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الشكر والتقدير
قاؿ تعالى (لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم ََلَ ِزي َدنَّ ُك ْم) صدؽ اهلل العظيـ.

أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الدكتور معيف جبر الذي تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذا العمؿ ومنحني الكثير
مف وقتو وجيده وقدـ لي النصح واإلرشاد والتوجيو فجزاه اهلل كؿ خير ولو مني كؿ االحتراـ والتقدير.

وال أنسى تقديـ عظيـ الشكر والتقدير ليذا الصرح التعميمي الشامخ "جامعة القدس" ,التي ساىمت في
تعميمنا واعدادنا خير إعداد لخدمة وطننا وأمتنا.
وأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الييئة التدريسية في برنامج أساليب التدريس.

كما أتقدـ بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة تحكيـ أداة الدراسة ,والى كؿ مف قدـ لي المساعدة
والعوف ,والى كؿ مف ساىـ في إخراج ىذه الرسالة إلى حيز الوجود.

الباحث :ناصر الجباريف

ب

الممخص:
ىدفت ىذه الدراسة الستقصاء أثر استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في
التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ.
طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي( )2015/2014عمى عينة مف أربع
شعب في مدرستيف وعددىـ( 79ذكور 63,إناث)حيث درست المجموعات التجريبية بطريقة
(المتشابيات التوليدية)ودرست المجموعات التجريبية بالطريقة االعتيادية.
استغرؽ التطبيؽ ستة اسابيع ,ثـ جمعت بيانات الدراسة باستخداـ أدوات الدراسة(اختبار التفكير ما وراء
المعرفي ,مقياس االتجاه نحو العموـ)تـ تطبيقيما قبؿ تنفيذ الدراسة ,وبعدىا ثـ حممت البيانات باستخداـ
تحميؿ التغاير المصاحب(( ,)ANCOVAوأظيرت الدراسة النتائج االتيو:
وجود فروؽ دالة احصائيا في ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لممجموعة ولصالح المجموعة
التجريبية ,ووجود فروؽ تعزى لمجنس ,ولصالح اإلناث ,ووجود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة
التدريس ,والجنس ولصالح طريقة المتشابيات التوليدية واإلناث.
كما وأظيرت الدراسة وجود فروؽ دالة احصائيا في اتجاىات الطمبة نحو العموـ تعزى لممجموعة
ولصالح المجموعة التجريبية ,ووجود فروؽ اتجاىات الطمبة نحو العموـ تعزى لمجنس ولصالح اإلناث,
وعدـ وجود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.
وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بتوظيؼ استراتيجية المتشابيات التوليدية في تعميـ العموـ ,وذلؾ
إلثرىا االيجابي عمى الطمبة في تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي ,واتجاىاتيـ نحو العموـ.
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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 4th Grade students' metacognition thinking and
their attitude toward science.
This study has been applied in the 2nd 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'
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الفصؿ األوؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
خمفية الدراسة ومشكمتيا :

1.1

المقدمة :

يشيد تدريس العموـ في عصر العمـ واالنفجار المعرفي عالميا ,ومحميا اىتماما كبي ار ,وتطو ار
مستم ار لمواكبة خصائص العصر وتمبية احتياجاتو ,وبما أف تعمـ العموـ مرتبط بحياة المتعمميف
ارتباطاً مباش ار لذلؾ ركز القائموف عمى العممية التربوية زيادة االىتماـ بمناىج العموـ وطرائؽ تدريسيا
حيث يوجد توجو لدى القائميف عمى المناىج بأف تقوـ بمساعدة المتعمميف عمى كسب العموـ بطريقة
وظيفية تمكنيـ مف تطبيؽ العموـ في الحياة واستخدامو في حؿ المشكالت (المصري.)2013 ,
يعتبر تنمي ة ميارات التفكير لدى الطمبة أحد االىداؼ التي يراد تحقيقيا مف تدريس العموـ ,حيث
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
تطبيؽ المعرفة (زيتوف.)2007 ,
قدرتيـ
لذا أصبح مف أىـ أىداؼ التدريس تعميـ التالميذ كيؼ يفكروف ,وذلؾ عف طريؽ تنمية ا
عمى كيفية التفكير في التفكير " "Metacognitionوكيفية معالجة المعمومات لالستفادة منيا في
مواقؼ الحياة المختمفة ,كي يكونوا قادريف عمى االنتقاء ,والتجديد ,واالبتكار ,وممارسة ميارات
التفكير ,وعممياتو في مجاالت الحياة المختمفة ,وتنمية قدرتيـ عمى التعمـ الذاتي ,وكيفية البحث
عف المعرفة مف مصادرىا المختمفة ,وذلؾ لمواجية تحديات الحاضر ومشاكؿ المستقبؿ ,وقد
ظيرت العديد مف االتجاىات الحديثة في تدريس ميارات التفكير ما وراء المعرفي بيدؼ تحسيف
التعمـ لدى الطمبة ,ومواكبة المستجدات الحديثة في عمميتي التعمـ ,والتعميـ( ابو ىنطش.)2014 ,
ومف ابرزىا االتجاىات المعتمدة عمى الفكر البنائي الذي ظير في السنوات القميمة الماضية
كأنموذج في بناء المعرفة لدى المتعمميف ,البنائية كنظرية في المعرفة ,التي تولي المتعمـ االىتماـ
االساسي في بناء المعرفة ,وتكوينيا لديو ,وتجعؿ منو نشطا بتفكيره (المصري.)2013 ,
والنظرية البنائية يمكف أف تقسـ الى قسميف ىما :المعرفية ,واالجتماعية ,ويعتبر بياجيو مف ابرز
المنظريف لمبنائية المعرفية الذي يؤكد عمى تنمية االشكاؿ المعرفية التي تمكنو مف التعامؿ مع
الحقائؽ ,ويؤكد عمى كيفية استيعاب المعارؼ المختمفة في بنيتو العقمية ,وتعديؿ البنية الموجودة
لديو سابقا (ابو ىنطش.)2014 ,
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أما البنائية االجتماعية فيعتبر فيجوتسكي ىو الشخصية االبرز فييا ,ويركز عمى البيئة الثقافية,
واالجتماعية في فيـ االشياء ,واالحداث ,وأف المعرفة الحقيقية يتـ بناؤىا مف خالؿ تفاعؿ االفراد
مع بعضيـ البعض ,ومع البيئة المحيطة.
مف أبرز نماذج البنانية االجتماعية في تدريس العموـ ,وتنمية التفكير النموذج التوليدي الذي
يتضمف عمميات توليدية يقوـ بيا المتعمـ مف خالؿ ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة
( الغامدي ,) 2012,وكذلؾ النموذج التماثمي الذي يشكؿ التفكير التماثمي جوىره حيث يتضمف
التفكير التماثمي تفكي ار بالمتشابيات القائمة بيف نظاميف ,أو مفيوميف ,أو خاصيتيف ,وبيذا تكوف
المماثالت ,والمجازات ذات قوة تخميقية ,وتوليدية وسيمة لدعـ عمميات التفكير ,وميارات العمـ ,و
االستدالؿ ,الى الحد الذي ال يمكف االستغناء عنيا في التفكير االنساني ,وتسعى الى جعؿ غير
المألوؼ مالوؼ ( الحراحشة.) 2012 ,
ويرى) )Coutinho,2008أف امتالؾ الطالب لميارات ما وراء المعرفة تعتبر ذات أىمية في
تعممو ,لكونيا مؤشر قوي عمى النجاح االكاديمي فالطمبة الذيف يمنتمكوف مثؿ ىذه الميارات
يحققوف انجا از اكاديميا بشكؿ افضؿ مف الطمبة الذيف اليمتمكوف مثؿ ىذه الميارات ,فيي تساعدىـ
عمى تشكيؿ طرؽ التعمـ الخاصة بيـ بحيث تمثؿ حمقة وصؿ ما بيف تحقيؽ التعمـ ,والنجاح ,و
االنجاز.
ويرى ( )Ellis,1999أف ميارات مازراء المعرفة يمكف أف تتطور لدى المتعمـ ,ففي المراحؿ األولى
مف تعممو يكوف لديو درجة البأس فييا مف ميارات ماوراء المعرفة ,وتتطور معيـ في المراحؿ
التعميمية الالحقة وصوال التقانيا في نياية مراحؿ تعممو ,وبذلؾ يكونوف اكثر قدرة عمى استخداـ
مياراتيـ العميا في التفكير ,والتفكير الخالؽ.
3

ولذا يجب أف توفر البيئات التعميمية ,والمناىج الدراسية ,واستخداـ طرؽ التدريس التي مف شأنيا أف
تنمي ميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى المتعمميف.
وتشير نتائج دراسات عديدة فاعمية استراتيجيتي التعمـ التوليدي ,والمتشابيات في تنمية ميارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى الطمبة ومنيا دراسة الخوالدة ( )2008أنيا تساعد المتعمـ عمى البحث عف
العالقات بيف المفاىيـ وعف أوجو الشبو واالختالؼ بينيا وربط المفاىيـ الجديدة بالمفاىيـ السابقة ,وىي
تكسب المتعمـ الميارات العممية وىذا يطور بدوره ميارات التفكير لدييـ والفيـ العممي واالحتفاظ
بالتعمـ.
وقد أشار العديد مف الباحثيف إلى أف استراتيجيات التدريس القائمة عمى المنحى البنائي تمعب دو اًر
كبي اًر في تحسيف اتجاىات الطمبة نحو العموـ واالستقصاء العممي ,وتعد تنمية االتجاىات المرغوبة
ىدفاً أساسياً وىاماً مف أىداؼ التربية عموماً ,والتربية العممية وتدريس العموـ في مختمؼ المراحؿ
التعميمية بخاصة (حبيب.)2102,
كما أنيا ال تقؿ أىمية عف اكتساب المعرفة العممية ,وتطوير ميارات التفكير العممية ,ويذىب بعض
المربيف إلى اعتبار تنمية االتجاىات اليدؼ األساسي لمتربية العممية ,وتشير نتائج العديد مف الدراسات
أف االتجاىات االيجابية نحو العموـ تؤدي إلى زيادة اىتماـ الطمبة بيا ,وزيادة تحصيميـ العممي إلى
سيادة التوجو بأف االتجاىات تسبؽ السموؾ في الدراسات الحالية حوؿ االتجاىات ,فحيف أف االتجاىات
السمبية نحو العموـ تؤثر في كمية المادة العممية ونوعيتيا المراد تعميميا ,كما تؤثر في عممية االتصاؿ
بيف الطمبة ومعمميـ ,وقد بينت دراسات عدة إلى سيادة االتجاىات االيجابية نحو االستراتيجيات البنائية
مف قبؿ المعمميف والطمبة (الحراحشة.)2102,
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2.1

مشكمة الد ارسة وأسئمتيا:

عمؿ الباحث كمدرس لمادة العموـ وغيرىا مف المواد في المرحمة األساسية منذ  4سنوات ,وتعامؿ مع
الزمالء الذيف يدرسوف مادة العموـ العامة ,ومف خالؿ وقوؼ الباحث عمى نتائج الطمبة في االمتحانات
التي تعد مف قبؿ المديريات والو ازرة ,واختبارات  ,TIMSSوتحديدا في االسئمة التي تقيس ميارات
التفكير لدى الطمبة ,والتي تشير جميعيا الى تدني مستوى تحصيؿ الطمبة في االسئمة التي تقيس
ميارات التفكير عميا وفوؽ العميا ,وارتفاع تحصيميـ في االسئمة التي تقيس ميارات التفكير المعتمدة
عمى الحفظ ,والتذكر ,وقد مثمت ىذه المستويات المتدنية لمطمبة في ىذه الميارات ,وشكوى المدرسيف
المتكررة مف تدنييا كؿ ىذه المعطيات تشير عمى ضعؼ فعالية طرائؽ التدريس التقميدية التي يكوف
فييا دور الطالب فييا سمبيا ,وثانويا ,في تحقيؽ الفيـ لدى الطمبة ,وتنمية ميارات التفكير العميا,
والتفكير فوؽ المعرفي لدييـ ,لذلؾ برزت الحاجة ممحة إلتباع المعمـ ,ألساليب أكثر عمقا ,وتأثي ار
يكوف فييا دور الطالب ايجابيا ,ومتفاعال ,ومفك ار مف أوؿ خطوة إلى أخرىا.
واستراتيجيتي المتشابيات ,والتوليدية مف األساليب التي أشارت الدراسات السابقة ,واألدب التربوي إلى
مدى فعاليتيا في تنمية ميارات التفكير العميا لدى الطمبة ,والتفكير فوؽ المعرفي.
وحاوؿ الباحث في ىذه الدراسة استقصاء أثر استخداـ استراتيجية مقترحة مبينة عمى استراتيجتي
المتشابيات والتوليدية في التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي في مدارس
محافظة شماؿ الخميؿ واتجاىاتيـ نحو العموـ.
وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ االتي:

5

ما أثر استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في التفكير ما وراء المعرفي
لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة
التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟

3.1

أىداؼ الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة الستقصاء اثر استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في
التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ مف خالؿ اإلجابة
عف أسئمتيا.

4.1

فرضيات الدراسة:

انبثقت عف أسئمة الدراسة الفرضيتيف اآلتيتيف:
الفرضػػػػػػية األولػػػػػػى :إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ
الرابع األساسي في اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى طريقة التدريس.
الفرضػػػػػػػػية الثانيػػػػػػػػة :ال توج ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػروؽ دال ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائيا عن ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػػتوى الدالل ػ ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػ ػػيف
متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي ف ػ ػػي اختب ػ ػػار مي ػ ػػارات التفكي ػ ػػر م ػ ػػا وراء المعرف ػ ػػي تع ػ ػػزى
إلى الجنس.
الفرضػػػػػػػية الثالثػػػػػػػة :ال توج ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػروؽ دال ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائيا عن ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػػتوى الدالل ػ ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػ ػػيف
متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي ف ػ ػػي اختب ػ ػػار مي ػ ػػارات التفكي ػ ػػر م ػ ػػا وراء المعرف ػ ػػي تع ػ ػػزى
لطريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما.
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الفرضػػػػػػػػية الرابعػػػػػػػػة :ال توج ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػروؽ دال ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائيا عن ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػػتوى الدالل ػ ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػ ػػيف
متوسطات طمبة الصؼ الرابع األساسي في االتجاه نحو العموـ تعزى لطريقة التدريس.
الفرضػػػػػػػية الخامسػػػػػػػة :ال توجػ ػ ػػد فػ ػ ػػروؽ دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائيا عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى الداللػ ػ ػػة (  )0.05 ≤αبػ ػ ػػيف
متوسطات طمبة الصؼ الرابع األساسي في االتجاه نحو العموـ تعزى إلى الجنس.
الفرضػػػػػػػية السادسػػػػػػػة :ال توجػ ػ ػػد فػ ػ ػػروؽ دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائيا عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى الداللػ ػ ػػة (  )0.05 ≤αبػ ػ ػػيف
متوسػ ػ ػػطات اتجاىػ ػ ػػات طمبػ ػ ػػة الصػ ػ ػػؼ ال اربػ ػ ػػع األساسػ ػ ػػي نحػ ػ ػػو العمػ ػ ػػوـ تعػ ػ ػػزى إلػ ػ ػػى طريقػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس
والجنس والتفاعؿ بينيما.

5.1

أىمية الدراسة-:

تكمف أىمية ىذه الدراسة في ثالثة مجاالت :األىمية النظرية واألىمية العممية واألىمية العممية .
 1.5.1األىمية النظرية:
انبثؽ مفاىيـ الدراسة مف النظريات الفمسفية ,والتربوية التي تناؿ االىتماـ في البحث التربوي ,وتقديـ
تصور جديد في تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفة لدى الطمبة.
 2.5.1األىمية العممية:
مف المتوقع أف تسيـ ىذه الدراسة إلى جانب الدراسات المحدودة في مجاليا محميا ,وعربيا في واقع
البحث التربوي الفمسطيني ,والعربي في ضوء سياقات ,ومتغيرات ىذه الدراسة ,حيث ستناوؿ ىذه
الدراسة متغيراف ,وىما إستراتجية التدريس بمستوياتيا (المتشابيات التوليدية ,االعتيادية) ,وتنمية
ميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع في مادة العموـ العامة,واتجاىاتيـ نحوىا ومف
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المتوقع أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى اثر ىذه االستراتيجية في تنمية ميارات
التفكير ما وراء المعرفي واتجاىاتيـ نحو مادة العموـ ,فعمى حد عمـ الباحث لـ يسبؽ تناوؿ بحثو عمى
المستوى المحمي ,والعربي ,وبالتالي تشكؿ أنموذجا لمدراسات التالية في ىذا الموضوع.
 3.5.1األىمية العممية :
 مساعدة المعمميف في تنمية استراتيجيات تعزز وتنمي ميارات التفكير العميا لدى الطمبة. إمكانية أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تقديـ طريقة جديدة لممعمميف في تدريس العموـ العامة بما,وتطور المعرفة واىتمامات التربية العممية الحديثة.
 مف الممكف أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في مساعدة الطمبة بتنمية مياراتيـ في التفكير ما وراءالمعرفي واتجاىاتيـ نحو العموـ.
 إمكانية أف تفيد نتائج ىذه الدراسة مصممي ,ومطوري المناىج في تصميـ المناىج الدراسية ,أوتطويرىا بما يتالءـ ,وتنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبة.

 6.1مصطمحات

الدراسة:

المتشابيات :أنيا عممية ربط بيف موضوعيف متساوييف في مستوى العمومية ودرجة الصعوبة يجمع بينيما عناصر
مشتركة بيدؼ جعؿ غير المالوؼ مألوفا (دروزة .)2000,
ويعرفيا الباحث إجرائياً أنيا طريقة لتدريس العموـ العامة يتـ فييا تقديـ المحتوى التعميمي عمى اختالفو
بالتشبيو بيف ما ىو مألوؼ لدى الطالب(المشبو بو) ,وبيف ما ىو غير مألوؼ (المشبة) ,لوجود عنصر
التماثؿ فيما بينيما ,وتتـ باتباع الخطوات االتيو التمييد ,وتقديـ المفيوـ ,والتمخيص.
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التوليدية :وىي ربط الخبرات السابقة لدى المتعمـ بالخبرات الجديدة التي يراد لو تعمميا ,وتكويف عالقة
بينيما بما يمكف المتعمـ مف بناء معرفتو مف خالؿ عممية توالدية يتمكف مف خالليا مف تعديؿ
التصورات البديمة ,والخاطئة في ضوء المعرفة العممية الصحيحة (عفانة.)2009 ,
ويعرفيا الباحث إجرائياً أنيا مجموعة االجراءات التي يتـ مف خالليا توظيؼ قدرات طمبة الصؼ
الرابع األساسي في توليد المعرفة ,والتوصؿ الييا باتباع الخطوات األتيو:التمييد ,التركيز ,التحدي,
التطبيؽ.
المتشابيات التوليدية :وىي الطريقة الناتجة عف الدمج ما بيف طريقة المتشابيات ,والتوليدية ,والتي
تتمثؿ بالخطوات االتيو :التمييد المعمؽ ,التركيز المعمؽ ,التحدي المعمؽ ,التطبيؽ المعمؽ .
وتـ اختيار وحدة مف كتاب العموـ العامة لمصؼ الرابع األساسي وتدريسيا وفقا الستراتيجية المتشابيات
التوليدية.
الطريقة االعتيادية :وىي الطريقة التي يتبعيا معظـ المدرسيف في تدريسيـ ,بحيث يتحمؿ المعمـ فييا
مسؤولية ايصاؿ المعرفة لمطمبة ,و تركز عمة التمييد ,الشرح ,عرض االنشطة لتكوف تطبيقا مباش ار لما
تعممو مف مفاىيـ ,ميارات ,وتتضمف تقويـ أداء الطمبة ,وتقديـ تغذية راجعة ليـ باالساعانة بالعرض
الشفوي ,والتمخيص عمى الموح ,وينحصر دور الطمبة عمى االستماع ,والمشاىدة ,المشاركة أحيانا في
الجوار و المناقشة ( الفتالوي.)2003,
ميارات التفكير فوؽ المعرفي :ويعرفو فالفؿ عمى أنو قدرة الفرد عمى التفكير في عمميات التفكير
الخاصة بو ,فيو المعرفة بالعمميات المعرفية ,وىذا يشير الى معرفة الفرد المتمركزة حوؿ عممياتو,
وانتاجاتو المعرفية ,أو أي شئ يرتبط بيما ,لذا فيو يكشؼ عف نفسو مف خالؿ المراقبة النشطة لتمؾ
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العمميات ,والتنظيـ المتتابع ليا ,واحداث التناغـ فيما بينيا بحيث تؤثر ىذه العمميات في الخصائص
المتصمة بالمعمومات ,أوالبيانات المخزنة بما يفيد في تحقيؽ األىداؼ(أبو رياش وأخروف.)2014,
وقيست في ىذه الدراسة إجرائيا بالعالمة التي حصؿ عمييا الطالب في مقياس ميارات التفكير فوؽ
المعرفي ,والذي أعد خصيصا ليذه الدراسة.
االتجاه:موقؼ انفعالي يتصؼ بالقبوؿ ,أو الرفض لألشياء ,أو الموضوعات ,أو القضايا ,وىو
بناء عمى مروره بالخبرة ,والتي تتضمف معرفة كافية عف الموضوع
ال يتكوف لدى الفرد إال ً
ذي العالقة (نشواف.)1002,
وتـ الكشؼ عنو في ىذه الدراسة مف خالؿ عالمة الطالب عمى استبانة االتجاىات العممية
التي أعدت خصيصا ألغراض ىذه الدراسة.
الصؼ الرابع :مجموعة الطمبة الذيف تبمغ أعمارىـ عشر سنوات حيث يكونوا في نياية المرحمة
األساسية.
 7.1حدود الدراسة:
تقتصر نتائج الدراسة عمى الحدود األتية:
الحدود البشرية :طمبة الصؼ الرابع األساسي في مديرية شماؿ الخميؿ (ذكور واناث).
الحدود الزمانية :في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ .2015/2014
الحدود المكانية :مديرية التربية والتعميـ  /شماؿ الخميؿ  /فمسطيف.
الحدود المفاىيمية :تتحدد نتائج الدراسة بالمصطمحات والمفاىيـ االجرائية الواردة فييا.
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الفصؿ الثاني
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2المقدمة:
تناوؿ ىذا الفصؿ األدب التربوي المتعمؽ بيذا الموضوع ,وتوثيؽ مواقؼ الباحثيف ,ونتائج دراساتيـ في
بند الدراسات السابقة.

2.2

اإلطار النظري (الخمفية النظرية):

 1.2.2العموـ العامة:
تمعب العموـ بفروعيا في الوقت الحاضر دو ار رئيسا في تسيير الحياة اليومية عبر الكرة األرضية,
ويقاس تقدـ الدوؿ بقدر ما تمتمكو مف طاقات عممية ,وصناعية ,ولذلؾ صنفت الدوؿ إلى دوؿ
صناعية متقدمة ودوؿ بدأ يدب فييا التقدـ العممي نامية ,ودوؿ فقيرة متخمفة ال حظ ليا في العمـ
المعاصر(العمري.)2011,
00

لذا كاف لزاما عمى القائميف عمى التربية والتعميـ تخصيص جزء كبير مف التعميـ لمتربية العممية بغرض
إعداد أجياؿ قادرة عمى اماـ التحديات التي تواجييـ ,ىذه التربية العممية يجب أف تيدؼ إلى الفيـ
الصحيح لمعمـ ,وتراعي كؿ ما يجد عمى الحياة العممية المعاصرة مف ثورات عممية ,وصناعية ,ومف
ارتباط حياة الناس بنتاج العمـ ,وثمراتو (انصيو.) 2009,
وييدؼ منياج العموـ الى تطوير قدرة التالميذ عمى اكتشاؼ الحقائؽ ,وتكويف المفاىيـ ,والمبادئ
بأنفسيـ ,واكتساب الحقائؽ ,والمبادئ العممية المناسبة لبيئتيـ ,وتوظيؼ المعمومات خارج المدرسة,
وتطوير ميارة التفكير العممي ,والتركيز عمى المالحظة والتجريب ,وتنمية االتجاىات اإليجابية نحو
العموـ (بخيتاف. )2006,
وقد عنيت الجيات الرسمية في فمسطيف عمى صياغة مناىج العموـ العامة بحيث تتمكف مف تحقيؽ
ىذه االىداؼ مف خالؿ تضمينو كافة المعمومات والميارات التي سيتعمميا الطالب خالؿ فترة محددة,
وقد تعددت طرؽ تنظيـ المنياج التي تضمف الترابط بيف المفاىيـ ,وتحقؽ التكامؿ مع باقي المواد
األخرى.
ومنيا المدخؿ المفاىيمي الذي يقدـ المفاىيـ العممية الرئيسة بشكؿ تدريجي وفؽ المنيج الحمزوني
بحيث يوفر لمطالب القدرة عمى التعرؼ عمى المفاىيـ والسابقة ,والتوسع فييا ,والذي يعتبر مف أىـ
المداخؿ التي ينظـ وفقيا المنياج ,وال يقتصر عميو فينالؾ المدخؿ البيئي الذي ينطمؽ مف بيئة
الطالب ,بما يمكف الطالب مف ربط العموـ بالبيئة بما يمكنو مف التعرؼ عمييا ,ومعرفة المشكاللت
التي تعاني منيا محاوال العمؿ عمى ايجاد الحموؿ المناسبة ليا ,وىذا المدخؿ يعتبر األنسب لممنياج
غي المرحمة االاساسية (نور.) 2013,
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 2.2.2النظرية البنائية:
ظيرت في السنوات األخيرة عدة فمسفات حديثة لتعميـ العموـ ,وتعمميا ,ومف ىذه الفمسفات الفمسفة
البنائية ,والتي ترتكز عمى الدور اإليجابي الفعاؿ لمطالب أثناء عممية التعمـ مف خالؿ ممارسة لمعديد
أساسا لعدد مف الطرؽ المستخدمة في التدريس ,والتي ترتبط
مف األنشطة التعميمية المتنوعة تعتبر
ً
ارتباطاً وثيقاً بالمستحدثات التكنولوجية.
يعد االتجاه نحو الفكر البنائي أحدث ما عرؼ مف االتجاىات في التدريس ,إذ تحوؿ التركيز مف
العوامؿ الخارجية التي تؤثر في تعمـ الطالب مثؿ متغيرات المعمـ والمدرسة والمنيج واألقراف وغير ذلؾ
مف ىذه العوامؿ ,ليتجو ىذا التركيز عمى العوامؿ الداخمية التي تؤثر في ىذا التعمـ .وبذلؾ تـ التركيز
عمى ما يجرى بداخؿ عقؿ المتعمـ حينما يتعرض لممواقؼ التعميمية مثؿ:معرفتو السابقة وما يوجد لديو
مف فيـ حوؿ المفاىيـ ,وعمى قدرتو عمى التذكر ,وقدرتو عمى معالجة المعمومات ,ودافعيتو لمتعمـ,
وأنماط تفكيره ,وكؿ ما يجعؿ التعمـ لديو ذا معنى ,ويرتكز الفكر البنائي عمى التسميـ بأف كؿ ما يبنى
بواسطة المت عمـ يصبح ذا معنى لو ,مما يدفعو لتكويف منظور خاص بو عف التعمـ وذلؾ مف خالؿ
المنظومات والخبرات الفردية (زيتوف.)2007,
النظرية البنائية نظرية ميمة في عممية التعمـ حيث تعمؿ عمى توجيو ,وتطوير طرؽ التعميـ الجديدة؛
خصوصاً في تعميـ العمـ ,وىي نظرية تعمـ وليس نظرية تعميـ ,وىناؾ مميزات أربعة لمبنائية
وىي:استخالص المعرفة السابقة ,إيجاد اإلدراؾ ,أوالفيـ المخالؼ ,تطبيؽ المعرفة الجديدة ,والتعميؽ
عمييا ,ومعرفة انعكاسات ذلؾ عمى التعميـ.
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تركز البنائية عمى المتعمّـ ونشاطو أثناء عممية التعمّـ ,وتؤكد عمى التعمّـ ذي المعنى القائـ عمى الفيـ,
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
المفاىيـ والمعرفة المتجددة ,وال بد مف تطوير نفسو بنفسو ليبقى في عالـ متجدد ويبقى مستم ار,
ومتفاعال معو ومع اآلخريف ,وبذلؾ يستطيع حؿ مشاكمو الواقعية في مياـ ذات مغزى (قابيؿ,
.)2009
وترى النظرية البنائية أف الطالب المفكر يعمؿ عمى بناء معرفتو بنفسو مف خالؿ تفاعمو مع المواقؼ
المختمفة ,التكيؼ المعرفي الذي يتنج عنو التعمـ ذي المعنى لديو ,فيي ترى أف التعمـ عممية ذىنية
داخمية مثؿ التفكير (قطامي.)2005 ,
 3.2.2مفيوـ التفكير:
يعرؼ التفكير عمى أنو مفيوـ معقد يتألؼ مف ثالثة عناصر تتمثؿ في العمميات المعرفية المعقدة
وعمى رأسيا حؿ المشكالت ,واألقؿ تعقيدا ,كالفيـ ,والتطبيؽ ,باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى
المادة والموضوع مع توفر االستعدادات والعوامؿ الشخصية المختمفة والسيما االتجاىات ,والميوؿ (ابو
عادره.)2010 ,
والتفكير :عممية ذىنية نشطة ,وىو نوع مف الحوار الداخمي المستمر مع الذات أثناءالقياـ بعمؿ ,أو
أمر بالغ التعقيد كما ىو الحاؿ عند حؿ
نشاط ذىني بسيط كما ىو الحاؿ في أحالـ اليقظة ,وقد يكوف ا
المشكال ,واتخاذ الق اررات( زيتوف.)2007,
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خصائص التفكير:
يتميز التفكير بأنو عممية معرفية تحدث في عقؿ اإلنساف ,ويستدؿ عمييا مف السموؾ الصادر عنو,
فتفكير التمميذ عند حؿ مسألة رياضية يبدو في الخطوات التي يتبعيا مف أجؿ حميا.
والتفكير عممية داخمية ,يتـ فييا معالجة المعمومات المتاحة أمامو وينشأ عف ذلؾ تغير في المعمومات
ليقود لحؿ المسألة أو المشكمة.
وىو عممية موجية تقود السموؾ ,فيتجو نحو حؿ المسألة ,أو المشكمة ,وينتج عنو الحؿ ,ويبدو ىذا في
تتابع ونظاـ الخطوات المؤدية لمحؿ (أبو عادرة.)2010,
مكونات التفكير:
يتألؼ التفكير مف أربعة أبعاد ىي:
 ميارات التفكير االساسية :والتي تشتمؿ عمى التحديد ,جمع البيانات ,التنظيـ ,التذكر ,التحميؿ,التوليد ,وغيرىا.
 عمميات التفكير :والتي تتضمف عمميات معرفية بسيطة مثؿ المالحظة ,المقارنة ,وغيرىا. التفكير الناقد ,واالبداعي :حيث ييدؼ االوؿ الى التقييـ ويكممو االخير في االبتكار. الميتا معرفة :الذي ييدؼ الى التفكير في عممية التفكير لدي المتعمـ ( ابوىنطش)2014 ,ويطمؽ عمى البعد الرابع ايضا بػ
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 4.2.2التفكير فوؽ المعرفي:
مفيوـ التفكير فوؽ المعرفي:
يعد مفيوـ ما وراء المعرفة مف أكثر موضوعات عمـ النفس المعرفي حداثة واثارة لمبحث ,ويرجع في
اصولو إلى عمـ النفس ,وأفكار منظريو مف أمثاؿ ديوي ,وثورندايؾ.
حيث ركزوا اىتماميـ في القدرة عمى معالجة المشكالت ذىنيا ,ونقميا لممواقؼ االخرى ,و الجديدة
والفعؿ التأممي الذي يتضمف القدرة عمى التقويـ الذاتي ,والتطوير الذاتي (كاظـ.)2011 ,
ويعتبر فالفؿ  flavelأوؿ مف استخدـ مفيوـ التفكير ما وراء المعرفي في البحث التربوي ,وقد الحظ
فالفؿ أف األفراد يقوموف بمراقبة فيميـ ,واألنشطة المعرفية األخرى ,أي أف ما وراء المعرفة تقود
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.
وقد حظي ىذا لموضوع بالكثير مف البحث ,واالىتماـ مف قبؿ الباحثيف باعتباره طريقة مف طرؽ
تدريس التفكير ,واف المفكر الجيد يجب أف يستخدـ است ارتيجيات التفكير ما وراء المعرفي(ابو بشير,
. )2012
وعمى الرغـ مف حداثة المفيوـ اإل أف االدبيات التربوية تورد العديد مف التعريفات ,نذكر منيا:
 التفكير في التفكير ,والتأمالت عف المعرفة ,ووعي الفرد بالعمميات المعرفية وميكانيزـ التنظيـ
المستخدـ لحؿ المشكالت (عفانة والخزندار.)2007 ,
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 ويعرفو فالفؿ عمى أنو قدرة الفرد عمى التفكير في عمميات التفكير الخاصة بو ,فيو المعرفة
بالعمميات المعرفية ,وىذا يشير الى معرفة الفرد المتمركزة حوؿ عممياتو ,وانتاجاتو المعرفية,
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
المتصمة بالمعمومات ,أو البيانات المخزنة بما يفيد في تحقيؽ األىداؼ (أبو رياش وأخروف,
.)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
يتبعو أثناؤ دراستو الي موقؼ مف المواقؼ ,تحديد ما إذا كاف في االتجاه الصحيح أـ ال
(خطاب.)2007 ,
أىمية التفكير فوؽ المعرفي:
يرى التربويوف أف استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقؼ التعمـ المختمفة تساعد عمى توفير
بيئة تعميمية تبعث عمى التفكير ,ويمكف أف تسيـ في تحقيؽ ما يأتي:
 مساعدة الطمبة عمى التفكير الذاتي ,وامتالؾ ميارات التفكير فوؽ المعرفي. زيادة وعي التالميذ بمعارفيـ ,والخبرات التي يكتسبونيا ( خطاب.)2007 , تحسيف قدرة الطمبة عمى االستيعاب. -تحسيف قدرة الطالب عمى اختيار الطريقة االنسب لتعممو.
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 اتاحة الفرصة أما الطالب لمقباـ بدور ايجابي يفي جمع المعمومات ,اختيارىا ,وتنظيميا,ومتابعتيا ,وتقييميا أثناء عممية التعمـ (ابو بشير.)2012 ,
 مساعدة الطالب عمى التنبؤ بالمخرجات ,أو األىداؼ المطموب تحقيقيا. تنمية قدرة الطمبة عمى استخداـ المعمومات ,وتوظيفيا في مواقؼ ,ومشكالت جديدة. تنمية اتجاىات ايجابية نحو التعمـ ,والمادة التعميمية (قشطة.)2008 , مساعدة الطمبة عمى االستفادة االمثؿ مف الوسائؿ ,واألساليب المتاجة لعممية التعمـ. تحقيؽ تعمـ أفضؿ مف خالؿ زيادة القدرة عمى التفكير بطريقة أفضؿ ( جبيمي.) 2014 , تنمية القدرة لدى المتعمـ في التجديد ,واالبتكار ,ومواجية الكـ اليائؿ مف المعارؼ المتاحة,والمدعمة باستخداـ التكنولوجيا.
 تمكيف الطالب مف توليد االفكار االبداعية ,والوعي باساليب المعالجة العقمية ,وتنمية التفكيرالناقد ,واالبتكاري ,نتيجة لوعي الطالب باستراتيجيات التعمـ ,والتعامؿ مع المعرفة ,وقدرتو عمى
استخداميا في مواقؼ جديدية (الجراح وعبيدات.)2011 ,
 مساعدة الطمبة عمى تخطي الفجوة بيف النطرية ,والتطبيؽ (عبد القادر.)2012 ,ميارات التفكير فوؽ المعرفي:
يشتمؿ التفكير ما وراء المعرفي عمى مجموعة مف الميارات التي يمكف تحديدىا باألتي:
 -ادراؾ التكوينات المعرفية.
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تنظيـ المعرفة (قشطة.)2008 ,

وتتكوف التكوينات المعرفية مف معرفة الفرد لعممياتو المعرفية ,بما فييا مف معرفة نواحي القوة,
والضعؼ لديو ,ومعرفة االستراتيجيات المستخدمة أثناء التعمـ ,وادراؾ أيف ,ومتى تستخدـ ىذه
االست ارتيجيات (أبو بشير.)2012 ,
ويتـ تنظيـ المعرفة مف خالؿ قدرة المتعمـ عمى التخطيط والرصد الذاتي المعرفي ,والتنظيـ المعرفي,
المتابعة ,وتعديؿ أدائو أثناء التعمـ ,والتقويـ (الزبيدي.) 2013 ,
ويرى ) )Kriewialdt,2001أف التفكير ما وراء المعرفي يتضمف ثالث ميارات تتمثؿ في التخطيط,
والمراقبة ,والتقويـ حيث يختار المتعمـ الطريقة المناسبة ,ويرتب الخطوات ,وينظـ المصاد ,ويحدد
العقبات التي يمكف اف تواجيو أثناء القياـ بالتخطيط ,واالبقاء عمى اليدؼ الذي يسعى لتحقيقو في بؤرة
االىتماـ ضمف ميارة الضبط ومعرفة متى يتحقؽ اليدؼ ,ومتى يمكف االنتقاؿ لمرحمة جديدة أثناء
القياـ بالميمة ,أو النشاط ,في حيف أف القدرة عمى معرفة مدى تحقؽ األىداؼ ,وفعالية التعمـ,
وتقديرىا ضمف التقويـ.
يمكف تحديدىا بالميارات األتية:
ميارة التخطيط  :وفييا يتـ تحديد األىداؼ ,ووضع الخطط التي يتـ مف خالليا دراسة المادة العممية
المحددة ,بما يساعده عمى وضع األىداؼ الرئيسة أماـ عينو.
وتتضمف ميارة التخطيط مياـ عدة منيا:
تحديد اليدؼ ,واختيار االستراتيجية المناسبة ,وترتيب تسمسؿ الخطوات ,وتحديد العقبات المحتممة,
وطرؽ التغمب عمييا ,والتنبؤ بالنتائج المرغوبة.
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ميارة المراقبة والتحكـ :وىي تتضمف مراقبة األفعاؿ التي يتبعيا المتعمـ لدى تعممو ,ومتابعة المتعمـ
ألدائو أثناء التعمـ ,ونقده ,وتصحيحو لألخطاء التي يرتكبيا ,والمكافأت التي يقدميا المتعمـ لنفسو كمما
رصد تطوره ,والعقاب الذي يفرضو عمى نفسو عند فشمو بالقياـ بالميمات ,ونجاحو في تحقيؽ ىدفو,
وىي تتطمب درجة عالية مف الوعي ,واالىتماـ ,والشعور لدى المتعمـ.
ميارة التقييـ :فييا يقوـ المتعمـ بالتحقؽ مف مدى تحقيؽ األىداؼ المرصودة في البداية ,ومقارنة ما تـ
الوصوؿ اليو باأل ىاؼ المرصودة سابقا (سجدية.)2013 ,
مكونات التفكير فوؽ المعرفي:
اختمؼ العمماء في مكونات التفكير فوؽ المعرفي وقد ظيرت عدة تقسيمات منيا:
ويعتبر تقسيـ يور ( .)yore,1998االكثر شيوعا حيث يرى اف التفكير فوؽ المعرفي ينقسـ الى
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.

مكونات التفكير
فوؽ المعرفي

الىعي
ثبلمفبهيم

التقويـ الذاتي

االدارة الذاتية

لممعرفة

لممعرفة

المعرفة

المعرفة

المعرفة

التقريرية

االجرائية

الشرطية

ادراك
الخطىاد

التنظيـ

التخطيط

التقييـ

معرفخ
الشروط

تحذيذ
خطط و
خطىاد

تعذيل أو تجذيل
استراتيجيخ

وضع مخطط

الىعي
ثبلمصطلحبد

ادراك
النمبرج

معرفخ
االسجبة

تحذيذ
عالقبد

تحسين سيبق

تحذيذ
أخطبء

الىعي
ثبلقىانين

ادراك
التراكيت

معرفخ
الحلىل

تهيئخ ظروف

تبكذ من الحل

تعذيل نتبجبد

متطمبات التفكير فوؽ المعرفي في التدريس:
 المعرفة :تتطمب معرفة الطالب لطبيعة التعمـ ,وعممياتو ,وأغراضو ,واستراتيجيات التعمـ الفعاؿ. الوعي :معرفة المتعمـ ووعيو بالعمميات ,واالجراءات التي يقوـ بيا لموصوؿ لمنتاجات المطموبةوتتضمف الوعي بنفسو  ,والبيئة المحيطة ,وبطرؽ التعمـ المالئمة.
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 التحكـ :وتشير الى طبيعة الق اررات التي يتخذىا المتعمـ اعتمادا عؿ ما لديو مف معارؼ مختمفة(عبد القادر ) 2012 ,و(أبورياش واخروف.) 2014 ,
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 الق اررات التي كانت في السابؽ مفمسؤوليات المعمـ مثؿ اختيار الطريقة المناسبة في جمع المعمومات وىذا يتطمب منو القياـ بمعالجة
المعمومات المتوفرة لديو ,و اتخاذ القرار المناسب بذلؾ( .الباوي ومسمـ)2012 ,
 التعامؿ مع المعمومات :تزيد مف كفاءة الطالب وميارتو في البحث عف المعممومات الالزمةوالحصوؿ عمييا ,و كيفية التعامؿ معيا ,واالرتقاء بمستويات التفكير ومياراتو.
 عادات التعمـ :تزيد مف قدرة الطالب عمى اكتساب عادات التعمـ ,والتفكير السميمة ,واالتجاىاتااليجابية نحوه.
 التعمـ المنظـ األنشطة ,والميمات ,والتجارب العممية وصوال لتحقيؽ النتاجات المطموبة (عزاـوطالفحة( )2013 ,ابو ىنطش.)2014 ,
استراتيجيات تنمية التفكير فوؽ المعرفي:
يعرفيا ىنسي عمى انيا :معرفة الفرد الخاصة بعممياتو الذىنية ونتاجاتو المعرفية ,وأي شئ يتعمؽ بيا
(ابو رياش وأخروف.)2014 ,
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ويعرفيا ( قشطة :)2008 ,أنيا عمميات تفكير يقوـ بيا المتعمـ بمساعدة المعمـ وتوجييو ,وتجعمو عمى
وعي بسموكو المعرفي خالؿ الميمة التعميمية ,وذلؾ مف خالؿ وعيو باليدؼ منيا قبؿ ,وأثناء وبعد
التعمـ لتذكر المعمومات ,وفيميا ,والتخطيط لذلؾ ,وحؿ المشكالت ,وباقي العمميات األخرى.
ويتفؽ معظـ التربوييف عمى اف ما وراء المعرفة يتكوف مف مكونيف أساسيف ىما:
 المعرفة عف المعرفة :أي معرفة الشخص عف تفكيره واستراتيجيات التعمـ ليتمكف مف استخداـالمناسب لتعممو.
 التنظيـ الذاتي لمكانيزمات التفكير :مثؿ السيطرة عمى المعرفة ,والمعمومات (ابو رياش وأخروف,.)2014
وتوجد العديد مف الطرؽ ,واالستراتيجيات التي يمكف مف خالليا تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفة
لدى الطمبة وىي:
 -1التساؤؿ الذاتي  :مف المفيد لمتالميذ بغض النظر عف الموضوع الذي يدرسونو أف يتبادلوا
االنطباع الذي تركو عنواف الدرس في نفوسيـ ,وأف يقوموا ىـ أنفسيـ بوضع أسئمة تتناوؿ المادة
الدراسية التي يدرسونيا قبؿ وأثناء وبعد عممية تعمميـ.
ودافعيا ومعر ًفيا ,وحيف يبدأ التالميذ في استخداـ
انفعاليا
وترجع فاعمية ىذه األسئمة إلى أنو تخمؽ بناء
ً
ً
شعور بالمسؤولية عف تعمميـ ويقوموف بدور أكثر إيجابية ,ويبدو أف معالجة
ًا
األسئمة يصبحوف أكثر
المعمومات بطريقة األسئمة تثير دوافع التالميذ لمنظر لمتعمـ في إطار خب ارتيـ السابقة ,ومواقؼ حياتيـ
اليومية ,مما يزيد احتماؿ تخزيف المعمومات في الذاكرة بعيدة المدى ,ويجعؿ استخداميا في المستقبؿ
يسير.
أمر ًا
وفي مواقؼ متنوعة ًا
53

وتتكوف ىذه الطريقة مف ثالثة مراحؿ وىي:
 مرحمة ما قبؿ التعمـ :تبدأ بتعريؼ الطمبة موضوع الدرس مف قبؿ المعمـ ,ويشجعيـ عمىالتساؤؿ الذاتي ,وذلؾ بيدؼ تنشيط عمميات ما وراء المعرفة ومف ىذه األسئمة:
ما الذي يجب أف أتعممو مف ىذا الموضوع؟
ماذا أريد أف أعرؼ عف ىذا الموضوع؟
ما الذي أعرفو عف ىذا الموضوع؟
ميما؟ ( ابو رياش وأخروف.)2014 ,
لماذا يعتبر موضوع الدرس ً
وييدؼ المعمـ مف طرح االسئمة التعرؼ عمى معارؼ  ,و خبرات الطمبة السابقة حوؿ موضوع الدرس,
واثارة اىتمامو حيث إف المعرفة المسبقة ,أو التصورات القبمية تقاوـ االختفاء إذا ما استخدمت معيا
استراتيجيات التدريس التقميدية ,والتعرؼ عمى ىذه التصورات القبمية يساعد المعمـ في تحديد تشكيؿ
عمميا.
خبرات التعمـ ,ومساعدة التالميذ عمى الوصوؿ إلى المفيوـ المقبوؿ ً
 مرحمة التعمـ :تيدؼ ىذه المرحمة الى تنشيط عمميات ما وراء المعرفة لدى الطمبة ,ومف ىذهاألسئمة ما يأتي:
 ما األسئمة التي أريد أف أسأليا اآلف؟ ىؿ أحتاج لخطة لفيـ ىذا وتعممو؟ -ما الوقت الذي أحتاجو إلتماـ ىذا النشاط؟
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حيث تتضح الجوانب الغامضة لدى الطمبة ,والتي يحتاج التالميذ لمعرفتيا حوؿ الموضوع المراد
دراستو ,وتحديد األدوات والمواد المطموبة إلجراء األنشطة ,والخطوات الالزمة ,والقواعد التي يجب
تذكرىا ,والتعميمات الواجب إتباعيا ,والزمف ,واألىداؼ التي وضعت مف قبؿ المعمـ ,واإلرشادات
وتقديميا بشكؿ صحيح ,ومباشر ,وظاىر يساعد التالميذ عمى االحتفاظ بيا في أذىانيـ أثناء التدريس
وتعطييـ فرصة لتقييـ أدائيـ فيما بعد.
 مرحمة ما بعد التعمـ  :تيدؼ ىذه المرحمة الى مساعدة التالميذ في تناوؿ و تحميؿ المعمومات التيتوصموا الييا  ,وتوظيفيا في مواقؼ جديدة .
 ما الذي تعممتو ؟ وىؿ أجبت عمى كؿ ما أردت معرفتو في ىذا الموضوع ؟ كيؼ استخدـ ىذه المعمومات في جوانب حياتي األخرى ؟ ما شعوري تجاه الموضوع مف حيث أىميتو بالنسبة لي؟ ىؿ أحتاج لبذؿ جيد جديد ؟كما يستطيع الطمبة اكتشاؼ الجوانب الغامضة لدييـ فيما يتعمؽ بموضوع الدرس ,وتصحيح ما لدييـ
مف مفاىيـ خاطئة .بما يمكنيـ مف بناء المعنى نتيجة التفاعؿ بيف كؿ مف المعرفة والخبرة الجديدة,
بشكؿ يمكنيـ مف نقؿ معارفيـ وخبراتيـ المكتسبة إلى مواقؼ مشابية ,و تنمي دافعيتيـ نحو التعمـ.
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 -2استراتيجية مخططات المفاىيـ :وىي عبارة عف شبكة المفاىيـ الفرعية التي تندمج تحت مفاىيـ
عامة مف خالؿ عالقات ىرمية بيف المفاىيـ ابتداء مف المفاىيـ األكثر عمومية ,وصوال الى المفاىيـ
االقؿ عمومية (زيتوف.)2007 ,
يتمكف الطمبة بمساعدة المعمـ مف بناء معارفيـ ,وخبراتيـ ,وحدوث التعمـ ذي المعنى ,و يساعد عمى
تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدييـ (قشطة .)2008 ,
 -3استراتيجية التمخيص :
يصؼ قاموس وبيستر التمخيص عمى انو أشبو ما يكوف بعممية تقطير أو تكثيؼ أو اختصار العمؿ
القرائي الكبير مما يمحؽ بو مف زوائد إلى أفكاره األولية الرئيسة األساسية.
كما وتعرؼ عمى أنيا :خطة عمؿ يستخدمو المتعمـ بوعي ومرونة الختصار النص المقروء واعادة
بنائو في نص جديد يضارع النص األصمي بحيث يختبر الطالب قدراتو في التركيز عمى األفكار
األساسية لمموضوع ,ويسأؿ نفسو عما إذا كاف قد نجح في إعادة صياغة كؿ النقاط الميمة والضرورية
باختصار ووضوح ولكي يتـ ذلؾ ,ينبغي تدريب الطالب عمى الميارات االتية ( :ابو بشير.)2012 ,
 كيفية تحديد الفكرة المحورية لمنص. تجنب الحشو والتفاصيؿ الزائدة. إعادة بناء النص بأسموب المتعمـ(االحمدي.)2012 , -3التحدث عف التفكير :تساعد ىذه االستراتيجية الطمبة في توضيح عمميات التفكير ,وتطويرىا,
وتحسينيا ,ويمكف مساعدة الطمبة عمى التفكير بصوت مرتفع مف خالؿ حؿ المشكالت في أوضاع
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ثنائية بحيث يتحدث أحد التالميذ عف المشكمة  ,ويصؼ عممياتو في التفكير في حيف أف زميمو يستمع
لو ,ويوجو لو األسئمة مساعدا لو عمى توضيح تفكيره ,ويمكف أف تتـ مف خالؿ مجموعات صغيرة مف
التالميذ ( ابو رياش واخروف.)2014 ,
 -4استخداـ النقاش و السجالت :
تعمؿ عمى رفع مستوى الوعي ,والمعرفة بميارات التفكير ما وراء المعرفة عند المتعمميف ,وخاصة
ميارة الضبط ,والمراقبة ,وفييا يحتفظ الطمبة بسجالت يسجموا مالحظاتيـ ويتحدثوا عف األشياء
الغامضة أو المتناقضة لدييـ ويدونوا تعميقاتيـ عف كيفية تغمبيـ عمى الصعوبات التي تواجييـ,
والطرؽ التي استخدموىا لحميا وأيف ,ومتى ,و كيؼ استخدموىا؟ ( ابو بشير.)2012 ,
أيضا يصبح التالميذ مسؤوليف عف تخطيط ,وتنظيـ تعمميـ,
 -5التخطيط والتنظيـ الذاتي :وفييا ً
ويمكف لممعمـ أف يساعد التالميذ عمى أف يعي كؿ منيـ ما قاـ بو وأف يدرؾ كؿ خطوة يخطوىا ,وأف
يقؼ عمى طبيعة التفكير لدى كؿ تمميذ وبالتالي يقدـ لو المساعدة الالزمة بشكؿ فردي وبما يتفؽ مع
حاجاتو.
 -6دورة تعمـ ما وراء المعرفة :وىي نموذج يجمع بيف استراتيجيات ما وراء المعرفة وبيف دورة التعمـ
التي تعد ترجمة لبعض األفكار البنائية المعرفية ,وأىـ ما يميزىااعتمادىا عمى االنشطة ,والسماح
لمطمبة بالتعبير عف أفكارىـ بصورة متعاونة ,ومناقشتيا ,وتدريبيـ عمى األسئمة التي سوؼ يسألونيا
خالؿ كؿ مرحمة مف مراحميا االتية:
 مرحمة استكشاؼ المفيوـ. مرحمة تقديـ المفيوـ.57

 مرحمة تطبيؽ المفيوـ. مرحمة تقييـ المفيوـ (امبو سعيدي و البموشي.)2011 , -7تشجيع التالميذ عمى تحديد ما الذي يعرفو وما الذي ال يعرفو :في بداية النشاط أو الميمة التي
يقوـ بيا الطمبة يكونوف بحاجة لتوضيح ما لدييـ مف خبرات سابقة ,ويمكف البدء بتشجيع الطمبة,
ومساعدتيـ عمى توضيح ما الذي يعرفونو وما الذي ال يعرفونو ,حيث يعمؿ المعمـ عمى اعطاء الطمبة
الوقت الكافي لتدرب عمييا ,وتوضيح كيفية استخداميا في أي وقت سواء مع بعضيـ البعض أو مع
أنفسيـ .
 -8مدخؿ ما وراء المعرفة لولف وفيميبس:اقترح كؿ مف لولف وفيميبس مدخال في تدريس الميارات
المعرفية ,والذي استخدمو الباحثوف في تنمية بعض الميارات فوؽ المعرفية ,باتباع الخطوات اآلتية:
 تقديـ الميارة. النمذجة بواسطة المعمـ. النمذجة بواسطة المتعمـ. -9استخداـ عمميات التنبؤ و المالحظة والشرح :حيث يقوـ الطمبة بعمميات التنبؤ والمالحظة والشرح
مما ينمي لدييـ القدرة عمى توضيح معرفتيـ حوؿ الموضوع الذي يدرسونو ,حيث يقوـ التالميذ
بتنبؤاتيـ عف أسباب ىذه التنبؤات ,وىذا يوضح األفكار األولية لدييـ ,ثـ يقوموف بمالحظة ,ووصؼ
ما يحدث أثناء التعمـ,و المقارنة بيف مالحظاتيـ وتنبؤاتيـ (ابو بشير.)2012 ,
دور المعمـ في تنمية التفكير فوؽ المعرفي :
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يمعب المعمـ دو ار رئيسا في تنمية ,و تطوير ميارات التفكير المعرفي لدى الطمبة مف خالؿ:
 إثارة تفكير الطمبة بشكؿ مستمر مف خالؿ طرح التساؤالت المختمفة عمى الطمبة و تييئة البيئةالمالئمة المحفزة عمى التفكير المستمر (غبايف.)2011 ,
 تشجيع التالميذ عمى طرح االسئمة الغريبة ,وغير المألوفة ,و السماح ليـ بالتعبير عف أفكارىـووجيات نظرىـ المختمفة.
 توغير مصادر التعميـ المختمفة مف كتب ,ووسائؿ تعميمية مختمفة ,تتيح لمطالب القياـ بأداء المياـواألنشطة التعميمية وصوال الى تحقيؽ النتاجات المطموبة (سعادة. )2003 ,
 طرح االسئمة لمكشؼ عف التصورات لدى الطمبة والمتعمميف (عفانة والجيش.)2009 , مساعدة التالميذ في معرفة ,والتوصؿ الى ما يعرفونو ,وما اليعرفونو مف خبرات حوؿ الموضوع. التوجيو ,واالرشاد المستمراف ,والدائماف لمطمبة ,والميسر مف خالؿ مساعدو الطمبة في تخطيالصعوبات التي يمكف أف تواجييـ أثناء تعمميـ (قشطة (,)2008 ,غبايف.)2011,

دور الطالب في التفكير فوؽ المعرفي :
 التمرف و التدرب المستمراف في طرح االسئمة المختمفة عمى انفسيـ. التعرؼ عمى جوانب الغموض لديو حوؿ معرفتو بالموضوع. -القياـ باألنشطة ,والمياـ المطموبة لتحقيؽ االىداؼ.
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 اعادة النظر بالمفاىيـ ,واالفكار العممية ,والتأمؿ في التغييرات التي طرأت عمى المعرفة لدييـ(امبوسعيدي والبموشي.) 2011 ,
 التخطيط ,والمتابعة ,والتقييـ ,لمعمميات االدراكية. القدرة عمى استخداـ االستراتيجيات المناسبة في حؿ المشكالت ,واتخاد الق اررات.-

اكتساب ميارات عقمية تمكنو مف التعمـ الذاتي المستقؿ.

-

التحكـ في التفكير.

-

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

مبادئ تتعمؽ بتعمـ التفكير فوؽ المعرفي
ىنالؾ مجموعة مف المبادئ التي تتعمؽ بالتفكير فوؽ المعرفي ومنيا:
 العممية :وفييا يتـ التركيز عمى عمميات العمـ ومياراتو في التوصؿ الى المعارؼ والحقائؽالعممية.
 التشخيص الذاتي :وفيو يتعرؼ الطالب الى خبراتو وطرؽ تعممو ,وكيفية تنظيميا. الوظيفية :حيث يتعرؼ الطالب الى كيفية توظيؼ معارفو في مواقؼ جديدة. التأمؿ الذاتي :وفيو يتـ التعرؼ الى مجموعة الخبرات لديو وجوانب الضعؼ والقوة لديو وطرؽتنميتيا ,وتوظيفيا(عبد القادر.)2012 ,
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 الوجدانية :يشير الى التفاعؿ بيف الجوانب المعرفية ,وفوؽ المعرفية ,والوجدانية لمحصوؿ عمىتعمـ فعاؿ.
 السياؽ :ضرورة الوعي بالسياؽ الذي تـ التعمـ فيو لمعرفة طيفية توظيفيا في المواقؼ الجديدة(قشطة.)2008 ,
العالقة بيف استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي وتدريس العموـ:
تعد استراتيجيات ما وراء المعرفة ذات أىمية كبيرة في فيـ عمميات في فيـ ,وتعمـ ,وتعميـ العموـ,
وذلؾ ألف المتعمميف في العموـ يجب أف يفيموا تعمميـ حوؿ الموضوع ,أو الميمة التي سيتعممونيا,
ومصادر تعمميـ ,وتنظيـ استراتيجياتيـ المعرفية مف أجؿ بناء المعنى في تعمميـ.
وفي ظؿ التجدد الدائـ ,والكبير في المعارؼ ,والمعمومات في ىذا المجاؿ فإف استراتيجيات ما وراء
المعرفة تمكف الطمبة مف اف يكونو أكثر ايجابيا ونشاطا ,و فعالية في بناء معارفيـ وتجديدىا (ابو
بشير(,)2008 ,قشطة .)2008,
وىناؾ العديد مف االستراتيجيات والنماذج التي انبثقت مف النظرية البنائية ,لتنمية التفكير فوؽ المعرفي
و التي منيا استراتيجية المتشابيات ,والتعمـ التوليدي ,األتية:
 5.2.2المتشابيات:
مفيوـ استراتيجية المتشابيات:
يرى (عفانو والجيش )2008,اف ىذه االستراتيجية تعتمد عمى ما لدى الطالب مف مفاىيـ قد اكتسبيا
سابقا عندما تعرض عميو مفاىيـ جديدة غير مالوفة ,لذا فإنيا تقرب المفاىيـ غير المألوفة الى ذىف
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المتعمـ ,وذلؾ بإيجاد العناصر المتشابية بيف ما لديو مف مفاىيـ والمفاىيـ الجديدة غير المالوفة
لتصبح األخيرة مألوفة ,ومدركة لدى المتعمـ وذلؾ بإيجاد عالقة ومشابية بيف النوعيف مف المفاىيـ,
وتعد استراتيجية المتشابيات ميمة في بناء المعرفة في دماغ المتعمـ عمى بنية مف المفاىيـ التي سبؽ
تعمميا ,كما وتشكؿ أداة فعالة تسيؿ عممية بناء المعرفة لدى الطالب عمى مالديو مف خبرات ,ومفاىيـ
سابقة موجودة في بنيتو المعرفية.
كما تورد الحراحشة ( )2012أف ىناؾ عدة مصطمحات تشير إلى المماثمة وىي (Analogy
) Strategyالمماثمة (Models) ,النماذج (Metaphors) ,المجازات (Analogy) ,المشابية,
) (Synecticsتألؼ االشتات ,وجميعيا تشير الى جعؿ غير المألوؼ مألوفا.
وقد عرفتيا (دروزة )2000,أنيا عممية ربط بيف موضوعيف متساوييف في مستوى العمومية ودرجة
الصعوبة يجمع بينيما عناصر مشتركة بيدؼ جعؿ غير المالوؼ مالوفا.
ويرى جوردوف بانيا مف خالؿ النظر في نقاط المشكمة وتحميؿ جميع عناصرىا مف كفاءة المتعمـ
وقدرتو عمى الوصوؿ الى حموؿ واستنتاجات معرفية تؤدي بنا الى النظر الى المألوؼ غريبا ,او
العكس ,وتتطمب المتشابيات تحميؿ عناصر المشكمة تحميال كامال بما يزيد مف قدرة المتعمـ عمى إنتاج
أفكار توصؿ بو إلى كؿ ما يحتمؿ مف حموؿ ,ثـ استنادا الى جوردوف باعتماد المشابيات عمى
ميكانيزمات اجرائية ىي:
 -1مشابية مباشرة
 -2مشابية شخصية
 -3مختصر متعارض (الشافعي.)2010,
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ويرى تراجسيت بأف المتشابيات عممية تحديد التعرؼ أو الشبو بيف المفاىيـ ,ويميز بيف نوعيف مف
المفاىيـ وىما:
المفيوـ المعروؼ لدى الطمبة (المشبو بو) ,والمفيوـ غير المعروؼ لدى الطمبة(المشبو) والمفيوـ
العممي الجديدي الذي يمثؿ اليدؼ مف عممية التدريس ,والذي يسعى المعمـ لتحقيقو لدى الطمبة,
انطالقا مما لدييـ مف مفاىيـ مشابية (يونس.)2013,
أىمية استخداـ استراتيجية المتشابيات:
تمثؿ المتشابيات اىمية كبيرة في حياتنا العممية ,والعممية و التي تتمثؿ فيما يأتي:
 تساعد المتعمـ في التعرؼ عمى أفكار جديدة مما يجعؿ مف الغريب مألوفا بالنسبة لمطالب. تسيـ في تنمية ميارات التفكير لدى الطالب وكسر الجمود الفكري لديو المتمثؿ بمحدودية المعرفةلديو (الشافعي.)2010 ,
 تسيـ في فيـ المفاىيـ المجردة والغير الشائعة مف خالؿ التركيز عمى التشبيو مع الواقع المعاشمف قبؿ الطالب ومعرفة اوجو الشبو واالختالؼ بيف المفاىيـ
 زيادة دافعية الطمبة لعممية التعمـ والتعميـ. المساىمة في النمو المعرفي  ,وزيادة حصيمة الطالب المعرفية. االستفادة مف التوجيات الحديثة التي تطالب بتوظيؼ استراتيجيات حديثة تعطي الدور االكبرلمطالب في عممية بناء المعرفة ,والتوصؿ الييا (العضيمة.)2013,
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 تعتبر أداة فعالة في الربط بيف الخبرات ,والمفاىيـ السابقة ,والمفاىيـ ,والخبرات الجديدة,والبناء عمييا.
 مساعدة الطمبة في مناقشة المفاىيـ ,والمعارؼ المختمفة مع زمالئو ,والمعمـ ,والمختصيفبشكؿ يزيد مف فيـ الطالب لممفاىيـ ,ويثير دافعيتيـ نحو التعمـ.
 تنمية قدرة الطالب عمى التعميـ بما يساعده عمى تطبيؽ المفاىيـ التي تعمموىا في مواقؼجديدة (محمد وشناوة.)2012 ,
أىداؼ استخداـ استراتيجية المتشابيات:
يورد (عفانة والجيش )2008 ,في كتابيما أىداؼ استخداـ استراتيجية المتشابيات بما يأتي:
 تنشيط الجانب االيمف مف الدماغ مف خالؿ مالحظة التشابيات بيف االشياء ,وايجاد العالقاتبينيا.
 تعديؿ المفاىيـ الخاطئة في بنية الطالب المعرفية ,بما يحسف قدرات الطمبة التخيمية ,والتفكيرية,وخاصة المتعمؽ منيا في معالجة المعمومات.
 مساعدة المعمـ عمى تدرس موضوعات غي طبيعة العمـ لكوف العمماء يستخدموف ىذه المنيج فيالتوصؿ الى فيـ الظواىر المختمفة.
 جعؿ عممية التعمـ محببة لدى الطمبة ,ألنيا تمكف الطمبة مف ربط تعمميـ بالحياة الحياة اليومية(امبوسعيدي والبموشي.)2011 ,
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المسممات التي تقوـ عمييا استراتيجية المتشابيات:
تقوـ استراتيجية المتشابيات ,عمى ثالثة مسممات ىي:
 أف العممية االبداعية قابمة لموصؼ ,والتحميؿ بحيث يمكف تنشيطيا وزيادة فاعميتيا لالفراد,والجماعات.
 أف كؿ ظواىر االبداع في المجاالت المختمفة لتقوـ عمى العمميات االيجايبة نفسيا. أف الطرؽ المختمفة لحؿ المشكالت ,وأىميا التمثيؿ المباشر ليا النتيحة نفسيا سواء بالنشاطاالبداعي الفردي أو الجماعي.
عالقة المتشابيات بالبنائية :
يرجع استخداـ ,أو التشبييات في التدريس الى النظرية البنائية في التدريس ,وفييا ييقوـ المتعمـ ببناء
المعرفة بنفسو.
ويقوـ بتعديؿ الفيـ الخاطئ بديو وىذا ما يتـ في ىذه الطريقة إذ يقوـ االلطمبة ببناء معرفتو مف خالؿ
اقراح التشيبييات المناسبة لمظواىر الطبيعية ,او بتفاعمو مع المعمـ في التشبييات التي يقدميا ,لذا
فإت ىذه الطريقة ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظرية البنائية (امبوسعيدي والبموشي.)2011 ,
مكونات استراتيجية المتشابيات:
يرى( زيتوف )2002 ,أف استراتيجية المتشابيات تكوف مف:
موضوع المشابية ,والمشبو بو ,والسمات المشتركة ,والسمات غير المشتركة ( االختالفات ).
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كما حددىا(عفانو والجيش )2008 ,بالشكؿ االتي:
المشبو وىو المفيوـ الغير مألوؼ الذي يقارف بالمفيوـ المألوؼ وىو المشبو بو ومعرفة أوجو الشبو
واالختالؼ.
خطوات استراتيجية المتشابيات:
تتضمف استراتيجية المتشابيات عدة خطوات أوردىا(عفانة والجيش )2008,و(القواسمة وأبو غزلة,
 )2012في كتابييما تتمثؿ باالتي:
 تحديد المفاىيـ المراد تدريسيا لطمبة. توجيو التالميذ نحو المتشابيات لممفيوـ المراد تعممو القريبة مف خبراتيـ. تقديـ التشبيو أثناء شرح الدرس. التعرؼ عمى نقاط الشبو بيف الموضوع االساسي ,والمفيوـ المشابو. اجراء المقارنات بيف المفاىيـ لتحديد أوجو الشبو ,واالختالؼ بيف المفاىيـ. عمؿ الممخص حوؿ المفاىيـ التي تـ دراستيا.دور الطالب في استراتيجية المتشابيات:
يتمثؿ دور الطالب في ىذه االستراتيجية باألتي:
 -ممارسة عمميات ذىنية ترتبط باستشارة المشاعر واألحاسيس تجاه القضايا التي يتـ معالجتيا.
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 ممارسة حيوية نشطة وفاعمة ,يستخدـ فييا الطمبة خبراتيـ السابقة. اجراء عمميات ربط ,وتذكر ,وايجاد عالقات متشابية مباشرة ,وغير مباشرة ,ومتناقضة. حث الطالب الستحضار استعارات مباشرة وذاتية ومكثفة ترتبط بالموضوع (حميد.)5100,دور المعمـ في استراتيجية المتشابيات:
يتمثؿ دور المعمـ باالتي:
 اقامة جو تعاوني بيف الطمبة في توليد تشبييات بما يمكف الطمبة مف تحقيؽ اليدؼ المطموب. تشجيع الطمبة المتردديف لالندماج في جمسات توليد التشبييات (عبد المعطي.)2000, تقبؿ استجابات الطمبة المختمفة وتطوير قدرتيـ عمى رؤية المواقؼ بشكؿ صحيح. مساعدة الطمبة عمى التعامؿ مع االفكار المألوفة كأفكار وخبرات غير مألوفة واالفكار أواالشياء غير المألوفة كأشياء ,أو خبرات مألوفة.
 توفير االدوات ,والمواد الالزمة لمطمبة (حميد  (,)2011,الشافعي.) 2010 , 6.2.2استراتيجية التعمـ التوليدي
مفيوـ استراتيجية التعمـ التوليدي:
تعددت التعريفات التي تناولت استراتيجية التعمـ التوليدي كأحدى االستراتيجيات المعرفية التي انبثقت
مف النظرية البنائية ,منيا:
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تعريؼ شيباردسوف  Shepardsonعمى انيا نموذج يعكس رؤية فيجوتسكي لمتعمـ وتتكوف مف اربعة
مراحؿ أو اطوار تعميمية وىي :الطور التمييدي ,الطور التركيزي (البؤرة) ,والطور المتعارض
(التحدي) ,والتطبيؽ (فنونو.)2009 ,
وتعريؼ شايف وبراوف  Chin and Brownعمى انيا :قدرة الطالب عمى توليد اجابات مشكمة ما ليس
لدييـ حؿ جاىز ليا وخاصة إذا كانت المشكمة غير مألوفة بالنسبة ليـ ,وليس لدييـ المقدرة عمى
استدعاء الحقائؽ المتعمقة بيا ( النواجحة.)2013,
وتعريؼ(عفانة والجيش )2009 ,أنيا ربط الخبرات السابقة لممتعمـ بالخبرات الالحقة ,وتكويف عالقة
بينيما بحيث يبني المتعمـ معرفتو مف خالؿ عممية تواليدية ,يستخدميا في تعديؿ التصورات البديمة,
واالحداث الخاطئة في ضوء المعرفة العممية الصحيحة.
أىداؼ استراتيجية التعمـ التوليدي :
 تنشيط جانبي الدماغ مف خالؿ ايجاد عالقات منطقية ,ومتشعبة حوؿ التصورات البديمة مف اجؿبناء في بنية الدماغ عمى اسس حقيقية تزيد مف قدرة المتعمـ عمى الفيـ ,واالستيعاب لممواقؼ
التعميمية.
 توليد أفكار جديدة تحؿ التعارضات ,والتناقضات في المفاىيـ المواقؼ ,واحالؿ المفاىيـ محؿالمفاىيـ الخاطئة (عفانة والجيش.)2009 ,
أىمية استراتيجية التعمـ التوليدي:
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تأتي أىمية أنموذج التعمـ التوليدي مف دوره في تدريس العموـ كأحد النماذج المعتمدة عمى التعمـ
البنائي في الوصوؿ بالطالب إلى ما وراء المعرفة ,ونقؿ الخبرات لبناء الخبرات الجديدة المتكونة لديو
في مواقؼ جديدة مرتبطة بيا مف خالؿ استراتيجيات اخرى تمكنو مف بناء المعرفة لديو.
واعتماده عمى التعمـ ذي المعنى القائـ عمى الفيـ مف قبؿ الطالب بحيث يبني الطالب معرفتو مف
خالؿ ربط الخبرات الجديدة الالحقة بالخبرات السابقة المتكونة لديو ,وضرورة أف يبني الطالب معرفتو
لنفسو مف خالؿ مجموعة مف العمميات التوليدية التي يستخدميا في تعديؿ الخبرات الساذجة ,وغير
الصحيحة لديو لموصوؿ الى المعرفة الصحيحة ( ىجرس.) 2011 ,
كما يزيد استخداـ النموذج التوليدي مف تحصيؿ الطمبة الدراسي ,وتعديؿ التصورات الخاطئة المتكونة
لدييـ ,وتنمية انواع التفكير المختمفة ,كالتفكير االبتكاري ,واالبداعي ,والناقد ,وتنمية القدرات العقمية,
والمعمومات الوظيفية ,واكتساب التربية الخمقية تنمية الوعي بالمشكالت البيئية المختمفة التي تواجو
الطالب في حياتو اليومية ,والميارات الحياتية المختمفة (قابيؿ.)2009,
سترتيجية نموذج التعمـ التوليدي:
المالمح االساسية إل ا
 أف االفكار الموجودة في بينية المتعمـ المعرفية تؤثر عمى المعمومات التي يستقبميا مف خالؿحواسو.
 أف االفكار الموجودة في بينية المتعمـ المعرفية تؤثر في نوعية المعمومات التي يمكف الحصوؿعمييا مف حيث التجاىؿ ,أو مزيدا مف االىتماـ.
 المدخؿ المحسوس الذي يمكف أف يوظفو المعمـ إليصاؿ المعمومات لمطمبة ليس بالضروري افيعني نفس المعنى لدى الطمبة.
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 الربط بيف المعرفة الجديدة التي يتمقاىا ,والخبرات السابقة الموجود لديو لموصوؿ الى تعمـ جديدبمعنى جديد.
 يعمؿ الطالب عمى اختبار المعنى الجديد لمتعمـ الذي توصؿ اليو مف خالؿ مقارنتو بالمعانياالخرى الموجودة لديو سابقا أو المعاني التي توصؿ البيا مف حالؿ المداخؿ الحسية األخرى
ويكوف التعمـ بتكويف الروابط بيف ما تعممو سابقا و الخبرات الجديدة التي تمقاىا.
 تحزف المعمومات التي توصؿ الييا الطالب مف خالؿ تكويف العالقات بيف ما لديو مف خبراتسابقة وما تمقاه مف معمومات جديدة و تزداد قوة التخزيف مف خالؿ قوة الروابط التي كونيا بيف
المعمومات ,والعمميات الذىنية التي استخدميا في تكويف تمؾ الروابط.
استراتيجية التعمـ التوليدي كتطبيؽ لنظرية فيجوتسكي:
تعتبر استراتيجية التعمـ التوليدي تطبيؽ لنظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية التي يمكف تطبيقيا,
واالستفاة منيا في عممية التعمـ والتعميـ ,وتعتمد ىذه االستراتيجية عمى العمميات التفكيرية التي تنتج
عف عمؿ الدماغ في فيـ المفاىيـ العممية ,وتعديؿ التصورات البديمة التي قد يواجييا في الحياة اليومية
(ضيير.)2009,
لذا فإف التعمـ التوليدي ينشأ عندما يتـ استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي التي تعتمد عمى ربط
الخبرات السابقة لدى الطالب بالخبرات الجديدة التي يتمقاىا لموصوؿ الى تعمـ ذا معنى لدى الطالب.
وتوجد عدة استراتيجيات لتدريس التفكير فوؽ المعرفي وزيادة القدرة عمى استيعاب المفاىيـ ,ويوفر ىذا
التنوع المساحة الكافية لممعمـ في استخداـ االستراتيجية التي تالئمو وطالبو خالؿ تعميميـ (عبد الرضا
والكبيسي.)2012 ,
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عناصر استراتيجية التعميـ التوليدي:
تتكوف استراتيجية التعمـ التوليدي مف اربعة عناصر رئيسة يمكف استخداميا بشكؿ منفرد أو مجتمعة,
ومترابطة وىذه العناصر ىي:
 االستدعاء :وفي ىذه العممية يتـ استرجاع ما لدى الطمبة مف خبرات سابقة حوؿ المفيوـ. التكامؿ :وفييا تتكامؿ المعرفة الجديدة التي يتعمميا مع ما لديو مف خبرات سابقة ,وتيدؼ ىذهالعممية الى جعؿ المعمومات اسيؿ تذك اًر.
 التنظيـ :وتعتبر ىذه المرحمة أكثر تقدما ,وفييا تنظـ المعرفة الجديدة مع الخبرات والمعارؼالسابقة المتكونة لدى الطالب.
 االسياب  :وتيدؼ الى زيادة ارتباط المعارؼ الجديدة بالخبرات السابقة لدى الطالب والتوسعالكبير في فيـ وتطبيؽ الخبرات في مواقؼ جديدة ( العمري.)2013 ,
مراحؿ استراتيجية نموذج التعمـ التوليدي:
يتـ التدريس داخؿ الغرفة الصفية وفقا ليذه االستراتيجية في اربعة مراحؿ وىي:
 مرحمة التمييد:
وف ي ىذه المرحمة يتعرؼ المعمـ إلى بتجييز المواد واالدوات الالزمة لعممية االستقصاء ,واالكتشاؼ,
واالسئمة التي سيطرحيا عمييـ (أمبو سعيدي والبموشي.)2011 ,
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وتيدؼ ىذه المرحمة الى توجيو الطمبة لطرح االسئمة المتعمقة بالدرس ,والتعرؼ إلى أفكار ,وخبرات
الطمبة السابقة ,ويمكف أف يتـ مف خالؿ عرض عممي لموضوع الدرس ,أو طرح مجموعة مف االسئمة
أو عرض مواقؼ محيرة ,ومتناقضة تثير خبراتيـ ,وتنطمؽ مف الوقع ,وتالمس مشكالتو.
ومف ثـ اثارة النقاش مع الطمبة لمتعرؼ الى خبراتيـ السابقة وأفكارىـ حوؿ الموضوع وصوال الى
توضيح تمؾ االفكار ,والخبرات ,والبناء عمييا في المراحؿ الالحقة ( قابيؿ.)2009 ,
 مرحمة التركيز:
في ىذه المرحمة يتـ توزيع الطمبة في مجموعات صغيرة تضـ ( )6-4طالب ,وتقديـ مجموعة
األنشطة التي تيدؼ لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة مثؿ اكتساب المفاىيـ ,أو تعديؿ المفاىيـ الخاطئة ,أو
العالقات بيف الحقائؽ ,والمفاىيـ وغيرىا (قابيؿ.)2009 ,
وفييا يقوـ المعمـ بتوجيو ,وتركيز انتباه الطمبة إلى المفاىيـ المطموبة ,والعالقات بينيا ,وبيف المفاىيـ
السابقة لدييـ ,مف خالؿ طرح األسئمة عمييـ ,ومساعدتيـ في تجاوز الصعوبات التي تواجييـ وذلؾ
بتقديـ السقاالت التعميمية المختمفة ,متابعة المجموعات أثناء اندماجيا في عمؿ الميمات التعميمية,
ويتركز عمؿ الطالب خالليا بالتعرؼ الى المفاىيـ الجديدة مف خالؿ العمؿ في مجموعات ألداء
الميمات ,واالنشطة المختمفة ,ومحاولة الربط بيف تمؾ المفاىيـ الجديدة وما لديو مف خبرات سابقة
(الجيني.)2012 ,
 مرحمة التحدي:
وفييا يتـ اتاحة الفرصة لمطمبة لمتعبير عف وجيات نظرىـ المختمفة ,والنتائج التي توصموا الييا مف
خالؿ النشاطات ,والميمات المختمفة (الرضا والكبيسي.)2012 ,
45

إعادة تقديـ المصطمحات العممية ,والتحدي بيف ما كاف يعرفو المعمـ في الطور التمييدي وما عرفو
أثناء التعمـ (النواجحة.)2013 ,
ويتركز دور المعمـ فييا عمى اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائجيـ ,ومناقشتيا ,بحيث يعرض
الطمبة نتائجيـ ,ومناقشتيا مع باقي الطمبة ,لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة ,ومف ثـ يقوـ بإعادة طرح
المصطمحات ,والتي تشكؿ المفاىيـ المستيدفة بحيث تشكؿ تحدي مع ما لدى الطمبة مف خبرات,
ومفاىيـ سابقة (ضيير.)2009 ,
 مرحمة التطبيؽ:
وفييا يقوـ الطالب بتوظيؼ ما توصؿ اليو خالؿ المراحؿ السابقة في حؿ مواقؼ جديدة (ضيير,
.)2009
حيث تستخدـ ىذه المفاىيـ كادوات وظيفية لحؿ المشكالت ,والتوصؿ الى تطبيقات ,ونتائج جديدة في
مواقؼ حياتية مختمفة (النواجحة.)2013,
يتركز دور المعمـ فييا بتصميـ مجموعة مف المواقؼ ,واألنشطة بحيث تمكف الطالب مف توظيؼ
المفاىيـ ,والمعرفة التي اكتسبيا في تجاوز تمؾ المواقؼ ,وحميا (الجييني.)2012 ,
دور المعمـ في استراتيجية نموذج التعمـ التوليدي:
يتمثؿ دور المعمـ في ىذه االستراتيجية بما يأتي:
-

التعرؼ إلى خبرات الطمبة السابقة المرتبط بالموضوع.

-

التخطيط المسبؽ ,والدقيؽ لعممية التدريس وفقا لمطريقة.
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-

موجو ومرشد لمتالميذ في مراحؿ الطريقة المختمفة.

 يمثؿ المعمـ الحمقة التي تمكف الطالب مف االنطالؽ مف المعرفة االولية التي لديو الىالمعارؼ ,والخبرات المستيدفة (قابيؿ.)2009 ,
ويرى زيتوف ( )2007أف دور المعمـ في ىذه الطريقة يتمثؿ بػ:
-

إثارة دافعية الطمبة وتشويقيـ لموضوع التعمـ.

-

تقسيـ الطمبة وتوزيعيـ في مجموعات.

-

تقديـ المساعدة الالزمة لمطمبة بما يحقؽ النتاجات في كؿ مرحمة مف المراحؿ.

 توفير البيئة الصفية المناسبة لمقياـ بالميمات ,واالنشطة المختمفة ,وعرض النتاجات المختمفةالتي توصموا الييا.
 تصميـ مجموعة مف المواقؼ ,والخبرات التي تمكف الطالب مف تطبيؽ ما تعممو مف مفاىيـومعارؼ جديدة في حميا.
دور الطالب في استراتيجية التعمـ التوليدي:
يتمثؿ دور الطالب باالتي:
 اإلجابة عمى االسئمة التي يطرحيا المعمـ. االندماج في أداء األنشطة ,والميمات المطموبة(الجيني.)2012 , صياغة المفيوـ بشكؿ جماعي بعد التفاوض فيما بينيـ في مجموعات.44

 ابداء أرائو ,وأفكاره المختمفة مف خالؿ حمقة النقاش المفتوحة لتقديـ ما يعرفونو. تنفيذ التجارب العممية المختمفة ,واختبار ما توصموا اليو مف نتائج (قابيؿ.)2009 , القياـ باختيار المعنى الذي تـ التوصؿ اليو مف خالؿ مقارنتو بالمعاني الموجود في بنيتو المعرفية,أو بالمعاني االخرى التي توصموا الييا خالؿ العمؿ في مجموعات (العمري.)2013,
 تجاوز حدود التعمـ الى ماوراء التعمـ ,ويعبر حدود المعرفة الى ما وراء المعرفة ,وىذا ما يعنياستم اررية لمتعمـ في الحصوؿ الى مزيد مف التعمـ (الجيني.)2012 ,
 توظيؼ الكتاب المدرسي في حؿ المشكالت التي تواجيو ,واالجابة عمى االسئمة المختمفة بشكؿجماعي ( فنونة.)2012,
 تطبيؽ المعرفة التي توصموا الييا في واقؼ جديدة ,واالستفادة منيا في حؿ المشكالت الحياتية. القياـ بالتعديؿ ,والتعيير عمى المعرفية البنى المعرفية الجديدة ,أو زيادتيا اثناء القياـ بتطبيؽالمفاىيـ التي توصموا الييا(عفانة والجيش.)2009 ,
وقد اشارت نتائج العديد مف الدراسات الى فاعمية االستراتيجيات المنبثقة مف النظرية البنائية في تشكيؿ
االتجاىات االيجابية لدى الطمبة ,والتي تنبثؽ منيا كال االستراتيجيتيف.
 7.2.2االتجاىات :
تعد االتجاىات مف الجوانب الوجدانية األساسية ,التي ترتبط بمشاعر الفرد ,ورغباتو ,وحاجاتو,
ودوافعو ,ومعتقداتو ,والتي يستدؿ عمييا مف سموؾ الفرد ,أو مف استجاباتو المفظية لمقاييس االتجاىات
(اليويدي.)2005,
45

وىناؾ العديد مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوـ االتجاه وتختمؼ عنو بدرجات متفاوتة مثؿ الميوؿ واآلراء
والمعتقدات ,والدوافع ,والعادات ,والروح المعنوية ,وال تقتصر االتجاىات عمى المكونة الوجدانية ,وانما
تتضمف تفاعؿ ىذه المكونة مع المكونتيف المعرفية ,والسموكية بما يجعؿ الفرد أكثر تييؤاً ,واستعداداً
لكي يسمؾ بطريقة معينة نحو موضوع االتجاه ( نصر اهلل.)2005,
مفيوـ االتجاىات:
يورد االدب التربوي العديد مف التعريفات التي تناولت االتجاىات كمفيوـ ,والتي منيا أف االتجاه:
موقؼ انفعالي يتصؼ بالقبوؿ ,أو الرفض لألشياء ,أو الموضوعات ,أو القضايا (نشواف .)2001,كما
يعرؼ بأنو تكويف افتراضي يتضمف استجابة محفزة عندما يواجو الفرد مثيرات اجتماعية بارزة
(عالـ .)2002,ويعرفو زيتوف ( )2001بأنو مجموعة مف المكونات المعرفية واالنفعالية السموكية التي
تتصؿ باستجابة الفرد أو الطالب نحو قضية ,أو موضوع ,أو موقؼ ,وكيفية تمؾ االستجالة مف حيث
القبوؿ ,أو الرفض.
مكونات االتجاىات
يتكوف مفيوـ االتجاه مف ثالثة مكونات متداخمة ,ومتكاممة وىي:
 -1المكوف المعرفي :يشمؿ ىذا المكوف مجموعة المعارؼ ,والمعتقدات ,والححج التي يمتمكيا الفرد
عف موضوع االتجاه اال أف ىذه األفكار ,والمعتقدات قد تكوف صحيحة وقد تكوف مجرد اعتقادات ال
تقوـ أال عمى الخرافة ,لذا ينبغي اف تدعـ بالحقائؽ الموضوعية والمعرفية الصحيحة.
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 -2المكوف االنفعالي :يشمؿ المشاعر ,واالنفعاالت التي يصدرىا الفرد نحو موضوع ما ,فالمشاعر
االيجابية تتضمف االحتراـ ,والمحبة ,والتعاطؼ ,والفرح ,والتأييد ,واالرتياح في حيف تتضمف المشاعر
السمبية ,ومنيا الخوؼ ,والكره والرفض.
 -3المكوف السموكي :مجموعة مف السموكيات التي يعمميا الفرد مف خالؿ إدراكو المعرفي ليا ,ومف
استجابتو االنفعالية ليذه المعرفة ,ومف المفترض اف يظير االتساؽ بيف معارفو ,وانفعاالتو (المصري,
.)2013
االتجاىات في تعميـ العموـ:
ىنالؾ أمراف البد مف التميز بينيما فيما يتعمؽ باالتجاىات في تعمـ العموـ فيناؾ االتجاىات العممية
(( ))Scientific Attitudesواالتجاىات نحو العموـ ((. ((Attitudes to science
فاالتجاىات العممية تعني تمؾ العمميات العقمية التي يتصؼ بيا التفكير العممي ,والتي تحدث في العقؿ
مثؿ المالحظة الدقيقة لموصوؿ إلى معمومات كافية لدراسة اإلحداث والظواىر مف اجؿ الوصوؿ إلى
التعميمات ,والدقة في الوصؼ ,وتقديـ األدلة ,والموضوعية ,وعدـ التحيز ,وغيرىا.
أما االتجاىات نحو العمـ :فيي تمؾ المشاعر التي تتولد لدى الفرد نحو دراسة العمـ ,أو موضوعات
عممية معينة ,وىذا مانطمؽ عميو (الميوؿ) فالميؿ حالة انفعالية تتصؼ بالحب ,أو الكراىية ,أو الرغبة
أو عدميا ,وىناؾ نوع أخر مف االتجاىات وىو االتجاىات نحو موضوع عممي معيف كاألحياء,
والكيمياء والفيزياء...الخ فقد يتولد لدى المتعمـ أثناء مروره بالخبرات رغبو ,وعدـ رغبو في دراسة مثؿ
ىذه الموضوعات (نشواف.)2001,
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وظائؼ االتجاىات:
تعكس سموؾ الفرد في أقوالو ,وأفعالو ,وتفاعمو مع اآلخريف بنوع مف االتساؽ ,والتوحيد دوف تفكير أو
تردد ,وبطريقة تكاد تكوف ثابتة كما وتساعد عمى تفسير ما نمر بو مف مواقؼ وخبرات واعطائيا معنى
وداللة بمعنى أف االتجاه يحدد السموؾ وتفسيره.
تنظـ العمميات الدافعية ,واالنفعالية ,والمعرفية حوؿ بعض االشياء والمواقؼ ,تعمؿ عمى اشباع كثير
مف الدوافع والحاجات النفسية واالجتماعية كالحاجة إلى القبوؿ االجتماعي والحاجة إلى التقدير (أبو
دوابو. )2012,
خصائص االتجاىات:
تتميز االتجاىات بمجموعة مف الخصائص ,والتي تميزىا عف غيرىا حيث أنيا مكتسبة ,وليست وراثية
فيي ال تتولد مع الفرد ,ولكنيا تنظـ مف خالؿ الخبرات ,واجتماعية تؤثر في عالقة الفرد مع اقرانو
والعكس.
ويمكف مف خالليا التنبؤ بالسموؾ كونيا تعمؿ كموجيات لمسموؾ ,وتعتبر ذاتية اكثر مما ىي
موضوعية ,ويمكف قياسيا أي أنيا قابمة لمقياس ,والتقويـ ,وقابميتيا لمتعديؿ ,والتغير حيث أنيا تتصؼ
بالثبات ,واالستمرار النسبي ,وتتأثر بخبرة الفرد وتؤثر فييا ,لكونيا نتاج الخبرة (اليويدي.)2005 ,
مصادر االتجاىات:
تتكوف االتجاىات ,وتنمو مف مجموعة مف المصادر التي يتفاعؿ الفرد مع محيطو ,تعتبر البيئة أحدى
المصادر التي يعيش الطالب فييا ,ووجيات النظر المختمفة التي يتمسؾ بيا الكبار في البيت أو
المدرسة ,أو خارجيا تمثؿ مصادر االتجاىات التي غالباً ما يستوعبيا بطريقة ال شعورية مثؿ
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الموضوعية ,والدقة ,دوف تحيز ,وكذلؾ الجماعة ,ودور العبادة ,ووسائؿ األعالـ ,والخبرات,
والتجارب ,والتاثيرات الثقافية ,واالجتماعية تمعب دو اًر ساىماً في تشكيؿ االتجاىات ,وتنميتيا ,وتغيرىا.
والعمميات الفعمية المباشرة يمكف ليا أف تنمي اتجاىات ايجابية ,أو سمبية نتيجة ليذه العمميات التي
يقوموف بيا أثناء دراستيـ لموضوع أو مشكمة ,وأف الفرد عند مروره بخبرات ,ومواقؼ ,فعندما تحقؽ لو
اشباعات ,وشعر بالرضا ,والسرور فأنيا تنمي اتجاىات أيجابية نحو محتوى ىذه الخبرات ,وقد تكوف
الخبرات صادمة وليا أثر عميؽ.
ويمكف أف تتكوف االتجاىات بصورة فجائية في الحاالت والمواقؼ االنفعالية الشديدة ,والنظاـ حينما
يفرض قوانينو في المدرسة ,وغيرىا ايضاً يولد اتجاىات لدى الطمبة نحوىا (نصر اهلل.)2005,
قياس االتجاىات:
تستخدـ مقاييس االتجاىات ,والميوؿ ,في قياسيا ,وتختمؼ ىذه المقاييس عف االختبارات التحصيمية
في أف الفقرات الواردة ىنا ال تكوف صحيحة او خاطئة كما ىو الحاؿ في االختبار التحصيمي  ,إنما
نترؾ الحرية لممفحوصيف في تحديد مشاعره بالدرجة التي يراىا مناسبة.
تستخدـ ىذه المقاييس درجات مختمفة بعضيا ثالثية ,وبعضيا خماسية فقد يكوف مقياس الرتب
بالقبوؿ أو الرفض خماسياً كما ىو شائع االف وىو مقياس ليكرت ((  ))Likertالخماسي مع تحديد
درجة الحياد مثؿ أوافؽ جداً ,أوافؽ ,ال ادري ,ال أوافؽ ,أرفض تماماً.
الموافؽ والموافؽ جداً تكوف اتجاىتو ايجابية ولكف الموافقة فقط اقؿ درجة ايجابية في اتجاىاتو
لمتمييز ,اما المفحوص الذي ال يوافؽ ,ويرفض تماماً فواضح أف اتجاىاتو سمبية ولكف بدرجات
متفاوتة .ولتقدير ما اذا كانت حصيمة اتجاىات الفرد ونحو الموضوع سمبية أو ايجابية تجمع الدرجات
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عمى جميع الفقرات فيكوف المجموع مثالً لمواقؼ الفرد أو اتجاىتو نحو الموضوع .وقد يأخذ قياس
االتجاىات والميوؿ شكالً آخر  ,فأما أف يحب (يرغب) المفحوص في الموضوع أو ال يحب (ال
يرغب) (نشواف. )2001 ,
وسيقوـ الباحث بالدمج بيف خطوات االستراتيجيتيف معا لموصوؿ لتطبيؽ االستراتيجية المطموبة كاالتي:
 8.2.2استراتيجية المتشابيات التوليدية:
مفيوـ 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.
خطوات استراتيجية المتشابيات التوليدية:
وتتمثؿ الخطوات باالتي:
 مرحمة التمييد المعمؽ :وفييا يقوـ المعمـ بتوفير المواد واالدوات الالزمة لعممية االستقصاء
واالكتشاؼ ,واالسئمة التي سيطرحيا عمييـ,والمفاىيـ التي سيقدميا ليـ ,أو المواقؼ المتناقضة,
والمشكالت التي تمس حياتيـ اليومية .وتيدؼ ىذه المرحمة لمتعرؼ الى ما لدى الطمبة مف خبرات
سابقة ,ومفاىيـ مشابية لما سيتـ تعممو ,واثارة النقاش حوليا بما يمكف الطمبة مف التفكير ,و الوعي
بما لدييـ مف معارؼ ,وخبرات سابقة متعمقة بالموضوع.
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 مرحمة التركيز المعمؽ :في ىذه المرحمة يتـ توزيع الطمبة في مجموعات صغيرة تضـ ()6-4
طالب ,وتقديـ مجموعة األنشطة التي تيدؼ لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة مثؿ اكتساب
المفاىيـ ,وتوجيو وتركيز انتباه الطمبة إلى المفاىيـ المطموبة ,وتنظيـ خبراتيـ ,ومعرفتيـ
السابقة حوليا ,والتفكير فييا بشكؿ عميؽ يمكنيـ مف التوصؿ لممفاىيـ االخرى المشابية
لممفيوـ المطروح ,واجراء المقارنات بينيا لمتعرؼ الى أوجو الشبو بيف المفاىيـ ,وكذلؾ نقاط
االختالؼ فيما بينيا ,مف خالؿ طرح األسئمة عمييـ ,ومساعدتيـ في تجاوز الصعوبات التي
تواجييـ ,ومتابعة عمؿ الطمبة في المجموعات أثناء اندماجيا في أداء الميمات التعميمية
المطموبة ,ويتمثؿ دور الطالب بالتعرؼ الى المفاىيـ الجديدة مف خالؿ العمؿ في مجموعات
لمقياـ بالميمات واالنشطة المختمفة ,ومحاولة الربط بيف تمؾ المفاىيـ الجديدة وما لديو مف
خبرات سابقة ,وايجاد المفاىيـ المشابية ليا ,واجراء المقارنات فيما بينيا.
 مرحمة التحدي المعمؽ :وفييا يتـ يتمكف الطمبة مف التفكير في نتائج اعماليـ التي توصموا
الييا مف القياـ بالنشاطات ,والميمات المختمفة لمقياـ بعرضيا ,والتحدث عنيا اماـ باقي
زمالئو مف خالؿ إتاحة الفرصة لمطمبة لمتعبير عف وجيات نظرىـ المختمفة ,والنتائج التي
توصموا الييا مف القياـ بالنشاطات ,والميمات المختمفة ,واعادة تقديـ المصطمحات العممية,
والتحدي بيف ما كاف يعرفو المعمـ في الطور التمييدي وما توصؿ إليو في نياية ىذه المرحمة
بطريقة يمخص فييا معرفتو حوؿ المفاىيـ الجديدة.
ويتمثؿ دور المعمـ فييا عمى اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائجيـ ,ومناقشتيا ,بحيث يعرض
الطمبة نتائجيـ ,ومناقشتيا مع باقي الطمبة ,لمتوصؿ ألر النتاجات المطموبة ,ومف ثـ يقوـ بإعادة طرح
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المصطمحات ,والتي تشكؿ المفاىيـ المستيدفة بحيث تشكؿ تحدي مع ما لدى الطمبة مف خبرات,
ومفاىيـ سابقة.
مرحمة التطبيؽ :تعتمد ىذه المرحمة عمى قياـ الطالب بالتفكير في المعرفة التي توصؿ الييا ,وكيفية
توظيؼ ما توصؿ اليو مف خبرات ومفاىيـ خالؿ المراحؿ السابقة في مواقؼ جديدة ,أو مشكالت
حياتية تمس واقعو تستخدـ فييا المفاىيـ كأدوات وظيفية لحؿ تمؾ المشكالت ,والتوصؿ الى تطبيقات,
ونتائج جديدة في مواقؼ حياتية مختمفة.
ويتمثؿ دور المعمـ فييا بمساعدة الطالب ,وتوجييو لمتفكير في مجموعة مف المواقؼ ,واألنشطة التي
تمكف الطالب مف توظيؼ المفاىيـ ,والمعرفة التي اكتسبيا في تجاوز تمؾ المواقؼ ,وحميا.
دور المعمـ في استراتيجية المتشابيات التوليدية :
 التعرؼ إلى خبرات الطمبة السابقة المرتبط بالموضوع والتفكير بيا مف خالؿ طرح االسئمة عمييـ. القياـ بالتخطيط المسبؽ ,والدقيؽ حوؿ كيفية تعممي الطمبة لممفاىيـ مف خالؿ الطريقة ىذهاالستراتيجية.
 توجيو الطمبة ,وارشادىـ خالؿ مراحؿ الطريقة ,وخطواتيا المتعددة. تشجيع الطمبة عمى التفكير في ما لدييـ مف خبرات ومفاىيـ سابقة متعمقة بالمفيوـ الجديدلممحاولة في إيجاد ما تشابو لدييـ مف مفاىيـ.
 إثارة دافعية الطمبة وتشويقيـ لموضوع التعمـ بما يمكنيـ مف االنخراط في أداء المياـ والنشطةالمطموبة لمتوصؿ الى المفيوـ المطموب.
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 تقسيـ الطمبة وتوزيعيـ في مجموعات بما يمكنيـ مف تحقيؽ التعمـ المطموب. تشجيع الطمبة عمى التفكير في المفاىيـ المتشابيات لممفيوـ المراد تعممو ,وعقد المقارنات بينيا,لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة.
 توفير البيئة الصفية المناسبة لمقياـ بالميمات ,واالنشطة المختمفة ,وعرض النتاجات المختمفة التيتوصموا الييا.
 إثارة تفكير الطمبة حوؿ المعرفة في مراحؿ الطريقة مف خالؿ طرح االسئمة المختمفة عمييـ لمتمكفمف تنظيـ معارفيـ ,وخبراتيـ المختمفة حوؿ المفيوـ.
 مساعدة الطمبة عمى التفكير في المواقؼ ,والخبرات التي يمكف مف خالليا تطبيؽ ما تعمموه مفمفاىيـ و معارؼ جديدة لمقياـ بحميا.
دور الطالب في استراتيجية المتشابيات التوليدية:
 التفكير في مفاىيـ ,وعالقات متشابية بالمفيوـ الجديد. تنظيـ المعارؼ ,والخبرات السابقة المتعمقة بالموضوع ,وايجاد الراوبط فيما بينيا.-

التفكير بكيفية القياـ بأداء األنشطة والميمات المطموبة لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة بمساعدة
المعمـ.

 -التفكير في المفاىيـ المشابية لممفيوـ الجديد ,والقياـ بعقد المقارنات فيما بينيا.
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 القياـ بصياغة النتائج التي توصموا الييا بشكؿ جماعي بعد التفاوض فيما بينيـ تمييدا لعرضياأماـ باقي الطمبة .
 تجاوز حدود التعمـ الى ماوراء التعمـ ,ويعبر حدود المعرفة الى ما وراء المعرفة ,وىذا ما يعنياستم اررية لمتعمـ في الحصوؿ الى مزيد مف التعمـ (الجيني .)2012,
 التفكير في كيفية توظيؼ المفاىيـ المتعممة في مواقؼ ,وخبرات جديدة ,واجراء التعديالت الالزمةفي ضوئيا.
 3.2الدراسات السابقة:
يعرض الباحث في ىذا الجزء األبحاث والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة.
 1.3.2الدراسات التي تناولت المتشابيات :
دراسة العضيمة ( )2012التي ىدفت الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تدريس
العموـ لتنمية التحصيؿ واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصؼ االوؿ متوسط بمحافظة الميد التعميمية,
وقاـ الباحث بإعداد اختبار التحصيؿ المعرفي ,ومقياس االتجاه نحو العموـ ,وتكونت عينة الدراسة
التي أختيرت بطريقة عشوائية مف تكونت عينة الدراسة مف ( )80طالبا مف طالب الصؼ االوؿ
المتوسط تـ تقسيميـ الى مجموعتيف تجريبية درست باستخداـ استراتيجية المتشابيات وضابطة درست
بالطريقة المعتادة ,وأظيرت نتائج الدراسة االتي :وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تحصيؿ الطمبة
واتجاىاتيـ نحو المادة ترجع الختالؼ استراتيجية التدريس (التقميدية ,المتشابيات) ولصالح
المتشابيات.
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دراسة البغدادي ( )2010التي ىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية المتشابيات في تدريس العموـ
لدى تمميذات الصؼ االوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعودية عمى تنمية
التحصيؿ عند المستويات العقمية الدنيا وتنمية ميارات العمـ (المالحظة ,التصنيؼ ,االستنتاج,
القياس) ,واستخدمت االختبار التحصيمي ,واختبار ميارات عمميات التعمـ ,التي طبقت عمى عينة
اختيرت بالطريقة العشوائية عددىا( )52لممجموعة التجريبية ,و( )56لممجموعة الضابطة ,وتوصمت
الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة لالختبار
التحصيمي واختبار عمميات العمـ لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخداـ استراتيجية المتشابيات.
دراسة االغا ( )2008التي ىدفت الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في اكتساب المفاىيـ
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
ضابطة ومجموعة تجريبية وبمغ عددىـ ( )80طالبة وتوصمت لوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف
متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ العممية تعزى
الستخداـ استراتيجية المتشابيات لصالح المجموعة التجريبية ,وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة احصائية
بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الفوري لالختبار التحصيمي
والتطبيؽ البعدي لنفس االختبار تعزى الستخداـ استراتيجية المتشابيات لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة الرفيدي ( )2007التي ىدفت الستقصاء فاعمية استراتيجيو المتشابيات في تعديؿ التصورات
البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ السادس األساسي األساسي بمحافظة القنفذة في السعودية,
وقاـ الباحث بإعداد اختبار تشخيصي لمتصورات البديمة ,وتكونت عينة الدراسة التي أختيرت بطريقة
عشوائية مف ( )60طالبا وطالبة مف طالب الصؼ السادس األساسي مف المدارس الحكومية
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بالقطاعات التعميمية في محافظة القنفذة في السعودية تـ تقسيميا بالمناصفة إلى مجموعتيف تجريبية
وضابطة ,و أظيرت نتائج الدراسة االتي :وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تعديؿ التصورات
البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ السادس األساسي األساسي ترجع الختالؼ استراتيجية
التدريس (التقميدية ,المتشابيات) ولصالح المتشابيات.
وىدفت دراسة ( )Hutchison,et al ,2007الى معرفة كيؼ تبتكر وتستخدـ المتشابيات بشكؿ
فعاؿ في تدريس مفاىيـ العموـ ووجد اف التريس الفعاؿ ىو القاء المعمومة في ذاكرة الطالب بطريقة
منظمة لتسييؿ استرجاعيا فيما بعد ويعود الفضؿ الى ذلؾ الى عدـ االدراؾ حيث تـ نقاش موضوع
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
وطريقة التعمـ وعندما ييتـ المعمموف بالمعرفة وىـ ينظروف ليا كسمسمة مف العمميات المتصمة ويفيموف
كيفية التعامؿ بيذه العمميات وييتموف بعممية بناء المعرفة ويساعدوف طالبيـ بشكؿ افضؿ اي كيؼ
يستخدـ معمموا العموـ المتشابيات لتنظيـ المعرفة في ذاكرة طالبيـ.
دراسة ( )Bryce, et al 2005المتشابيات المتصمة في تدريب قوى الفصؿ رد الفعؿ وحالة السكوف
في الفيزياء وتناولت ىذه الدراسة فاعمية المتشابيات المتصمة التي استيدفت الى االتياف بتغيير
مفاىيمي كجزء مف مدخؿ بنائي لتدريس قوى الفعؿ  -رد الفعؿ في حالة السكوف في الفيزياء تـ
اشتراؾ ( )21طالب تبمغ اعمارىـ  15سنة مع مجموعات فرعية تـ تعريفيا مسبقا لمعمومات مختمفة
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
التالميذ تميزوا بالميارة في تخطيط كؿ متشابو مف المتشابيات في ارتباطو بالمفيوـ المستيدؼ
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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
بالمقارنة بفاعمية التدريس االرشادي اي اف استخداميا يمتد فيما وراء االغراض التوضيحية ويؤيد تنمية
الميارات ماو راء المعرفية.
دراسة البنا ( )2000التي ىدفت لمعرفة فعالية التدريس بالمتشابيات في التحصيؿ وحؿ المشكالت
الكيميائية لدى طالب المرحمة الثانوية في ضوء المتغيرات العقمية ,وقاـ الباحث بإعداد اختبار
تشخيصي لمتصورات البديمة ,وتكونت عينة الدراسة التي أختيرت بطريقة عشوائية مف ( )136طالبا
وطالبة بمدرسة المنصورة الثانوية حيث تـ تقسيـ العينة إلى ثالث مجموعات مجموعة ضابطة
واألخرييف تجريبيتيف وتـ تدريس المجموعة التجريبية األولى بإستراتيجية المتشابيات الموجية أما
المجموعة التجريبية الثانية فدرست باستخداـ استراتيجيات المتشابيات العرضية التفسيرية بينما درست
المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية ,و أظيرت نتائج الدراسة االتي :بوجود فروؽ ذات داللة
احصائية في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ السادس األساسي األساسي
ترجع الختالؼ استراتيجية التدريس (التقميدية ,المتشابيات) ولصالح المتشابيات سواء كانت عرضية
أـ مباشرة.
2.3.2الدراسات التي تناولت االستراتيجية التوليدية:
دراسة فنونو ( )2012التي ىدفت لمعرفة اثر استخداـ نمودج التعميـ التوليدي و استراتيجية العصؼ
الذىني في تنمية المفاىيـ واالتجاه نحو مادة األحباء لدى طالب الصؼ الحادي عشر في محافظات
غزة  ,وقاـ الباحث بإعداد اختبار لمتحصيؿ المعرفي ,وتكونت عينة الدراسة التي أختيرت بطريقة
عشوائية مف  3شعب مف طالب الصؼ الحادي عشر بمدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية (أ) وعددىـ
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( )90طالبا إحداىا تمثؿ المجموعة التجريبية وعددىا ( )30طالبا تتعمـ بطريقة التعمـ التوليدي
والمجموعو التجريبية وعددىا ( )30طالبا تتعمـ بطريقة العصؼ الذىني واألخرى ضابطة وعددىا
( ,)30و أظيرت نتائج الدراسة االتي :بوجود فروؽ ذات داللة احصائية في تحصيؿ المفاىيـ العممية
لدى طالب الصؼ الحادى عشر ترجع الختالؼ استراتيجية التدريس (التقميدية والتوليدية ) ولصالح
التوليدية.
دراسة أحمد ( )2010التي ىدفت الستقصاء اثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تدريس الجغرافيا
عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية الوعي بالكوارث الطبيعية لدى طالب الصؼ االوؿ الثانوي في
محافظة سوىاج ,وقاـ الباحث باستخداـ مقياس الوعي بالكوارث البيئية ,وتكونت عينة الدراسة التي
أختيرت بطريقة عشوائية مف ( )62طالبة وقسمت كاألتي :فصؿ تجريبي ( )31طالبة وفصؿ ضابط
( )31طالبة ,وأظيرت نتائج الدراسة االتي :بوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ,وجود فروؽ
ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعو الضابطة في التطبيؽ البعدى لمقياس
الوعى بالكوارث الطبيعيو.
دراسة لي ( )2009والتي ىدفت لمعرفة فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي والتغذية الراجعة
الفوؽ المعرفية عمى التنظيـ الذاتي وعممية التوليد والتحصيؿ الدراسي في العموـ مستخدما الباحث
المنيج شبو التجريبي وتمثمت عينة الدراسة مف ( )222طالبا مف طالب جامعة شماؿ الواليات المتحدة
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
التنظيـ الذاتي وعممية توليد االفكار والتحصيؿ الدراسي.
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دراسة لي ,ليـ ,فيجوتسكي ( )2009والتي حاولت ىذه الدارسة الكشؼ عف االثار التعميمية
الستراتيجية التعمـ التوليدي والتغذية الراجعة في فيـ المتعمميف والتنظيـ الذاتي في موضوعات العموـ
المعقدة ضمف بيئة تعمـ قائمة عمى الحاسوب تمثمت عينة الدراسة في ( )36طالبا مف جامعة تورث
ابسترف واستخدـ الباحثوف المنيج الشبو تجريبي لمتحقؽ مف ذلؾ وتمثمت ادوات الدراسة في اختبار مف
متعدد لقياس مدى تنظيـ الطمبة الفكارىـ وكشفت نتائج الدراسة عف فعالية استراتيجية التعمـ التوليدي في
زيادة فيـ التاليمذ والتنظيـ الذاتي ليـ واظيرت وجود عالقة ارتباطية ايجابية بيف الفيـ والتنظيـ الذاتي.
دراسة صالح ( )2009التي ىدفت الستقصاء أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تمنية بعض
عمميات العمـ والتحصيؿ في مادة الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة العربية السعودية,
وقاـ الباحث وقاـ الباحث بإعداد اختبار لعمميات العمـ واالختبار التحصيمي ,وتكونت عينة الدراسة
التي أختيرت بطريقة عشوائية مف ( )90طالبا وطالبة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة
العربية السعودية ,وتنقسـ ىذه العينة إلى مجموعتيف المجموعة التجريبية وتشمؿ ( )44طالبا وطالبة
والضابطة تشمؿ ( )46طالبا وطالبة ,وأظيرت نتائج الدراسة االتي :بوجود فروؽ ذات داللة احصائية
في التطبيؽ البعدي بيف المجموعتيف لصالح التجريبية التي درست الوحدتيف باستخداـ التعمـ التوليدي
عف الضابطة بالطريقة العادية.
دراسة ضيير( )2009التي ىدفت الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي في عالج
التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدى طالب الصؼ الثامف االساسي وقاـ الباحث باستخداـ
اداة تحميؿ المحتوى الدراسي ,واختبار لتشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ الرياضية في وحدة اليندسة
الذي طبؽ عمى عينة أختيرت بالطريقة العشوائية تكونت مف شعبتيف عدد طالبيا ( )72طالبا مف
مدرسة رأس الناقورة االساسية لمبنيف حيث تـ تقسيميا الى مجموعتيف ( )36طالبا يمثموف المجموعة

59

التجريبية و( )36طالبا يمثموف المجموعو الضابطة ,وأظيرت النتائج برصد التصورات البديمة لممفاىيـ
الرياضية في الوحدة السادسة (اليندسة) مف خالؿ تحميؿ اجابات الطمبة عمى البدائؿ المتاحو في
اختبار تشخيص التصورات البديمة كما أنو توصؿ الى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة بيف متوسط
درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية تشخيص التصورات البديمة البعدي.
دراسة الخولي ( )2002التي ىدفت الستقصاء فاعمية التدريس بنموذج التعمـ التوليدي في تصحيح
التصورات البديمة لبعض المفاىيـ وتنمية االتجاه نحو العموـ الفنية الكيربية لدى طالب الصؼ الثاني
الثانوي في محافظة أسيوط .وقاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي ,ومقياس لالتجاىات نحو مادة
العموـ الذي طبؽ عمى عينة أختيرت بطريقة عشوائية مف طمبة الصؼ الثاني الثانوي شعبة معدات
وأجيزة كيربائية بمحافظة أسيوط ,تكونت مف ( )45طالبا موزعة عمى مجموعتيف احداىما تجريبية,
واألخرى ضابطة ,فجاءت النتائج بوجود فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية
وفقا لنموذج التعمـ التوليدي ,ووجود فروؽ في االتجاه نحو مادة العموـ الفنية الكيربائية بيف الضابطة
والتجريبية في التطبيؽ البعدي لصالح التجريبية ,كما وجد الباحث أف ىناؾ عالقة ارتباطيو بيف موجبو
بيف درجات الطمبة في اختبار التحصيمي واتجاىاتيـ نحو مادة العموـ الفنية الكيربية.
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 3.3.2الدراسات التي تناولت التفكير فوؽ المعرفي:
دراسة الشراري ( )2010والتي ىدفت الستقصاء أثر برنامج كورت في تنمية القدرات االبداعية
والتفكير ما وراء المعرفي لدى طالبات الصؼ االوؿ الثانوي بمحافظة القربات بالمممكة العربية
السعودية مف العاـ الدراسي  ,2010/2009والبالغ عددىف ( ,)1074و استخدمت الباحثة اختبار
تورانس لمتفكير االبداعي ,ومقياس التفكير ما وراء المعرفي طالبة ,وتكونت عينة الدراسة مف الطالبات
تـ تقسيميـ الى مجموعتيف مجموعة تجريبية وتكونت مف ( )28طالبة درسف باستخداـ برنامج الكورت,
ومجموعة ضابطة تكونت مف ( )23طالبة درسف بالطريقة التقميدية استخدمت الباحثة اختبار تورانس
لمتفكير االبداعي ,ومقياس التفكير ما وراء المعرفي,وتوصمت الدراسة لوجود فروؽ لصالح المجموعة
التجريبية التي درست باستخداـ برنامج الكورت عمى جميع ابعاد مقياس ما وراء المعرفة.
دراسة أبو السعود ( )2009التي ىدفت إلى معرفة فعالية برنامج تقني قائـ عمى أسموب المحاكاة في
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
طالب الصؼ التاسع ,وتـ اختيار عينتيف مف الصؼ نفسو بمغ عددىا ( )74طالباً ,وعينتيف مف
طالبات الصؼ التاسع بمغ عددىا ( )90طالبة ,وأعد الباحث مقياساً لميارات ما وراء المعرفة تـ
تطبيقو قبمياً وبعدياً عمى عينات الدراسة ,وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ في االختبار البعدي لمقياس
ميارات ما وراء المعرفة بيف متوسطات درجات الطمبة والطالبات لصالح المجموعتيف التجريبيتيف

.

دراسة الحارثي ( )2008التي ىدفت الستقصاء أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات ما
وراء المعرفة في القراءة لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة جدة بالسعودية ,وقاـ الباحث بإعداد
واستخدـ اختبا ار تحصيميا لقياس ميارات "تخطيط القراءة  ,المراقبة والتحكـ في القراءة  ,تقويـ القراءة,
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وتكونت عينة الدراسة التي أختيرت بطريقة عشوائية مف ( )60طالبا يمثموف المجموعة التجريبية
والضابطة ,شممت ثانوية جرير بمحافظة جدة خالؿ الفصؿ الدراسي االوؿ ( 1428 /1429ىػ)
وأظيرت نتائج الدراسة :وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية وكذلؾ الى
فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات ما وراء المعرفة.
دراسة الرويثي()2006ىدفت الستقصاء فاعمية نموذج دورة التعمـ ما وراء المعرفي في تنمية
االس تيعاب المفاىيمي في الفيزياء وميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي
بالرياض وتوصمت الدراسة الى وجود فروؽ بيف المتوسط البعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار االستيعاب المفاىيمي الكمي وفي جوانب الفيـ الستة لصالح المجموعة
التجريبية ,ووجود فروؽ بيف المتوسط البعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في ميارات التفكير ما وراء المعرفي الثالث(ميارة التخطيط ميارة المراقبة والضبط ميارة
التقييـ) لصالح المجموعة التجريبية .
دراسة محسف ( )2005التي ىدفت الستقصاء أثر استراتيجية مقترحة قائمة عمى الفمسفة البنائية
لتنمية ميارات ما وراء المعرفة وتوليد المعمومات في مادة العموـ لطمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة
وقامت الباحثة باستخداـ ثالث أدوات لمدراسة تمثمت في مقياس الوعي بميارات ما وراء المعرفة
واختبار تحصيمي وكذلؾ اختبار في األشكاؿ المتقاطعة لجاف بسكاليوني ,وتكونت عينة الدراسة التي
أختيرت بطريقة عشوائية ( )85طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدرسة بنات جباليا
االعداية "ب" لالجئات التابعة لوكالة الغوث الدولية بغزة وتـ تقسيميـ الى مجموعات تجريبية وعدد
طالباتيا ( )44طالبة ومجموعة ضابطة ( )41طالبة ,و أظيرت نتائج الدراسة االتي :بوجود فروؽ
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ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية .وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات
طالبات المجموعتيف عمى مقياس ميارات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة المزروع ( )2005التي ىدفت الستقصاء أثر استراتيجية شكؿ البيت الدائري وفاعميتيا في
تنمية ميارات ما وراء المعرفة ,وتحصيؿ العموـ لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات السعات العقمية
بالسعودية  ,وقاـ الباحث باستخداـ مقياس ميارات ما وراء المعرفة واختبار توليد المعمومات في العموـ
 ,وتكونت عينة الدراسة التي أختيرت بطريقة قصدية طالبات الصؼ الثاني الثانوي بإحدى المدارس
الثانوية التابعة لمدينة وتكونت مف فصميف مف فصوؿ المدرسة أحدىما يمثؿ المجموعة التجريبية
واالخر يمثؿ المجموعة الضابطة ,و أظيرت نتائج الدراسة االتي :بوجود فروؽ ذات داللة احصائية
النتائج بيف متوسطي درجات تحصيؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية,
وفاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تنمية ميارات ما وراء المعرفة ,والتحصيؿ الدراسي .عدـ
وجود تأثير لمتفاعؿ بيف استراتيجيات شكؿ البيت الدائري والسعة العقمية عمى تنمية ميارات ما وراء
المعرفة والتحصيؿ الدراسي.
دراسة كوتش ( )Koch, 2001التي ىدفت لمتعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة
في تنمية الفيـ القرائي في نصوص الفيزياء ,وقد أعد لذلؾ اختبا اًر لمفيـ القرائي وتكونت عينة الدراسة
التي أختيرت بطريقة عشوائية مف( )64طالباً وطالبة( )30طالباً وطالبة في المجموعة التجريبية,
و( )34طالباً وطالبة بالمجموعة الضابطة قبؿ دراستيـ لموحدة التي أعدىا باستخداـ استراتيجيات ما
وراء المعرفة وبعد دراستيـ ليا و أظيرت نتائج الدراسة االتي :تفوؽ أداء طالب المجموعة التجريبية
عمى أقرانيـ طالب المجموعة الضابطة في اختبار الفيـ القرائي.
 4.3.2الدراسات التي تناولت االتجاىات:
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دراسة السالمات ( )2010التي ىدفت الستقصاء اثر تدريس العموـ بطريقة االنشطة العممية في
تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف االساسي ذوي السعات العقمية المختمفة لممفاىيـ العممية وتنمية االتجاىات
العممية ,واستخدـ الباحث اختبار السعة العقمية واختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية ومقياس االتجاىات
العممية ,وتكوف عدد افراد الدراسة التي اختيرت بطريقة عشوائية مف ( )65طالبا مف طمبة الصؼ
الثامف االساسي وزعوا الى مجموعتيف احداىما تجريبية واالخرى ضابطة  ,وزع طالب كؿ مجموعة
حسب نتائجيـ عمى اختبار السعة العقمية الى قسميف (مرتفعي السعة العقمية ,ومنخفضي السعة
العقمية) ,وأظيرت الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اختبار تحصيؿ
المفاىيـ العممية ومقياس االتجاىات العممية.
دراسة حجازيف ( )2006والتي ىدفت الستقصاء اثر استخداـ استراتيجية تدريس قائمة عمى االنشطة
العممية في التحصيؿ ,وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة المرحمة االساسية في االردف ,واستخدـ
الباحث اختبار لمتحصيؿ ,مقياس االتجاه نحو العموـ تكوف افراد عينة الدراسةالتي اختيرت بطريقة
عشوائية مف ( )49طالبا وطالبة مف الصؼ السابع االساسي وزعوا عمى مجموعتيف :تجريبية ()23
طالبا درسوا باستخداـ االستراتيجية القائمة عمى االنشطة واخرى ضابطة ( )26طالبا درسوا باستخداـ
الطريقة االعتيادية واظيرت النتائج تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة في
التحصيؿ وفي تنمية االتجاىات العممية.
دراسة اليتيـ ( )2006التي ىدفت إلى بحث أثر تكامؿ إستراتيجيتيف تستنداف إلى فرضيات النظرية
البنائية (إستراتيجية دورة التعمـ ,وخارطة المفاىيـ) في اتجاىات طمبة المرحمة األساسية نحو العمـ,
ولإلجابة عف ذلؾ اختيرت عينة قصدية مكونة مف ( )251طالبا وطالبة مف الصؼ السابع (الصؼ
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
بالطريقة العشوائية البسيطة .واستخدمت في ىذه الدراسة استبانة اتجاىات الطمبة نحو العمـ ,كما تـ
إعداد برنامج لتدريس االستراتيجيات الثالث ,احتوى عمى مخططات الدروس لمفصوؿ الثالثة في
الوحدة المختارة وعنوانيا (الخصائص الفيزيائية لممادة) ,باإلضافة إلى الخرائط المفاىيمية وأوراؽ عمؿ
الطمبة ,وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف االستراتيجيات الثالث عمى االستبانة كاممة
ومقاييسيا الفرعية جميعيا ولمصمحة إستراتيجيتي دورة التعمـ والتكاممية ماعدا المقياس الفرعي األوؿ
(إدراكات الطمبة لمعمـ العموـ) ,وأشارت نتائج الفقرة الختامية المتعمقة بالنسب المئوية الستجابات
الطمبة عمى االستبانة إلى ارتفاع مستوى االتجاىات اإليجابية لطمبة اإلستراتيجية التكاممية مقارنة
بطمبة االستراتيجيات األخرى.
دراسة خميؿ ( )2005التي ىدفت الستقصاء أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية
الميارات التفكير العممي واالتجاه نحو مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي لدى تالميذ
الصؼ االوؿ االعدادي ,واستخدـ الباحث اختبار التفكير العممي ,ومقياس االتجاه وتكونت عينة
الدراسة التي اختيرت بطريقة عشوائية مف( )80تمميذة المجموعة التجريبية المكونة مف ( )40تمميذة,
والمجموعة الضابطة المكونة مف ( )40تمميذة العينة الكمي( )80تمميذة ,وتوصمت الدراسة :وجود
فروؽ ذات داللة اصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التفكير
العممي البعدي ومحاوره المختمفة لصالح التجريبية ,وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي
درجات المجموعة التجريبية قبؿ التدريس وبعده في مقياس االتجاه نحو العموـ وابعاده المختمفة لصالح
التطبيؽ البعدي.
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دراسة نصر اهلل ( )2005التي ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف امتالؾ تالميذ الصؼ السادس
األساسي لعمميات العمـ واالتجاىات العممية ومدى اكتسابيـ ليا ,تكوف مجتمع الدراسة مف طالب
الصؼ السادس مف مدارس وكالة الغوث في رفح واختيرت عينة الدراسة ( )071طالبا وطالبة بطريقة
عشوائية ,وطبقت أدوات الدراسة (مقياس االتجاىات واختبار عمميات العمـ) عمى العينة وتوصمت
الدراسة إلى النتائج :مستوى اكتساب تالميذ الصؼ السادس لعمميات العمـ واالتجاىات العممية اقؿ مف
المستوى المقبوؿ,

وأشارت كذلؾ إلى تفوؽ اإلناث عمى الذكور في اكتساب عمميات العمـ

واالتجاىات ,كذلؾ بوجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في مستوى عمميات العمـ واالتجاىات ولصالح
اإلناث.
دراسة محمد ( )2003التي ىدفت الى التعرؼ عمى فعالية النموذج التوليدي في تدريس العموـ لتعديؿ
التصورات البديمة حوؿ الظواىر الطبيعية المخيفة واكتساب ميارات االستقصاء العممي واالتجاه نحو
العموـ لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذي المجموعتيف
المتكافئتيف وتمثمت العنية مف ( )70طالبا وطالبة مف طالب الصؼ االوؿ االعدادي بمدينة المينا
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
التطبيؽ البعدي الختبار تعديؿ التصورات البديمة حوؿ الظواىر الطبيعية المخيفة واختبار ميارات
االستقصاء العممي كما اثبتت قوة نموذج التعمـ التوليدي في تنمية مارات االستقصصاء العممي لدى
الطمبة.
دراسة النمروطي ( )2001التي ىدفت الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية التدريس فوؽ المعرفية في
تحصيؿ الطمبة في الصؼ السابع في مدارس عماف الخاصة واتجاىاتيـ العممية ومدى اكتسابيـ
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لميارات عمميات التعمـ .وقاـ الباحث بإعداد اختبار لمتحصيؿ واختبار عمميات التعمـ لالتجاىات
العممية وقد تكونت عينة الدراسة التي أختيرت بطريقة عشوائية مف ( )58طالبا وطالبة قسموا عشوائيا
الى مجموعتيف لتمثؿ المجموعة األولى المجموعة التجريبية وتمثؿ المجموعة الثانية المجموعة
الضابطة ,وقد أشارات نتائج الدراسة الى :وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تفسير سبب اختبار
االجابة الصحيحة وفي اكتساب االتجاىات العممية وفي اكتساب ميارات عمميات العمـ تعزى لطريقة
التدريس لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
 4.2التعقيب عمى دراسات
 1.4.2التعقيب عمى دراسات المحور األوؿ:
مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات التي اىتمت بطريقة المتشابيات خمص الباحث إلى :
ىدفت بعض الدراسات إلى الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تدريس العموـ ,كدراسة
كؿ مف ( :العضيمة(,)2012,االغا ,)2008,بينما ىدفت بعض الدراسات لمعرفة فاعمية استراتيجية
المتشابيات في تدريس العموـ كدراسة كؿ مف( :البغدادي( ,)2010 ,الرفيديBryce, et (,) 2007,
 ,)al 2005كما ىدفت بعض الدراسات لمعرفة فعالية التدريس بالمتشابيات كدراسة البنا (.)2000
اختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة (االساسية) كدراسة( :العضيمة(,)2012,
البغدادي (,)2010,االغا ,) Bryce, et al 2005(,)2008,بينما اختارت بعض الدراسات عينتيا
مف طالب المرحمة( الثانوية) كدراسة(:البنا ,)2000,بينما اختارت بعض الدراسات عينتيا مف طالب
المرحمة(األساسية) كدراسة( :الرفيدي.)2007,
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اتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى استخداـ (االختبار) كأداة لجمع البيانات,
واستخدمت دراسة(العضيمة )2012,مقياس االتجاه نحو العموـ ,واستخدمت دراسة (االغا )2008,دليؿ
المعمـ وأنشطة تعميمية ,استخدمت جميع الدراسات المنيج التجريبي.
أشارت جميع الدراسات السابقة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ لصالح المجموعات
التي درست وفؽ استراتيجية المتشابيات ,وأظيرت نتائج دراسة (العضيمة )1021,إلى وجود
فروؽ في اتجاىات الطمبة نحو(العموـ) لصالح المجموعة التجريبية.
 2.4.2التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
مف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت بطريقة التوليدية خمص الباحث إلى:
ىدفت بعض الدراسات لمعرفة اثر استخداـ نمودج التعمـ التوليدي ,كدراسة كؿ مف :دراسة فنونو
( ,)2012دراسة ضيير( ,)2007دراسة أحمد ( ,)2010دراسة صالح ( ,)2009بينما ىدفت بعض
الدراسات لمعرفة فاعمية نمودج التعمـ التوليدي كدراسة الخولي ( .)2002اختارت مجموعة مف
الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة(االساسية) كدراسة ,ضيير( ,)2007بينما اختارت بعض
الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة (الثانوية) كدراسة فنونو ( ,)2012دراسة أحمد ( ,)2010دراسة
صالح ( ,)2009دراسة الخولي ( ,)2002واتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى
استخداـ (االختبار) كأداة لجمع البيانات ,واستخدمت جميع الدراسات المنيج التجريبي.
أشارت الدراسات السابقة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في (التحصيؿ) لصالح المجموعات التي
درست (التوليدية) ,كما أظيرت نتائج دراسة ضيير( )2007إلى عدـ وجود فروؽ في تشخيص
التصورات البديمة لممفاىيـ الرياضية بيف متوسطات درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة
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والتجريبية ,وأشارت الدراسات السابقة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في (اتجاىات) لصالح
المجموعات التي درست (التوليدية) كدراسة ( الخولي.)2112,
 3.4.2التعقيب عمى الدراسات التي تناولت المحور الثالث
مف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت بالتفكير ما وراء المعرفي خمص الباحث إلى:
ىدفت بعض الدراسات إلى الستقصاء أثر طرؽ تدريس بالتفكير ما وراء المعرفي ,كدراسة كؿ مف:
الحارثي ( ,)2008محسف ( ,)2005المزروع ( .)2005وىدفت بعض الدراسات إلى الستقصاء أثر
برنامج كورت في تنمية القدرات االبداعية والتفكير ما وراء المعرفي ,كدراسة كؿ مف:
الشراري( ,)2010بينما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة فعالية برنامج تقني قائـ عمى أسموب
المحاكاة في تنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة كدراسة :أبو السعود ( ,)2009كما ىدفت بعض
الدراسات إلى معرفة فاعمية التدريس باستخداـ اساليب التقييـ الواقعي في تنمية االستيعاب المفاىيمي
في العموـ وميارات وما وراء المعرفة ,كدراسة :الرويثي (.)2006
اختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة (األساسية) كدراسة :أبو السعود (,)2009
محسف ( ,)2005بينما اختارت بعض الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة (الثانوية) كدراسة:
الشراري( ,)2010الحارثي ( ,)2008الرويثي ( ,)2006المزروع (.)2005
اتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى استخداـ (االختبار ومقياس التفكير ما وراء
المعرفي) كأداة لجمع البيانات ,واستخدمت معظـ الدراسات المنيج التجريبي .وأشارت الدراسات السابقة
إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي لصالح المجموعات
التجريبية.
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 3.4.2التعقيب عمى الدراسات التي تناولت المحور الرابع:
مف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت باالتجاه نحو العموـ خمص الباحث إلى :ىدفت
بعض الدراسات ,الستقصاء أثر طرؽ تدريس باالتجاه نحو العموـ ,كدراسة كؿ مف :اليتيـ (,)2116
خميؿ( ,)2005السالمات( ,)2101جازيف( ,)2116النمروطي ( ,)2001كما ىدفت بعض الدراسات
لمعرفة فاعمية طرؽ تدريس باالتجاه نحو العموـ.
اختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة (األساسية) كدراسة :السالمات(,)1020
جازيف( ,)1006النمروطي ( ,)2001واختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا مف طالب المرحمة
(االعدادية) كدراسة :خميؿ ,)2005(,واتفقت غالبية الدراسات العربية واألجنبية التجريبية عمى استخداـ
(االختبار ومقياس االتجاىات) كأداة لجمع البيانات ,واستخدمت جميع الدراسات المنيج التجريبي,
وأشارت الدراسات السابقة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في تنمية االتجاه نحو العموـ لصالح
المجموعات التجريبية.
 4.4.2مدى االستفادة مف الدراسات السابقة:
اتض ػ ػػح م ػ ػػف مراجع ػ ػػات األدب الترب ػ ػػوي والد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة ,ع ػ ػػدـ انحصار(موض ػ ػػوع الد ارس ػ ػػة) ف ػ ػػي
مػػ ػػادة معينػػ ػػة ,أو مرحمػػ ػػة عمريػػ ػػة ,أو بيئػػ ػػة محػ ػ ػػددة ,وانمػ ػ ػػا اسػ ػ ػػتخدمت ف ػ ػػي جمي ػ ػػع المباحػػ ػػث تقريبػ ػ ػػا
وف ػ ػػي جمي ػ ػػع الم ارح ػ ػػؿ العمري ػ ػػة (األساس ػ ػػية ,الثانوي ػ ػػة ,الجامعي ػ ػػة) ,وطبق ػ ػػت عم ػ ػػى المس ػ ػػتوى الع ػ ػػالمي,
والعربػ ػػي ,وتعتبػ ػػر الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة التطبيػ ػػؽ األوؿ عمػ ػػى حػ ػػد عمػ ػػـ الباحػ ػػث عمػ ػػى المسػ ػػتوى المحمػ ػػي,
والعربػ ػ ػػي ,وىػ ػ ػػو أىػ ػ ػػـ مبػ ػ ػػررات الد ارسػ ػ ػػة ,أيضػ ػ ػػا جميػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػات التػ ػ ػػي تناولػ ػ ػػت موض ػ ػ ػوع الد ارسػ ػ ػػة
اسػ ػػتخدمت المػ ػػنيج التجريبػ ػػي لتحقيػ ػػؽ ذلػ ػػؾ ,واتفقػ ػػت جميعيػ ػػا عمػ ػػى االختبػ ػػار كػ ػػأداة لجمػ ػػع البيانػ ػػات,
وكانت نتائج ىذه الدراسات مشابية الى حد ما لنتائج ىذه الدراسة.
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 5.4.2بماذا تمتاز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
بناء عمى ما سبؽ مف استعراض لمدراسات السابقة ,والتعميؽ عمييا يرى الباحث أف الدراسة الحالية
ً
ستختمؼ عف غيرىا بما يمي:
 -0قياس اثر الدمج بيف استراتيجيتيف ىما المتشابيات ,والتوليدية في تنمية التفكير فوؽ المعرفي
لدى طمبة الصؼ الرابع وىي مف اولى الدراسات التي ستطبؽ عربيا ومحميا عمى حد عمـ
الباحث.
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الفصؿ الثالث
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الطريقة واإلجراءات:
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات ,والتوليدية في
التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ في مديرية التربية
والتعميـ شماؿ الخميؿ في مادة العموـ العامة ,ويتناوؿ ىذا الفصؿ مجتمع الدراسة ,وطريقة اختيار
العينة التي تـ اختيارىا ,واألدوات التي تـ بناؤىا ,واستخداميا ,واإلجراءات التي سيتـ اتخاذىا في
تحقيؽ ذلؾ ,باإلضافة إلى تصميـ الدراسة ,ومتغيراتيا ,والتحميالت اإلحصائية التي سيتـ تطبيقيا في
ىذه الدراسة.
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1.3

منيج الدراسة:

نظر لمناسبتو ألغراض الدراسة ,وتـ تطبيؽ المنيج
اعتمد الباحث المنيج التجريبي في تطبيؽ الدراسة ا
التجريبي في التعرؼ عمى استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات والتوليدية في التفكير
ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ في مديرية التربية والتعميـ
شماؿ الخميؿ.

2.3

مجتمع الدراسة:

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الرابع االساسي في المدارس الحكومية التابعة (مديرية
شماؿ الخميؿ) والمسجميف خالؿ العاـ الدراسي 2014ـ2015/ـ ,والبالغ عددىـ ( )2952طالبا
وطالبة.

3.3

عينة الدراسة:

تـ اختيار عينة الدراسة مف الذكور مف مدرسة (بني نعيـ االساسية لمبنيف) ,وعددىـ( ,)79ومف اإلناث
مف مدرسة (الصحابة األساسية لمبنات) ,وعددىف( ,)63وتـ اختيار المدرستيف بالطريقة القصدية وذلؾ
لألسباب االتية:
 .1احتواء المدرستيف عمى عدد مناسب وكاؼ مف الشعب الدراسية (شعبتاف) وىذا في عدد
محدود مف المدارس التابعة لمديرية التربية و التعميـ شماؿ الخميؿ.
 .2توفر التجييزات المطموبة مف مختبر وأدوات فنية أخرى ضرورية إلنجاح الدراسة.
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 .3استعداد معممو الصؼ الرابع في المدرستيف تنفيذ الدراسة بعد معرفتيـ بأىدافيا واجراءات
تنفيذىا  ,باإلضافة إلى قياـ مديري المدرستيف مشكوريف بتسييؿ تطبيؽ الدراسة.
 .4قرب مكاف المدرستيف مف مكاف عمؿ الباحث وىذا بدوره سيؿ عمميتي التنقؿ والتواصؿ
ومتابعة تطبيؽ الدراسة.
كما تـ توزيع عينة الدراسة مف كال الشعبتيف في كؿ مدرسة مف المدرستيف إلى شعبتيف األولى تجريبية
واألخرى ضابطة وتـ اختيار العينة بالطريقة القصدية ,حيث بمغ عدد أفراد العينة مف الذكور()79
ومف اإلناث( ,)63والعدد الكمي ( )142طالبا وطالبة كما ىو مبيف في الجدوؿ (جدوؿ.)1.3
(جدوؿ  :)1.3توزيع أفراد العينة عمى المجموعات التجريبية والضابطة .
المجموعة

التجريبية

المجموعة الضابطة

المتشابيات

االعتيادية

التوليدية
الجنس
ذكور

العدد الشعبة
39

إناث

31

المجموع

70

ب
أ

المجموع
العدد

الشعبة

40

أ

79

32

ب

63

72

74

142

 4.3أدوات الدراسة :
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة األدوات األتية:
 -1اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي في وحدة (الضوء) ,والذي يقيس ميارات التفكير ما
وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي.
1.4.3

اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي:

 -1بناء االختبار في صورتو األولية:
قاـ الباحث بإعداد اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي لقياس ميارات التفكير ما وراء المعرفي في
وحدة (الضوء) مف كتاب العموـ لمصؼ الرابع األساسي الجزء الثاني ,وتـ ذلؾ وفؽ الخطوات األتيو:
 -1بعد أف يتـ تحديد الوحدة التعميمية قاـ الباحث بتحميؿ محتواىا ,والتحقؽ مف صدؽ التحميؿ ,وثباتو.
 -2قاـ الباحث ببناء جدوؿ مواصفات حسب أىداؼ بموـ ,وتحديد نسبة مستويات األىداؼ لكؿ فصؿ,
وعدد األسئمة كذلؾ.
 -2التحقؽ مف صدؽ االختبار:
قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ االختبار بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف(معمميف ,مشرفيف ,أساتذة
جامعات) ,وعمؿ عمى مراجعة المالحظات التي ابداىا المحكموف ,حساب الصدؽ لكؿ فقرة ,وحذؼ
الفقرات ,أوالتعديؿ عمييا بحسب المالحظات ,إلخراج االختبار في صورتو النيائية.
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 -3تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية:
قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف نفس مجتمع الدراسة ومف خارج عينة الدراسة
مف طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدرسة (طارؽ بف زياد) ,وكاف عدد أفراد العينة ( )31طالبا,
وأجرى التجربة االستطالعية بيدؼ:
 تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسية . التأكد مف ثبات االختبار. حساب معامالت الصعوبة والتمييز. -4تصحيح االختبار :
بعد أف طبؽ الباحث االختبار عمى العينة االستطالعية ,قاـ بتصحيحو وذلؾ بإعطاء (عالمة لكؿ فرع
مف فروع األسئمة).
 -5تحديد زمف االختبار:
تـ حساب زمف تأدية الطمبة لالختبار عف طريؽ حساب المتوسط الحسابي لزمف إجابة الطالب األوؿ
واألخير عمى االختبار( )60دقيقة.
 -6ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار:
وقاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية مرتيف بفارؽ زمني أسبوعيف وتصحيح االختبار
ورصد العالمات في التجربتيف ,وتـ حساب معامؿ الثبات بيف التطبيقيف فكاف معامؿ الثبات
( )%82.1مما يدؿ عمى درجة ثبات عالية لالختبار.
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 -7معامالت الصعوبة والتمييز:
حسب الباحث معامالت الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار ,معامالت الصعوبة(,)0.77-0.23
معامالت التمييز(. )0.8-0.3
 -8االختبار في صورتو النيائية:
قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ اختبار ميارات التفكير فوؽ المعرفي وثباتو ,واخراجو بصورتو النيائية
ليشمؿ ( )40فقرة.
جدوؿ ( :)2.3توزيع فقرات االختبار حسب مستويات .Timss
المعرفة

التطبيؽ

االستدالؿ

عدد األسئمة

الوزف النسبي

الرقـ الموضوعات
1

أىمية الضوء

3

4

2

9

%21

2

سموؾ الضوء

4

4

2

10

%21

3

العدسات

3

5

2

10

%29

4

العينو الرؤية

4

5

2

11

%29

المجموع

14

18

8

40

%100

 2.4.3استبانة االتجاه نحو العموـ :
استخدـ الباحث استبانة لمتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحو العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في
شماؿ الخميؿ واتبع الباحث الخطوات االتيو في إعداد األستبانة واخراجيا في صورتيا النيائية:
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 -1تحديد اليدؼ مف االستبانة:
تمثؿ اليدؼ في تحديد اتجاىات الطمبة نحو العموـ(قبؿ وبعد) تطبيؽ أثر طريقة التدريس (المتشابيات
التوليدية) عمى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع.
 -2تـ بناء فقرات االستبانة وفقا لمخطوات االتيو وىي:
 .0تحميؿ الدراسات السابقة وذات الصمة بموضوع االتجاىات
 .2روعي أف تكوف بعض فقرات االستبانة موجبة وأخرى سالبة.
 .1قاـ الباحث بتطوير استبانة االتجاه نحو العموـ.
 -3الصورة األولية لالستبانة :
في ضوء ما سبؽ تـ إعداد االستبانة ,حيث اشتممت عمى ( )25فقرة ,وبعد طباعة فقرات االستبانة تـ
عرضيا عمى لجنة مف المحكميف ,وذلؾ الستطالع آراؤىـ حوؿ مدى مناسبة:
 عدد بنود االستبانة
 مدى صحة الفقرات لغويا ,وعمميا.
 مدى تمثيؿ الفقرات ألىداؼ المقياس.
 مدى مناسبة الفقرات لمستوى الصؼ الرابع األساسي.
 -4تحديد طريقة االستجابة:
فقد أعطيت بنود االستبانة مقياسا متدرجا حسب مقياس ليكرت الخماسي (بدرجة كبيرة جدا ,بدرجة
كبيرة ,ال أدري ,بدرجة قميمة ,بدرجة قميمة جدا).
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 -5صدؽ االستبانة:
لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص لمتأكد مف مدى
مالءمة فقرات االستبانة لمغرض الذي وضع مف أجمو ,وىو التعرؼ عمى اتجاىات طمبة الصؼ الرابع
األساسي نحو العموـ ,وذلؾ بعرض االستبانة عمى أساتذة الجامعات في كمية التربية ممحؽ ( )4لألخذ
برأييـ فييا حوؿ قياس فقرات االستبانة لما أعدت لقياسو ,ومدى الدقة العممية ,والمغوية ,واإلمالئية
لفقراتيا ,واضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما يرونو مناسباً وقد أخذ الباحث بجميع آراء واقتراحات
المحكميف ,حيث تـ حذؼ الفقرات التي اتفؽ المحكموف عمى حذفيا وعددىا ( 5فقرات) ,فيما تـ تعديؿ
( 4فقرات) ,وبالتالي أصبحت االستبانة مكونة مف ( )21فقرة.
 -6تطبيؽ االستبانة استطالعيا:
تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مف التالميذ بمغ عددىـ ( )10طالبا مف طالب الصؼ
الرابع األساسي خارج عينة الدراسة مف مدرسة طارؽ بف زياد بيدؼ حساب الثبات.
 -7حساب ثبات االستبانة:
تـ التأكد مف ثبات االستبانة بطريقة كرونباخ ألفا وذلؾ ألنيا تعطي الحد األدنى لمعامؿ ثبات االستبانة
بجانب أنيا ال تتطمب إعادة تطبيقو ,ولقد تبيف أف معامؿ كرونباخ ألفا يساوي ( )1.81وىو معامؿ جيد
ٍ
ومرض في مثؿ ىذه الدراسات يفي بأغراض الدراسة.
 -8الصورة النيائية لالستبانة:
بعد التأكد مف صدؽ ,وثبات استبانة االتجاه نحو العموـ تكوف في صورتو النيائية مف ( )21فقرة ممحؽ
(.)1
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 5.3إجراءات تطبيؽ الدراسة:
 -1الحصوؿ عمى إقرار خطة البحث مف الكمية.
 -2أخذ األذنات المطموبة لمديرية التربية والتعميـ شماؿ الخميؿ.
 -3التنسيؽ مع التعميـ العاـ في مديرية التربية والتعميـ في شماؿ الخميؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى
األذنات الخاصة بالمدارس مكاف التطبيؽ .
 -4التنسيؽ مع مدراء المدارس (مدرسة الصحابة األساسية لمبنات /مدرسة بني نعيـ االساسية
لمبنيف) ,ومعممي العموـ في المدرستيف مف اجؿ تطبيؽ الدراسة ,واالتفاؽ عمى اإلجراءات
المطموبة .
 -5إعداد دليؿ المادة التعميمية كما يأتي :
حيث قاـ الباحث بإعداد دليؿ لممعمـ حوؿ المادة التعميمية (الضوء) التي تغطي جميع الدروس كما
يأتي:
دليؿ المعمـ :قاـ الباحث بإعداد المادة التعميمية حوؿ الوحدة التي سيتـ تدريسيا وفؽ االستراتيجية
وعرضو عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص والخبرة في الميداف(مشرفيف ,معمميف,
أساتذة جامعة ) لمحصوؿ عمى مالحظاتيـ حوؿ :
 صحة المادة العممية ووضوح خطواتيا.
 مدى مناسبة األنشطة وعددىا.
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 الفترة الزمنية وتوزيع الحصص .
واجراء التغييرات الالزمة بناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكموف ,واشتمؿ الدليؿ في صورتو
النيائية عمى العناصر األتية:
 األىداؼ السموكية المراد تحقيقيا.
 توزيع الحصص عمى الدروس.
 الخبرات القبمية لدى المتعمميف.
 المفاىيـ المراد تعمميا.
 دور المعمـ في الحصة.
 دور المتعمـ في الحصة .
 التقويـ التكويني.
 التقويـ الختامي.
 -6بناء اختبار ميارات التفكير فوؽ المعرفي.
 -7تدريب المعمميف الذيف وافقوا عمى تطبيؽ الدراسة عمى دليؿ المادة التعميمية وذلؾ مف خالؿ
المقابالت وحضور حصص عند الباحث ,حيث قاـ بتطبيؽ الدراسة معممة في
مدرسة(الصحابة االساسية لمبنات) ,ومعمـ في مدرسة ( بني نعيـ االساسية لمبنيف).
 -8تطبيؽ االختبار القبمي عمى عينة الدراسة قبؿ تطبيؽ الدراسة ,وتصحيحيما ,ورصد النتيجة.
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 -9تطبيؽ الدراسة تجريبيا عمى عينة الدراسة وفؽ المخطط ,حيث قاـ الباحث بمتابعة التطبيؽ,
وحضور بعض الحصص ,ومتابعة سير الدراسة في المدرستيف.
 -10تطبيؽ االختبار البعدي عمى عينة الدراسة ,وتصحيح االختبار ,ورصد النتائج.
 -11إجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة ,ورصد النتائج وتفسيرىا.
 6.3تصميـ الدراسة :
المجموعة

التطبيؽ القبمي

طريقة المعالجة

التطبيؽ البعدي

-1

O1

المتشابيات التوليدية

O2

-2

O1

االعتيادية

O2

O1

 :اختبار ميارات التفكير فوؽ المعرفي ,مقياس االتجاىات نحو العموـ.

 : O2اختبار ميارات التفكير فوؽ المعرفي ,مقياس االتجاىات نحو العموـ.
 7.3متغيرات الدراسة :
المتغيرات المستقمة:
 طريقة التدريس بمستوياتيا ( المتشابيات التوليدية ,الطريقة االعتيادية)
 جنس الطالب ( ذكر ,أنثى)
المتغيرات التابعة :
 ميارات التفكير فوؽ المعرفي.
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 االتجاه نحو مادة العموـ.
 8.3التحميالت اإلحصائية :
قاـ الباحث باستخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة ,والمتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية,
واختبار تحميؿ التبايف المصاحب( )ANCOVAوذلؾ باستخداـ برنامج الرزـ االحصائية لمعموـ
االجتماعية (.)SPSS
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الفصؿ الرابع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1.4المقدمة:
يتن ػ ػػاوؿ ى ػ ػػذا الفص ػ ػػؿ عرض ػ ػػا لمنت ػ ػػائج الت ػ ػػي توص ػ ػػؿ اليي ػ ػػا الباح ػ ػػث الس ػ ػػتجابة افػ ػ ػراد العين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة,
بعػ ػػد تطبيػ ػػؽ أدوات الد ارسػ ػػة ,والمتمثمػ ػػة فػ ػػي اختبػ ػػار التحصػ ػػيؿ ,ومقيػ ػػاس االتجػ ػػاه نحػ ػػو العمػ ػػوـ عمػ ػػى
المجموعتيف التجريبية ,والضابطة بعد التجريب.
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 2.4نتائج الدراسة :
 1.2.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس األوؿ:
والػ ػ ػ ػػذي يػػ ػ ػػنص عمػػ ػ ػػى :مػػ ػ ػػا أثػػ ػ ػػر اسػػ ػ ػػتراتيجية مقترحػ ػ ػ ػػة مبني ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى اس ػ ػ ػػتراتيجيتي المتشػػ ػ ػػابيات و
التوليدي ػ ػػة ف ػ ػػي التفكي ػ ػػر م ػ ػػا وراء المعرفػ ػ ػي ل ػ ػػدى طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع االساس ػ ػػي ,وى ػ ػػؿ يختم ػ ػػؼ ى ػ ػػذا
األثر باختالؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟
وقد تـ تحويؿ السؤاؿ إلى الفرضية التي نصيا :ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (≤α
 )0.05بيف متوسطات طمبة الصؼ الرابع األساسي في اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى
إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما.
والختب ػ ػ ػػار ى ػ ػ ػػذه الفرض ػ ػ ػػية ت ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػػتخراج المتوس ػ ػ ػػطات الحس ػ ػ ػػابية واالنح ارف ػ ػ ػػات المعياري ػ ػ ػػة لعالم ػ ػ ػػات
مجموعػ ػػات الطمبػ ػػة (عينػ ػػة الد ارسػ ػػة) ,فػ ػػي اختبػ ػػار التفكيػ ػػر مػ ػػا وراء المعرفػ ػػي فػ ػػي وحػ ػػدة الضػ ػػوء فػ ػػي
م ػ ػػادة العم ػ ػػوـ لمص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي عم ػ ػػى التطبيق ػ ػػيف القبم ػ ػػي والبع ػ ػػدي ,والج ػ ػػدوؿ ()2.4( ,)1.4
يمخص ىذه النتائج .
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جػػػػػدوؿ  :1.4المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة السػػػػػتجابات أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة عمػػػػػى
االختبار القبمي والبعدي تبعا لمتغيري طريقة التدريس والجنس.
طريقة

القبمي
الجنس

العدد

البعدي

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

ذكر

38

6.84

4.44

7.84

4.44

أنثى

32

17.50

7.55

18.13

7.70

70

70

8.05

12.54

7.99

المتشابيات

ذكر

36

10.89

5.69

13.06

4.71

التوليدية

أنثى

31

17.13

6.15

23.32

7.90

67

67

6.65

17.81

8.17

ذكر

74

8.81

5.44

10.38

5.24

أنثى

63

17.32

6.85

20.68

8.17

137

12.72

7.44

15.12

8.47

التدريس
الطريقة

االعتيادية
المجموع

المجموع
المجموع

المجموع الكمي

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ( )0.4وجود فروقا ظاىرية في المتوسطات الحسابية لالختبارات البعدية
المعدلة لعالمات الطمبة في اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تبعاً لطريقة التدريس والجنس,
ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات داللػة
إحصائيػة عن ػد مستػوى (  )0.05 ≤αتـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير المصاحب )(ANCOVA
والجدوؿ ( )2.4يوضح ذلؾ.
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ج ػ ػػدوؿ( :)2.4نت ػ ػػائج تحمي ػ ػػؿ التغ ػ ػػاير( )ANCOVAالس ػ ػػتجابات أفػ ػ ػراد عين ػ ػػة تبع ػ ػػا لطريق ػ ػػة الت ػ ػػدريس,
والجنس والتفاعؿ بينيما.
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ؼ

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

االختبار القبمي

3597.637

1

3597.637

293.579

0.000

طريقة التدريس

432.435

1

432.435

35.288

*0.000

الجنس

193.788

1

193.788

15.814

*0.000

الجنس×طريقة التدريس

120.104

1

120.104

9.801

*0.002

الخطأ

1617.579

132

12.254

الكمي

9756.131

136

مصدر التبايف

*داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 1.15 ≤α

 2.2.4فحص الفرضيات:
النتائج المتعمقة بالفرضية األولى -:
والتي تنص عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤αبيف متوسطات
عالمات طمبة الصؼ الرابع األساسي في اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى طريقة
التدريس.
تشير نتائج جدوؿ( )2.4أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عالمات طمبة الصؼ
وبناء عميو فقد
الرابع األساسي في اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى طريقة التدريس,
ً
رفضت الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ,ويوضح جدوؿ ( ) 1.4وجود الفروؽ بيف
المعدلة .
المتوسطات الحسابية
ّ
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المعدلػػػػة واألخطػػػػػاء المعياريػػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػػراد عينػػػػػة
جػػػػدوؿ ( :) 3.4المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية
ء
الدراسة تبعا لمتغير طريقة التدريس.
طريقة التدريس

المتوسطات الحسابية المعدلة

الخطأ المعياري

الطريقة االعتيادية

13.463

0.421

المتشابيات التوليدية

17.071

0.434

* كمي قبمي 02.72

النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :
والت ػ ػػي ت ػ ػػنص عم ػ ػػى أن ػ ػػو ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف
متوسػ ػػطات عالمػ ػػات طمبػ ػػة الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع األساسػ ػػي فػ ػػي اختبػ ػػار ميػ ػػارات التفكيػ ػػر مػ ػػا وراء المعرفػ ػػي
تعزى إلى الجنس.
تش ػ ػػير نت ػ ػػائج ج ػ ػػدوؿ( )2.4أف ىن ػ ػػاؾ ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات عالم ػ ػػات طمب ػ ػػة
الصػ ػ ػػؼ ال اربػ ػ ػػع األساسػ ػ ػػي فػ ػ ػػي اختبػ ػ ػػار ميػ ػ ػػا ارت التفكيػ ػ ػػر مػ ػ ػػا وراء المعرفػ ػ ػػي تعػ ػ ػػزى إلػ ػ ػػى الجػ ػ ػػنس,
ويوضح جدوؿ ( ) 4.4يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب الجنس.
المعدل ػ ػ ػػة واألخط ػ ػ ػػاء المعياري ػ ػ ػػة البعدي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػتجابات أفػػ ػ ػراد
ج ػ ػ ػػدوؿ ( :) 4.4المتوس ػ ػ ػػطات الحس ػ ػ ػػابية
ّ
عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس.
الجنس

المتوسطات الحسابية المعدلة

الخطأ المعياري

ذكر

13.801

0.452

أنثى

16.733

0.499

* كمي قبمي 02.72
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تشػ ػ ػ ػػير نتػ ػ ػ ػػائج جػ ػ ػ ػػدوؿ ( )4.4أف المتوسػ ػ ػ ػػط المع ػ ػ ػ ػػدؿ لإلنػ ػ ػ ػػاث ىػ ػ ػ ػػو ( )06.711وىػ ػ ػ ػػو اكبػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػف
المتوسػ ػػط المعػ ػػدؿ لمػ ػػذكور ( )01.810وبػ ػػذلؾ تكػ ػػوف الفػ ػػروؽ حسػ ػػب الجػ ػػنس لصػ ػػالح اإلنػ ػػاث مقابػ ػػؿ
الذكور.
النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة :
والت ػ ػػي ت ػ ػػنص عم ػ ػػى أن ػ ػػو ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف
متوسػ ػػطات عالمػ ػػات طمبػ ػػة الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع األساسػ ػػي فػ ػػي اختبػ ػػار ميػ ػػارات التفكيػ ػػر مػ ػػا وراء المعرفػ ػػي
تعزى لطريقة التدريس والجنس و التفاعؿ بينيما .
تشػ ػػير نتػ ػػائج جػ ػػدوؿ( )3.4إلػ ػػى وجػ ػػود اث ػ ػر لمتفاعػ ػػؿ بػ ػػيف الجػ ػػنس وطريقػ ػػة التػ ػػدريس يوضػ ػػح الجػ ػػدوؿ
( )5.4مصػ ػ ػ ػػدر الفػ ػ ػ ػػروؽ بػ ػ ػ ػػيف المتوسػ ػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػ ػػابية المعدلػ ػ ػ ػػة لالختبػ ػ ػ ػػار البعػ ػ ػ ػػدي تبع ػ ػ ػ ػاً لمتغيػ ػ ػ ػػر
التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس.
المعدل ػ ػ ػػة واألخط ػ ػ ػػاء المعياري ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػتجابات أفػ ػ ػ ػراد عين ػ ػ ػػة
الج ػ ػ ػػدوؿ ( :) 5.4المتوس ػ ػ ػػطات الحس ػ ػ ػػابية
ّ
الدراسة تبعا لمتفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس.
طريقة التدريس
التجريبية
االعتيادية

الجنس

المتوسطات الحسابية المعدلة

الخطأ المعياري

ذكور

14.649

0.591

إناث

19.493

0.667

ذكور

12.952

0.641

إناث

13.973

0.665

يالحظ مف الجدوؿ ( )5.4أف المتوسط المعدؿ لطريقة التدريس االعتيادية لمجموعة اإلناث ىو
( )09.491وىو اكبر مف باقي المتوسطات ,وبذلؾ يظير أثر التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس
لصالح طريقة التدريس المتشابيات التوليدية ولمجموعة اإلناث.
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 3.2.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس الثاني:
وال ػ ػػذي ي ػ ػػنص عم ػ ػػى م ػ ػػا ي ػ ػػأتي :م ػ ػػا أث ػ ػػر اس ػ ػػتراتيجية مقترح ػ ػػة مبني ػ ػػة عم ػ ػػى اس ػ ػػتراتيجيتي المتش ػ ػػابيات
والتوليدي ػ ػػة ف ػ ػػي اتجاى ػ ػػات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع االساس ػ ػػي نح ػ ػػو العم ػ ػػوـ ,وى ػ ػػؿ يختم ػ ػػؼ ى ػ ػػذا األث ػ ػػر
باختالؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما ؟
وق ػ ػػد ت ػ ػػـ تحوي ػ ػػؿ السػ ػ ػؤاؿ إل ػ ػػى الفرض ػ ػػية الت ػ ػػي نص ػ ػػيا :ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى
الداللػػ ػػة (  )0.05 ≤αبػػ ػػيف متوسػػ ػػطات طمبػ ػ ػػة الصػػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي ف ػ ػػي االتج ػ ػػاه نحػػ ػػو العمػ ػ ػػوـ
تعػ ػ ػػزى إلػ ػ ػػى طريقػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس والجػ ػ ػػنس والتفاعػ ػ ػػؿ بينيمػ ػ ػػا .والختبػ ػ ػػار ىػ ػ ػػذه الفرضػ ػ ػػية تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخراج
االحصػ ػ ػ ػػاءات الوصػ ػ ػ ػػفية المتمثمػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي المتوسػ ػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػ ػػابية واالنح ارفػ ػ ػ ػػات المعياريػ ػ ػ ػػة لعالمػ ػ ػ ػػات
مجموعػ ػ ػػات الطمبػ ػ ػػة (عينػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة) ف ػ ػ ػي مقيػ ػ ػػاس االتجػ ػ ػػاه نحػ ػ ػػو العمػ ػ ػػوـ عمػ ػ ػػى التطبيقػ ػ ػػيف القبمػ ػ ػػي
والبعدي ,والجدوؿ ( )7.4( ,)6.4يمخص ىذه النتائج.
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جػػػػدوؿ ( :)6.4المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة
عمى االختبار القبمي والبعدي تبعا لمتغيري طريقة التدريس والجنس.
طريقة
التدريس

القبمي
الجنس

العدد

الطريقة
االعتيادية

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

ذكر

38

2.18

0.51

3.10

0.56

أنثى

32

2.39

0.04

3.40

0.37

70

2.28

0.39

3.24

0.50

ذكر

36

2.26

0.48

3.48

0.51

أنثى

31

2.49

0.33

3.71

0.60

67

2.37

0.43

3.58

0.56

ذكر

74

2.22

0.50

3.28

0.56

أنثى

63

2.44

0.24

3.55

0.52
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2.32

0.41

3.41

0.56

المجموع
المتشابيات
التوليدية

المجموع
المجموع

البعدي

المجموع الكمي

يالحػ ػ ػػظ مػ ػ ػػف الجػ ػ ػػدوؿ( )6.4وجػ ػ ػػود فػ ػ ػػروؽ ظاىريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي المتوسػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػػابية التجاىػ ػ ػػات طمبػ ػ ػػة
الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع األساسػ ػػي نحػ ػػو مػ ػػادة العمػ ػػوـ حسػ ػػب طريقػ ػػة التػ ػػدريس والجػ ػػنس فػ ػػي المقيػ ػػاس البعػ ػػدي
لالتجاىػ ػ ػ ػػات ,ولمعرفػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػا إذا كانػ ػ ػ ػػت الفػ ػ ػ ػػروؽ الظاىريػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي اتجاىػ ػ ػ ػػات طمبػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػؼ ال اربػ ػ ػ ػػع
األساس ػ ػ ػػي نح ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػادة العم ػ ػ ػػوـ ذات دالل ػ ػ ػ ػة إحصائي ػ ػ ػ ػة عنػ ػ ػ ػ ػد مست ػ ػ ػ ػوى (  )0.05 ≤αت ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػػتخداـ
اختبار تحميؿ التغاير الثنائي) ,(ANCOVAوكانت النتائج كما في الجدوؿ (.)7.4

90

جػػػػػػدوؿ( :)7.4نتػػػػػػائج تحميػػػػػػؿ التغػػػػػػاير( )ANCOVAالسػػػػػػتجابات أفػػػػػػراد عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة تبعػػػػػػا
لطريقة التدريس ,والجنس والتفاعؿ بينيما.
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ؼ

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

االختبار القبمي

1.424

1

1.424

5.457

*0.021

طريقة التدريس

3.405

1

3.405

13.049

*0.000

الجنس

1.425

1

1.425

5.460

*0.021

الجنس×طريقة التدريس

0.039

1

0.039

0.151

0.698

الخطأ

34.447

132

0.261

الكمي

42.489

136

مصدر التبايف

*دالة عند مستوى الداللة (.)0.05 = α
النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة -:
والتي تنص عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤αبيف متوسطات
اتجاىات طمبة الصؼ الرابع األساسي نحو العموـ تعزى إلى طريقة التدريس.
تشير نتائج جدوؿ( )7.4أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة الصؼ الرابع
األساسي نحو مادة العموـ تعزى إلى طريقة التدريس ,ويوضح الجدوؿ ( )8.4المتوسطات الحسابية
المعدلة لممقياس البعدي لالتجاىات حسب طريقة التدريس.
المعدلػػػػػة واألخطػػػػػاء المعياريػػػػػة التجاىػػػػػات طمبػػػػػة الصػػػػػؼ
جػػػػػدوؿ ( )8.4المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية
ء
الرابع األساسي نحو مادة العموـ تبعا لطريقة التدريس.
طريقة التدريس

المتوسطات الحسابية المعدلة

الخطأ المعياري

الطريقة االعتيادية

3.261

0.061

المتشابيات التوليدية

3.579

0.063
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يتبيف مف جدوؿ( )8.4أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاىات طمبة الصؼ الرابع
األساسي نحو مادة العموـ تعزى إلى طريقة التدريس ,ولصالح طريقة المتشابيات

التوليدية.

النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة-:
والتي تنص عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤αبيف متوسطات
طمبة الصؼ الرابع األساسي في االتجاه نحو العموـ تعزى إلى الجنس.
تشير نتائج جدوؿ( )7.4أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة الصؼ الرابع
األساسي نحو مادة العموـ تعزى إلى الجنس ,ويوضح الجدوؿ ( )9.4المتوسطات الحسابية المعدلة
لممقياس البعدي لالتجاىات حسب الجنس.
المعدلػػػػػة واألخطػػػػػاء المعياريػػػػػة التجاىػػػػػات أفػػػػػراد عينػػػػػة
الجػػػػػدوؿ( :)9.4المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية
ء
الدراسة تبعا لمجنس.
الجنس

المتوسطات الحسابية المعدلة

الخطأ المعياري

ذكر

3.314

0.060

أنثى

3.526

0.066

* كمي قبمي 2.12

ويالحظ مف الجدوؿ( )9.4أف المتوسط المعدؿ لإلناث ىو ( )1.526وىو اكبر مف المتوسط المعدؿ
لمذكور ( )1.104وبذلؾ تكوف الفروؽ حسب الجنس لصالح اإلناث مقابؿ الذكور.
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النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة:
والت ػ ػػي ت ػ ػػنص عم ػ ػػى أن ػ ػػو ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف
متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي ف ػ ػػي االتج ػ ػػاه نح ػ ػػو العم ػ ػػوـ تع ػ ػػزى إل ػ ػػى طريق ػ ػػة الت ػ ػػدريس
والجنس والتفاعؿ بينيما.
تشير نتائج جدوؿ( )7.4انو ال يوجد فروؽ دالة إحصائياً في متوسطات اتجاىات طمبة الصؼ الرابع
األساسي في االتجاه نحو العموـ تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما.
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الفصؿ الخامس
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
مناقشة النتائج والتوصيات :

 1.5المقدمة:
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية مقترحة مبنيػة عمػى اسػتراتيجيتي المتشػابيات والتوليديػة فػي
التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ.
ولتحقيؽ ىدؼ الد ارسػة تػـ تطبيػؽ اختبػار التفكيػر مػا وراء المعرفػي ,وكػذلؾ تػـ اسػتخداـ مقيػاس االتجػاه
نحو العموـ قبػؿ البػدء بالمعالجػة التجريبيػة وبعػد االنتيػاء منيػا ,ومػف ثػـ تحميػؿ النتػائج وعرضػيا ,وفيمػا
يأتي مناقشة ليذه النتائج.
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 2.5مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات السؤاؿ الرئيس األوؿ :
ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤αبيف متوسطات طمبة الصؼ الرابع
األساسي في اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ
بينيما.
 1.2.5مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى :
ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ
الرابع األساسي في اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى طريقة التدريس.
كش ػ ػػفت النتػػ ػػائج أف ىن ػ ػػاؾ فػ ػ ػػروؽ ذات داللػػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات عالم ػ ػػات طمبػ ػ ػػة الصػػ ػػؼ
ال اربػ ػ ػػع األساسػ ػ ػػي فػ ػ ػػي اختبػ ػ ػػار ميػ ػ ػػارات التفكيػ ػ ػػر مػ ػ ػػا وراء المعرفػ ػ ػػي تعػ ػ ػػزى إلػ ػ ػػى طريقػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس,
ولصالح طريقة المتشابيات التوليدية.
ويعتقػ ػػد الباحػ ػػث أف السػ ػػبب فػ ػػي ذلػ ػػؾ يمكػ ػػف أف يعػ ػػود إلػ ػػى أف طريقػ ػػة التػ ػػدريس المتبعػ ػػة ,تعتمػ ػػد فػ ػػي
توجييػ ػػا الفمسػ ػػفي عمػ ػػى النظريػ ػػة البنائيػ ػػة التػ ػػي تفتػ ػػرض أف الػ ػػتعمـ يحػ ػػدث داخميػ ػػا عنػ ػػد المػ ػػتعمـ حيػ ػػث
أنػ ػػو يبنػ ػػي المعرفػ ػػة بنفسػ ػػو عػ ػػف طريػ ػػؽ إعػ ػػادة تشػ ػػكيؿ بنيتػ ػػو المعرفيػ ػػة ,مػ ػػف خػ ػػالؿ عمميتػ ػػي التكيػ ػػؼ,
واالت ػ ػ ػزاف ,كػ ػ ػػذلؾ عمػ ػ ػػى األفكػ ػ ػػار المسػ ػ ػػبقة لػ ػ ػػدى المتعممػ ػ ػػيف مػ ػ ػػف خب ػ ػ ػرتيـ الحياتيػ ػ ػػة ,وتعػ ػ ػػديميا بمػ ػ ػػا
يػ ػ ػػتالءـ م ػ ػ ػػع مخطط ػ ػ ػػاتيـ العقمي ػ ػ ػػة ,وتسػ ػ ػػاعد ى ػ ػ ػػذا الطريق ػ ػ ػػة المقترح ػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ خطواتي ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى
التوص ػػؿ ال ػػى المعرف ػػة م ػػف خ ػػالؿ البح ػػث عم ػػا يش ػػبو المفي ػػوـ ف ػػي خب ارت ػػو الس ػػابقة ,والتوص ػػؿ لنق ػػاط
الشػ ػ ػػبو ,واالخػ ػ ػػتالؼ بػ ػ ػػيف المفيػ ػ ػػوـ الجديػ ػ ػػد ,والمشػ ػ ػػابو وعمػ ػ ػػؿ الممخصػ ػ ػػات حػ ػ ػػوؿ المفػ ػ ػػاىيـ الم ػ ػ ػراد
د ارس ػ ػػتيا مػػ ػػف خػػ ػػالؿ إث ػ ػػارة النقػػ ػػاش مػػ ػػع الطمب ػ ػػة حػػ ػػوؿ الموض ػ ػػوع وصػ ػ ػوال ال ػ ػػى لمتعػ ػ ػػرؼ الفكػػ ػػارىـ,
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وخبػ ػ ػراتيـ ,والبن ػ ػػاء عميي ػ ػػا ف ػ ػػي الم ارح ػ ػػؿ الالحق ػ ػػة ,وتطبيقي ػ ػػا ف ػ ػػي الم ارح ػ ػػؿ االخيػ ػ ػرة ,في ػ ػػذا كم ػ ػػو م ػ ػػف
ش ػ ػػأنو ,أف ينم ػ ػػي م ػ ػػف ق ػ ػػدرات الطال ػ ػػب التفكي ػ ػػر فيم ػ ػػا لدي ػ ػػو م ػ ػػف خبػ ػ ػرات س ػ ػػابقة ,واع ػ ػػادة تنظيمي ػ ػػا,
وترتيبيػ ػ ػ ػػا ,والتفكيػ ػ ػ ػػر فييػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف جديػ ػ ػ ػػد ,وتقييميػ ػ ػ ػػا ,واعػ ػ ػ ػػادة اسػ ػ ػ ػػتخداميا فػ ػ ػ ػػي مواقػ ػ ػ ػػؼ ,وظػ ػ ػ ػػروؼ,
ومشكالت جديدة.
وي ػ ػ ػػرى الباح ػ ػ ػػث أف فاعمي ػ ػ ػػة طريق ػ ػ ػػة المتش ػ ػ ػػابيات التوليدي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي تنمي ػ ػ ػػة مي ػ ػ ػػارات التفكي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػا وراء
ػعور
المعرفػػي تعػػزز ,وتنمػػي البنػػاء المعرفػػي واالنفعػػالي ,ودافعي ػة ,بحيػػث يصػػبح التالميػػذ أكثػػر شػ ًا
بالمسػػؤولية عػػف تعمميػػـ ويقومػػوف بػػدور أكثػػر إيجابيػػة فػػي معالجػػة المعمومػػات ,وتنظيميػػا بمػػا
يثيػػر

دوافعيػػـ

لمنظػػر ,والتفكيػػر فييػػا ,واعػػادة التفكيػػر بيػػا مػػف جديػػد بمػػا يمكنػػو مػػف اتخػػاذ الق ػرار

المناسػػب بشػػأنيا ,ضػػمف إطػػار خبػراتيـ السػػابقة ,ومواقػػؼ حيػػاتيـ اليوميػػة ,ممػػا يزيػػد احتماليػػة
تخػزيف المعمومػػات فػػي الػذاكرة بعيػدة المػدى ,ويجعػػؿ اسػتخداميا فػي المسػتقبؿ وفػي مواقػؼ
يسير.
أمر ًا
متنوعة ًا
كم ػ ػػا يمك ػ ػػف الق ػ ػػوؿ أف ى ػ ػػذه االس ػ ػػتراتيجية بم ػ ػػا تتض ػ ػػمنو م ػ ػػف خطػ ػ ػوات واض ػ ػػحة ,ومح ػ ػػددة ,وبس ػ ػػيطة
تسػ ػػمح لمطالػ ػػب القيػ ػػاـ بترتيػ ػػب ,وتنظػ ػػيـ المعمومػ ػػات ,واعػ ػػادة النظػ ػػر ,والتفكيػ ػػر بيػ ػػا ,بمػ ػػا يمكنػ ػػو فػ ػػي
النياي ػ ػػة م ػ ػػف اتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػرار المناس ػ ػػب فيي ػ ػػا ,ومس ػ ػػاعدتيـ ف ػ ػػي تنمي ػ ػػة مي ػ ػػارتيـ ف ػ ػػي التفكي ػ ػػر م ػ ػػا وراء
المعرفػػ ػػي والمتثمػػ ػػة فػػ ػػي معرفػػ ػػة الشػػ ػػخص عػػ ػػف تفكي ػ ػ ػره واس ػ ػػتراتيجيات ال ػ ػػتعمـ لي ػ ػ ػتمكف مػػ ػػف اسػػ ػػتخداـ
المناسػػ ػػب لتعممػ ػ ػػو ,والتنظػػ ػػيـ الػ ػ ػػذاتي لمكانيزمػ ػ ػػات التفكيػ ػ ػػر ,والسػ ػ ػػيطرة عم ػ ػػى المعرفػ ػ ػػة ,والمعمومػ ػ ػػات,
وزيادة اقباليـ عمى دراسة العموـ و التعمؽ بيا.
وتتفػ ػ ػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػ ػ ػػذه النتيجػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػػع نتػ ػ ػ ػ ػػائج د ارسػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػػف ( العضػ ػ ػ ػ ػػيمة( ,)2012,االغػ ػ ػ ػ ػػا,)2008,
(البغػػدادي (,)2010,الرفيػػدي ,) bryce & et al 2005(,) 2007,البنػػا ( ,)2000د ارسػػة
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فنونػػ ػ ػػو ( ,)2012د ارسػ ػ ػ ػػة ضػ ػ ػ ػػيير( ,)2007ود ارسػػ ػ ػػة أحمػ ػ ػ ػػد ( ,)2010ود ارسػ ػ ػ ػػة صػ ػ ػ ػػالح (,)2009
ودراسة الخولي (.)2002
 2.2.5مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -:
والت ػ ػػي ت ػ ػػنص عم ػ ػػى أن ػ ػػو ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف
متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي ف ػ ػػي اختب ػ ػػار مي ػ ػػارات التفكي ػ ػػر م ػ ػػا وراء المعرف ػ ػػي تع ػ ػػزى
إلى الجنس.
كشػ ػ ػػفت النتػ ػ ػػائج أف ىنػ ػ ػػاؾ فػ ػ ػػروؽ ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية بػ ػ ػػيف متوسػ ػ ػػطات عالمػ ػ ػػات طمبػ ػ ػػة الصػ ػ ػػؼ
ال اربػ ػ ػػع األساسػ ػ ػػي فػ ػ ػػي اختبػ ػ ػػار ميػ ػ ػػارات التفكيػ ػ ػػر مػ ػ ػػا وراء المعرفػ ػ ػػي تعػ ػ ػػزى إلػ ػ ػػى الجػ ػ ػػنس ,ولصػ ػ ػػالح
االناث مقابؿ الذكور.
ويػ ػػرى الباحػ ػػث اف المنػ ػػاخ الصػ ػػفي النػ ػػاتج عػ ػػف اسػ ػػتخداـ ىػ ػػذه الطريقػ ػػة وأسػ ػػموب المعممػ ػػة فػ ػػي إدارتػ ػػو
قػ ػػد يكػ ػػوف مػ ػػف األمػ ػػور التػ ػػي سػ ػػاعدت الطالبػ ػػات فػ ػػي تحفيػ ػػزىف نحػ ػػو تعمػ ػػـ مػ ػػادة العمػ ػػوـ واتجاىػ ػػاتيف
نحوىا.
وق ػ ػػد أتفق ػ ػػت نت ػ ػػائج ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف ( :العض ػ ػػيمة ( ,)2012,الرفي ػ ػػدي,)2007,
ودراسة صالح ( ,)2009ودراسة الخولي (.)2002

 3.2.5مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة -:
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والت ػ ػػي ت ػ ػػنص عم ػ ػػى أن ػ ػػو ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف
متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي ف ػ ػػي اختب ػ ػػار مي ػ ػػارات التفكي ػ ػػر م ػ ػػا وراء المعرف ػ ػػي تع ػ ػػزى
لطريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما.
كشفت النتائج عف وجود أثر لمتفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس مما يدؿ عمى أف ىناؾ فروقاً ذات
داللة إحصائية تعزى إلى التفاعؿ لصالح طريقة التدريس االعتيادية ولمجموعة اإلناث.
ويعتقد الباحث أف السبب في ذلؾ يعود لمحماسة و الرغبة التي الشديدة ابدتيا المعممة في تطبيؽ
االستراتيجية الجديدة ,واالتجاىات االيجابية التي تحمميا المعممة نحو طالباتيا ,ومادة العموـ وىذا ما
تضح مف خالؿ زيارات الباحث ليا ,وكذلؾ حديث مديرة المدرسة عف اعجاب المعممة بالطريقة
الجديدة في التدريس ,والقياـ بتطبيقيا في تدريس باقي موضوعات الكتاب .
كما أف مالءمة الطريقة لخصائص المرحمة العمرية لمطالبات مف حيث الميؿ لطرح االسئمة عمى
المعممة ,والتوصؿ لمنتائج مف خالؿ العمؿ في مجموعات وباستخداـ المواد ,واالشياء الحسية ,وصوال
الى الرغبة في اثبات الذات لدييف في المناقشة ,والحوار ,وعرض النتائج ,مف الممكف أف يكوف قد
ساعد في وجود ىذه الفروؽ عند مجموعة اإلناث وتأثرىف بالطريقة الجديدة.
في حيف كانت الرغبة التي أظيرىا المعمـ في التطور الميني ,وتطبيؽ استراتيجيات جديدة في التدريس
أقؿ بالمقارنة مع المعممة ,معمال ذلؾ بالظروؼ األوضاع المعيشية التي يمر بيا المعمـ نتيجة عدـ
تمقيو لمراتب منذ مدة ,والذي مف شأنو أف ينعكس سمباً عمى قدرتو في بث الحماسة واالرتياح في نفوس
الطمبة الذي ينعكس بدوره عمى أدائيـ المنخفض كما أظيرت نتائج الدراسة.
 3.5مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات السؤاؿ الرئيس الثاني -:
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والتػ ػ ػي تػ ػ ػنص عم ػ ػػى أن ػ ػػو :ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف
متوس ػ ػػطات طمب ػ ػػة الص ػ ػػؼ ال ارب ػ ػػع األساس ػ ػػي ف ػ ػػي االتج ػ ػػاه نح ػ ػػو العم ػ ػػوـ تع ػ ػػزى إل ػ ػػى طريق ػ ػػة الت ػ ػػدريس
والجنس والتفاعؿ بينيما.
 1.3.5مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة :
والتي تنص عمى أنو :ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤αبيف متوسطات
طمبة الصؼ الرابع األساسي في االتجاه نحو العموـ تعزى لطريقة التدريس.
كشػ ػ ػ ػػفت النتػ ػ ػ ػػائج أف ىنػ ػ ػ ػػاؾ فػ ػ ػ ػػروؽ ذات داللػ ػ ػ ػػة إحصػ ػ ػ ػػائية فػ ػ ػ ػػي اتجاىػ ػ ػ ػػات طمبػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػؼ ال اربػ ػ ػ ػػع
األساسي نحو مادة العموـ تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح طريقة المتشابيات التوليدية.
ويعتقد الباحث أف السبب في ذلؾ يعود إلى أف االستراتيجية التدريسية ربما أتاحت نوعاً مف الحريػة فػي
ممارسة النقاش ,وحرية التعبير عف افكارىـ ,كذلؾ الجدة في عرض المفاىيـ العممية ,وطبيعة التواصؿ
المفظي الحر ,وطرح المفاىيـ السابقة لػدييـ ,وتوظيػؼ الحػواس المختمفػة فػي القيػاـ باألنشػطة والتجػارب
العمميػة مػف أجػػؿ التوصػؿ إلػى لممعرفػػة ,فكػؿ مػا وفرتػػو االسػتراتيجية مػف تجػػارب وأنشػطة وتبػادؿ لػ راء
والخبرات واألفكار والتواصؿ الفعاؿ وبناء وتكويف وتصحيح المفاىيـ ,مما يكوف قد أكسبيا عمقػاً وربطػا
ب ػػالواقع االجتم ػػاعي م ػػف خ ػػالؿ رب ػػط الطمب ػػة لممف ػػاىيـ الجدي ػػدة بالمف ػػاىيـ الس ػػابقة ل ػػدييـ بواق ػػع الحي ػػاة,
ومحاولة تطبيؽ ما تعممو في مواقؼ حياتية جديدة مما أثرى ,وزاد مف االتجاىات االيجابية لدى الطمبة
نحو العموـ.
ويع ػػزو الباح ػػث اف الس ػػبب الك ػػامف وراء ذل ػػؾ ف ػػي أف طريق ػػة الت ػػدريس الت ػػي درس ػػت بي ػػا المجموع ػػات
التجريبيػػة ,تنظػػر لػػتعمـ العمػػوـ عمػػى أنػػو نتػػاج أفكػػارىـ ,ومناقشػػتيا خػػالؿ التواصػػؿ مػػع بعضػػيـ الػػبعض,
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وقبػػوؿ تمػػؾ األفكػػار أو رفضػػيا ,فيعبػػر الطالػػب عػػف أفكػػاره ,وفيمػػو دوف خػػوؼ ,أو قمػػؽ مػػف اإلجابػػة
الخاطئة ,وىذا مف شأنو أف ينمي االتجاه االيجابي لدى الطمبة نحو مادة العموـ.
كما يمكف تفسير تفوؽ الطمبة في المجموعة التجريبية باالتجاه نحو مادة العموـ كاألتي:
 -0أف مثػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذه االسػ ػ ػػتراتيجيات تتػ ػ ػػيح الفرصػ ػ ػػة لممػ ػ ػػتعمـ باالعتمػ ػ ػػادعمى الػ ػ ػػنفس ضػ ػ ػػمف توجييػ ػ ػػات
م ػ ػػف المعم ػ ػػـ خ ػ ػػالؿ م ارح ػ ػػؿ التوص ػ ػػؿ لممعرف ػ ػػة المطموب ػ ػػة ,والبح ػ ػػث ع ػ ػػف كيفي ػ ػػة تطبيقي ػ ػػا ف ػ ػػي الواق ػ ػػع
العمم ػ ػ ػػي لح ػ ػ ػػؿ بع ػ ػ ػػض المش ػ ػ ػػكالت ,أو اتخ ػ ػ ػػاذ القػ ػ ػ ػ اررات ,وال ػ ػ ػػذي م ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػػأنو أف ينم ػ ػ ػػي االتجاى ػ ػ ػػات
االيجالبة نحو مادة العموـ.
 -2كم ػ ػ ػػا اف الت ػ ػ ػػدريس وفق ػ ػ ػػا لي ػ ػ ػػذه االس ػ ػ ػػتراتيجية ربم ػ ػ ػػا أت ػ ػ ػػاح الفرص ػ ػ ػػة ام ػ ػ ػػاـ الطمب ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي محاول ػ ػ ػػة
التعػ ػػرؼ عمػ ػػى المشػ ػػكالت التػ ػػي ت ػ ػواجييـ فػ ػػي الواقػ ػػع ,وتوظيػ ػػؼ المعرفػ ػػة التػ ػػي اكتسػ ػػبوىا فػ ػػي حميػ ػػا,
وال ػ ػػذي م ػ ػػف ش ػ ػػأنو أف يزي ػ ػػد م ػ ػػف دافعي ػ ػػتيـ نح ػ ػػو ال ػ ػػتعمـ ,وينم ػ ػػي االتجاى ػ ػػات االيجابي ػ ػػة ل ػ ػػدييـ نح ػ ػػو
مادة العموـ.
وتتفػػؽ نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة كػػؿ مػػف( العضػػيمة( ,)2012,

al

et

Bryce,

 ,)2005دراسة فنونو ( ,)2012ودراسة الخولي (.)2002
 2.3.5مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة :
والتي تنص عمى أنو :ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤αبيف متوسطات
طمبة الصؼ الرابع األساسي في االتجاه نحو العموـ تعزى إلى الجنس.
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كش ػ ػ ػػفت النتػػ ػ ػػائج أف ىنػػ ػ ػػاؾ فػ ػ ػ ػػروؽ ذات داللػػ ػ ػػة إحصػػ ػ ػػائية فػ ػ ػ ػػي اتجاى ػ ػ ػػات طمبػ ػ ػ ػػة الصػػ ػ ػػؼ ال اربػػ ػ ػػع
األساسي نحو مادة العموـ تعزى إلى الجنس ,ولصالح اإلناث مقابؿ الذكور.
بأف ىذه اإلستراتيجية تتيح الفرصة أماـ الطالبات ,وتوفر
ويمكف أف يفسر الباحث ىذه النتيجة ّ
الظروؼ المالئمة لدراسة مادة العموـ العامة في جو مف المرح ,والسرور ,واأللفة ,والمحبة ,والتعاوف
مع بعضيف البعض ,مف خالؿ تفاعؿ الطالبات داخؿ المجموعة مع بعضيف البعض ,مما يؤدي إلى
إزالة حاجز الخوؼ والرىبة مف مادة العموـ ,وبالتالي تتكوف لدييف اتجاىات إيجابية نحو مادة العموـ,
فتصبح مف المواد المحببة إلييف ,بعكس الطريقة االعتيادية التي تشعر فييا الطالبات بالممؿ والضجر
مف المادة الدراسية لما تتصؼ بو مف الروتيف والجمود.
 3.3.5مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة :
والت ػ ػػي ت ػ ػػنص عم ػ ػػى أن ػ ػػو ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة (  )0.05 ≤αب ػ ػػيف
متوسػ ػ ػػطات اتجاىػ ػ ػػات طمبػ ػ ػػة الصػ ػ ػػؼ ال اربػ ػ ػػع األساسػ ػ ػػي نحػ ػ ػػو العمػ ػ ػػوـ تعػ ػ ػػزى إلػ ػ ػػى طريقػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس
والجنس والتفاعؿ بينيما.
كشػ ػ ػػفت النتػ ػ ػػائج أف ىنػ ػ ػػاؾ انػ ػ ػػو ال يوجػ ػ ػػد دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائيا عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى الداللػ ػ ػػة (  )0.05 ≤αبػ ػ ػػيف
متوسػ ػ ػػطات اتجاىػ ػ ػػات طمب ػ ػ ػػة الصػ ػ ػػؼ ال اربػ ػ ػػع األساس ػ ػ ػػي نحػ ػ ػػو العمػ ػ ػػوـ تبعػ ػ ػ ػاً لمتغيػ ػ ػػر التفاعػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػيف
الطريقة والجنس.
وي ػ ػ ػػرى الباح ػ ػ ػػث أف الس ػ ػ ػػبب ف ػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػػؾ ق ػ ػ ػػد يع ػ ػ ػػود إل ػ ػ ػػى أف اس ػ ػ ػػتراتيجية الت ػ ػ ػػدريس المس ػ ػ ػػتخدمة ف ػ ػ ػػي
الت ػ ػػدريس تناس ػ ػػب وت ارع ػ ػػي خص ػ ػػائص الطمب ػ ػػة م ػ ػػف ك ػ ػػال الجنس ػ ػػيف ,حي ػ ػػث ي ػ ػػنغمس الطمب ػ ػػة م ػ ػػف ك ػ ػػال
الجنسيف في التعمـ بشكؿ فاعؿ ,دوف محاباة أو تمييز.
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وتمت ػػاز طريقػ ػػة التػػػدريس المسػػػتخدمة باتاح ػػة الفرصػػػة الكافيػ ػػة لكػ ػػؿ م ػػف المعم ػػـ ,والمػػػتعمـ فػػػي التتػ ػػابع
بخطوات الطريقة كما ىو مبيف اجرائياً بما يالئـ حاجاتيـ ,ورغباتيـ ,وميوليـ.
كم ػ ػ ػػا أف تش ػ ػ ػػابو الظ ػ ػ ػػروؼ البيئي ػ ػ ػػة المحيط ػ ػ ػػة بتطبي ػ ػ ػػؽ الد ارس ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػدى ك ػ ػ ػػال الجنس ػ ػ ػػيف م ػ ػ ػػف حي ػ ػ ػػث
المتغيػ ػرات الدخيم ػػة ,ق ػػد يكػ ػػوف س ػػبباً آخ ػػر ف ػػي عػ ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ف ػػي التفاعػ ػػؿ ب ػػيف طريق ػػة التػ ػػدريس
والجنس.
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 4.5التوصيات واالقتراحات:
في ضوء نتائج الدراسة فإف الباحث يوصي باالتي :
 -0توظيؼ استرتيجية المتشابيات التوليدية في تدريس العموـ .
 -2عق ػ ػػد ال ػ ػػدورات ,والن ػ ػػدوات التدريبي ػ ػػة لممعمم ػ ػػيف ,والمشػ ػ ػرفيف لمتع ػ ػػرؼ ال ػ ػػى االس ػ ػػتراتيجية وخطػ ػ ػوات
تطبيقيا ,ومزاياىا ,وأىميتيا في تنمية التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبة .
 -1تضػ ػ ػػميف منػ ػ ػػاىج العمػ ػ ػػوـ بمجموعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف األنشػ ػ ػػطة التػ ػ ػػي تسػ ػ ػػاعد الطمبػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تنميػ ػ ػػة ميػ ػ ػػارات
التفكير ما وراء المعرفي .
 -4اجػ ػ ػ ػراء المزي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف الد ارس ػ ػ ػػات ,واألبح ػ ػ ػػاث ح ػ ػ ػػوؿ فاعمي ػ ػ ػػة الطريق ػ ػ ػػة بتنمي ػ ػ ػػة التفكي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػا وراء
المعرفي لدى الطمبة في مراحؿ ,ومواد دراسية مختمفة.
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presented at the Annual Meeting of American Educational Studies Association
,Kansas Cit, MO October 23-25.
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استراتيجية المتشابيات التوليدية .

تعريؼ بالطريقة

مفيوـ 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 .

خطوات استراتيجية المتشابيات التوليدية :
وتتمثؿ الخطوات باالتي :

 مرحمة التمييد المعمؽ :

وفييا يقوـ المعمـ بتوفير المواد و االدوات الالزمة لعممية االستقصاء و االكتشاؼ ,واالسئمة التي
سيطرحيا عمييـ,والمفاىيـ التي سيقدميا ليـ ,أو المواقؼ المتناقضة ,و المشكالت التي تمس حياتيـ
اليومية  .وتيدؼ ىذه المرحمة لمتعرؼ الى ما لدى الطمبة مف خبرات سابقة ,ومفاىيـ مشابية لما سيتـ

تعممو ,واثارة النقاش حوليا بما يمكف الطمبة مف التفكير ,و الوعي بما لدييـ مف معارؼ ,وخبرات
سابقة متعمقة بالموضوع.

 مرحمة التركيز المعمؽ:
في ىذه المرحمة يتـ:

 .1توزيع الطمبة في مجموعات صغيرة تضـ ( )6-4طالب.
 .2تقديـ مجموعة األنشطة التي تيدؼ لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة مثؿ اكتساب
المفاىيـ.
 .3توجيو و تركيز انتباه الطمبة إلى المفاىيـ المطموبة ,و تنظيـ خبراتيـ ,ومعارفيـ
السابقة حوليا ,و التفكير فييا بشكؿ عميؽ يمكنيـ مف التوصؿ لممفاىيـ االخرى
المشابية لممفيوـ المطروح.
 .4إجراء المقارنات بينيا لمتعرؼ الى أوجو الشبو بيف المفاىيـ ,وكذلؾ نقاط االختالؼ
فيما بينيا ,مف خالؿ طرح األسئمة عمييـ ,ومساعدتيـ في تجاوز الصعوبات التي
تواجييـ .
 .5متابعة عمؿ الطمبة في المجموعات أثناء اندماجيا في أداء المياـ التعميمية المطموبة.

ويتمثؿ دور الطالب:
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 .1بالتعرؼ الى المفاىيـ الجديدة مف خالؿ العمؿ في مجموعات لمقياـ بالميمات و
االنشطة المختمفة.
 .2محاولة الربط بيف تمؾ المفاىيـ الجديدة وما لديو مف خبرات سابقة ,وايجاد المفاىيـ
المشابية ليا ,واجراء المقارنات فيما بينيا .
 مرحمة التحدي المعمؽ :
وفييا يتـ:

 .1تمكيف الطمبة مف التفكير في نتائج اعماليـ التي توصموا الييا مف القياـ بالنشاطات ,والميمات
المختمفة.
 .2القياـ بعرض ,والتحدث عنيا اماـ باقي زمالئو مف خالؿ إتاحة الفرصة لمطمبة لمتعبير عف
وجيات نظرىـ المختمفة ,والنتائج التي توصموا الييا مف القياـ بالنشاطات ,والميمات المختمفة.
 .3إعادة تقديـ المصطمحات العممية ,والتحدي بيف ما كاف يعرفو المعمـ في الطور التمييدي وما
توصؿ إليو في نياية ىذه المرحمة بطريقة يمخص فييا معرفتو حوؿ المفاىيـ الجديدة .

ويتمثؿ دور المعمـ فييا عمى :
اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائجيـ ,و مناقشتيا ,بحيث يعرض الطمبة نتائجيـ ,ومناقشتيا مع

باقي الطمبة ,لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة .

ومف ثـ يقوـ بإعادة طرح المصطمحات ,والتي تشكؿ المفاىيـ المستيدفة بحيث تشكؿ تحدي مع ما

لدى الطمبة مف خبرات ,ومفاىيـ سابقة .
مرحمة التطبيؽ :

تعتمد ىذه المرحمة عمى قياـ الطالب :

 .1بالتفكير في المعرفة التي توصؿ الييا ,وكيفية توظيؼ ما توصؿ اليو مف خبرات ومفاىيـ
خالؿ المراحؿ السابقة في مواقؼ جديدة ,أو مشكالت حياتية تمس واقعو تستخدـ فييا
المفاىيـ كأدوات وظيفية لحؿ تمؾ المشكالت .
 .2والتوصؿ الى تطبيقات ,ونتائج جديدة في مواقؼ حياتية مختمفة.

ويتمثؿ دور المعمـ فييا:
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بمساعدة الطالب ,وتوجييو لمتفكير في مجموعة مف المواقؼ ,واألنشطة التي تمكف الطالب مف

توظيؼ المفاىيـ ,والمعرفة التي اكتسبيا في تجاوز تمؾ المواقؼ ,و حميا .
دور المعمـ في استراتيجية المتشابيات التوليدية :

 التعرؼ إلى خبرات الطمبة السابقة المرتبط بالموضوع والتفكير بيا مف خالؿ طرحاالسئمة عمييـ .

 القياـ بالتخطيط المسبؽ ,والدقيؽ حوؿ كيفية تعممي الطمبة لممفاىيـ مف خالؿ الطريقةىذه االستراتيجية .

 -توجيو الطمبة ,وارشادىـ خالؿ مراحؿ الطريقة ,وخطواتيا المتعددة.

 تشجيع الطمبة عمى التفكير في ما لدييـ مف خبرات و مفاىيـ سابقة متعمقة بالمفيوـالجديد لممحاولة في إيجاد ما تشابو لدييـ مف مفاىيـ .

 إثارة دافعية الطمبة وتشويقيـ لموضوع التعمـ بما يمكنيـ مف االنخراط في أداء المياـو النشطة المطموبة لمتوصؿ الى المفيوـ المطموب .

 -تقسيـ الطمبة وتوزيعيـ في مجموعات بما يمكنيـ مف تحقيؽ التعمـ المطموب .

 تشجيع الطمبة عمى التفكير في المفاىيـ المماثمة لممفيوـ المراد تعممو ,وعقد المقارناتبينيا ,لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة.

 توفير البيئة الصفية المناسبة لمقياـ بالمياـ ,واألنشطة المختمفة ,و عرض النتاجاتالمختمفة التي توصموا الييا .

 إثارة تفكير الطمبة حوؿ المعرفة في مراحؿ الطريقة مف خالؿ طرح االسئمة المختمفةعمييـ لمتمكف مف تنظيـ معارفيـ ,وخبراتيـ المختمفة حوؿ المفيوـ .

 مساعدة الطمبة عمى التفكير في المواقؼ ,والخبرات التي يمكف مف خالليا تطبيؽ ماتعمموه مف مفاىيـ و معارؼ جديدة لمقياـ بحميا .

دور الطالب في استراتيجية المتشابيات التوليدية :

 التفكير في مفاىيـ ,وعالقات متشابية بالمفيوـ الجديد . تنظيـ المعارؼ ,والخبرات السابقة المتعمقة بالموضوع ,وايجاد الراوبط فيما بينيا.-

التفكير بكيفية القياـ بأداء األنشطة و الميمات المطموبة لمتوصؿ لمنتاجات المطموبة بمساعدة

المعمـ .

 -التفكير في المفاىيـ المشابية لممفيوـ الجديد ,والقياـ بعقد المقارنات فيما بينيا.

 القياـ بصياغة النتائج التي توصموا الييا في المجموعات بعد التفاوض فيما بينيـ تمييدالعرضيا أماـ باقي الطمبة .
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 تجاوز حدود التعمـ الى ماوراء التعمـ ,ويعبر حدود المعرفة الى ما وراء المعرفة ,وىذا ما يعنياستم اررية لمتعمـ في الحصوؿ الى مزيد مف التعمـ .

 التفكير في كيفية توظيؼ المفاىيـ المتعممة في مواقؼ ,وخبرات جديدة ,واجراء التعديالتالالزمة في ضوئيا.
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ارشادات لممعمـ
تضمف ىذا الدليؿ مجموعة مف العناصر التي يعتقد الباحث أنيا ستساعد المعمـ عمى تطبيؽ الطريقة

بالشكؿ المطموب .

وفيما يأتي توضيح ألىـ ىذه العناصر :

االىداؼ المراد تحقيقيا  :حيث تمت صياغة االىداؼ التي يعتقد الباحث مالءمتيا لمجموعة المراد
تدريسيا باستخداـ االستراتيجية .

المحتوى التعميمي :حيث قاـ الباحث باختيار الوحدة السادسة مف كتاب العموـ العامة لمصؼ الرابع
لمفصؿ الدراسي الثاني و التي تحتوي عمى أربعة دروس.

طريقة التدريس :عرض المحتوى التعميمي باستخداـ استراتيجية المتشابيات التوليدية المبينة في

الدليؿ.

المواد اإل ثرائية :والتي تتضمف أوراؽ عمؿ  ,فيديوىات  ,اسئمة  ,قاـ الباحث بإعدادىا وتزويد المعمـ
بنسخة منيا.

خطط التدريس اليومية :حيث تضمف الدليؿ الخطط اليومية المالئمة والطريقة التي يراد تدريس
المحتوى بيا.
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توزيع الحصص عمى دروس الوحدة .
الرقـ

الموضوع

عدد الحصص

1

أىمية الضوء ومصادره

3

2

سموؾ الضوء

3

3

العدسات

4

4

العيف و الرؤية

4
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الصؼ  :الرابع االساسي

العنواف  :أىمية الضوء

عدد الحصص3 :

الفترة الزمنية  :مف

المبحث  :العموـ العامة

ومصادره

/ /

2015

/

2015/

 oاألىداؼ :
يتوقع مف الطالب بعد إنياء الدرس أف يكوف قاد ار عمى :

استنتاج أىمية الضوء .

تصنيؼ مصادر الضوء .

 oالوسائؿ التعميمية
مصباح

شمعة

سراج

كيربائي

الواح

نباتيف

مصباح

كرتوف

مختمفيف

غاز

 oالخبرات السابقة  :معرفة أف الشمس و الكيرباء مف مصادر الضوء .
 oمراحؿ تنفيذ الدرس وفؽ االستراتيجية .


التمييد المعمؽ :

استدعاء خبرات الطمبة السابقة حوؿ الموضوع مف خالؿ عرض موقؼ محير وىو إطفاء األضواء

جميعيا داخؿ الصؼ بحيث تصبح رؤية االشياء صعبة .
دور المعمـ

دور الطالب

طرح االسئمة عمى الطمبة مثؿ:

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع لطرح

 -ما أىمية الضوء في حياتنا؟ كيؼ نشاىد االشياء

االجابات

مف حولنا؟ لماذا التكوف الرؤية في الميؿ واضحة كما التوصؿ الى الطرؽ التي يمكف مف خالليا

في النيار؟ ما أىمية الضوء في حياتنا؟

طرح الموقؼ المشابو وىو انقطاع الكيرباء في البيت
ليال ومناقشة الطمبة فيو .

031

انارة البيت.

 مرحمة التركيز المعمؽ :
التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
دور المعمـ

دور الطالب

توزيع الطمبة في مجموعات .

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لمصادر الضوء

المتابعة مع الموقؼ المشابو السابؽ .

المشابو

اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات تنظيـ خبراتو السابقة في كيفية التصرؼ بالموقؼ
استخداـ الطريقة المناسبة لمتعرؼ الى مصدر

الضوء
التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة عمى

التوصؿ لمصادر الضوء و اعادة ترتيبيا لدييـ

الطمبة مثؿ مف أيف يأتي الضوء ؟ وما ىي

التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا

تنفيذ نشاط رقـ( )1ص. 30

فييا

الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير

مصادره؟

تنفيذ نشاط رقـ( )2ص . 32

عرض فيديو قصير حوؿ مصادر الضوء .

عرض مجموعة مف مصادر الضوء لمتوصؿ الى
تصنيفيا الى مصادر طبيعية و صناعية .


مرحمة التحدي المعمؽ :
ترتيب النتائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .

دور المعمـ

دور الطالب

توجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا

التفكير في النتائج التي توصموا الييا مف

اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ

خالؿ مناسبتيا لمموقؼ .

تعريؼ الطمبة بكيفية القياـ بعرض النتائج أماـ الطمبة.

تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى

توفير االدوات و الوسائؿ الالزمة لعرض النتائج.

زمالئيـ

استخداـ الطريقة المناسبة لعرض النتائج

 مرحمة التطبيؽ المعمؽ :
030

استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في
الحياة العممية .
دور المعمـ

دور الطالب

طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية التي

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ المشكال

التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي

حؿ السؤاؿ  4ص . 34

حؿ المشكالت و المواقؼ .

يمكف أف تواجو الطمبة وكيفية حميا

توزيع ورقة عمؿ رقـ (.)1

ت و المواقؼ .

توصؿ الييا الطالب بشكؿ يسمح لو بتوظيفيا في

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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الصؼ  :الرابع االساسي

العنواف  :سموؾ الضوء

عدد الحصص4 :

الفترة الزمنية  :مف

2015

المبحث  :العموـ العامة
/ /

/

2015/

 oاألىداؼ :
 oيتوقع مف الطالب بعد إنياء الدرس أف يكوف قاد ار عمى :
استنتاج مسار الضوء .

توضيح استخدامات المرايا في الحياة اليومية .

تصنيؼ المواد الى شفافة و معتمة .
توضيح المقصود باالنكسار .

توضيح دور المنشور في تحميؿ و تركيب الضوء .

 oالخبرات السابقة  :نفاذية الضوء مف خالؿ بعض المواد .
 oالوسائؿ التعميمية
منشور

خرطوـ

لوح

زجاجي

ماء

زجاجي

المرايا

lcd

مواد

قرص

مجسـ الكرة

معتمة

نيوتف

االرضية

 oمراحؿ 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 المعمـ

دور الطالب

طرح االسئمة عمى الطمبة مثؿ :

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع لطرح

ىؿ يمكف رؤية االشياء في الجية المقابمة ؟ ولماذا ؟

االجابات

تنفيذ نشاط الحواجز مع الطمبة ومف مناقشة الطمبة في

الموقؼ مف حيث ااتجاه السير /الحركة بشكؿ مستقيـ
لمتوصؿ لسموؾ الضوء  .تثبيت اجابات الطمبة
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التوصؿ لنفاذية الضوء مف خالؿ النوافذ و
عدـ نفاذيتو مف خالؿ الجدراف

 مرحمة التركيز المعمؽ :
التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
دور المعمـ

دور الطالب

توزيع الطمبة في مجموعات .

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لمسار الضوء ,و

في كؿ نشاط مف االنشطة لمتوصؿ الى النتاجات

تنظيـ خبراتو السابقة المتعمقة بالموضوع وذلؾ

المتابعة مع المواقؼ المشابو وىو انتقاؿ لعبة

المعمـ .

لمطرؼ الثاني .

استخداـ الطريقة المناسبة لمتعرؼ الى مكونات

اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات انواع المواد بحسب نفاذية الضوء منيا .
المطموبة .

االطفاؿ ( في مكاف ممئ بالحواجز) لموصوؿ

بالتفكير و االجابة عمى االسئمة التي يطرحيا

توضيح استخدامات المرايا في الحياة اليومية .

انكسار المسطرة  ,و تحميؿ السيارة الى المكونة

الضوء.

تنفيذ نشاط رقـ ( )1ص . 35لمتوصؿ لسموؾ

التعرؼ الى الوسط الذ ينتقؿ فيو الضوء بالمقارنة

تنفيذ نشاط رقـ ( )2ص . 37الستنتاج كيفية

التوصؿ لمكونات الضوء مف خالؿ تحميمو

انعكاس الضوء .

بالمنشور .

ليا .

الضوء .

يفسر سبب انكسار الضوء في الماء .

مع غيرة مف األشياء مثؿ الصوت .

مناقشة الطمبة في استخدامات المرايا في الحياة

التفكير في االجابات و النتائج التي توصموا الييا

اليومية مف خالؿ عرض فيديو عمى الطمبة .

.

تنفيذ نشاط رقـ ( )4لمتوصؿ الى نفاذية الضوء .

التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا

الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير

تشجيع الطمبة عمى التفكير في االجابات و النتائج فييا .

التي توصموا الييا مف خالؿ االسئمة مثؿ ىؿ

النتائج التي توصمتـ الييا صحيحة ؟ كيؼ يمكننا

االستفادة منيا في الحياة الواقعية ؟.

تصنيؼ المواد المختمفة بحسب نفاذيتيا لمضوء .

متابعة الطمبة خالؿ العمؿ في مجموعات ألداء

المياـ و االنشطة المطموبة .

التوصؿ الى مفيوـ االنكسار مف خالؿ تنفيذ

نشاط رقـ( )5ص .42

034

استخداـ المنشور في التعرؼ الى ألزاف الطيؼ

المختمفة مف خالؿ تنفيذ نشاط رقـ ( )6ص 43
.

التعرؼ لموف االبيض الناتج عف دوراف قرص
نيوتف وتنفيذ نشاط رقـ (  )7ص . 44

حؿ سؤاؿ رقـ ( )3ص . 47


مرحمة التحدي المعمؽ :
ترتيب النتائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .

دور المعمـ

دور الطالب

توجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا

التفكير في النتائج التي توصموا الييا مف خالؿ

اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ.

تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى زمالئيـ .

لعرضيا أماـ الطمبة .

مناسبتيا لمموقؼ .

استخداـ الطريقة المناسبة لعرض النتائج.

 مرحمة التطبيؽ المعمؽ :
استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في
الحياة العممية .
دور المعمـ

دور الطالب

طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ المشكالت

التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي توصؿ

حؿ سؤاؿ رقـ (  ) 4ص . 47

المشكالت و المواقؼ .

التي يمكف أف تواجو الطمبة وكيفية حميا .
تنفيذ ورقة عمؿ رقـ ( . ) 2

و المواقؼ .

الييا الطالب بشكؿ يسمح لو بتوظيفيا في حؿ

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 .
الصؼ  :الرابع االساسي

العنواف  :العدسات
035

المبحث  :العموـ العامة

الفترة الزمنية  :مف

عدد الحصص4:

/ /

2015

/

2015/

 oاألىداؼ :
يتوقع مف الطالب بعد إنياء الدرس أف يكوف قاد ار عمى :
توضيح المقصود بالعدسات .
يبيف أنواعيا .
المقارنة بيف العدسات .
إعطاء أمثمة عمى استخداماتيا في الحياة اليومية .
 oالوسائؿ التعميمية :
عدسات

Lcd

قطع

ماء

قنينة

مجير

كامي ار

تمسكوب

كرتوف

 oمراحؿ 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 المعمـ

دور الطالب

عرض صورة لشخص يمبس نظارة طبية ومف ثـ

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع لالجابة

طرح االسئمة عمى الطمبة لتشجيعيـ عمى التفكير

عمى االسئمة .

في معرفتيـ السابقة ,مثؿ  :لماذا يمبس النظارة؟
ما أىمية النظارة لو ؟ مما تتكوف النظارة ؟

التوصؿ لمعنواف ( العدسات ) .

 مرحمة التركيز المعمؽ:

036

التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
دور المعمـ

دور الطالب

توزيع الطمبة في مجموعات .

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لمفيوـ العدسات .

و االنشطة .

العدسات في الواقع .

اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات تنظيـ خبراتو السابقة العطاء أمثمة الستخدامات
استخداـ الطريقة المناسبة لمتوصؿ لمفروؽ بيف

متابعة الطمبة اثناء تنفيذ االنشطة المطموبة

العدسات
التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة عمى

اعطاء امثمة حوؿ استخداـ العدسات في الحياة

الطمبة

اليومية .

مثؿ ىؿ ىنالؾ أجيزة أخرى تستخدـ فييا

التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا

عرض فيديو الستخدامات العدسات في الحياة

فييا .

الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير

العدسات ؟

اليومية ومناقشة الطمبة .

تنفيذ نشاط رقـ ( )1ص . 49

تنفيذ نشاط رقـ ( ) 2ص . 50


مرحمة التحدي المعمؽ:
ترتيب النتائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .

دور المعمـ

دور الطالب

توجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا

التفكير في النتائج التي توصموا الييا مف خالؿ

لعرضيا

مناسبتيا لمموقؼ .

اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ

تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى زمالئيـ .

متابعة الطمبة مف خالؿ طرح االسئمة عمييـ .

استخداـ الطريقة المناسبة لعرض النتائج .

توزيع ورقة عمؿ رقـ (. )3

 مرحمة التطبيؽ المعمؽ:
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استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في
الحياة العممية .
دور المعمـ

دور الطالب

طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية التي

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ

توزيع ورقة عمؿ عمى الطمبة .

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي

يمكف أف تواجو الطمبة وكيفية حميا .

خؿ سؤاؿ رقـ ( )3ص . 52

المشكالت و المواقؼ .

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
.

038

الصؼ  :الرابع االساسي
عدد الحصص3:

العنواف  :العيف و الرؤية
/ /

الفترة الزمنية  :مف

2015

المبحث  :العموـ العامة
/

2015/

 oاألىداؼ :
 oيتوقع مف الطالب بعد إنياء الدرس أف يكوف قاد ار عمى:
توضيح مفيوـ العيف.
بياف وظائؼ العيف.
التعرؼ إلى أجزائيا.
تفسير الخداع البصري.
التوصؿ لطرؽ المحافظة عمى العيف.
 oالوسائؿ التعميمية:
Lcd

نموذج

لوحة اجزاء

العيف

العيف

كامي ار

 oالخبرات السابقة :الحواس الخمس  /بعض وظائؼ العيف .
 oمراحؿ تنفيذ الدرس وفؽ االستراتيجية .


التمييد المعمؽ:

استدعاء خبرات الطمبة السابقة حوؿ الموضوع مف خالؿ عرض فيديو يبيف الحواس الخمس و

وظائفيا .

دور المعمـ

دور الطالب

طرح االسئمة عمى الطمبة مثؿ :بماذا نرى االشياء؟

ترتيب معرفتو السابقة حوؿ الموضوع

كيؼ نرى االشياء؟

لمتوصؿ لالجابات.

عرض فيديو لمعيف عمى الطمبة ومناقشة الطمبة

بمحتواه.

039

 مرحمة التركيز المعمؽ:
التوصؿ لمنتاجات المطموبة مف خالؿ أداء االنشطة و الميمات .
دور المعمـ

دور الطالب

توزيع الطمبة في مجموعات .

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لممقصود بالعيف .

اعطاء الطمبة االدوات الالزمة بحسب المجموعات تنظيـ خبراتو السابقة لمتوصؿ لوظائؼ العيف .

و المياـ المطموبة .

معرفة االجزاء التي تتكوف منيا العيف ووظيفة كؿ

عرض الكامي ار عمى الطمبة لمتعرؼ الى اجزائيا

جزء مف االجزاء .

التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة .

التعرؼ الى مدى مناسبة النتائج التي توصموا

التوصؿ لطرؽ المحافظة عمى العيف .

المشابية لمعيف .

الييا و الموقؼ المطروح مف خالؿ اعادة التفكير

تنفيذ نشاط رقـ ( ) 1ص  53لمتعرؼ ألجزاء

فييا .

العيف .

عرض فيديو اماـ الطمبة حوؿ كيفية المحافظة

عمى العيف .

حؿ السؤاؿ رقـ (  ) 2ص . 56


مرحمة التحدي المعمؽ:
ترتيب النتائج لعرضيا اماـ باقي الطمبة .

دور المعمـ

دور الطالب

توجيو الطمبة لكيفية ترتيب وتنظيـ النتائج تمييدا

التفكير في النتائج التي توصموا الييا مف خالؿ

اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لعرض نتائج أعماليـ

تنظيـ النتائج تمييدا لعرضيا عمى زمالئيـ

لعرضيا

مناسبتيا لمموقؼ .

استخداـ الطريقة المناسبة لعرض النتائج .

041

 مرحمة التطبيؽ المعمؽ:
استخداـ النتائج التي توصموا الييا كأدوات و ظيفية لحؿ المشكالت أو المواقؼ المختمفة في
الحياة العممية .
دور المعمـ

دور الطالب

طرح بعض المواقؼ و المشكالت الحياتية التي

العمؿ في مجموعات لمتوصؿ لكيفية حؿ

يمكف أف تواجو الطمبة وكيفية حميا

المشكالت و المواقؼ .

التوجيو و االرشاد مف خالؿ طرح االسئمة .

تنظيـ خبراتو السابقة و الخبرات الجديدة التي

حؿ السؤاؿ رقـ (  )4( ) 3ص . 56

توصؿ الييا الطالب بشكؿ يسمح لو بتوظيفيا في

توزيع ورقة عمؿ عمى الطمبة رقـ ( .) 3

حؿ سؤاؿ رقـ (  )4ص . 59

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
.

040

ممحؽ( :)2اختبار التفكير ما وراء المعرفة:
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الموضوع  :اختبار التفكير ماوراء المعرفي
تعميمات االختبار:
 عزيزي الطالب/ة ىيا نق ار التعميمات األتيو قبؿ البدء في اإلجابة . يشتمؿ االختبار عمى ( )01سؤاال مقاليا . يرجى كتابة اإلجابة في الفراغ المخصص ليا بشكؿ واضح. مجموع العالمات(.)41 الزمف المحدد لالختبار ( )61دقيقة . عدد صفحات االختبار ( )4صفحات .شاكريف لمعمميكـ ,ولكـ حسف التعاوف مع تمناتي لكـ بالنجاح ,و التوفيؽ .
الباحث :ناصر الجباريف
االسـ :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ /الشعبة ( )

045

 .1تأمؿ الصور األ تيو وأجب عف االسئمة التي
تمييا

أي النبتتيف تتوقع أف تنمو .
النبتة في الوعاء رقـ (. )1
أـ النبتة في الوعاء رقـ (. )2
ولماذا ؟
السبب ػ ػ ػ ػ ػ ػ
الوعاء رقـ ( ( )1في غرفة مظممة) الوعاء رقـ ( )2
 .2صنؼ مصادر الضوء األتيو إلى مصادر ضوء صناعية ومصادر ضوء طبيعية مع ذكر السبب:
الشمس  /مصباح الكاز  /المصباح الكيربائي  /النجوـ  /مصباح الزيت  /البرؽ
مصادر ضوء طبيعية

مصادر ضوء صناعية

السبب

السبب

 .3يريد أحمد مشاىدة الشمعة باستعماؿ األ نبوب فما الوضعية التي تقترحيا عميو إلمساؾ
األ نبوب بحيث يتمكف مف رؤية الشمعة مف خاللو ؟ ولماذا ؟
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ارسـ الوضعية التي تقترحيا ىنا :

صفحة رقـ ( ) 1

 .4في الشكؿ المجاور :

043

أي الطالبيف األ تييف سوؼ يتمكف مف رؤية الشمعة أحمد أـ محمد ولماذا ؟
ػػػػػػػػػػػػػػ
السبب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5فً الصورة المقابلة تظهر صورة أمل بالمرأة فما السبب ؟
السببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



وما الشكل الذي ٌمثل سبب رؤٌة السٌدة نفسها فً المرأة.
ولماذا ؟
-2

-1



 






السبب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .6أتأمل الصور المجاورة التً تظهر فٌها الظالل خلف االشخاص .
لماذا تظهر الظالل خلفهم وال تظهر أمامهم ؟
السبب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االقتراحاألول:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
االقتراحالثاني:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
االقتراحالثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ٌ .8رٌد علً أن ٌرتب شعره ,لذلك فهو بحاجة لرؤٌته ,لذلك تناول كتاب اللغة العربٌة للنظر
فٌه وترتٌب شعره .
فهل تتوقع أن ٌتمكن من رؤٌة شعره ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السبب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .9تأمل الشكل االتً الذي ٌمثل سمكة فً حوض ٌنظر الٌها فادي
من الخارج .وأجب عن االسئلة التً تلٌه :
كم صىزة تظهس للسمكت فٍ الشكل ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا تسمً هره الظاهسة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولماذا تحدث ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتسح تجازبا أخسي َمكن عملها بحُج َظهس فُها الجسم فٍ أكثس من مىقع بالماء ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضع فارس قنٌنة ماء فارغة مصنوعة من الزجاج فً كٌس بالستٌكً وتركها
.01
على الشباك وعندما عاد ألخذها الحظ ان الكٌس البالستٌكً من تحت القنٌنة قد احترق
محدثا ثقبا فً الكٌس .
فما السبب فً ذلك ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٌستطٌع اإلنسان باستعمال المجهر أن ٌرى األجسام الصغٌرة
.00
التً ال ٌتمكن من رؤٌتها بالعٌن .
فما السبب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


اقترح أمثلة ألجهزة تمكن اإلنسان من رؤٌة أجسام أخرى ال ٌستطٌع رؤٌتها بسبب بعدها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ٌحتاج سائق السٌارة لرؤٌة السٌارات و األشٌاء التً خلفه لذلك توضع كامٌرا
.02
خلف السٌارة .
فما نوع العدسة التً ٌجب استخدامها فً الكامٌرا ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وما السبب فً استخدامها:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


ماذا تتوقع أن ٌحدث :
.01
عند استعمال العدسات المقعرة فً القراءة  :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عند الجلوس باستمرار بالقرب من الحاسوب للعب علٌه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اذا نفذت مصادر الضوء الصناعٌة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انتيت االسئمة
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ممحؽ رقـ( :)3مقياس االتجاه نحو العموـ.
عزيزي الطالب/ة اضع بيف يديؾ/ي مقياس االتجاه نحو العموـ ,والذي يشتمؿ عمى (  )21فقرة ,لذا
أرجو منكـ اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة بكؿ صدؽ ,وموضوعية حتى تعبر اإلجابات عف الوقع
الحقيقي.
يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف  :أثر استراتيجية مقترحة مبنية عمى استراتيجيتي المتشابيات و

التوليدية في التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ الرابع االساسي واتجاىاتيـ نحو العموـ.

وقد وضع ىذا المقياس ألجؿ البحث العممي في قياس اتجاىؾ الشخصي نحو مادة العموـ العامة,

وستجد مجموعة مف العبارات التي تتعمؽ بمادة العموـ 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

عالمة ( √ ) تحت اإلجابة التي تراىا مناسبة مف وجية نظرؾ .كما في المثاؿ األتي :
السقم

-1

بدزجت
كبُسة
جدا

العبازة

أحب مادة العموـ ألنيا مادة ممتعة .

بدزجت
كبُسة

ال أدزٌ

بدزجت
قلُلت

√

الحظ أف الطالب الذي أوضح رأيو في العبارة السابقة بأنو موافؽ وبشدة فيو متأكد مف حبو لمادة
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 .

 تدرج اإلجابة في المقياس يعبر عف نسبة موافقتؾ او عدـ موافقتؾ عمى العبارة .
 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 اق أر العبارات في الصفحات األتيو جيدا وأجب عمييا بعناية .
مع خالص االحتراـ و التقدير
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بدزجت
قلُلت جدا

القسـ األوؿ :

الرجاء وضع اشارة ( √ ) مقابؿ الحالة التي تنطبؽ عميؾ :
الجنس :

أنثى

ذكر

..

القسـ الثاني  :الفقرات

رجاء وضع اشارة ( √ ) تحت االجابة التي تناسبؾ .

السقم

بدزجت
كبُسة
جدا

العبازة

-1

أتمنى أف تكوف اكثر الحصص الدراسية عموـ .

-2

أفضؿ حصص المواد األخرى عمى حصص العموـ .

-3

أتمنى إلغاء حصص العموـ مف الجدوؿ الدراسي .

-4

أتابع برامج التمفزيوف التي تتناوؿ الموضوعات العممية.

-5

أحب أف أسأؿ عف كؿ موضوع في دروس العموـ.

-6

تعرفني حصص العموـ بأشياء كثيرة بحياتي.

-7

أتمنى أف أدرس تخصص عممي في المستقبؿ .

-8

تسيـ حصص العموـ في زيادة التعاوف بيف الطالب .

-9

أرى أف تعمـ العموـ ضرورة لكؿ فرد .

 -10أرى أف العموـ قد ساعدت في اكتشاؼ اشياء كثيرة
ساىمت في راحتنا.

 -11أحب التفكير في الموضوعات العممية في الكتاب.
 -12أكره مادة العموـ الشتماليا عمى فروع متعددة .
 -13العموـ ال تفيدنا في حياتنا وانما تجعميا أكثر صعوبة .
 -14أتمنى أف يكوف ىناؾ عمماء فمسطينيوف في مجاالت
العموـ المختمفة.

 -15أحب أف أبحث عف موضوعات العموـ في االنترنت.
 -16أتمنى أف نتقدـ في مجاؿ العموـ حتى نكوف مثؿ الدوؿ
المتقدمة .

048

بدزجت
كبُسة

ال أدزٌ

بدزجت
قلُلت

بدزجت
قلُلت جدا

 -17أرى ضرورة تقميص عدد حصص العموـ المدرسية .
 -18أكره دراسة موضوعات العموـ في وقت فراغي .
 -19أشعر بالضيؽ لعدـ توجيو المعمـ أسئمة لي في حصة
العموـ.
 -20أشعر بالمتعة أثناء دراستي لحصص العموـ العامة.
انتيت العبارات
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ممحؽ رقـ( :)4قائمة أسماء المحكميف .
( ااالختبار  /مقياس االتجاه  /دليؿ المعمـ  /تحميؿ المحتوى ) .
رقـ

اسـ المحكـ

المؤىؿ

تحكيـ

االختبار

االستبانة

2

د .معيف جبر

دكتىراه

√

√

√

1

أ.د .محمد شاىيف

دكتىراح

√

√

√

√

3

د .عفيؼ زيداف

√

√

√

√

4

د .إيناس ناصر

√

√

√

√

5

د.محسف عدس

√

√

√

√

6

أ .جناف أبو جودة

√

√

√

√

7

أ .أسامة اقطيط

√

√

√

√

8

أ .نبيؿ صبيح

√

√

√

√

9

أ .ذكريات الطرشاف

√

√

√

√

المحكـ

العممي

دكتىراح
دكتىراح
دكتىراح

مبجستير
مبجستير
مبجستير
مبجستير
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تحكيـ

تحكيـ الدليؿ

التعميمي

تحكيـ تحميؿ

√

المحتوى

ممحؽ رقـ( :)5كتاب اقرار البحث.
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ممحؽ رقـ( :)6كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية و التعميـ لممدرسة.
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ممحؽ رقـ( :)7كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية و التعميـ لممدرسة.
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ممحؽ رقـ( :)8معامؿ الصعوبة والتمييز الختبار تنمية التفكير ما وراء المعرفي .
معامؿ الصعوبة
0448

معامؿ التمييز
0441

رقـ السؤاؿ
الثاني

0439

0451

الثالث

047

044

الرابع

0477

الخامس

0477

0.35
0432

السادس

045

048

السابع

0473

0438

الثامف

045

043

التاسع

0456

0439

العاشر

0441

0439

الحادي عشر

045

043

الثاني عشر

048

045

الثالث عشر

045

045

األوؿ

054

فهرس الجداول

-:
عنواف الجدوؿ

رقـ

رقـ

الصفحة
74

الجدوؿ
243

توزيع أفراد العينة عمى المجموعات التجريبية و الضابطة

143

توزيع فقرات االختبار حسب مستويات Timss

77

343

تصميـ الدراسة

81

244

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة

86

الدراسة عمى االختبار القبمي و البعدي تبعا لمتغيري طريقة التدريس
والجنس
144

نتائج تحميؿ التغاير( )ANCOVAالستجابات أفراد عينة تبعا لطريقة

87

التدريس ,و الجنس والتفاعؿ بينيما .
344

المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الستجابات
المتوسطات الحسابية
ّ
أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير طريقة التدريس.

88

444

المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الستجابات
المتوسطات الحسابية
ّ
أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس.

88

544

المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الستجابات
المتوسطات الحسابية
ّ
أفراد عينة الدراسة تبعا لمتفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس.

89

644

المتوسػ ػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػ ػػابية واالنح ارفػ ػ ػ ػػات المعياريػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػتجابات أف ػ ػ ػ ػراد

92

عين ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى االختب ػ ػ ػػار القبم ػ ػ ػػي و البع ػ ػ ػػدي تبع ػ ػ ػػا لمتغي ػ ػ ػػري

طريقة التدريس والجنس .
744

نتائج تحميؿ التغاير( )ANCOVAالستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا

844

المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية التجاىات
المتوسطات الحسابية
ّ
طمبة الصؼ الرابع األساسي نحو مادة العموـ تبعا لطريقة التدريس.

91

944

المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية التجاىات
المتوسطات الحسابية
ّ
أفراد عينة الدراسة تبعا لمجنس.

93

91

لطريقة التدريس ,و الجنس والتفاعؿ بينيما.
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فهرس المالحق

:

رقـ الممحؽ عنواف الممحؽ
2
الدليؿ التعميمي (دليؿ المعمـ وفؽ اتسراتيجية المتشابيات التوليدية).

رقـ الصفحة
211

1

اختبار التفكير ما وراء المعرفة.

241

3

مقياس االتجاه نحو العموـ .

247

4

قائمة أسماء المحكميف .

250

5

كتاب اقرار البحث.

252

6

كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية والتعميـ لممدرسة.

251

7

كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية والتعميـ لممدرسة.

253

8

معامالت الصعوبة والتمييز.

254
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