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  :ممخصال
ية التفكير ماوراء تنم في التخيؿ الموجو استراتيجيةىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى " اثر 

 "المعرفي لدى طبلب الصؼ الثاني المتوسط 
رضيات صفرية خضعت لمتجريب، استخدـ الباحث ولتحقيؽ ىدؼ البحث وضع الباحث ثبلث ف

 تويف المتكافتيف )مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة(، لمبلئمالمجموعت التصميـ التجريبي ذو
مديرية مر عبداهلل التطبيقة ( التابعة لمف ثانوية )عا قصدياً عينة الدراسة  وتـ اختيارالغراض البحث، 

طالبًا في ( 33( طالباً بواقع )44تربية نينوى لتكوف مجااًل لتنفيذ التجرية وبمغ عدد تبلميذ عينة البحث)
المجموعتيف احصائيًا باستعماؿ مربع كاي  وعتيف، وقد كافأ الباحث بيف طبلبموعة مف المجمكؿ مج

الزمني لمطبلب محسوب باألشير، مستوى التعميمي لبَلباء  العمر : )في االختبار في المتغيرات اآلتية
متفكير ماوراء ،المستوى التعميمي لؤلميات ،التكافؤ في المعدؿ العاـ ،التكافؤ في االختبار القبمي ل
 المعرفي ( ولـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف في ىذه المتغيرات. 

متفكير ماوراء المعرفي ًا لمقياس اعد الباحثولتحقيؽ ىدؼ البحث واختبار فرضيات تتطمب مف      
( فقرة وقد 44و النيائية مف ))دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، مطمقًا( والذي تكوف بصيغتالخمس بدائؿ ذي 

( ، وتـ استخراج القوة 2.8.0) وثباتوبمغ معامؿ %( مف الخبراء 88حصؿ عمى نسبة اتفاؽ )
 .لو التمييزية 

باستراتيجة التخيؿ الموجو  حيث درس المجموعة التجريبية و قد قاـ الباحث بتدريس المجموعتيف بنفسو
مقياس التفكير ماوراء المعرفي عمى طبلب  ؽطبو ، والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية

نظاـ الرـز  استخداـبإحصائيًا  تحمييابوقاـ البيانات  وجمع .في نياية التجربة مجموعتي البحث
 ، وقد أظيرت النتائج ما يأتي :SPSSاالحصائية 
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موعتيف البعدي لممجلبلختبار ( )التفكير ما وراء المعرفيداللة إحصائية في  وجود فرؽ ذوػػػػ ي.
التجريبية والضابطة  ولصالح المجموعة التجريبية , وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية 

 البديمة.
داللة إحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  ولصالح االختبار  د فرؽ ذووجػػػػ ي 0

 يمة.البعدي , وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البد
 .التجريبية داللة إحصائية في )المقياس( بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة د فرؽ ذووجيػػػ 4

 وقد وضع الباحث مجموعو مف التوصيات منيا:     
تدريبيـ عمى استخداـ التفكير ماوراء المعرفي اثناء لأثناء الخدمة  لممدرسيف اجراء دورات تدريبيةـ  1

 التدريس .
 ح أجراء بحوث مستقبميو منيا:وقد أقتر 

استراتيجية التخيؿ الموجو عمى متغيرات أخرى مثؿ الدافعية واالستطبلع  أجراء دراسة مماثمة ألثر ـــ 1
 العممي وانواع أخرى مف التفكير .

 (.المرحمة المتوسطة –التفكير ما وراء المعرفي  –التخيل الموجه )كممات مفتاحية: 
The effect of the directed imagination strategy on developing 

metacognitive thinking among middle school students 

The first researcher: Imran Mahmoud Jassim 

The second researcher: A.M.D. Amal Fattah Zeidan 

The third researcher: M.D. Zina Wajeeh Al-Jader 

Mosul University / College of Education for Pure Sciences 

Abstracts: 

The current research aims to identify the effect of the directed imagination 

strategy in developing metacognitive thinking among second-grade students. 

To achieve the research goal, the researcher put three null hypotheses that 

were subjected to experimentation. The researcher used the experimental 

design with two equal groups (experimental and control groups) for its 

suitability for research purposes. The researcher deliberately chose the study 

sample from (Amer Abdullah Applied Secondary School) affiliated with the 

General Directorate of Nineveh Education, to be an area for implementing 

the experiment. The number of students in the research sample was 44 

students, 22 students for each group. The researcher statistically equalised 

between the students of the two groups by using the chi-square in the test in 

the following variables: (the chronological age of the students calculated in 

months, the educational level of the fathers, the educational level of the 

mothers, the parity in the general average, the parity in the pre-test of 
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metacognitive thinking). There were no statistically significant differences 

between the two groups in these variables. 

To achieve the research goal and test hypotheses, it requires the researcher to 

use the metacognitive thinking scale with five alternatives (always, often, 

sometimes, rarely, never), which in its final form consists of (34) paragraphs. 

He obtained an agreement percentage (85%) of the experts and reached a 

coefficient of its stability (0.812), and its discriminatory power was extracted. 

The researcher taught the two groups himself using the strategy of directed 

imagination, and applied the metacognitive thinking scale to the students of 

the two research groups at the end of the experiment and data collection and 

analysed them statistically using the SPSS statistical package system and the 

results showed the following: 

1 - There is no statistically significant difference in the dimensional 

(Metacognitive Thinking Scale) for the experimental and control groups and 

in favour of the experimental group, thus rejecting the null hypothesis and 

accepting the alternative hypothesis. 

2 There is no statistically significant difference between the pre-test and post-

test for the experimental group and in favour of the post-test. Thus, the null 

hypothesis is rejected, and the alternative hypothesis is accepted. 

3- There is a statistically significant difference in (the scale) between the pre-

and post-test of the group. 

The researcher made a set of recommendations, including: 

1 - Conducting training courses for teachers during the service to train them 

to use metacognitive thinking during teaching. 

It has been suggested to conduct future research, including: 

1 - Conducting a similar study of the effect of the directed imagination 

strategy on other variables such as motivation, scientific inquiry, and other 

types of thinking. 

Keywords: (guided imagination - metacognitive thinking - middle stage). 

 مشكمة البحث: اولً 
المفاجئة في المجتمعات بشكؿ عاـ فرضت مجموعو  اف التطورات المتسارعة والتغيرات

مف العقبات والمشكبلت في كافو مجاالت الحياة ومف الطبيعي اف يتأثر المجاؿ 
التعميمي بيذه التغيرات المفاجئة مما ادى الى ظيور العديد مف المشكبلت التي طفت 

توى عمى سطح الواقع التعميمي والتي تتطمب المعالجة ومف أىميا انخفاض مس
التحصيؿ وضعؼ ميارات التفكير وأف المدرسيف لـ يركزوا أىتماميـ في تدريس طمبتيـ 
عف التفكير مف خبلؿ تدريسيـ لممواد بشكؿ عاـ ومادة العموـ بشكؿ خاص وكذلؾ قمة 
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استخداميـ لطرائؽ تدريس حديثو واعتمادىـ وعمى مدى السنتيف الماضيتيف بشكؿ كبير 
 عمى المنصات التعميمية .

عند مبلحظتنا  واقع تدريس العمـو في مؤسساتنا التعميميةوحتى بعد التحوؿ الى     
ىي االكثر انتشارًا مف بيف العديد مف التعميـ المدمج نجد أف الطرائؽ االعتيادية 

لنقؿ المعرفة الى طمبتيـ، مما ابقى المتعمميف سمبييف  المدرسوفالتي يستخدميا الطرائؽ 
 .اي نشاط يساعدىـ عمى اكتساب المعرفةومتمقيف فقط ال يؤدوف 

 اهمية البحث:
تمؾ العممية التي يستوعب وىي ، العقمي لممعرفةاشكاؿ التمثيؿ  احد يعتير التخيؿ    

فييا الذىف المعطيات الخارجية، أي معطيات الواقع بعد أف يحتؾ بيا الفرد ويضفي 
دى الفرد صور عف تمؾ عمييا أبعاد شخصيتو المختمفة، ويؤدي ذلؾ إلى أف تتجمع ل

المعطيات تشكؿ حصيمة ذلؾ االحتكاؾ فتكوف بالتالي تمثيبل ليا. إذ يتمثؿ كؿ فرد منا 
البيئية بطريقة مختمفة عف اآلخريف. كما أف درجة التشابو في تمثيمنا   المؤثرات

.)محمد لممفردات البيئية كافية لتساعدنا عمى التعايش مع بعضنا البعض
 (2011:09ومصطفى،

حديثة جاء مف منطمؽ أف التدريس لـ يعد فنًا أف استعماؿ طرائؽ تدريس  دروزة يشيرو 
فحسب كما كاف يعتقد إلى وقت قريب، بؿ أصبح عمما، بمعنى انو يتطمب معرفة 
منظمة بأصولو وأساليبو واستراتيجياتو وكيفية التخطيط لو ليحقؽ أىدافا محددة، وبدرجة 

اظ عمى تفاعؿ نشط مع المتعمـ، وقياس تقدمو نحو عالية مف اإلتقاف، وكيفيػة الحف
تحقيؽ أىدافو والتعرؼ إلى فاعمية عممية التعميـ مف اجؿ تحسيف ممارستيا في 
المستقبؿ، وتحقيؽ التعمـ لدى المتعمـ بحيث يكوف منسجما مع طبيعة المادة التي يجرى 

عميمية والتربوية ,ففي تدريسيا , ومستوى نضج التبلميذ ليستطيع المعمـ تحقيؽ أىدافو الت
أي منياج مف مناىج الدراسة تصبح الطريقة جيدة متى ما أسفرت عف نجاح المعمـ في 

 (. 7-6 998.عممو,وتعمـ التبلميذ بأيسر السبؿ وأكثرىا اقتصادا )دروزة، 
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الى أف أحسف طرائؽ التدريس ىي التي تحفز المتعمـ عمى  1989)ويشير )ناصر،   
ي فيو روح اإلقداـ والثقة بالنفس ، وتعوده عمى طرائؽ وأساليب التفكير الذاتي وتنم

 ( 94:  989.التعمـ والبحث )ناصر،  
كما إف طريقة التدريس ىي أوؿ خطوة يوضع فييا المنيج المقرر المدرسي  موضع    

التنفيذ وأوؿ اختبار عممي لمدى مناسبة المنيج مف حيث أىدافو ، ومحتواه لممتعمـ الذي 
جمو ومف ىنا تأتي أىمية طرائؽ التدريس وضرورة العناية بيا.)الشافعي وضع مف ا
 ( .40:  996.والكثيري، 

إف معرفة المدرس الواسعة بطرائؽ التدريس واستراتيجيات التعميـ متنوعة وقدرتو    
عمى استعماليا ، تساعده ببل شؾ في معرفة الظروؼ التدريسية المناسبة لمتطبيؽ 

تعميـ شيقة وممتعة لمطمبة ، ومناسبة لقدراتيـ ووثيقة الصمة بحيث تصبح عممية ال
بحياتيـ اليومية واحتياجاتيـ وميوليـ ورغباتيـ وتطمعاتيـ المستقبمية )مرعي والحيمة ، 

0220  :08  ) 
ومف المبادئ األساسية لنجاح الطريقة التدريسية، أف يعد المتعمـ محور العممية    

طة البداية والنياية، وجعؿ المتعمـ ايجابيًا في الصؼ، التعميمية ومركزىا، إذ ىو نق
فيسأؿ ويتحاور ويناقش ويثير الكثير مف التساؤالت، ذلؾ أف ىدؼ التعميـ ىو زيادة في 

:  994.مستوى التحصيؿ وعمميات التنظيـ الذاتي لمخبرة في ذىف المتعمـ. )قطامي،
078) 
التربوية فأف نجاح ىذه العممية ولما كاف المدرس عنصرًا أساسيًا في العممية     

مرىوف بالدرجة األولى بتوفير معمـ جيد اإلعداد يتمكف مف ترجمة مناىج التعميـ 
وبرامجو المختمفة إلى خبرات تربوية ناجحة ، يتفاعؿ معيا المتعمموف فتنمو بيا 
 شخصياتيـ بجوانبيا المختمفة المعرفية والميارية والوجدانية واالجتماعية. )اإلماـ،

.994 :87 ) 
وألف طريقة التدريس ىي األداة والوسيمة الناقمة لممعمـ والمعرفة والميارة وكمما     

كانت مبلئمة لمموقؼ التعميمي ومنسجمة مع عمر المتعمـ ، وذكائو وقابميتو وميولو، 
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:  994.كانت األىداؼ التعميمية المتحققة عبرىا أوسع عمقا وأكثر فائدة )رياف، 
874 .) 
في األونة األخيرة تطورت طرائؽ التدريس واساليبيا، السبب يعود الى تطور      

المجتمعات المعاصرة وازدياد الوعي لدى المدرسيف وحاجتيـ الى تغيير الطرائؽ 
التقميدية في عممية التعميـ وايجاد طرائؽ واستراتيجيات بديمة تتوافؽ مع التطور العممي 

صغيرة يمكف الوصوؿ الييا بأقؿ جيد ممكف وبأسرع والتكنموجي الذي جعؿ العالـ قرية 
وقت، مما سيؿ متابعة كؿ جديد ومتطور، وىذا التطور يشمؿ البحث عف اساليب 
وطرائؽ تدريسية جديدة بمقدورىا دحض االساليب القديمة والرقي بعممية التعميـ الى 

ة في الحقؿ افضؿ مستوى اذ احسف المدرسيف استخداـ االستراتيجيات والطرائؽ الحديث
 ( 4:  02.6التعميمي وتوفير االمكانيات البلزمة ليا )الجبالي،

( إلى إف االختيار الجيد لمطريقة واالستراتيجيات التدريسية  0224و يشير )حبيب ،    
يصبحوف أكثر فيؤدي إلى مزيد مف المتعة واإلثارة العقمية والمعرفية لدى المتعمميف، 

ثارةمتعة و فييا  فيجدوا اكتساب المعرفة ويمعبوف دورا اكبر في، نشاطا ودافعية تحفزىـ  ا 
، وىذا يخفؼ العبء عف العمميةالمادة في تعمـ تمقيف ال يقمؿ مف، كما فكيرعمى  الت
 (40:  0224)حبيب ، المدرس. 
( الى اف النجاح في عممية التدريس ينبغي أف يسبقو 0226ويشير )العبادي،      

درس اف يحيط بكؿ جوانبو حتى يبتعد عف التقميد والعشوائية، التخطيط المتقف، وعمى الم
فبل يمكف لممدرس اف يقدـ عمى تدريس مادة عممية مف دوف معرفة مسبقة باألىداؼ 
المراد تحقيقيا والموضوع المراد تدريسو ودوف معرفة الوسيمة او الطريقة التي 

 (.9: 0226سيستخدميا في عرض المادة العممية )العبادي،
( ف تدريس العموـ في العممية التعميمية عف باقي 02.6ويشير كندي وأخروف )    

المواد الدراسية المعتمدة عمى النظرة القديمة التقميدية في التدريس والتي باتت ال تتبلءـ 
المعرفة مف ناحية، وفي المستجدات التي  بنيةالحاصمة في  والتطوراتمع المتغيرات 

ؿ، كدخوؿ التكنولوجيا بقػوة مؤثرة وفعالة وفي الظروؼ أثرت في اركاف المجتمع كك
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الوبائية الطارئة التي تستدعي ايجاد استراتيجيات ومستمزمات تقنية تتبلءـ مع الظروؼ 
، لذا اصبح حاجة ماسة اماـ تحديات العصر المتمثمة بالتقدـ المعرفي  والمستجدات

تغيرات في انماط التفكير والتكنموجي الذي يشيده القرف الحالي وما يصاحبيا مف 
  02.6)كندي واخروف،.

 لمؤثراتكرد فعؿ يقوـ بو  لمدماغ، ؿ مف اشكاؿ النشاط الذىنيالتفكير شك ويعتبر    
شاممة لمعالجة التفكير عممية  ويمكف القوؿ اف. و المختمفةيستقبميا عف طريؽ حواس

عمييا. وىي عممية  المدخبلت الحسية وتحويميا الى افكار او استدالالت واطبلؽ حكـ
االدراؾ والخبرة السابقة  غير مفيومة بصورة تامة وتؤثر عمييا عدة مثرات منيا

)شحاتة وزينب،  .معنى المعرفة بصورة ذاتوالمعالجة الواعية وعف طريقيا تكتسب 
0224  :98) 
يستعمؿ مجموعة افكار وتمثيبلت عقمية عف طريؽ تذكرىا او التفكير سموؾ يعد و      
الى ( 0224أخرى أشار فمولنج وولياـ ) جيةمف و  ،(4.:  0228)مجيد ،  اتخيمي

فيو مف العمميات أو القدرات المعرفية الراقية والتي ينفرد  التفكير عممية دور التخيؿ في
بيا اإلنساف عف سائر الكائنات األخرى، والتخيؿ ىي قدرة اإلنساف عمى رؤية وتشكيؿ 

ت واألشياء واإلحساس بيا بعد اختفاء المثير الصور والرموز العقمية لمموضوعا
 (49:  0224.)فمولنج ولياـ ، وىذا يزود الدماغ بمادة التفكير الخارجي

ىو القدرة عمى إنتاج ومحاكاة أشياء وأحاسيس وأفكار جديدة دوف أي والتخيؿ      
في عقؿ الشخص، والتي يمكف   مدخبلت فورية لمحواس، ويوصؼ أيًضا بأنو تكويف

الحية مع التغييرات المتخيمة، أو الذكريات   تكوف إعادة إبداع لتجارب سابقة مثؿأف 
يساعد التخيؿ في وضع المعرفة مكانة و  .يمكف اختراعيا بالكامؿ وربما مشاىد رائعة

 حؿ المشكبلت  اإلعداد والتنفيذ في
ا واقعأصبحت اليوـ  سابقا، العممي الخياؿمف  مجرد ضربكانت  االفكارفكثير مف 

. )جالييف ، معياالتعامؿ طرؽ و  يةالتخيم ـقدرتي مف خبلؿ اعتماد العمماء عمى، عمميا
.988  :04) 
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لمتفكير أىمية في مساعدة الفرد عمى التكيؼ مع عالمو الخارجي النة أحد كما     
 Zhang,2001الوسائؿ التي يستخدميا الفرد في التعبير عف فرديتة وتنمية موىبتو ) 

: 102) 
ضرورة لتعميـ الطمبة كيؼ يصبحوا مفكريف الف ( اف ىناؾ 0222) ى الديبوير    

 ويمكف اف يتحقؽ ذلؾ اثناء، يمنحيـ فرصة تحقيؽ تعمـ شامؿ وذي معنى ذلؾ 
 مما يسمح ليـ اف يستمروا في عممية التعمـ بنجاح.  بالمدرسةالتحاقيـ 

، يتي التعميـ والتعمـفي نجاح عمم مكانة رئيسةو في التربية دور اساسي متفكير ول   
فالعقؿ ببل تفكير كالجسد ببل روح، فنماء العقؿ وثمرتو بالتفكير، وبالتفكير ينتقؿ الفرد 
مف التبعية والتقميد إلى االستقبللية، وليذا يعتبر التفكير مف أعظـ نعـ اهلل عمينا، وكمما 

عد التفكير أرقى ويفكر الفرد عاش في سعادة، فالتفكير أغمى وأثمف ما يممكو اإلنساف، 
ويستطيع االنساف أف ينمي تمؾ أشكاؿ النشاط المخي المنتج الذي يتممكو االنساف ، 

الموىبة ويسيـ في تطويرىا وتنشيطيا كي يستفيد مف نعمة العقؿ بالتفكير السميـ، 
فالتفكير عبارة عف مجموعة مف الميارات مف الممكف لمفرد أف يكتسبيا ويتقنيا عف 

 (0.:  02.8)الديب ،.لتدريبطريؽ التعمـ وا
تساعد الطمبة عمى ربط معرفتيـ السابقة أف التفكير عممية عقمية  نستنتج مما سبؽو    

، بعينيامواضيع  دراسة يعينيـ في معنى جديد، لتشكيؿ بما اكتسبوه مف معرفة جديدة
 عديذلؾ ل باالضافة. وتشمؿ ىذه العممية عمميات تنظيـ وادراؾ وربط لمعمومات الطمبة

مف انواع السموؾ المشترؾ بيف بني البشر حالو كحاؿ الحركة والتغذية والتكاثر، التفكير 
لكف يختمفوف فيما بينيـ في نوع التفكير ومستواه كؿ بحسب امكانياتو العقمية وىي تعد 

 (77.:  02.6.)المقبؿ وجبر ،فروؽ فردية بيف افراد جنس البشر
وقد يكوف ىذا الواقع  الواقعىي  ممية التفكيرعناصر عاف ( 0224) حسوفالواشار     

العنصر اما  .غير مادي، فبل يقع تحت الحّس المباشر، او يكوف واقع مادي محسوس
وىو يحتوي عمي مجموعة ممكات تقوـ بعمميات فكرية متعّددة،  الدماغيو فالثاني 

نقؿ الواقع بوىي قنوات تقـو عبر السمؾ العصبي  الحواس الظاىريةوالعنصر الثالث ىو 
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وىي معمومات ميمتيا  المعمومات والخبرات السابقةو العنصر االخير ىو  الدماغ إلى
 (8.-7.: 0224حسوف،ال)                                .تفسير الواقع الجديد

ُتمكننا مف معالجة المعمومات واسترجاع ميارات عدة مف  يتكوفالتفكير وكذلؾ فاف    
يارات التي نمتمكيا في ُمختمؼ المواقؼ التي تواجينا، وتشتمؿ الوقائع وتطبيؽ الم
حؿ المشكبلت والتحميؿ وغيرىا، وىذه الميارات تعد أمًرا ضروريا  ميارات التفكير عمى

المعرفة التي تصؿ الى أف و  ،(40: ..02)جرواف،  .في حدوث عمميتي التعميـ والتعمـ
عينيف اي حاسة البصر مما اعطى التأتي عف طريؽ دماغ االنساف ىي في غالبيتيا 

 Artificialالذكاء االصطناعي  ليذا بدأ التفكير في تطبيؽالفكرة الستحداث وتطبيؽ 
lntelligence  وىو نوع مف انواع الخياؿ وتحميؿ المناظر والتعرؼ عمى االشكاؿ

 ( 4:  0227.)الفرا ،العممي
تذكر المعمومات ره في ودو بعدىا اتجو اىتماـ العمماء الى دراسة التخيؿ و      

 تفسير في مع تطور عمـ النفس المعرفي والدور الذي لعبو خصوصا، واالحتفاظ بيا
 (98.:  0224)الزغموؿ وعماد ،  .                     نتباه والتذكر والتفكيراال
وتعد تنمية التفكير بأنواعو المختمفة مف أىـ أىداؼ تدريس العموـ التي ينبغي     

وذلؾ عمى اعتبار أف التفكير منظومة معرفية متفاعمة وقابمة  لدى الفرد،تنميتيا 
لممبلحظة والتجريب والتنمية. ولكي يتحقؽ ذلؾ البد أف يركز تدريس العموـ عمى 
مساعدة التبلميذ في اكتساب األسموب العممي في التفكير أو الطريقة العممية في 

 (. 94:  999.توف، البحث، والتركيز عمى طرؽ العمـ وعممياتو )زي
مف جية أخرى يمعب التفكير ماوراء المعرفي دورًا بارزًا في تنشيط وتوجيو السموؾ     

نحو تحقيؽ اليدؼ بكؿ وعي وتخطيط ، باعتباره يعبّر عف وعي الفرد بعمميات تفكيره 
وقدرتو عمى السيطرة عمى ىذه العمميات ، فوعي المراىؽ مثبًل بعمميات تفكيره في 

يامو بيذه العمميات مف أبرز العوامؿ المؤثرة في اكتساب وتوظيؼ المعرفة أثناء ق
لمتعامؿ مع المشكبلت التي تعترضة في حياتو اليومية ، خاصة وأف مرحمة المراىقة 
تزداد فييا القدرة عمى ضبط السموؾ خبلفًا لمرحمة الطفولة لذا نجده حريصًا عمى 
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مف تخطيط ومراقبة وتقويـ  ورغـ كثافة استخداـ ميارات التفكير ماوراء المعرفي 
مف  العديد ولكف بقي ،الدراسات والبحوث النظرية واألمبريقية في أدبيات ىذا الموضوع

التساؤالت حوؿ الممارسات العممية لتطوير ىذا النوع مف التفكير لدى ىذه الفئة بالذات 
ر نظري حوؿ مدى وخاصة في مجتمعاتنا العربية فجاءت فكرة ىذه الدراسة لتقديـ إطا

أىمية ىذا النوع مف التفكير لدى المراىؽ المتمدرس الذي قد يساىـ في زيادة شعوره 
بقيمتو الذاتية ويزيد مف قدرتو عمى مواكبة التسارع في حجـ ونوعية المعمومات المتوفرة 

 في حياتنا المعاصرة 
فرد المتعمقة معرفة التعني وتشير معظـ البحوث إلى أف ) ما وراء المعرفة (     

الذاتي المستخدـ في  بعممياتو المعرفية واألنشطة الذىنية وأساليب التعمـ والتحكـ
ليا أىمية مقدرة في العممية و ، عمميات التذكر والفيـ والتخطيط واإلدارة وحؿ المشكبلت

التعميمية؛ ألنيا تساىـ في تصحيح األخطاء المفاىيمية لممتعمميف، كما تساعد في 
بعادىا عف االنجراؼ في موضوعات بعيدة عف موضوع التحكـ في  عمميات التفكير وا 

التفكير. وتسيـ في تحسيف ميارة القراءة واالستذكار، وذلؾ مف خبلؿ فيـ النص 
جراء تعديبلت مستمرة لعمميات االستيعاب، وكذلؾ تساعد في التنبؤ باألفكار  وا 

عيًا بمستودعات تفكيره ومدى الرئيسية وتمييزىا وتحديدىا، كما أنيا تجعؿ الفرد وا
قدرتو الذاتية عمى التعامؿ مع المواقؼ التعميمية، وال يفوتنا أف نبرز دورىا وأىميتيا في 
تنمية التفكير الناقد واإلبداعي، ومساىمتيا الفاعمة في نقؿ أثر التعمـ إلى المواقؼ 

 (.48:  0229، ابو رياش) .التعميمية الجديدة
راتيجيات ما وراء المعرفة التي تستخدـ في التدريس منيا: وتوجد العديد مف است   

اشرح، سجبلت التفكير،  -الحظ –العصؼ الذىني، خرائط عمميات التفكير، تنبأ 
شارؾ، أسموب الكممات مثؿ:لماذا،  -فكر –التساؤؿ الذاتي، توليد األسئمة، استمع 

عمومات، التدريس بماذا، كيؼ، التمخيص، الخطوط تحت األفكار الميمة، خرائط الم
 التبادلي .
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 البحث هدف
 -ىدؼ البحث الحالي الى التعرؼ:

في تنمية التفكير ماوراء المعرفي لدى طمبة الصؼ  اثر استراتيجة التخيؿ الموجوػػػ .
 الثاني المتوسط 
 فرضيات البحث

( بيف 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة) الفرضية الولى: ــــ1
سطات درجات الطبلب عمى مقياس التفكير ماوراء المعرفي البعدي بيف متو 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة.
ال يوجد فروؽ معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ـــ الفرضية الثانية: 2
بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس التفكير (  0.05)

 .في ماوراء المعر 
(  0.05اليوجد فروؽ معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى )ـــ الفرضية الثالثة: 3

بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة عمى مقياس التفكير ماوراء 
 .المعرفي

 تعريف المصطمحات
    :التخيل الموجه-اولً 

  :عرفو كؿ مف 
 استراتيجية التخيل الموجه: -اولً 
 :بأنيا  (2007) دات  وابو السميدعبي -1

وىي استراتيجية تعتمد  التخيؿ اإلبداعي المنتج مف قبؿ الطمبة يقودىا المدرس مف 
 (84.: 0227، عبيدات وابو السميد)خبلؿ خيالو  الواسع لتحقيؽ اىداؼ الدرس 

 (:2011)امبوسعيدي والبموشي  -2
رحمة تخيمية ويحثيـ عمي بناء صياغة سيناريو تخيمي ينقؿ المتعمميف في وىي       

صور ذىنية لما يسمعونو ويتـ توجيو المتعمميف لبناء صور غنية باأللواف متنوعة 
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األحجاـ و يتـ العمؿ عمي التكامؿ بيف الحواس الخمس فيتـ دمج الرائحة و المذاؽ و 
 اإلحساس بالحرارة والمممس و الصوت داخؿ الصورة الذىنية التي يتـ بناؤىا

  (404: ..02دي والبموشي، )امبوسعي
 التفكير ماوراء المعرفي: -ثالثاً 

 :1994شراوودينيس  -1
بأنو الوعي في إدارة المتعمـ لعممياتو المعرفية مف خبلؿ استخداـ ميارات التخطيط 
 والمراقبة والتقويـ واتخاذ القرارات وتوظيؼ االستراتيجيات المناسبة

 (994.)شراوودينيس
 :2222عبيد  -2

في التفكير وتأمبلت عمى المعرفة ووعي الفرد بالعمميات المعرفية والتنظيـ  انيا التفكير
 (6: 0222المستخدـ لحؿ المشكبلت )عبيد 

 الفصل الثاني : إطار نظري ودراسات سابقة
 التخيل في التدريس : -اولً 
(استراتيجية التخيؿ الموجو   myrick&myrick1993() 994.يصؼ )ميرؾ و ميرؾ، 

اف  يقوـ المتعمـ بتخيؿ المادة التعميمية كما تتطمب ىذه اإلستراتيجية وجود بانيا تتطمب 
قائد أو موجو )كالمعمـ  مثبل( يقوـ بتوجيو المتعمـ عبر عممية التفكير إذ يقوـ المعمـ 
بقراءة سيناريو معد مسبقا ويحتوي عمى كممات أو أصوات تعمؿ عمؿ المحفزات 

لممواقؼ أو األحداث التي تقرأ عميو )أمبو  لتساعد المتعمـ عمى بناء صور ذىنيو
 (.404:  0229سعيدي والبموشي،

 مناىجال باضافة نشاطات التخيؿ ضمفالبرامج التربوية  العديد مفوبدأت       
بالشكؿ المنياج  بناءيتجيوف إلى  فبدأ التربويوف ،أساس تخيميوبنائيا عمى  الدراسية

فأصبحت نشاطات  لمطالب، مياري والمعرفيوالالذي يبلئـ الوضع النفسي والعاطفي 
مثؿ الحمـ والتخيؿ والتصور والتماريف النفسية مظاىر مفتاحيو لممناىج التعميمية 

 (.08: 994.)جالييف،
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واف التخيؿ في التدريس يبدأ بإدراؾ التحوؿ في المعرفة . والمعمموف ال يستطيعوف  
وىا لمعرفة وجذب انتباه طبلبيـ واف التعميـ ببل أمؿ وبغير إقناع لممجيودات التي يبذل

 (. 80, 984.يصموا بطبلبيـ بكؿ حب إلى مستوى مف الفيـ المؤثر. )ويميامز، 
 التخيؿ الموجو الى اربعة انواع  ىي : (Galyean,1985)ويصنؼ 

  التخيؿ الموجو المعرفي -.
 التخيؿ الموجو الوجداني  -0
 التخيؿ الموجو الناقؿ  -4
)امبو سعيدي والبموشي ( فيGalyean,1985االسترخائي ) التخيؿ الموجو  -4
،0229 ,404.) 

 وسيتـ التركيز عمى التخيؿ الموجو المعرفي في ىذا البحث 
 مبادئ استراتيجية التدريس التخيمي في المجال التربوي:

اف التخيبلت المستخدمة في التربية تقع في واحد او اكثر مف الفئات يشير العفوف الى 
 االتية:

 االسترخاء والتبأور: عف طريؽ تخفيض الضغط وابعاد االفكار السمبية-.
 توسيع وتسريع االتقاف المعرفي-0
 تعميؽ النمو االنفعالي والوعي بالحياة الداخمية-4
تنشيط وظائؼ نصفي الدماغ االيمف وااليسر والربط بينيما -4

 (.064-064،ص02.0)العفوف،
 معوقات التخيل :

 mcnurlinالتي تعيؽ الخياؿ وتنميتو في المدارس يذكرىا ) ىناؾ بعض العوامؿ 
 ( عمى النحو األتي :1995,

تأثير بعض المسمسبلت التخيمية التي تعد محاولة لنسخ وتزييؼ الخياؿ العممي  -.
 اليادؼ وجعمو نوع مف العنؼ واالثارة 
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البيئة المحيطة بالطالب وما ينشر مف افكار ومعتقدات وعادات خرافية تنتقؿ  -0
 لمطالب 

عدـ توفر المناخ المناسب لبلبداع والخياؿ العممي وانشغاؿ الطمبة بالواجبات  -4
 المنزلية وتحصيؿ المفاىيـ العممية البلزمة لمتفوؽ الدراسي 

االنظمة التعميمية التي تحد مف حرية الطالب وال تتيح لو فرصة االشتراؾ في  -4
 األنشطة العممية المتنوعة 

 باستراتيجية التخيؿ الموجو  وعدـ إيمانيـ بأىمية التخيؿ عدـ توفر المعمـ الممـ  -8
خوؼ األسرة مف تشجيع األطفاؿ عمى عرض أفكارىـ التخيمية خوفا مف  -6

 وصفيـ بالجنوف        
                                             (19-36،mcnurlin ,1995 ) 

 ويضيؼ الباحث :
ير غنية بالمثيرات والتي تحد مف التخيؿ البيئة المحيطة بالطالب قد تكوف غ-7

 اليادؼ.
 المناىج الدراسية والتي ال تشجع الطالب عمى التخيؿ .-8
اعتقاد بعض المعمميف والمدرسيف  بأف إستراتيجية التخيؿ  ال تصمح أال لؤلطفاؿ  -9

 وال تناسب البالغيف وانيا مضيعة لموقت .
 أهداف إستراتيجية التخيل الموجه:

 تنمية التفكير اإلبداعي وقدرات التخيؿ المتعدد األبعاد.تعمؿ عمى  -1
تعمؿ االستراتيجية عمى توضيح المفاىيـ، لمعمميات اليامة والدقيقة التي تكوف  -2

 سيمة الفيـ.
 تتيح الدخوؿ في عالـ الجزيئات الدقيقة وعالـ تكويف المادة. -3
قة جديدة في تمثؿ ىذه الطريقة متعة لممتعمميف ووسيمة جذب لمتعمـ، كونيا طري -4

 الشح واإلبداع في توصيؿ الفكرة.
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تزيد مف قدرة الطالب عمى التفكير في الظواىر الطبيعية التي تحيط بو،  -5
 وتجعمو في مسألة بحث دائـ لموصوؿ لتفسير ألدؽ األشياء.

 تعمؿ عمى تمريف المتعمـ عمى تبديد القمؽ وصفاء ذىنو.  -6
 يث تعتبر أساس توليد األفكار واإلبداع.إف الصور الذىنية تعمؿ عمى إثراء المتعمـ ح  -7

 تساعد في تنمية المعرفة وتزيد مف التركيز والتفكير. -8
تساعد في الكشؼ عمى زيادة المخزوف لمصور عمى حسب قدرة كؿ متعمـ  -9

 وتختمؼ عمى حسب الفروؽ الفردية بيف األشخاص .
 الرسـ.تزيد مف الميارات اإلبداعية لممتعمـ وكذلؾ تنمية ميارات التصميـ و  -12
تعمؿ عمى زيادة وتنمية الذكاء سواء المغوي أو الفراغي أو الذكاء   -11

 االجتماعي.
تعمؿ عمى تنمية الدافع لدى المتعمـ، بسبب تغيير الروتيف في العممية   -12

عطاء المتعمـ مخزوف كبير مف الصور   والبموشي)امبوسعيدي التعميمية وا 
،0229 ،404- 40 ) 

 ه :أسس إستراتيجية التخيل الموج
 تستند استراتيجية التخيؿ الموجو  الى ستة اسس وىي : 
وابعاد كؿ ما مف الراحة حالة الشعور بالى يصؿ المتعمـ  جعؿاالسترخاء : ويعني -.

 :شانو اف يقمقو، وىذا يحتاج الى
 .اتخاذ وضعية جموس تتسـ باليدوء والراحة -أ
 ضدة .اغماض العينيف وال مانع مف وضع الطالب رأسو عمى المن-ب
التنفس بعمؽ اذ يعمؿ الشييؽ العميؽ بمنح الجسـ طاقة وتمتمئ كؿ خبلياه بيا اما -ج

  فيعمؿ عمى استبعاد التوتر ويمنع تشتت االفكار.الزفير 
توجيو لمنشاطات العقمية والنشاطات النفسية نحو شيء واحٍد محدد، كما  التركيز : -0

تفكير، والبحث فييا، مّما يجعؿ أّنو انتقاء موضوع مف المواضيع التي تشغؿ ال
 .الموضوع الذي يثير التفكير في حيز الوعي وبؤرة الشعور



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 
 1508 

أي اف يكوف المتعمـ عمى دراية فورية ومباشرة الحسي :  –الوعي الجسمي  -4
 اثناء التخيؿ.بجسمو، عمى األقؿ في شكؿ ىامشي في 

كما ىي في الواقع، في  ىو تمثؿ األشياء دوف أف تكوف ماثمة اماـ المتعمـ: التخيؿ -4
التو، وبذاتيا. ويمكف استخداـ التخيؿ لتمثؿ اإلمكانات المحتممة ال الواقعية، ولتمثؿ 

   .األزماف األخرى ال الحاضر، ولتمثؿ وجيات النظر غير الخاصة بو
التي توصؿ المعمومات  لتثبيتالتعبير واالتصاؿ : يعد التعبير واالتصاؿ وسيمة -8

لغة منطوقة الحقا الى  وحفظيا في ذاكرتو، وترجمتياالتخيؿ  طريؽ عف الييا المتعمـ
  .او مكتوبة

التفكير بطريقة تخيمو ومحاولة االستفادة منيا بمعاودة   المتعمـالتأمؿ : يقوـ  -.
و)ابو ( 09-08, 0227و)سيى ، (04-02: 0228في حياتو اليومية. )عمياف ,

 (7.-6.: 0227عاذرة,
 دراسات السابقة

 خيل الموجه:اوًل الت
 م(:2216دراسة مسير وعبد المنعم وربيع )-1

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التدريس باستراتيحيتي التحيؿ الموجو والتفكير 
التناظري في تحصيؿ مادة عمـ البيئة والتموث لدى طمبة كمية التربية األساسية،العراؽ ، 

جريبي، كما اختيرت عينة الدراسة قصديا، جامعة االنبار، واعتمد الباحثوف التصميـ الت
( طالبًا وطالبة مف طمبة المرحمة الثانية في قسـ العموـ، قسمت 642) افرادىابمغ عدد و 

 إلى ثبلث مجموعات، مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة ضابطة.
 وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي، وتوصؿ الباحثوف إلى النتائج اآلتية: 

( بيف متوسط درجات 2.28فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ػ ال وجود .
الطمبة في المجموعة التجريبية األولى التي درست وفؽ استراتيجية التخيؿ الموجو وبيف 

 . يختبار التحصيمالالمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية األولى في ا
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( بيف متوسط درجات 2.28لة )عند مستوى دال دالة إحصائياً ػ ال توجد فروؽ 0
 المجموعة التجريبية الثانية التي درست بالتفكير التناظري وبيف المجموعة الضابطة. 

( بيف متوسط درجات الطمبة 2.28عند مستوى داللة ). ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا 4
توسط في المجموعة التجريبية األولى التي درست وفؽ استراتيجية التخيؿ الموجو وبيف م
 درجات المجموعة التجريبية الثانية التي درست بالتفكير التناظري في التحصيؿ.

 م(:2217دراسة حسين ) -2
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التخيؿ العممي عمى 
التحصيؿ لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي ذوي الذكاءات المتعددة جامعة النجاح 

فمسطيف في مدارس محافظة سمفيت، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذو الوطنية ، 
( طالبة التي 60التصميـ شبو التجريبي، وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مكونة مف )

درست  مف طالبات الصؼ الخامس األساسي، تمثمت في مجموعتيف المجموعة 
ة التخيؿ العممي والمجموعة ( طالبة التي درست باستخداـ استراتيجي.4التجريبية )

 ( طالبة..4الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية )
 استخدمت الباحثة أداتيف لمدراسة: اختبار التحصيؿ العممي ودليؿ المعمـ 

بيف  2.28وأظيرت النتائج: وجود فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
لعممي يعزى إلى طريقة التدريس متوسطات درجات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ ا

 وجاءت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية.
أظيرت نتائج معامبلت ارتباط بيرسوف أنو ال توجد عبلقة بيف الذكاءات المتعددة 

 والتحصيؿ لمطمبة الذيف درسوا باستخداـ إستراتيجية التخيؿ الموجو.
 :التفكير ما وراء المعرفيثانيًا  
 ( : 2225دراسة المزرع ) -1

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة استراتيجية شكؿ البيت الدائري وفاعميتيا في تنمية 
ميارات ما وراء المعرفة وتحصيؿ العموـ لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات السعات 

 -المختمفة، واعتمدت الباحثة المنيج  -في العقمية والنشاطات الحيوية في الخمية 
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لدراسة عمى طالبات الصؼ الثاني الثانوي بإحدى المدارس التجريبي،  واقتصرت ا
الثانوية التابعة لمدينة الرياض ، السعودية ،تـ  اختيارىا بطريقة قصديو، وتكونت عينة 
الدراسة مف فصميف مف فصوؿ المدرسة أحدىما يمثؿ المجموعة التجريبية واآلخر يمثؿ 

ميائي والخواص الفيزيائية المجموعة الضابطة، وتـ تدريس فصمي" التركيب الكي
، المقرريف في كتاب األحياء لمصؼ الثاني الثانوي لمعاـ الدراسي  -408.لمبروتوببلـز

ىػ ، واستخدمت الباحثة ثبلث أدوات لمدراسة تمثمت في مقياس الوعي بميارات 406.
ما وراء المعرفة واختبار تحصيمي وكذلؾ اختبار في األشكاؿ المتقاطعة لجاف 

، وأظيرت النتائج فاعمية استراتيجية شكؿ البت الدائري في تنمية ميارات ما بسكاليوني
وراء المعرفة والتحصيؿ الدراسي لدى الطالبات، كما أظيرت النتائج عدـ وجود تأثير 
لمتفاعؿ بيف استراتيجيات شكؿ البيت الدائري والسعة العقمية عمى تنمية ميارات ما وراء 

ة أحدىما يمثؿ واتبعت الباح إحصائية عف التحصيمي المعرفة والتحصيؿ عمى مجموع
 دالة إحصائية الضابطة إحصائيًا االتجاه الدراسي.

 ( :2211دراسة عبيدات و الجراح ) -2
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة 

ير ما وراء المعرفي لدى طمبة جامعة اليرموؾ، االردف ، تبعا التعرؼ عمى مستوى التفك
جامعة اليرموؾ.  اتبع الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، لمتغير الجنس، التخصص، 

( طالبا وطالبة مف مرحمة البكالوريوس 20..مستوى التحصيؿ، تكونت العينة مف )
بجامعة اليرموؾ اختيرت  0229/0228لمفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 

 متيسرة.بالطريقة ال
استخدـ الباحثاف الصورة المعرفية لمقياس التفكير ما وراء المعرفي لشراوو 

 schrawet dennisonودنيسوف.(
 واظيرت النتائج مايأتي:

 مستوى عاؿ مف التفكير ما وراء المعرفي.امتبلؾ عينة البحث كشفت الدراسة عف  -.
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في مستوى تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث  ذات داللة إحصائيةوجود فروؽ  -0
 التفكير ما وراء المعرفي.

في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التحصيؿ لصالح المتفوقيف  -4
 .مستوى التفكير ما وراء المعرفي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص لصالح طمبة اإلنسانية  -4
 وراء المعرفي. في مستوى التفكير ما

 الفصل الثالث
 Experimental Designأوًل : التصميم التجريب 

يعد التصميـ التجريبي تحديدًا لمكيفية التي سيدير بيا الباحث دراستو ووصفًا لئلجراءات 
التي سيستعمميا لكي يحصؿ عمى إجابة عف مشكمة بحثو وتساؤالتو . )السيد 

مية كبيرة بما يتبلئـ مع متطمبات البحث كونو لذا فإف إلختياره أى( 493: 3122عمي،
يمثؿ المخطط والبرنامج العممي لكيفية تنفيذ التجربة ، كما يييئ لمباحث السبؿ الكفيمة 

 ( . Cohen & others, 0227: 0.4التي توصمو إلى نتائج يمكف الوثوؽ بيا . )
لمجموعات لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث إعتمد الباحث التصميـ التجريبي )تصميـ ا

( ذو اإلختباريف القبمي والبعدي كونو Equivalent Groups Designالمتكافئة )
 يناسب البحث الحالي ويحقؽ أىدافو كما موضح في الجدوؿ ادناه      

 (1جدول)
 

 المجموعة

 المتغير التابع االختبار البعذي المتغير المستقل

 

 التجريبة -1

 

مقياس التفكير -1 التخيل الموجه

 المعرفي ماوراء

 

التفكير ماوراء 

 المعرفي

 

 الضابطة -2

 

الطريقة 

 االعتيادية
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 Population of the Researchثانيًا : تحديد مجتمع البحث 
تكوف مجتمع البحث الحالي مف طبلب الصؼ الثاني متوسط في المدارس     

لمعاـ المتوسطة والثانوية الصباحية لمبنيف في مدينة الموصؿ مركزمحافظة نينوى 
( 28.( طالبًا موزعيف عمى )99.,4.( والبالغ عددىـ )0200–3132الدراسي )

 مدرسة متوسطة وثانوية صباحية لمبنيف .
 Sample of the Researchثالثًا : عينة البحث 

وتعرؼ عينة البحث بأنيا جزء مف المجتمع الذي تجري عميو التجربة، واف اختيار 
المراحؿ اليامة لمبحث واف الباحث عادة يقوـ بتحديد الباحث لمعينة يعد مف الخطوات و 

 جميور أو مجتمع بحثو حسب الموضوع أو المشكمة أو الظاىرة التي يختارىا )ممحـ،
0220  :047.) 

 وتـ اختيار عينة البحث كما يأتي :
 عينة المدارس : -1

مكانياتيا مف حيث عدد الشعب  بعد تحديد مجتمع البحث وتعييف أماكف المدارس وا 
وتوفرالقاعات واألدوات وقع اإلختيار عمى اعدادية عامر عبدالمة التطبيقية قصديًا مف 

 مجتمع المدارس لتطبيؽ تجربة البحث ، وذلؾ لؤلسباب اآلتية :
إبداء إدارة المدرسة إستعدادىا لمتعاوف مع الباحث وتقديـ التسييبلت البلزمة  -1 

 إلجراء تجربة البحث .
 الحياء مع الباحث وتوجييو أثناء قيامو بالتجربة .تعاوف مدرسة مادة اـ 2
 عينة الطالب:-2

قاـ الباحث بأختيار الشعبتيف )أ ( و )ب ( مف المدرسة بشكؿ عشوائي لتكوف الشعبة 
)أ( ىي المجموعة التجريبية والشعبة )ب( ىي المجموعة الضابطة بمغ عدد الطبلب 

(طالبًا 00لشعبتيف )أ (،)ب ( بواقع )( طالبًا موزعيف عمى ا44في كمتا المجموعتيف )
لكؿ مجموعة ولـ يستبعد الباحث اي طالب مف المجموعتيف بأعتبار السنة السابقة 

 سنة عبور وكما في 
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 (2الجدول)
 توزيع افراد عينة البحث عمى المجموعتيف التجريبة والضابطة

 عدد الطبلب طريقة التدريس المجموعة الشعبة
 22 وجةالتخيؿ الم التجريبية أ
 22 االعتيادية الضابطة ب

 
  Equivalence of the Groupsرابعًا : تكافؤ مجموعات البحث 

يعتبر  البحث صادقًا بالدرجة التي يمكف أف يعزى فييا الفرؽ بيف مجموعات البحث 
التجريبة والضابطة إلى المتغير المستقؿ وليس إلى متغيرات أو عوامؿ دخيمة أخرى ، 

ث عممية التكافؤ بيف مجموعتي  البحث في متغيرات مف الممكف أف فقد أجرى الباح
 تكوف ذات أثر كبير عمى نتائج البحػث

) العمر الزمني لمطبلب محسوبا باألشير، المستوى التعممي لآلباء ، المستوى التعميمي 
 لؤلميات ، التكافؤ في المعدؿ العاـ( وكانت المجموعات متكافئة في ىذه المتغيرات .

 :  Research Requirementsمستمزمات البحث : خا
لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث وفرضياتو تطمب مف الباحث تييئة عدد مف المستمزمات 

 وىي: 
 تحديد المادة التعميمية : -1

حددت المادة التعميمية المشمولة بالبحث بالفصوؿ )الفصؿ السابع ، الفصؿ الثامف ، 
رر لمادة العموـ لمصؼ الثاني المتوسط )أ.د الفصؿ التاسع ( مف الكتاب المدرسي المق

 (. وكما يأتي :02.9حسيف عبد المنعـ واخروف ،
، الفصؿ الثامف )مممكة النباتات (، الفصؿ السابع )الكائنات الحية البسيطة(  أ ـ

 الفصؿ التاسع )مممكة الحيوانات(
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 صياغة الغراض السموكية:  2-

تغير المطموب احداثة في سموؾ الطالب الغرض السموكي ىو عبارة دقيقة تصؼ ال
( . وتعد .8: 0228نتيجة الخبرة التعميمية ويمكف مبلحظتة وقياسو )زيتوف ،

االغراض السموكية احدى الخطوات الميمة التي يبتدأ بيا عند التخطيط لمتدريس ، كما 
اف وضوحيا في أذىاف الطمبة يجعؿ عممية التعمـ سيمة ومنظمة ومخطط ليا كونيا 

ضح ما عمى المتعمـ عممو بع االنتياء مف دراسة المحتوى التعميمي )الحيمة تو 
،.999 :004 .) 

وانطبلقًا مف االىداؼ الخاصة لتدريس مادة لعموـ ضمف حدود البحث بصياغة 
( 06.االغراض السموكية لمخطط التدريسية التي تغطي المادة العممية وقد بمغت )

في المستويات الثبلثو االولى )تذكر ، فيـ ، تطبيؽ غرضًا سموكيًا وفقًا لتصنيؼ بموـ 
.) 

وتـ عرض ىذه االغراض عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص في 
ومدى لمتحقؽ مف صياغتيا وصبلحيتيا ، لتدريس والقياس والتقويـمجاؿ طرائؽ ا

، وقد تـ تعديؿ بعض االغراض السموكية او تعديؿ  الدراسي بالمحتوىعبلقتيا 
ونة واىا بحسب ماجاء بو المحكموف مف اراء،  واستقرت الصيغة النيائية ليا المكمست
 ( غرضًا . 06.مف )

 ـ اعداد الخطط التدريسية :3
تمثؿ الخطة التدريسية ترجمة حقيقة الىداؼ المنيج الدراسي ومحتواه الى خطة      

النشطة التي اجرائية ، ويستعيف المدرس بالخطط التدريسية المتنوعة لكي تكوف ا
يوظفيا واالجراءات التي يقوـ بيا واستنتاجات الطبلب مدروسة ومتفقة مع ذلؾ 

(، وفقًا لذلؾ فقد اعدت الباحث 029: 0222المحتوى ومحققة لؤلىدؼ )عقيبلف ،
( خطة تدريسية يومية لكؿ مف مجموعتي البحث وذلؾ في ضوء محتوى الفصوؿ 8.)

وقد  ،ب خطوات استراتيجيات التخيؿ الموجوتدريسيا مف كتاب العموـ وبحس المقرر
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وفي ضوء مبلحظاتيـ ومقترحاتيـ  وعة مف الخبراء المحكميفعرضيا عمى مجم
اجريت بعض التعديبلت عمييا واصبحت جاىزة لمتنفيذ في صيغتيا النيائية كما في 

 اليومية وفقًا لمنماذج المعدلة ( ، وتـ اعداد بقية الخطط التدريسية 4-4الممحؽ )
 مقياس التفكير ماوراء المعرفي :

يتطمب البحث الحالي مقياس يقيس التفكير ماوراء المعرفي قاـ الباحث باعداد ىذا 
 المقياس وفقًا لمخطوات االتية وكما يأتي :

 ـ الطالع عمى األدبيات السابقة : 1
ء أطمع الباحث عمى األدبيات والدرا سات السابقة التي تناولت مقياس التفكير ماورا

( و )بقيعي ..02( و )الجراح وعبيدات ،0229المعرفي كدراسة كؿ مف )عبيدات ،
،02.4.) 

(وىو الصورة المعربة مف مقياس ..02وأعتمد الباحث مقياس )الجراح و عبيدات ،
( بعد مروره باألجراءات Schraw et dennison,1994التفكير ماوراء المعرفي )

 األتية 
 ـ صدق الختبار :2 

 يدعي انوالتي  الصفةتبار صادقًا اذا كاف يقيس ما وضع لقياسة ، اي يقيس يعد االخ
( ، 404: 0224يقيسيا وال يقيس شيئًا اخر بداًل عنيا او مضافًا الييا ) العيسوي ، 

التحقيؽ مف صدؽ المقياس تـ عرض المقياس بصيغتو األولية المكوف مف  وألجؿ
فقره، بعد  8.تنظيـ المعرفة وبواقع  ( فقره موزعة عمى ثبلثة ابعاد وىي )بعد42)

فقره( عمى مجموعة مف  ..فقره ، معالجة المعرفة بواقع  ..معرفة المعرفة بواقع 
وـ و مدرسي المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص في طرائؽ التدريس والقياس والتق

 مف عدموالفقرة كثر ( معيارًا لقبوؿ % فأ88الباحث نسبة اتفاؽ )د واعتم مادة االحياء 
( فقرات مف المقياس ، فضبًل عف تعديؿ بعض الفقرات 4، وقد تـ وفقًا لذلؾ حذؼ )

مف حيث الصياغة والمحتوى، وبيذا تـ التحقيؽ مف الصدؽ الظاىري والصدؽ  
 لمقياس التفكير ماوراء المعرفي ومدى صبلحية فقراتة مف حيت :
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 أ ػ وضوح تعميمات ومدى تحقيقيا ألغراض االختبار 
 ػ الصياغة المغوية لفقرات المقياس التفكير ماوراء المعرفي ب 

ج ػ مناسبة فقرات المقياس مع مستويات وقابميات طبلب الصؼ الثاني متوسط 
 ( فقرة .46واصبح مكونًا مف )

   ـ التجربة الستطالعية لمقياس التفكير ماوراء المعرفي :3
ياس ولمتعرؼ عمى وضوح ىذه لغرض التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لفقرات المق

الفقرات وتعميمات المقياس  واستخداـ ورقة اإلجابة وكذلؾ لحساب الوقت المستغرؽ 
( طالبًا مف طبلب 022لئلجابة تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مكونة مف )

( ، واتضح مف  .020/  ../  7الصؼ الثاني متوسط وذلؾ في يوـ االحد الموافؽ )
بيؽ وضوح فقرات وتعميمات مقياس التفكير ماوراء المعرفي  وسيولة خبلؿ التط

إستخداـ ورقة إجابتو لدى الطبلب ، وأف معدؿ الوقت المستغرؽ لئلجابة عف جميع 
 ( دقيقة . 48الفقرات كاف ))

 ـ التحميل الحصائي لفقرات المقياس: 4
ترواح القوة التميزية قاـ الباحث بتصحيح المقياس وحساب المجموعة العميا والدنيا وت

 ( وكما يأتي :8.828.ػ 2.848لمقياس التفكير ماوراء المعرفي بيف )  
 أـ القوة التميزية لمقياس التفكير ماوراء المعرفي :

تعتبر القوة التمييزية لمفترة مف الصفات األساسية في تحميؿ الفقرات اإلختبارية فيي 
مبة ذوي التحصيؿ المتدني والطمبة ذوي تساعد في تحديد قدرتيا عمى التمييز بيف الط

 ( .89.: 0224التحصيؿ العالي )النبياف:
( تكوف جيدة )عبلـ 2.4( اف الفقرة التي يكوف قوة تميز اكبر مف )02.4ويشير )عبلـ،

روح بيف ( ، وبعد تطبيؽ معادلة التمييز لكؿ فقرة ، وجد انيا كانت تت426: 02.4،
( 04–9.فقرات باستثناء الفقرتيف ذات التسمسؿ)وتـ اعتماد جمع ال (2.60 – ...2)

وبيذا أصبح عدد  (عمى التوالي ....2ػػ  2.089النيا  حصمت عمى معامؿ تميز )
 ( فقرة بصيغة النيائية .44فقرات مقياس التفكير ماوراء المعرفي )
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 ب ـ ثبات مقياس التفكير ماوراء المعرفي :
المقياس يوـ )االثنيف( وقد تـ تطبيؽ  طالب( 30تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة بمغت )

 استخرج الباحث الثبات بطريقتيف االولى :  ، ثـ(2021/ ../ 00) الموافؽ   
( ويعد 0.812لحساب ثبات المقياس ووجد انو يساوي ) كرونباخ –معادلة الفا -1

 ثباتًا جيدًا ومقبواًل                                                          
  ـ طريقة التجزئة النصفية 0

لغرض الحصوؿ عمى ثبات المقياس استخدـ الباحث طريقة التجزئة النصفية بأسموب 
الفقرات ) الفردية والزوجية ( ثـ قسمت الى نصفيف ، النصؼ األوؿ يمثؿ الفقرات ذات 
التسمسبلت الفردية ، والنصؼ الثاني يمثؿ الفقرات ذات التسمسبلت الزوجية ، بحيث 

لكؿ طالب درجتاف )فردية وزوجية( وقد استخدـ معامؿ االرتباط البسيط بيف  أصبح
( ، " 0.807درجات نصفي االختبار ، فظيرت قيمة )ر ( المحتسبة تساوي ) 

واالرتباط بيف ىاتيف الدرجتيف ) درجات كؿ مف نصفي االختبار ( يعتبر بمثابة 
(  0228،076ي ورضواف ، االتساؽ الداخمي لنصؼ االختبار فقط وليس ككؿ ) عبلو 

، ولكي نحصؿ عمى تقدير غير متحيز لثبات االختبار بكاممو تـ استخداـ معادلة 
(، وىو داؿ 0.893براوف (  لمتصحيح ، اذ بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمي)-)سبيرماف

 احصائيا مما يدؿ عمى ثبات المقياس
 ــــــ تصحيح المقياس : 3

 اعطى الباحث 
 بة )دائمًا(( درجات لؤلجا8)
 ( درجات لبلجابة )غالبًا(4)
 ( درجات لؤلجابة )احيانًا (4)
 ( درجة لؤلجابة )نادرًا (0)
 ( درجة لؤلجابة )مطمقًا (.)
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( درجة بمتوسط فرضي 72.ػػػػػػػ  44وبيذا تتراوح درجات الطبلب في المقياس بيف )
 (20.قدره )

 ثامنًا ــــ تنفيذ التجربة :
بحث وتكافؤىا في عدد مف المتغيرات ، واعداد ادواتو ، وتييئة بعد تييئة مجموعتي ال

مستمزمات مف الخطط التدريسية . حرص الباحث عمى احراز اكبر قدر مف الضبط 
التجريبي لمبحث مف خبلؿ توزيع الحصص الدراسية المخصصة ليذه المادة بتنسيؽ 

دريس الفعمي مجموعتي البحث كما في الجدوؿ)..(، فضبًل عف قياـ الباحث بالت
/ ../ 7لمجموعات البحث . وقد بدأ تنفيذ التجربة في بداية الفصؿ االوؿ بتاريخ )

 ( عمى النحو االتي.020
 (1جدول)

        
 الدرس
 اليـو

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني االوؿ

  التجريبية    االعتيادية االربعاء
    الخميس

 اعتيادية
   التجريبية

 
 ـــ تطبيق أداتي البحث : عاشرًا ـ

بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة وفؽ الخطط التدريسية ، طبؽ الباحث اداتي البحث كما 
 يأتي:

 0200/./9.ػػػػ االختبار التحصيمي يـو االربعاء بتايخ  .
، عمى عينو البحث  0200/./02ػػػػ مقياس التفكير ماوراء المعرفي يوـ الخميس  0

 االصمية
 ـــ الوسائل الحصائية:احدى عشر ـ
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 SPSSالرزم الحصائية ـــ 1
 الحتساب ثبات االختبار .

 :نتائج البحث ومناقشتهاالفصل الرابع
 اوًل نتائج البحث

( 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة) نتائج الفرضية الولى: ـــ1
 المعرفي البعدي بيفبيف متوسطات درجات الطبلب عمى مقياس التفكير ماوراء 

 (2جدول)                        المجموعتيف التجريبية والضابطة
مقياس التفكير ما وراء الوسط الحسابي والنحراف المعياري وقيمة اختبار)ت( في )

 (المعرفي  

 (0.2.8( )ت( الجدولية =)40( وعند درجة حرية )2.28*معنوي عند نسبة خطأ)
 tقيمة (، وىي اكبر مف 4.872لمحسوبة  )ا tقيمة يتضح مف الجدوؿ اعبله أف 

( مما يدؿ 40( ودرجة حرية )2.28( عند مستوى داللة )0,2.8الجدولية البالغة )
عمى وجود فرؽ ذات داللة إحصائية في )مقياس التفكير ما وراء المعرفي  ( البعدي 
لممجموعتيف التجريبية والضابطة  ولصالح المجموعة التجريبية , وبذلؾ ترفض 

 الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.
( في المتغير التابع  استراتيجية التخيل الموجهممتغير المستقؿ)( لdلقياس حجـ االثر )

تـ  حساب ذلؾ باعتماد معادلة حجـ االثر، إذ قاـ الباحث  التفكير ماوراء المعرفي()
 ( يبيف ذلؾ .        6.بحساب مربع ايتا  وجدوؿ )

 

عدد  الختبار
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية محسوبةال الدللة

 11.369 144.318 22 الضابطة
3.572 (2.218 )

 دال (42)
 8.023 154.90 22 التجريبية
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 (3جدول)
قيمة ) 

 (  وحجم التأثير لختبار التفكير ما وراء المعرفي2

 انعامم انمجموعت يرانمتغ
انقيمت 

 انمحسوبت

 انمعايير
 انتأثير

 كبيرة متوسطت صغيرة

انتفكير 

ما وراء 

 انمعرفي

 انتجريبيت
مربع 

 آيتا
 كبير 0614 0606 0601 06265

 انضابطت
مربع 

 آيتا
 صغيرة 0614 0606 0601 06008

( تخيؿ الموجولمستقؿ )استراتيجية المتغير اثر ال( اف  حجـ ا4ويتضح مف جدوؿ )
( ، وىو حجـ اثر كبير، التفكير ما وراء المعرفي( في المتغير التابع )2.4.8بمغت )

، وذلؾ استنادًا الى اف حجـ االثر يكوف  4..2نظرًا ألف قيمة حجـ االثر اكبر مف 
 (kiess , 1996 : 164)(  4.,2كبير اذا كانت قيمتو اكبر مف )

( في متغير التفكير ماوراء 2.228ادية بمغ )واف قيمة حجـ األثر لمطريقة االعتي
  المعرفي وىو حجـ اثر قميؿ وذلؾ مف خبلؿ مقارنتو مع معيار حجـ االثر .

ال يوجد فروؽ معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى ــــ نتائج الفرضية الثانيه: 2
س التفكير بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقيا( 0.05داللة )

 .ماوراء المعرفي 
 (4جدول)

مقياس التفكير ما وراء الوسط الحسابي والنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( في )
 (المعرفي 

 االختبار
عدد 

 انطالب

انمتوسط 

 انحسابي

االنحراف 

 انمعياري

 انقيمت انتائيت
مستوى 

 اندالنت
 انجدونيت انمحسوبت
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 (0.2.8( )ت( الجدولية =)40( وعند درجة حرية )2.28*معنوي عند نسبة خطأ)
 tقيمة (، وىي اكبر مف 4.894لمحسوبة  )ا tقيمة يتضح مف الجدوؿ اعبله أف 

ؿ ( مما يد40( ودرجة حرية )2.28( عند مستوى داللة )0,2.8الجدولية البالغة )
عمى وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  

 ولصالح االختبار البعدي , وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.
 (5الجدول )

يبين المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والمتوسط الفرضي وقيمة الختبار التائي 
التفكير ما وراء المعرفي في الختبار لممجموعة الضابطة عمى مقياس  لعينة واحدة

 القبمي
 المعالـ اإلحصائية

 
 المقياس

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة )ت( 
 المحتسبة

 قيمة )ت(
 الجدولية

142.29 22 التفكير ما وراء المعرفي
2 13.430 122 51.312 2.28 

(، قيمة )ت( كما 21(، وأمام درجة حرية )2.25) ≥عند مستوى معنوية معنوي 
 (9موضح في الجدول )
( يتبيف وجود فروؽ معنوية ذات داللة احصائية بيف الوسط 9مف خبلؿ الجدوؿ )

الحسابي الختبار التفكير ما وراء المعرفي القبمي والمتوسط الفرضي ولصالح المتوسط 
التفكير ما وراء المعرفي  لدى المجموعة الضابطة في  ىالحسابي والشكؿ )( يبيف مستو 

 لمتفكير ماوراء المعرفي .

 12.670 1426454 22 انقبهي
36893 

(26018 )

(42) 
 دال

 8.023 154.90 22 انبعدي
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( يوضح مستوى التفكير ما وراء المعرفي  في االختبار القبمي لممجموعة 8شكؿ )

 الضابطة 
( يتبيف أف مستوى التفكير ماوراء المعرفي في االختبار القبمي لممجموعة 8مف الشكؿ )

( يقع 7..4وسطة( وفؽ المستويات الف الوسط الحسابي البالغ )الضابطة )بدرجة مت
 (.4.02-.4.4في المستوى الرابع المرتفع بيف )

 تفسير النتائج
 يمكف تفسير نتائج وكما يأتي:

إف قياـ المعمـ بتحريؾ التصور التخيمي وتقديمو عرضا مف اإللقاء لموضع ما أماـ ـ 1
مي بأنفسيـ وزيادة النقاش داخؿ القاعة الدراسية الطمبة ومشاركتيـ في أداء النشاط التخي

 يؤدي الى تنميو عممية التفكير ، والتالي ينعكس عمى مستوى أدائيـ داخؿ الصؼ .
التفكير ماوراء المعرفي يساعد الطبلب عمى القياـ بدور ايجابي في اثناء مشاركتو  -2

ذىنية التي يستخدميا في عممية التعمـ وعمى اعادة النظر في األساليب والنشاطات ال
ويحولو بذلؾ لخبير يفيـ تفكيره ويزيد  مف تحكمو فيما اكتسبو مف معارؼ وتوريد أفكر 

 ابداعية جديدة وزيادة كفايتو عمى حؿ المشكبلت.
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( أف التفكير ما وراء المعرفي يجعؿ مف الطبلب نشيطيف ..02وكما أكد )البقيعي،  
ختمفة،فالكثير مف المشاكؿ التي يتعرض ليا وفاعميف في مواجية الميمات اليومية الم

 المتعمموف تعود إلى العجز في العمميات ما وراء المعرفي لدييـ.
مف خبلؿ استخداـ الطبلب الستراتيجيات ما وراء المعرفة استطاعوا أف يدركوا  -3

أىمية ما يتعمموه، والسبب في قياميـ باألنشطة المختمفة، وكيفية تطبيؽ ما تعمموه في 
اقؼ جديدة، كذلؾ ساعدىـ عمى أف يوضحوا الخطوات التي اتبعوىا، والعقبات التي مو 

وقفت أماميـ، وكيفية التغمب عمييا، وطمب المساعدة حيف يحتاج األمر إلى ذلؾ، أي 
قياميـ بعممية التحكـ في عممية تعمميـ، وىذا جعميـ أكثر تفيما لممعمومات التي قاموا 

الذاتي لؤلسئمة سيؿ عمى الطبلب واستيعابيـ لممفاىيـ  بدراستيا ، كما أف االشتقاؽ
المتعممة، وفيـ الغرض مما قاموا بتعممو ، ورغبتيـ في معرفة المزيد مف الموضوعات 

 . التي درست
فالطبلب ذوي التفكير ما وراء المعرفي يستخدموف استراتيجيات فعالة تجعميـ ـ 4

دراؾ ألفعاليـ وتأثيرىا عمى اآلخريف، فا لتفكير ما وراء المعرفي عممية داخمية أکثرا 
تشرؼ عمييا العمميات المعرفية وتضبطيا وتمكف المتعمـ مف ضبط وتخطيط ومراقبة 
أداء الميمة وتنفيذىا عند مواجية مشكمة وقدرتو عمى اقتراح مجموعة مف الحموؿ 

 لمواجيتيا وترتيبيا وتغيرىا في حاؿ شعوره بعدـ نجاح الطريقة المستخدمة لمحؿ.
 الفصل الخامس

 : Conclusionsاوًل ـ الستنتاجات  
  -في ضوء نتائج البحث توصؿ الباحث الى مجموعة مف األستنتاجات:

أفضمية استخداـ التخيؿ الموجو في تدريس مادة العمـو في رفع تنمية مستوى التفكير  ــ1
 ماوراء المعرفي 

رفع مستوى ميارات التفكير  اف أستراتيجية التخيؿ الموجو قد أثرت ايجابيًا في ـ 2
 ماوراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الثاني المتوسط .
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اف بقاء المجموعة الضابطة في نفس المستوى تقريبًا في ميارات التفكيرماوراء  ـ 3
المعرفي، يدؿ عمى أف ميارات التفكير ماوراء المعرفي تتأثر وتتطور بأستخداـ 

 استراتيجية التخيؿ الموجو. 
 :  Recommendationsالتوصياتثانيًا ـ 

تضميف مناىج طرائؽ التدريس في كميات التربية وكميات التربية االساسية ومعاىد ـ 1
 المعمميف بعض الطرؽ التدريسية الحديثة ومنيا التخيؿ الموجو والتفكير ماوراء المعرفي 

تخيؿ الموجو اجراء دورات تدريبية أثناء الخدمة لممدرسيف وتدريبيـ عمى استخداـ الـ  2
 والتفكير ماوراء المعرفي اثناء التدريس .

 :Suggestionsثالثًا ـ المقترحات  3
أجراء دراسة ألثراستراتيجية التخيؿ الموجو والتفكير ماوراء المعرفي في مواد عممية ـ  1

 لمراحؿ دراسيةأخرى .
تفكير أجراء دراسة تتضمف توظيؼ استراتيجية التخيؿ الموجو في تنمية ميارات الـ  4

 بأنواعيا المختمفة وفي مواد دراسية اخرى .
 المصادر العربية 

 القـــــــران الكـــــريــــــــم 
 ( التعمـ المعرفي ، دار الميسرة لمنشر 0229أبو رياش ، حسيف محمد . )

 والتوزيع ، عماف ، االردف. 
 ( طرائؽ..02امبوسعيدي، عبداهلل بف خميس و البموشي سميماف بف محمد .) 

 دار المسيرة، عماف االردف.تدريس العمـو مفاىيـ وتطبيقات عممية. 
 (أثراستخداـ  استراتيجيتي 02.4الػػ بطي ،جبلؿ شنتة وسعد قدوري الخفاجي ،)

(K.W.L.H في ميارات التفكير المحوري لدى طالبات )(، و)التخيؿ الموجة
( 4العدد)(، 8الصؼ السادس العممي في الفيزياء ، مجمة اوروؾ ، المجمد )

 .862-809ص 
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 ( االعاقات التطورية 02.2األماـ ، محمد صالح و فؤاد عيد الجوالدة ،)
 والفكرية ػػػػ تطبيقات تربوية مف منظور نظرية العقؿ، دار الثقافة ، عماف.

 ( دراسة تحميمية لبغض العوامؿ الميدانية 994.اإلماـ ، يوسؼ الحسيني ،)
اعمية برامج التربية العممية )في ضوء اراء ذات الصمة بالمدرسة التي تؤثر في ف

المعمميف ومديري المدارس ومشرفي التربية العممية( ، مجمة كمية التربية ، بنيا 
 مصر . –

 ( 0229امبو سعيدي، عبداهلل بف خميس ، بموشي ، سميماف بف محمد ،)
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ..طرائؽ تدريس العمـو ، ط

 (، التفكير ماوراء المعرفي و عبلقتو بحؿ 02.4فر احمد )بقيعي ، نا
المشكبلت لدى طمبة الصؼ العاشر المتفوقيف تحصيميًا ، مجمة الزرقاء 

 (.0(، العدد)4.لمبحوث والدراسات االنسانية ، المجمد )
 ( 2.(، سمسمة المراجع في التربية وعمـ النفس)999.جابر، عبدالحميد ،)

 تعمـ ، القاىرة ، دار الفكر العربياستراتيجيات التدريس وال
 ( التعمـ مف خبلؿ التخيؿ ، ترجمة خميؿ يوسؼ 994.جالييف ، بفرلي كوليف،)

(، عماف ، منشورات معيد التربية األونروا / 998.الخميمي وأخروف )
 اليونسكو.

 ( اساليب وطرؽ التدريس الحديثة ، دار األسرة لمنشر 02.6الجبالي، حمزة ،)
 اف .والتوزيع ، عم

 (مستوى التفكير ماوراء ..02الجراح ، عبد الناصر وعبلء الديف عبيدات ،)
المعرفي لدى عينة مف طمبة جامعة اليرموؾ في ضوء بعض المتغيرات ، 

 (.07المجمة االردنية في العمـو التربوية ، العدد)
 ( تعميـ التفكير ، مفاىيـ وتطبيقات ، األمارات ،دار 999.جرواف ، فتحي ،)

 ب الجامعيالكتا
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 ( فعالية استخداـ استراتيجيات ماوراء .022الجندي ، أمينة وصادؽ ، منير .)
المعرفي في تحصيؿ العموـ وتنمية التفكير االبتكاري  لدى تبلميذ الصؼ 
الثاني متوسط االعدادي ذو السعات العقمية المختمفة ، المؤتمر العممي 

وؿ ، الجمعية المصرية لمتربية الخامس لمتربية العممية لممواطنة ، المجمد األ
 اغطس .. –يوليو  09العممية ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ،

 ( اتجاىات حديثة في تعمـ التفكير ،دار 0224حبيب ، مجدي عبدالكريـ ،)
 الفكر العربي ، القاىرة ، مصر .

 ( تنمية الوعي، ط0224الحسوف، عبلء .)..دار الغدير، ايراف ، 
 ( اثر استراتيجية التخيؿ العممي عمى التحصيؿ لدى 02.7حسيف ، زيف ،)

طمبة الصؼ الخامس االساسي ذوي الذكاءات المتعددة في مدارس محافظة 
 سمفيت ) رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطيف.

 ( التصميـ التعميمي نظرية وممارسة ، ط999.الحيمة، محمد محمود ،).  دار،
 ماف.االردفالمسيرة ،ع

 ( تأثير أستراتيجيات ماوراء المعرفة لتعمـ 0224الخطيب ، منى فيصؿ ،)
العموـ في تحصيؿ والتفكير الناقد لدى تبلميذ الصؼ الخامس األبتدئي ، رسالة 

 ماجستير غير منشورة ، كمية البنات ، جامعة عيف الشمس .
 ( إجراءات في تصميـ المناىج ، ط998.دروزة، أفناف نظير ،)مركز  0،

 التوثيؽ والمخططات والنشر ، جامعة النجاح الوطنية ، مطبعة اوفسيت المنقذ 
 ( زاوج  –(، فاعمية استخداـ استراتيجية )فكر 02.8الديب ، نضاؿ ماجد حمد

شارؾ ( عمى تنمية ميارات التفكير البصري والتواصؿ الرياضي لدى طبلب  –
غير منشورة ( ، كمية التربية الصؼ الثامف األساسي بغزة ، )رسالة ماجستير 

 الرقـ( 68،قسـ المناىج العممية وطرؽ التدريس ،الجامعة االسبلمية ، غزة.)
 ( التدريس وأىدافة وأسسة وأساليبة وتقويـ نتائجة 994.رياف ، فكري حسف ، )

 وتطبيقاتة ، عالـ الكتب ، القاىرة .
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 ( 0224الزغموؿ ،رافع النصير ،وعماد عبد الحميـ الزغموؿ) عمـ النفس ،
 المعرفي ، منشورات دار الشروؽ ،عماف ، االردف.

 ( أساليب تدريس العموـ ،ط999.زيتوف ، عايش .).  دار الشروؽ لمنشر ،
 والتوزيع ، عماف ، االردف .

 ( أساليب تدريس العموـ ،ط0228زيتوف ، عايش محمود . ). االصدر ،
 الخامس ، دار عماف ، عماف ، االردف

  (، تنمية ميارات ماوراء المعرفة واثرىا في 0220لطؼ اهلل )سمعاف ، نادية
التحصيؿ وانتقاؿ اثر التعمـ لدى الطالب والمعمـ خبلؿ مادة طرؽ تدريس 
العموـ ، الجامعة المصرية لمتربية العممية ، المؤتمر العممي السادس ، التربية 

وليو ، كمية ي .4 – 08العممية وثقافة المجمتع ، فندؽ بالما ، أبو سمطاف مف 
 التربية ،جامعة عيف الشمس

 ( اثر التدريس باستخداـ استراتيجية التخيؿ في تحصيؿ 0227سيى ، ناجي ،)
المرحمة االساسية العميا وفي االتجاه نحو الكيمياء وفؽ نصفي الكرة الدماغية ، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عماف لمدرسات العميا ،االردف.
 (، تنمية بعض ميارات ماوراء المعرفة لدى 0220ر )السيد ، أحمد جاب

الطبلب المعمميف بكمية التربية بسوىاج ، مجمة دراسات في المناىج وطرؽ 
 (77التدريس عدد)

 ( موسوعة المصطمحات التربوية ، ط..02السيد عمي ، محمد .).  دار ،
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف االردف

 (، المنيج المدرسي مف منظور جديد ، 996.لكثيري راشد )الشافعي، إبراىيـ وا
 ، مكتبة العبيكاف، الرياض ..ط

 ( معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ، 0224شحاتة ،حسف وزينب النجار ،)
 (90، دار المصرية المبناية ،القاىرة.)الرقـ .ط
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 ( تصميـ التدريس ، دار يا0226العبادي ، نذير سيحاف.)شر فا العممية لمن
 والتوزيع، عماف.

 ( استراتيجيات التدريس في 0227عبيدات، ذوقاف و أبو السميد، سييمة .)
(، دار الفكر ناشروف القرف الحادي والعشريف )دليؿ المعمـ والمشرؼ التربوي

 وموزعوف.
 ( ماوراء المعرفة  ،المفيوـ والداللة ، الجمعية المصرية 0229عبيد، وليـ ،)

 ة القراءة والمعرفة ، العدد االوؿلمقراءة والمعرفة ، مجم
 ( المدرسة وتعميـ الفكر ،دار الكتاب الجامعي،عماف ، 996.عدس ، محمد ،)

 االردف
 ( التدريس الصفي بالذكاوات المتعددة 0224عفانة ، عزو، نائمة ، الخزندار ،)

 ، غزة ، مكتبة اليازجي.،ط
 ( مناىج 02.0العفوف، نادية حسيف يونس وفاطمة عبد األمير الفتبلي ،)

 وطرائؽ تدريس العمـو ، مكتبة التربية االسبلمية، بغداد.
 ( مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا ، ط0222عقيبلف ، ابراىيـ محمد .). ،

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف .
 ( 02.4عبلـ ، صبلح الديف :) األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميؿ

 0ط ث النفسية والتربوية واالجتماعية  ) البارامترية والبلبارامترية(بيانات البحو 
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة .

 ( اثر استراتيجية التخيؿ الموجة لتدريس التعبير في 0228عمياف ،ايمف ،)
تكويف الصور الفنية الكتابية وتنمية التفكير االبداعي لدى طمبة المرحمة 

ماجستير غير منشورة ، جامعة عماف لمدراسات العميا  االساسية االردف ، رسالة
 ، االردف.

 ( اإلختبارات والمقاييس النفسية والعقمية 0224العيسوي ، عبدالرحمف محمد .)
 ، مكتبة المعارؼ باإلسكندرية ، مصر .، ط
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 ( ميارات قراءة الصورة لدى األطفاؿ بوصفيا وسيمة 0227الفرا، اسماعيؿ ،)
سة ميدانية ( المؤتمر العممي الدولي الثاني عشر لكمية تعميمية تعممية )درا

 االداب والفنوف )ثقافة الصورة (جامعة فيبلدلمفيا.
 ( تصميـ التعميـ النشط ، ترجمة عثماف 0224فمولنج ، وولياـ ىنجستوف .)

 نايؼ السواعي وسمير الرشيد ،دار العمـ لمنشر والتوزيع ، دبي ، االمارات.
 (994.قطامي ، نايفة،) دار الفكر ، .تعميـ التفكير لممرحمة األساسية ، ط ،

 عماف،
  ، كندي ، زيانة بنت احمد بف سعيد الخنصوري، شيخة بنت سالـ ، سميماف

فاطمة بنت بخيت بيت عمي، الرواحي ، فتحية ، بنت محمد البحري ، محمد 
(. استراتيجيات 02.6بف ناصر التميمي ، يسرى بنت سعيد بنت عبداهلل )

ة في التدريس )اصوليا الفمسفية وتطبيقاتيا في تدريس المغة العربية( الحديث
 ، دار الفجر لمتوزيع والنشر ، القاىره..ط

 ( اثر توظيؼ استراتيجيات ماوراء المعرفي في 0228المولو ، فتحية صبحي ،)
تنمية المفاىيـ العممية والميارات الحياتية بالعموـ لدى طمبة الصؼ الخامس 

 االساسي بغزة
 ( تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والناقد، دار 0228مجيد ، موس شاكر .)

 صفاء لمنشر والتوزيع . عماف.
 ( 02محمد ،شذى عبد الباقي ومصطفى محمد عيسى..) اتجاهات حديثة في،

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف . عمم النفس المعرفي ،
 (، طرائؽ التدريس العامة 0220مود)مرعي ، توفيؽ احمد والحيمة ، محمد مح

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف االردف..، ط
 ( استراتيجية شكؿ البيت الدائري وفاعميتيا في تنمية 0228المزرع ، ىيا ،)

ميارات ما وراء المعرفي وتحصيؿ العموـ لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات 
 (.96ة رسالة الخميج العربي ،عدد)السعات العقمية المختمفة ،مجم
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 ( اثر التدريس باستراتيجو التخيؿ 02.6مسير، حيدر وعبدالمنعـ، حسيف ،)
الموجو والتفكير التناظري في تحصيؿ مادة البيئة والتموث لدى طمبة كمية 
التربية االساسية ، مجمة كمية التربية االساسية ، جامعة المستنصرية 

 ..4ػػػػػػػػ 442(.98)00،
 (، تقوـ كتابة عمـو 02.6لمقبؿ ، نورة بنت صالح وجبر بف محمد الجبر )ا

الصؼ االوؿ المتوسطفي ضوء ميارات التفكير البصري ، المجمة الدولية 
 الرقـ( 76.(.)4(، العدد )8التربوية المتخصصة ، المجمد )

 ( مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ،ط0220ممحـ ، سامي محمد . )0  ،
 سيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردفدار الم

 ( أسس التربية ،دار عماف ، الجامعة األدرنية .989.ناصر ، ابراىيـ ،) 
 (، 0224النبياف موسى ،)دار الشروؽ  أساسيات القياس في العموـ السموكية ،

 األردف. –لمنشر والتوزيع ، عماف 
 ( التعمـ مف اجؿ العقؿ ذي ا984.ويميامز، ليندا فارلي ،) لجانبيف ، ترجمة

 خبراء معيد 
 .التربية ، منشورات معو 
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