدى طمبة الصؼ التاسع االساسي بمحافظات غزة.التحصيؿ الد

 .2160-2131, ص ص (9(, العدد)26العمـو االنسانية(, المجمد)جامعة النجاح لالبحاث)

استراتيحيات التدريس في القرف الحادي  (.2007عبيدات, ذوقاف وأبو السميد, سييمة. ) -

الطبعة االولى, دار الفكر لمنشر و التوزيع,  .ويوالعشريف دليؿ المعمـ و المشرؼ الترب

 عماف/ االردف.   

مستوى التفكير ما وراء  (.2013العزاـ,عبد الناصر أحمد وطالفحو, مصعب حسيف. ) -

المعرفي وعالقتو بالكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة مف طمبة المرحمة األساسية العميا في ضوء 

-577, ص ص (4(,العدد)14.المجمد)وية والنفسيةمجمة العمـو الترببعض المتغيرات.

612. 
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(. أثر استراتيجية تألؼ االشتات في التفكير االبداعي لدى طالب 2013العزاوي, رافد. ) -

, ص ص (3(, العدد)20, المجمد)مجمة جامعة تكريت لمعمـوالصؼ الخامس االدبي. 

276-316    . 

المتشابيات في تدريس العمـو لتنمية أثر استراتيجية (.  2013العضيمة, سعود رشداف. ) -

 التحصيؿ و االتجاه نحو المادة لدى طالب الصؼ االوؿ متوسط بمحافظة الميد التعميمية

 رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية , جامعة أـ القرى /المممكة العربية السعودية .

لتعمـ بالدماغ ذي التدريس وا (.2009عزو اسماعيؿ والجيش, يوسؼ ابراىيـ. ) عفانة, -

 االردف.     ,فة لمنشر والتوزيع, عمافاالطبعة االولى, دار الثق .الجانبيف

التدريس الصفي بالذكاءات  (.2007عفانة, عزو اسماعيؿ والخزندار, نائمة نجيب.) -

 االردف. ,الطبعة االولى, دار المسيرة لمنشر و التوزيع, عماف .المتعددة

. الطبعة الثالثة. دار اىج البحث في العمـو النفسية والتربويةمن(.2002عالـ, رجاء الديف. ) -

 . النشر لمجامعات, مصر

الفكر العربي  دار. القياس والتقويـ التربوي والنفسي(.2002)صالح الديف محمود ,عالـ -

 . لمطباعة والنشر, القاىرة , مصر

ث األولى (.درجة مالءمة كتب عمـو الصفوؼ الثال 2011العمري, عمي عبد اليادي. ) -

مجمة الجامعة االسالمية)سمسمة الدراسات لتحقيؽ نتاجات التعمـ مف وجية نظر المعمميف.

 . 685-659, ص ص (2(, العدد)19(, المجمد )االنسانية 
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أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي في تعديؿ (.2013العمري, نور بمقاسـ حسف.) -

ة لدى تمميذات الصؼ االوؿ متوسط بمحافظة التصورات الخاطئة لبعض المفاىيـ الرياضي

  . . رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية, جامعة اـ القرىالمخواة

.فعالية التدريس وفقا لمنظرية البنائية االحتماعية في (2012الغامدي, فوزية خميس سعيد. ) -

االحياء لدى  تنمية بعض عمميات العمـ وميارات التفكير فوؽ المعرفي والتحصيؿ في مادة

رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أـ القرى, طالبات المرحمة الثانوية في منطقة الباحة.

 المممكة العربية السعودية.

.الطبعة االولى, دار جميس لمنشر تطبيقات مبتكرة في تعميـ التفكير (.2011غبايف, عمر. ) -

 و التوزيع, االردف .

 و لمنشر الشروؽ الطبعة االولى ,دار .التدريس إلى المدخؿ. .( 2003 ) سييمة الفتالوي, -

 .األردف عماف, التوزيع,

.أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي والعصؼ الذىني في (2009فنونو, زاىر نمر محمد.) -

رسالة  تنمية المفاىيـ و االتجاه نحو االحياء لدى طالب الحادي عشر بمحافظات غزة.

 . بية, الجامعة االسالميةماجستير غير منشورة, كمية التر 

برنامج تقني قائـ عمى أسموب المحاكاة لتنمية بعض الميارات (. 2009أبو السعود, ىاني. ) -

, رسالة ماجستير ما وراء المعرفة في منياج العمـو لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة

 غير منشورة, الجامعة اإلسرامية, غزة.
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استخداـ النموذج التوليدي لتدريس العمـو و فاعمية  (.2009قابيؿ, سحر معوض. ) -

.رسالة ماجستير غير منشورة, كمية االتجاىات التعاونية لدى تالميذ المرحمة االعدادية

 التربية, جامعة الزقازيؽ.

أثر توظيؼ استراتيجيات ما وراء المعرفة  في تنمية المفاىيـ (. 2008قشطة, أحمد عودة. ) -

. رسالة بالعمـو لدى طمبة الصؼ الخامس االساسي بغزةالعممية و الميارات الحياتية 

  . ماجستير غير منشورة, كمية التربية بالجامعة االسالمية, غزة

. الطبعة الثانية, دار الفكر لمنشر والتوزيع, تعميـ التفكير لألطفاؿ(. 2005قطامي, نايفة. ) -

 . عماف االردف

تنمية ميارات التعمـ والتفكير  (.2012القواسمة,أحمد حسف وأبو غزلة, محمد احمد.) -

 . االردف, عماف .الطبعة األولى, دار صفاء لمنشر والتوزيع,والبحث

فاعمية استخداـ دورة التعمـ المعدلة وخريطة المفاىيـ في  (.2008.)الخوالدة, سالـ محمد  -

تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ ثانوي العممي في األحياء واكتسابيـ لميارات عمميػات العمـ 

 . دفكمية العموـ التربوية ,جامعة آؿ البيت , األراسة بحثية , ,در 

أثر أنموذج التعميـ التوليدي في تحصيؿ مادة الفيزياء لدى (. 2011ىجرس, بيداء. ) -

, رسالة ماجستير غير منشورة, طالبات معيد إعداد المعممات وتنمية تفكيرىف االستداللي

 جامعة بغداد, العراؽ.
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أثر استخداـ نموذج سوخماف عمى التحصيؿ الدراسي والتفكير (. 2012حبيب, ندى. ) -

, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة واالتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي

 النجاح الوطنية, نابمس, فمسطيف.

أثر إستراتيجية مقترحة قائمة عمػى الفمػسفة البنائيػة لتنميػة  .(2005) .محسف, رفيؽ -

وراء المعرفة وتوليد المعمومات لطالب الصؼ التاسع مف التعميـ األساسػي  ميػارات ما

 . , رسػالة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية, جامعة األقصى, غزة _ فمسطيفبفمػسطيف

فعالية اسػتخداـ اسػتراتيجية المتشػابيات فػي تصػحيح  .(2000). عبد المعطي,حمادة -

رسالة ماجسػتير غيػر  .يـ البيولوجية لممرحمة االبتدائيةالتصورات الخاطئة عف بعض المفاى

 .كمية البنات -منشورة:جامعة عيف شمس

تقويـ الكفاية المعرفية لتدريسيي طرائؽ تدريس المغة العربية (.2013كاظـ, جؤذر حمزة. ) -

 جامعة.مجمة العمـو االنسانية.المعرفة واستعماليا في التدريس ومناىجيا بأستراتيجياتماوراء

 (.16(,العدد )1بابؿ,المجمد)

.الطبعة األولى, دار تنمية ميارات التفكير االبداعي الناقد(. 2008مجيد, سوسف شاكر.) -

 . االردف, عماف صفاء لمنشر والتوزيع,

(.أثر التدريس بانموذج المتشابيات في تنمية 2012محمد ىاشـ وشناوه, جبار. ) محمد, -

مجمة القادسية لتاريخ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط.ادراؾ العالقات المفاىيمية في مادة ا

    (.3,4(, العدداف)11مجمد)في االداب والعمـو التربوية,
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(. فعالية النموذج  التوليدي في تدريس العموـ لتعديؿ 2003محمد, ناىد عبد الراضي.) -

ممي و التصورات البديمة حوؿ الظواىر الطبيعية المخيفة واكتساب ميارات االستقصاء الع

, مجمة التربية العمميةاالتجاه نحو مادة العمـو لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي.

 .   246-201(, ص 3(,العدد)6مجمد)

أثر التكامؿ بيف أنموذج بوسنر وخريطة المفيـو في فيـ (.2013المصري, سالمة ابراىيـ. ) -

.رسالة اىاتيـ نحوهالمفاىيـ العممية لدى طمبة الصؼ التاسع االساسي في العمـو واتج

 . ماجستير غير منشورة كمية العمـو التربوية جامعة القدس

اثر التكامؿ بيف أنموذج بوسنر وخريطة المفاىيـ  في فيـ (.2013المصري,سالمة. ) -

.رسالة االمفاىيـ العممية لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في العمـو واتجاىاتيـ نحوى

 ة,جامعة القدس .ماجستير غير منشورة, كمية التربي

.الطبعة األولى, دار النظرية والتطبيؽ تعميـ التفكير لألطفاؿ(. 2005ممحـ, إياد والكبي. ) -

 .الفكر المبناني, لبناف, بيروت

.الطبعة طرائؽ تدريس االجتماعيات وتطبيقاتيا العممية (.2004نبياف, يحيى محمد. ) -

   . االولى,دار يافا لمنشر والتوزيع, عماف / االردف

 دار الفرقاف لمنشر والتوزيع, ,1ط. الجديد في تعميـ العمـو(.2001. )يعقوب حسيف نشواف, -

 , األردف.عماف
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العالقة بيف عمميات العمـ واالتجاىات العممية لدى تالميذ  (.2005نصر اهلل, ريـ صبحي. ) -

رسالة ماجستير غير منشرة كمية  .ومدى اكتساب التالميذ ليا األساسيالصؼ السادس 

 . لتربية الجامعة االسالمية بغزةا

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ الوليدي في التربية (. 2013, أحالـ مصطفى.)نواجحةال -

االسالمية عمى التحصيؿ المعرفي والتفكير التأممي لدى طالبات الصؼ التاسع االساسي 

  . ة. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية بالجامعة االسالمية, غز بغزة

(.تحميؿ وتقويـ محتوى كتاب العمـو العامة لمصؼ 2013نور, زىرة محمد عبد اهلل. ) -

الخامس االساسي في ضوء المعايير ومف وجية نظر معممي العمـو لممرحمة االساسية العميا 

. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات العميا,جامعة النجاح الوطنية في فمسطيف

 بنابمس,فمسطيف .

العيف,  دار الكتاب الجامعي .األساليب الحديثة في تدريس العمـو(.2005. )اليويدي, زيد -

 . االمارات العربية المتحدة

إستراتيجية شكؿ البيت الدائري: فاعميتيا في تنمية ميارات ما وراء . (2115) .المزروع, ىيا -

مجمة ات العقمية المختمفة, المعرفة وتحصػيؿ العمػوـ لػدى طالبػات المرحمة الثانوية ذوات السع

 .67-01, ص ص )96)رسالة الخميج العربي

(. أثر التكامؿ بيف إستراتيجيتي التدريس البنائيتيف دورة 2116اليتيـ, شريؼ سالـ احمد. ) -

,  العدد مجمة رسالة الخميج العربياتجاىات الطمبة نحو العمـ,  التعمـ والخارطة المفاىيمية في

 بدوف صفحة . , (018)
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أثر استخداـ استراتيجية تدريس قائمة عمى األنشطة العممية (. 2006) .جازيف, ميشيؿح -

. أطروحة في التحصيؿ وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف

 دكتوراه غير منشورة, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عماف, األردف

  : المراجع األجنبية

- Coutinho, S.(2008). The relationship between goals, metacognition, and acae 

demic success. Education, 7(1), 39 – 47. 

- Ellis, G.(1999). Developing metacognition awareness. The missing dimene.sionshttp 

://209.85.229.132/.search?9=Cache:sLDtSYiCVdQJ. www.britishCouncil.orgpurting.  

- Kriewialdt, J.(2001). A thinking geog, raphy curriculum. Interaction, 29(4),9 – 4 

- Yore, L. D.et .al.(1998)" Index of Science Reading Awareness: An Interactive-

Constructive Model, Test Verification, and Grades 4-8 Results".Journal of Research 

in Science Teaching ,35(1),27-51 

- Lee, Hyeon, Woo. (2009). The effect of generative learning strategy prompts and 

metacognitive on leaner's self-regulation, generation process, and achievement, the 

Pennsylvania State university, USA. 

- Koch, A (2001): Training in Metacognition: (Metacognition and comprehension 

of physics, Texts Science Education, Vol.85, No.6 P.P.758 - 768. 

- Chen,Chi-Wen,Feng,Rang-Fen,Chion,Ai-Fu(2009).Vygotiskys Perspective Applied 

to Problem Based learning in Nursing Education, Fn-Jen Joun of Medicine  Vol7 

No 3, 141-146. 

- Hutchison,et al. (2007). An analysis the Relationship between Students invented 

Hypotheses and the Development of Reflective Thinking Strategies paper 

presented at the Annual Meeting of the national Association for Research inscience 

Teaching, Geneva, WI, and April 7-10. 

- Bryce, et al. (2005).Dewey and Schon: Analysis of Reflective Thinking paper 

presented at the Annual Meeting of American Educational Studies Association 

,Kansas Cit, MO October 23-25.    
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 تعريؼ بالطريقة

 استراتيجية المتشابيات التوليدية .
 مفيـو استراتيجية المتشابيات التوليدية :

 وىي الطريقة التي يقوـ الطمبة فييا بالتعرؼ, والتوصؿ الى ما يشابو المطروح لدييـ مف المفاىيـ, بما
يساعد الطمبة مف تنمية ميارات التفكير المعرفي, و فوؽ المعرفي لدييـ مف خالؿ الخطوات المتضمنة 

 فييا .    
 التوليدية : المتشابياتخطوات استراتيجية 

 وتتمثؿ الخطوات باالتي :
  المعمؽ مرحمة التمييد: 

و االكتشاؼ ,واالسئمة التي  المواد و االدوات الالزمة لعممية االستقصاء بتوفير وفييا يقوـ المعمـ
,والمفاىيـ التي سيقدميا ليـ, أو المواقؼ المتناقضة, و المشكالت التي تمس حياتيـ سيطرحيا عمييـ

اليومية . وتيدؼ ىذه المرحمة لمتعرؼ الى ما لدى الطمبة مف خبرات سابقة, ومفاىيـ مشابية لما سيتـ 
ثارة النقاش حوليا بما يمكف الطمبة مف التفكير, و الوعي بما لدييـ مف معارؼ, وخبرات  تعممو, وا 

 سابقة متعمقة بالموضوع.     
  المعمؽمرحمة التركيز: 

 :في ىذه المرحمة يتـ
 .( طالب6-4في مجموعات صغيرة تضـ )توزيع الطمبة  .1
تقديـ مجموعة األنشطة التي تيدؼ لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة مثؿ اكتساب  .2

 .المفاىيـ
يـ ـ خبراتيـ, ومعارفتنظيو  اه الطمبة إلى المفاىيـ المطموبة,نتبا زركيتتوجيو و  .3

السابقة حوليا, و التفكير فييا بشكؿ عميؽ يمكنيـ مف التوصؿ لممفاىيـ االخرى 
 .المشابية لممفيـو المطروح

جراء المقارنات بينيا لمتعرؼ الى أوجو الشبو بيف المفاىيـ, وكذلؾ نقاط االختالؼ إ .4
الصعوبات التي طرح األسئمة عمييـ, ومساعدتيـ في تجاوز مف خالؿ فيما بينيا, 

 . تواجييـ
 .المطموبةالتعميمية  ـاالمي أداءالمجموعات أثناء اندماجيا في عمؿ الطمبة في متابعة  .5

 :الطالبمثؿ دور ويت
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ات و مالميب لمقياـبالتعرؼ الى المفاىيـ الجديدة مف خالؿ العمؿ في مجموعات  .1
 .االنشطة المختمفة

يجاد المفاىيـ لة الربط بيف تمؾ المفاىيـ الجديدة وما لديو مف خبرات سابقةاو حم .2 , وا 
 .المشابية ليا, واجراء المقارنات فيما بينيا 

 المعمؽ مرحمة التحدي : 
 :وفييا يتـ
النشاطات, والميمات ب القياـمف تمكيف الطمبة مف التفكير في نتائج اعماليـ التي توصموا الييا  .1

 .المختمفة
الفرصة لمطمبة لمتعبير عف  , والتحدث عنيا اماـ باقي زمالئو مف خالؿ إتاحةـ بعرضالقيا .2

 .النشاطات, والميمات المختمفةب القياـ, والنتائج التي توصموا الييا مف ةوجيات نظرىـ المختمف
 وما التمييدي الطور في المعمـ يعرفو كاف ما بيف والتحدي العممية, المصطمحات إعادة تقديـ .3

 . إليو في نياية ىذه المرحمة بطريقة يمخص فييا معرفتو حوؿ المفاىيـ الجديدةتوصؿ 

 : دور المعمـ فييا عمى ويتمثؿ
شتيا مع نتائجيـ, ومناق الطمبةاتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائجيـ, و مناقشتيا,  بحيث يعرض  

 .منتاجات المطموبة لباقي الطمبة, لمتوصؿ 
المصطمحات, والتي تشكؿ المفاىيـ المستيدفة بحيث تشكؿ تحدي مع ما  ومف ثـ يقـو بإعادة طرح

 . لدى الطمبة مف خبرات, ومفاىيـ سابقة
 مرحمة التطبيؽ :

 : قياـ الطالب تعتمد ىذه المرحمة عمى
 مف خبرات ومفاىيـ توظيؼ ما توصؿ اليوبالتفكير في المعرفة التي توصؿ الييا, وكيفية  .1

فييا تستخدـ أو مشكالت حياتية تمس واقعو  ,مواقؼ جديدةخالؿ المراحؿ السابقة في 
 . المشكالتتمؾ دوات وظيفية لحؿ ألمفاىيـ كا

 ونتائج جديدة في مواقؼ حياتية مختمفة. ,والتوصؿ الى تطبيقات  .2
 

 :دور المعمـ فييا ويتمثؿ
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لب مف تمكف الطاالتي مجموعة مف المواقؼ, واألنشطة بمساعدة الطالب, وتوجييو لمتفكير في  
 والمعرفة التي اكتسبيا في تجاوز تمؾ المواقؼ, و حميا . ,توظيؼ المفاىيـ

 
 التوليدية : المتشابياتدور المعمـ في استراتيجية 

والتفكير بيا مف خالؿ طرح  التعرؼ إلى خبرات الطمبة السابقة المرتبط بالموضوع -
 .االسئمة عمييـ 

لطريقة تعممي الطمبة لممفاىيـ مف خالؿ ا حوؿ كيفية التخطيط المسبؽ, والدقيؽالقياـ ب -
 .ىذه االستراتيجية 

رشادىـ خالؿ و  توجيو الطمبة, -  ., وخطواتيا المتعددةمراحؿ الطريقةا 
تشجيع الطمبة عمى التفكير في ما لدييـ مف خبرات و مفاىيـ سابقة متعمقة بالمفيوـ  -

 .الجديد لممحاولة في إيجاد ما تشابو لدييـ مف مفاىيـ 
بما يمكنيـ مف االنخراط في أداء المياـ  فعية الطمبة وتشويقيـ لموضوع التعمـإثارة دا -

 . و النشطة المطموبة لمتوصؿ الى المفيـو المطموب
 .بما يمكنيـ مف تحقيؽ التعمـ المطموب تقسيـ الطمبة وتوزيعيـ في مجموعات  -
, وعقد المقارنات تشجيع الطمبة عمى التفكير في المفاىيـ المماثمة لممفيـو المراد تعممو -

 بينيا, لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة.
نشطة المختمفة, و عرض النتاجات , واألاـالصفية المناسبة لمقياـ بالمي توفير البيئة -

 المختمفة التي توصموا الييا .
إثارة تفكير الطمبة حوؿ المعرفة في مراحؿ الطريقة مف خالؿ طرح االسئمة المختمفة  -

 معارفيـ, وخبراتيـ المختمفة حوؿ المفيـو . عمييـ لمتمكف مف تنظيـ
تطبيؽ ما مف خالليا مكف يالمواقؼ, والخبرات التي مساعدة الطمبة عمى التفكير في  -

 حميا .ب لمقياـه مف مفاىيـ و معارؼ جديدة و تعمم
 التوليدية : المتشابياتدور الطالب في استراتيجية 

 الجديد .بالمفيـو  متشابية عالقاتو  التفكير في مفاىيـ, -

يجاد الراوبط فيما بينيا.تنظيـ المعارؼ, والخبرات السابقة المتعمقة بالموضوع, و  -  ا 
لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة بمساعدة أداء األنشطة و الميمات المطموبة التفكير بكيفية القياـ ب  -

 المعمـ .
 .ا بينياالتفكير في المفاىيـ المشابية لممفيـو الجديد, والقياـ بعقد المقارنات فيم -
تمييدا بعد التفاوض فيما بينيـ  في المجموعات النتائج التي توصموا اليياصياغة القياـ ب -

 لعرضيا أماـ باقي الطمبة .
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تجاوز حدود التعمـ الى ماوراء التعمـ, ويعبر حدود المعرفة الى ما وراء المعرفة, وىذا ما يعني  -
 . مـ في الحصوؿ الى مزيد مف التعمـاستمرارية لمتع

جراء التعديالت  - التفكير في كيفية توظيؼ المفاىيـ المتعممة في مواقؼ, وخبرات جديدة, وا 
 الالزمة في ضوئيا.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



058 

 ارشادات لممعمـ 
تضمف ىذا الدليؿ مجموعة مف العناصر التي يعتقد الباحث أنيا ستساعد المعمـ عمى تطبيؽ الطريقة 

 بالشكؿ المطموب . 
 ألىـ ىذه العناصر :وفيما يأتي توضيح 

: حيث تمت صياغة االىداؼ التي يعتقد الباحث مالءمتيا لمجموعة المراد  االىداؼ المراد تحقيقيا
 تدريسيا باستخداـ االستراتيجية .

: حيث قاـ الباحث باختيار الوحدة السادسة مف كتاب العمـو العامة لمصؼ الرابع المحتوى التعميمي
 ي تحتوي عمى أربعة دروس.لمفصؿ الدراسي الثاني و الت

التوليدية المبينة في  المتشابيات: عرض المحتوى التعميمي باستخداـ استراتيجية طريقة التدريس
 الدليؿ. 

: والتي تتضمف أوراؽ عمؿ , فيديوىات , اسئمة , قاـ الباحث بإعدادىا وتزويد المعمـ ثرائيةالمواد اإل 
 بنسخة منيا.

ف الدليؿ الخطط اليومية المالئمة والطريقة التي يراد تدريس : حيث تضمخطط التدريس اليومية
 المحتوى بيا.
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 توزيع الحصص عمى دروس الوحدة .
 عدد الحصص الموضوع  الرقـ
 3 أىمية الضوء ومصادره  1
 3 سموؾ الضوء  2
 4 العدسات  3
 4 العيف و الرؤية 4
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العنواف : أىمية الضوء  الصؼ : الرابع االساسي 
 ومصادره

 المبحث : العمـو العامة 

الفترة الزمنية : مف     /   /  3عدد الحصص: 
2015 

    /    /2015  

o : األىداؼ 

 يتوقع مف الطالب بعد إنياء الدرس أف يكوف قادرا عمى :
 ىمية الضوء .استنتاج أ
 مصادر الضوء .تصنيؼ 

o  الوسائؿ التعميمية 
مصباح 
 يكيربائ

الواح  سراج شمعة
 كرتوف

نباتيف 
 مختمفيف 

مصباح 
 غاز

 
o معرفة أف الشمس و الكيرباء مف مصادر الضوء . الخبرات السابقة : 
o . مراحؿ تنفيذ الدرس وفؽ االستراتيجية 
  التمييد المعمؽ : 

استدعاء خبرات الطمبة السابقة حوؿ الموضوع مف خالؿ  عرض موقؼ محير وىو إطفاء األضواء 
 داخؿ الصؼ بحيث تصبح رؤية االشياء صعبة . جميعيا

 دور الطالب  دور المعمـ 
 طرح االسئمة عمى الطمبة مثؿ:

ما أىمية الضوء في حياتنا؟ كيؼ نشاىد االشياء  -
مف حولنا؟ لماذا التكوف الرؤية في الميؿ واضحة كما 

 في النيار؟ ما أىمية الضوء في حياتنا؟
الكيرباء في البيت طرح الموقؼ المشابو وىو انقطاع 

 ليال ومناقشة الطمبة فيو .

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع لطرح 
 االجابات 

التوصؿ الى الطرؽ التي يمكف مف خالليا 
 انارة البيت. 
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  : مرحمة التركيز المعمؽ 

 التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
 دور الطالب  دور المعمـ 

 يع الطمبة في مجموعات . توز 
 اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات 

 المتابعة مع الموقؼ المشابو السابؽ .

 العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لمصادر الضوء 
تنظيـ خبراتو السابقة في كيفية التصرؼ بالموقؼ 

 المشابو
استخداـ الطريقة المناسبة لمتعرؼ الى مصدر 

 الضوء
رشاد مف خالؿ طرح االسئمة عمى التوجيو و اال

الطمبة مثؿ مف أيف يأتي الضوء ؟  وما ىي 
 مصادره؟

 . 30( ص1تنفيذ نشاط رقـ)
 . 32( ص 2تنفيذ نشاط رقـ)

 عرض فيديو قصير حوؿ مصادر الضوء .
عرض مجموعة مف مصادر الضوء لمتوصؿ الى 

 تصنيفيا الى مصادر طبيعية و صناعية .   

 اعادة ترتيبيا لدييـ  التوصؿ لمصادر الضوء و
التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا 

الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير 
 فييا 

 
  : مرحمة التحدي المعمؽ 

 ترتيب النتائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .

 دور الطالب  دور المعمـ 
 ضياتوجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا لعر 

 اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ
 تعريؼ الطمبة بكيفية القياـ بعرض النتائج أماـ الطمبة.

 توفير االدوات و الوسائؿ الالزمة لعرض النتائج.
 

التفكير في النتائج التي توصموا الييا مف 
 خالؿ مناسبتيا لمموقؼ .

تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى 
 زمالئيـ 

 داـ الطريقة المناسبة لعرض النتائجاستخ
 
 
 مرحمة التطبيؽ المعمؽ  : 
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استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في 
 الحياة العممية . 

 دور الطالب  دور المعمـ 
طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية التي 

 ة حميا يمكف أف تواجو الطمبة وكيفي
 التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة 

 (.1توزيع ورقة عمؿ رقـ )
 . 34ص  4حؿ السؤاؿ 

 

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ المشكال 
 ت و المواقؼ .

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي 
توصؿ الييا الطالب بشكؿ يسمح لو بتوظيفيا في 

 .حؿ المشكالت و المواقؼ 
التوصؿ لمطريقة المناسبة التي يمكف مف خالليا 

تطبيؽ ىذه الخبرات و المعمومات بالمواقؼ 
 الجديدة .

عقد المقارنات بيف المواقؼ التي توصموا مف 
خالليا لممعمومات و المواقؼ الجديدة تمييدا لحميا 

. 
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 مة المبحث : العمـو العا العنواف : سموؾ الضوء  الصؼ : الرابع االساسي 
الفترة الزمنية : مف     /   /  4عدد الحصص: 

2015 
    /    /2015  

o : األىداؼ 
o  أف يكوف قادرا عمى : الدرسيتوقع مف الطالب بعد إنياء 

 ج مسار الضوء .استنتا
 ح استخدامات المرايا في الحياة اليومية .يوضت

 المواد الى شفافة و معتمة . تصنيؼ
 ح المقصود باالنكسار .يوضت
 ح دور المنشور في تحميؿ و تركيب الضوء .يوضت
o نفاذية الضوء مف خالؿ بعض المواد . الخبرات السابقة : 
o  الوسائؿ التعميمية 

منشور 
 زجاجي 

خرطوـ 
 ماء 

لوح 
 زجاجي 

lcd مواد  المرايا
 معتمة 

قرص 
 نيوتف

مجسـ الكرة 
 االرضية

o . مراحؿ تنفيذ الدرس وفؽ االستراتيجية 
  التمييد المعمؽ : 

استدعاء خبرات الطمبة السابقة المتعمقة بنفاذية الضوء مف خالؿ بعض المواد, مف خالؿ مالحظة 
 دخوؿ ضوء الشمس في الغرفة مف النوافذ وعدـ دخولو مف الجدراف  .

 دور الطالب  دور المعمـ 
 طرح االسئمة عمى الطمبة مثؿ :

 ىؿ يمكف رؤية االشياء في الجية المقابمة ؟ ولماذا ؟
فيذ نشاط الحواجز مع الطمبة ومف مناقشة الطمبة في تن

الموقؼ مف حيث ااتجاه السير/ الحركة بشكؿ مستقيـ  
 تثبيت اجابات الطمبة  لمتوصؿ لسموؾ الضوء .

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع لطرح 
 االجابات 

التوصؿ لنفاذية الضوء مف خالؿ النوافذ و 
 عدـ نفاذيتو مف خالؿ الجدراف  
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  : مرحمة التركيز المعمؽ 

 التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
 دور الطالب  دور المعمـ 

 توزيع الطمبة في مجموعات . 
اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات 
في كؿ نشاط مف االنشطة لمتوصؿ الى النتاجات 

 المطموبة .
مشابو وىو انتقاؿ لعبة المتابعة مع المواقؼ ال

االطفاؿ ) في مكاف ممئ بالحواجز( لموصوؿ 
 لمطرؼ الثاني .

انكسار المسطرة , و تحميؿ السيارة الى المكونة 
 ليا .

.لمتوصؿ لسموؾ  35( ص 1تنفيذ نشاط رقـ )
 الضوء .

.الستنتاج كيفية  37( ص 2تنفيذ نشاط رقـ )
 انعكاس الضوء .

لمرايا في الحياة مناقشة الطمبة في استخدامات ا
 اليومية مف خالؿ عرض فيديو عمى الطمبة .

 ( لمتوصؿ الى نفاذية الضوء .4تنفيذ نشاط رقـ )
 

تشجيع الطمبة عمى التفكير في االجابات و النتائج 
التي توصموا الييا مف خالؿ االسئمة مثؿ ىؿ 

النتائج التي توصمتـ الييا صحيحة ؟ كيؼ يمكننا 
 ياة الواقعية ؟.االستفادة منيا في الح

 تصنيؼ المواد المختمفة بحسب نفاذيتيا لمضوء .
متابعة الطمبة خالؿ العمؿ في مجموعات ألداء 

 المياـ و االنشطة المطموبة .
التوصؿ الى مفيـو االنكسار مف خالؿ تنفيذ 

 .42(  ص 5نشاط رقـ)

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لمسار الضوء, و 
 انواع المواد بحسب نفاذية الضوء منيا .  

تنظيـ خبراتو السابقة المتعمقة بالموضوع وذلؾ 
عمى االسئمة التي يطرحيا بالتفكير و االجابة 

 المعمـ .
 توضيح استخدامات المرايا في الحياة اليومية .
استخداـ الطريقة المناسبة لمتعرؼ الى مكونات 

 الضوء.
 يفسر سبب انكسار الضوء في الماء .

التعرؼ الى الوسط الذ ينتقؿ فيو الضوء بالمقارنة 
 مع غيرة مف األشياء مثؿ الصوت .

وء مف خالؿ تحميمو التوصؿ لمكونات الض
 بالمنشور  .

التفكير في االجابات و النتائج التي توصموا الييا 
. 

التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا 
الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير 

 فييا .



035 

استخداـ المنشور في التعرؼ الى ألزاف الطيؼ 
 43( ص 6اط رقـ )المختمفة مف خالؿ تنفيذ نش

. 
التعرؼ لموف االبيض الناتج عف دوراف قرص 

 . 44( ص 7نيوتف وتنفيذ نشاط رقـ ) 
 . 47( ص 3حؿ سؤاؿ رقـ )

 
  : مرحمة التحدي المعمؽ 

 ترتيب النتائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .

 لطالب دور ا دور المعمـ 
توجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا 

 لعرضيا أماـ الطمبة .
 اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ.

التفكير في النتائج التي توصموا الييا مف خالؿ 
 مناسبتيا لمموقؼ .

 تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى زمالئيـ .
 النتائج. استخداـ الطريقة المناسبة لعرض

  : مرحمة التطبيؽ المعمؽ 
استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في 

 الحياة العممية . 

 دور الطالب  دور المعمـ 
طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية 
 التي يمكف أف تواجو الطمبة وكيفية حميا .

 مف خالؿ طرح االسئمة  التوجيو و االرشاد
 ( . 2تنفيذ ورقة عمؿ رقـ ) 

 . 47( ص  4حؿ سؤاؿ رقـ ) 

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ المشكالت 
 و المواقؼ .

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي توصؿ 
الييا الطالب بشكؿ يسمح لو بتوظيفيا في حؿ 

 المشكالت و المواقؼ .
لمناسبة التي يمكف مف خالليا التوصؿ لمطريقة ا

 تطبيؽ ىذه الخبرات و المعمومات بالمواقؼ الجديدة .
عقد المقارنات بيف المواقؼ التي توصموا مف خالليا 

 لممعمومات و المواقؼ الجديدة تمييدا لحميا .
 المبحث : العمـو العامة  العنواف : العدسات الصؼ : الرابع االساسي 
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زمنية : مف     /   / الفترة ال 4عدد الحصص:
2015 

    /    /2015  

o : األىداؼ 
 أف يكوف قادرا عمى : الدرسيتوقع مف الطالب بعد إنياء 

 المقصود بالعدسات . توضيح
 أنواعيا .يبيف 

 بيف العدسات . المقارنة
 أمثمة عمى استخداماتيا في الحياة اليومية . إعطاء

o الوسائؿ التعميمية : 
قطع  Lcd عدسات 

 كرتوف
 تمسكوب كاميرا مجير  ماء  قنينة 

 
o . مراحؿ تنفيذ الدرس وفؽ االستراتيجية 
  التمييد المعمؽ : 

استدعاء خبرات الطمبة السابقة حوؿ الموضوع مف خالؿ  عرض موقؼ محير يتمثؿ في عرض نص 
 مكتوب بخط صغير جدا وتكميؼ الطمبة بقراءتو  .

 دور الطالب  دور المعمـ 
 س نظارة طبية ومف ثـعرض صورة لشخص يمب

طرح االسئمة عمى الطمبة لتشجيعيـ عمى التفكير 
في معرفتيـ السابقة, مثؿ : لماذا يمبس النظارة؟ 

 ما أىمية النظارة لو ؟ مما تتكوف النظارة ؟
 التوصؿ لمعنواف ) العدسات ( . 

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع لالجابة 
 عمى االسئمة .

 
 
 
 لمعمؽ: مرحمة التركيز ا 
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 التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
 دور الطالب  دور المعمـ 

 توزيع الطمبة في مجموعات .
اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات 

 و االنشطة .
 متابعة الطمبة اثناء تنفيذ االنشطة المطموبة 

 .العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لمفيـو العدسات 
تنظيـ خبراتو السابقة العطاء أمثمة الستخدامات 

 العدسات في الواقع .
استخداـ الطريقة المناسبة لمتوصؿ لمفروؽ بيف 

 العدسات 
التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة عمى 

 الطمبة
مثؿ ىؿ ىنالؾ أجيزة أخرى تستخدـ فييا 

 العدسات ؟ 
عرض فيديو الستخدامات العدسات في الحياة 

 ليومية ومناقشة الطمبة .ا
 . 49( ص 1تنفيذ نشاط رقـ )
 . 50( ص  2تنفيذ نشاط رقـ )

اعطاء امثمة حوؿ استخداـ العدسات في الحياة 
 اليومية .

التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا 
الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير 

 فييا .

 
  :مرحمة التحدي المعمؽ 

 تائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .ترتيب الن

 دور الطالب  دور المعمـ 
توجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا 

 لعرضيا
 اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ
 متابعة الطمبة مف خالؿ طرح االسئمة عمييـ .

 ( .3توزيع ورقة عمؿ رقـ )

يا مف خالؿ التفكير في النتائج التي توصموا الي
 مناسبتيا لمموقؼ .

 تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى زمالئيـ .
 استخداـ الطريقة المناسبة لعرض النتائج .

 
 
 

  :مرحمة التطبيؽ المعمؽ 



038 

استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في 
 الحياة العممية . 

 الطالب  دور دور المعمـ 
طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية التي 

 يمكف أف تواجو الطمبة وكيفية حميا .
 توزيع ورقة عمؿ عمى الطمبة .

 . 52( ص 3خؿ سؤاؿ رقـ )

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ 
 المشكالت و المواقؼ .

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي 
كؿ يسمح لو بتوظيفيا في توصؿ الييا الطالب بش

 حؿ المشكالت و المواقؼ .
التوصؿ لمطريقة المناسبة التي يمكف مف خالليا 

تطبيؽ ىذه الخبرات و المعمومات بالمواقؼ 
 الجديدة .

عقد المقارنات بيف المواقؼ التي توصموا مف 
خالليا لممعمومات و المواقؼ الجديدة تمييدا لحميا 

. 
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 المبحث : العمـو العامة  العنواف : العيف و الرؤية االساسي الصؼ : الرابع 
الفترة الزمنية : مف     /   /  3عدد الحصص:

2015 
    /    /2015  

o األىداؼ : 
o  أف يكوف قادرا عمى: الدرسيتوقع مف الطالب بعد إنياء 

 ح مفيـو العيف.يوضت
 وظائؼ العيف. بياف

 أجزائيا.التعرؼ إلى 
 بصري.ر الخداع اليستف

 التوصؿ لطرؽ المحافظة عمى العيف.
o :الوسائؿ التعميمية 

Lcd   نموذج
 العيف 

لوحة اجزاء 
 العيف 

 كاميرا 

 
o الحواس الخمس / بعض وظائؼ العيف .الخبرات السابقة : 
o . مراحؿ تنفيذ الدرس وفؽ االستراتيجية 
  :التمييد المعمؽ 

عرض فيديو يبيف الحواس الخمس و  استدعاء خبرات الطمبة السابقة حوؿ الموضوع مف خالؿ 
 وظائفيا  .

 دور الطالب  دور المعمـ 
 طرح االسئمة عمى الطمبة مثؿ: بماذا نرى االشياء؟

 كيؼ نرى االشياء؟ 
عرض فيديو لمعيف عمى الطمبة ومناقشة الطمبة 

 بمحتواه.

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع 
 لمتوصؿ لالجابات. 
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 مرحمة التركيز المعمؽ : 

 التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
 دور الطالب  دور المعمـ 

 توزيع الطمبة في مجموعات .
 

 العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لممقصود بالعيف .

اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات 
 و المياـ  المطموبة .

جزائيا عرض الكاميرا عمى الطمبة لمتعرؼ الى ا
 المشابية لمعيف .

 التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة .
لمتعرؼ ألجزاء  53( ص  1تنفيذ نشاط رقـ )

 العيف .
عرض فيديو اماـ الطمبة حوؿ كيفية المحافظة 

 عمى العيف .
 . 56( ص  2حؿ السؤاؿ رقـ ) 

 تنظيـ خبراتو السابقة لمتوصؿ لوظائؼ العيف .
وف منيا العيف ووظيفة كؿ معرفة االجزاء التي تتك

 جزء مف االجزاء .
 التوصؿ لطرؽ المحافظة عمى العيف .

التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا 
الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير 

 فييا .

 
  :مرحمة التحدي المعمؽ 

 ترتيب النتائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .

 دور الطالب  دور المعمـ 
توجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا 

 لعرضيا
 اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ

التفكير في النتائج التي توصموا الييا مف خالؿ 
 مناسبتيا لمموقؼ .

 تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى زمالئيـ 
 استخداـ الطريقة المناسبة لعرض النتائج .
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 طبيؽ المعمؽ: مرحمة الت 
استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في 

 الحياة العممية . 

 دور الطالب  دور المعمـ 
طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية التي 

 يمكف أف تواجو الطمبة وكيفية حميا 
 التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة .

 . 56( ص 4( ) 3حؿ السؤاؿ رقـ ) 
 (. 3توزيع ورقة عمؿ عمى الطمبة رقـ ) 

 . 59( ص 4حؿ سؤاؿ رقـ ) 
 

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ 
 المشكالت و المواقؼ .

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي 
توصؿ الييا الطالب بشكؿ يسمح لو بتوظيفيا في 

 ؼ .حؿ المشكالت و المواق
التوصؿ لمطريقة المناسبة التي يمكف مف خالليا 

تطبيؽ ىذه الخبرات و المعمومات بالمواقؼ 
 الجديدة .

عقد المقارنات بيف المواقؼ التي توصموا مف  
خالليا لممعمومات و المواقؼ الجديدة تمييدا لحميا 

. 
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 (: اختبار التفكير ما وراء المعرفة:2ممحؽ)

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 الموضوع : اختبار التفكير ماوراء المعرفي 

 تعميمات االختبار:

 عزيزي الطالب/ة ىيا نقرا التعميمات األتيو قبؿ البدء في اإلجابة . -

 ( سؤاال مقاليا .01يشتمؿ االختبار عمى ) -

 يرجى كتابة اإلجابة في الفراغ المخصص ليا بشكؿ واضح. -

 (.41مجموع العالمات) -

 ( دقيقة .61)الزمف المحدد لالختبار  -

 ( صفحات .4عدد صفحات االختبار ) -

 يكـ, ولكـ حسف التعاوف مع تمناتي لكـ بالنجاح, و التوفيؽ .مشاكريف لمعم

 الباحث: ناصر الجباريف  

ػػػػػػػػػػ/ الشعبة )   ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالسـ: ػػػػػػػػػػػػػػ
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وأجب عف االسئمة التي  تيوتأمؿ الصور األ . 1
 تمييا 

 .ي النبتتيف  تتوقع أف تنمو أ
 .( 1رقـ ) النبتة في الوعاء

 ( .2رقـ ) الوعاءفي  النبتة أـ
 ؟ ولماذا

 السبب ػػػػػػػػػػػ      
 (2)  رقـ ءالوعا   ( ) في غرفة مظممة(1) رقـ الوعاء       

 صنؼ مصادر الضوء األتيو إلى مصادر ضوء صناعية ومصادر ضوء طبيعية مع ذكر السبب:. 2

 الشمس / مصباح الكاز / المصباح الكيربائي / النجـو / مصباح الزيت / البرؽ        
 السبب مصادر ضوء صناعية السبب مصادر ضوء طبيعية

    

    

    

 
يا عميو إلمساؾ نبوب فما الوضعية التي تقترحستعماؿ األ بايريد أحمد مشاىدة الشمعة  .3

 نبوب بحيث يتمكف مف رؤية الشمعة مف خاللو  ؟ ولماذا ؟األ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
  
 رسـ الوضعية التي تقترحيا ىنا :ا
 
 

 (  1صفحة رقـ ) 
 
 

 في الشكؿ المجاور : .4
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 تييف سوؼ يتمكف مف رؤية الشمعة أحمد أـ محمد ولماذا ؟أي الطالبيف األ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السبب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ؟هر صورة  أمل بالمرأة فما السبب فً الصورة المقابلة تظ .5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسبب




  نفسها فً المرأة. رؤٌة السٌدةوما الشكل الذي ٌمثل سبب 

 ولماذا ؟

 

2-1-









:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسبب



 مل الصور المجاورة التً تظهر فٌها الظالل خلف االشخاص .أتأ .6

 

 لماذا تظهر الظالل خلفهم وال تظهر أمامهم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: سببال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







 ( . 2صفحة رقـ ) 
 

ة فٌه فٌلجأ الناس للجلوس فً الظالل للتخفٌف ٌتمٌز فصل الصٌف بارتفاع درجة الحرار .7

 الجلوس فٌها ؟لتكوٌن نتمكن من من شدة الحرارة فماذا تقترح 
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االقتراحاألول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االقتراحالثاني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االقتراحالثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تناول كتاب اللغة العربٌة للنظر رتب شعره, لذلك فهو بحاجة لرؤٌته, لذلك ٌرٌد علً أن ٌ .8

 فٌه وترتٌب شعره . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن من رؤٌة شعره ؟تتوقع أن ٌتمك فهل

:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 تأمل الشكل االتً الذي ٌمثل سمكة فً حوض ٌنظر الٌها فادي  .9

 من الخارج .وأجب عن االسئلة التً تلٌه : 

 كم صىزة تظهس للسمكت فٍ الشكل ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماذا تسمً هره الظاهسة ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولماذا تحدث ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كثس من مىقع بالماء ؟أاقتسح تجازبا أخسي َمكن عملها بحُج َظهس فُها الجسم فٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وتركها  ٌس بالستٌكًماء فارغة مصنوعة من الزجاج فً ك وضع فارس قنٌنة .01

ترق البالستٌكً من تحت القنٌنة قد اح ن الكٌسخذها الحظ اعلى الشباك وعندما عاد أل

 محدثا ثقبا فً الكٌس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفما السبب فً ذلك ؟

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ( . 3صفحة رقـ )             
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 جسام الصغٌرة أن ٌرى األنسان باستعمال المجهر ٌستطٌع اإل .00

 ن من رؤٌتها بالعٌن .التً ال ٌتمك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــفما السبب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




  

 ٌستطٌع رؤٌتها بسبب بعدها : نسان من رؤٌة أجسام أخرى الن اإلاقترح أمثلة ألجهزة تمك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لك توضع كامٌرا شٌاء التً خلفه لذائق السٌارة لرؤٌة السٌارات و األٌحتاج س .02

 خلف السٌارة .

فما نوع العدسة التً ٌجب استخدامها فً الكامٌرا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــوما السبب فً استخدامها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 تتوقع أن ٌحدث : ذاما .01

دسات المقعرة فً القراءة :عند استعمال الع



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الجلوس باستمرار بالقرب من الحاسوب للعب علٌه : عند

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 اذا نفذت مصادر الضوء الصناعٌة :

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انتيت االسئمة 
 

 ( . 4صفحة رقـ ) 
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.3ممحؽ رقـ)   (: مقياس االتجاه نحو العمـو

( فقرة, لذا 21عزيزي الطالب/ة اضع بيف يديؾ/ي مقياس االتجاه نحو العموـ, والذي يشتمؿ عمى ) 

ت عف الوقع أرجو منكـ اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة بكؿ صدؽ, وموضوعية حتى تعبر اإلجابا

 . الحقيقي

أثر استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات و  يقـو الباحث بإجراء دراسة بعنواف :
.  التوليدية في التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العمـو

شخصي نحو مادة العمـو العامة, وقد وضع ىذا المقياس ألجؿ البحث العممي في قياس اتجاىؾ ال
وستجد مجموعة مف العبارات التي تتعمؽ بمادة العمـو التي قد توافؽ عمى بعضيا وقد ال توافؽ عمى 

 بعضيا االخر .
لذا نرجو منؾ قراءة كؿ عبارة بدقة, ومف ثـ تقرر مدى موافقتؾ, أو عدـ موافقتؾ عمييا بوضع 

 اسبة مف وجية نظرؾ .كما في المثاؿ األتي :  ( تحت اإلجابة التي تراىا من √عالمة  ) 

ة الحظ أف الطالب الذي أوضح رأيو في العبارة السابقة بأنو موافؽ وبشدة فيو متأكد مف حبو لماد
 العموـ العامة. مما يدلؿ عمى وجود عالقة بيف محبتو لمعموـ واجتياده فييا .

 تعميمات المقياس :
 . ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة ما دامت تعبر عف رأيؾ بصدؽ 
 . تأكد مف عدـ ترؾ أي عبارة دوف اإلجابة عنيا 
 ى العبارة .تدرج اإلجابة في المقياس يعبر عف نسبة موافقتؾ او عدـ موافقتؾ عم 
 . إذا رغبت في تغيير إجابتؾ فتأكد أنؾ محوت إجابتؾ األولى بشكؿ تاـ 
  . درجاتؾ في ىذا المقياس ليس ليا عالقة في التأثير عمى درجاتؾ المدرسية 
   . يتكوف المقياس مف قسميف 

 األف اقرأ العبارات في الصفحات األتيو جيدا وأجب عمييا بعناية . 
 التقديرمع خالص االحتراـ و 

بدزجت  العبازة السقم

كبُسة 

 جدا 

بدزجت 

 كبُسة

بدزجت  ال أدزٌ

 قلُلت 

بدزجت 

 قلُلت جدا

     √ . نيا مادة ممتعةأل العموـحب مادة أ -1
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 القسـ األوؿ : 
 ( مقابؿ الحالة التي تنطبؽ عميؾ :  √الرجاء وضع اشارة ) 

 
 الجنس :            ذكر                          أنثى    ..

 
 القسـ الثاني : الفقرات 

 ( تحت االجابة التي تناسبؾ . √رجاء وضع اشارة ) 
  

بدزجت  العبازة السقم

كبُسة 

 جدا 

بدزجت 

 ةكبُس

بدزجت  ال أدزٌ

 قلُلت 

بدزجت 

 قلُلت جدا

      . تمنى أف تكوف اكثر الحصص الدراسية عموـأ -1
      العموـ .حصص  عمىخرى فضؿ حصص المواد األأ -2
      .تمنى إلغاء حصص العموـ مف الجدوؿ الدراسي أ -3
      أتابع برامج التمفزيوف التي تتناوؿ الموضوعات العممية. -4
      .أحب أف أسأؿ عف كؿ موضوع في دروس العموـ -5
      .تعرفني حصص العموـ بأشياء كثيرة بحياتي -6
      .أتمنى أف أدرس تخصص عممي في المستقبؿ  -7
      . التعاوف بيف الطالب تسيـ حصص العمـو في زيادة -8
      . فردضرورة لكؿ  العموـف تعمـ أرى أ -9

قد ساعدت في اكتشاؼ اشياء كثيرة  ـالعمو ف أرى أ -10
 .ساىمت في راحتنا

     

      .أحب التفكير في الموضوعات العممية في الكتاب -11
      . الشتماليا عمى فروع متعددة العموـكره مادة أ -12
نما تجعميا أكثر صعوبة -13       . العموـ ال تفيدنا في حياتنا وا 
فمسطينيوف في مجاالت  أتمنى أف يكوف ىناؾ عمماء -14

 .العمـو المختمفة
     

      .أحب أف أبحث عف موضوعات العمـو في االنترنت -15
أتمنى أف نتقدـ في مجاؿ العمـو حتى نكوف مثؿ الدوؿ  -16

 . المتقدمة
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      . المدرسية العموـصص حرى ضرورة تقميص عدد أ -17
      . فراغيفي وقت  العموـكره دراسة موضوعات أ -18
ئمة لي في حصة أسشعر بالضيؽ لعدـ توجيو المعمـ أ -19

 العموـ.
     

      .أشعر بالمتعة أثناء دراستي لحصص العموـ العامة -20
 انتيت العبارات
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 (: قائمة أسماء المحكميف .4ممحؽ رقـ)

 ) ااالختبار / مقياس االتجاه / دليؿ المعمـ / تحميؿ المحتوى ( .

رقـ 
 حكـالم

المؤىؿ  اسـ المحكـ
 العممي

تحكيـ 
 االختبار

تحكيـ 
 االستبانة 

تحكيـ الدليؿ 
 التعميمي 

تحكيـ تحميؿ 
 المحتوى 

 √ √ √ √ دكتىراه د. معيف جبر  2

 √ √ √ √ دكتىراح أ.د. محمد شاىيف  1

 د. عفيؼ زيداف  3
 دكتىراح

√ √ √ √ 

 د. إيناس ناصر  4
 دكتىراح

√ √ √ √ 

 د.محسف عدس 5
 كتىراحد

√ √ √ √ 

 √ √ √ √ مبجستير جناف أبو جودةأ.  6

 أسامة اقطيط أ.  7
 مبجستير

√ √ √ √ 

 نبيؿ صبيح أ.  8
 مبجستير

√ √ √ √ 

 ذكريات الطرشاف أ.  9
 مبجستير

√ √ √ √ 
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 (: كتاب اقرار البحث.5ممحؽ رقـ)
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 سة.(: كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية و التعميـ لممدر 6محؽ رقـ)م
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 (: كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية و التعميـ لممدرسة.7ممحؽ رقـ)
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 .ر ما وراء المعرفي ة التفكيمؿ الصعوبة والتمييز الختبار تنميمعا(: 8ممحؽ رقـ)

 معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة رقـ السؤاؿ
 0441 0448 األوؿ 
 0451 0439 الثاني
 044 047 الثالث
 0.35 0477 الرابع

 0432 0477 الخامس 
 048 045 السادس
 0438 0473 السابع
 043 045 الثامف
 0439 0456 التاسع 
 0439 0441 العاشر

 043 045 الحادي عشر 
 045 048 الثاني عشر
 045 045 الثالث عشر 
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 -: فهرس الجداول

رقـ 
 الجدوؿ

رقـ  عنواف الجدوؿ
 الصفحة

 74 لمجموعات التجريبية و الضابطةتوزيع أفراد العينة عمى ا  243
 Timss 77توزيع فقرات االختبار حسب مستويات   143
 81 تصميـ الدراسة   343
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة   244

الدراسة عمى االختبار القبمي و البعدي تبعا لمتغيري طريقة التدريس 
 والجنس

86 

الستجابات أفراد عينة تبعا لطريقة  (ANCOVAج تحميؿ التغاير)نتائ  144
 الجنس والتفاعؿ بينيما . التدريس, و

87 

الستجابات البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 344
 .تبعا لمتغير طريقة التدريس أفراد عينة الدراسة

88 

الستجابات البعدية  المعياريةالمتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء  444
 تبعا لمتغير الجنس. أفراد عينة الدراسة

88 

الستجابات البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 544
 تبعا لمتفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس. أفراد عينة الدراسة

89 

644 
أفػػػػػػػػراد المتوسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػة السػػػػػػػػتجابات 

عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى االختبػػػػػػػػار القبمػػػػػػػػي و البعػػػػػػػػدي تبعػػػػػػػػا لمتغيػػػػػػػػري 
 طريقة التدريس والجنس .

92 

الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  (ANCOVAنتائج تحميؿ التغاير) 744
 الجنس والتفاعؿ بينيما. لطريقة التدريس, و

91 

ة التجاىات البعدي المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 844
 طريقة التدريس.ل نحو مادة العموـ تبعا األساسيطمبة الصؼ الرابع 

91 

التجاىات البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 944
 تبعا لمجنس. أفراد عينة الدراسة

93 
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 :  فهرس المالحق

 رقـ الصفحة عنواف الممحؽ  رقـ الممحؽ 
 211 يؿ المعمـ وفؽ اتسراتيجية المتشابيات التوليدية(.الدليؿ التعميمي )دل 2

 241 اختبار التفكير ما وراء المعرفة. 1
 247 مقياس االتجاه نحو العموـ .  3
 250 قائمة أسماء المحكميف .  4
 252 كتاب اقرار البحث.  5
 251 كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية والتعميـ لممدرسة.  6
 253 ؿ ميمة مف مديرية التربية والتعميـ لممدرسة.كتاب تسيي  7
 254 معامالت الصعوبة والتمييز. 8
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