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مية التفكري ماوراء املعريف تن يف اثر أسرتاتيجية التخيل املوجه
 لدى طالب الصف الثاني املتوسط

 عمران محمود جاسم. الباحث
 أمل فتاح زيدان .دأ.م.
 زينة وجيه الجادر ..دم
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 :الممخص

ية التفكير ماوراء تنم في اثر أستراتيجية التخيؿ الموجو"  عمى التعرؼ إلى الحالي البحث ؼىد
 "المعرفي لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط 

 استخدـ الباحثرضيات صفرية خضعت لمتجريب، ف ثالثالبحث وضع الباحث  ىدؼولتحقيؽ 
 تولمالئمالمجموعتيف المتكافتيف )مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة(،  ذوالتصميـ التجريبي 

الباحث عينة الدراسة بصورة قصدية مف ثانوية )عامر عبداهلل التطبيقة (  ، واختارالغراض البحث
( 44نة البحث)التابعة لممديرية العامة لتربية نينوى لتكوف مجااًل لتنفيذ التجرية وبمغ عدد تالميذ عي

 فرضياتطالبًا في كؿ مجموعة مف المجموعتيف، ولتحقيؽ ىدؼ البحث واختبار ( 33طالباً بواقع )
مقياس التفكير ماوراء المعرفي ذي البدائؿ الخمسة)دائمًا، غالبًا، أحيانًا، استخداـ تتطمب مف الباحث 

%( مف 88صؿ عمى نسبة اتفاؽ )( فقرة وقد ح44نادرًا، مطمقًا( والذي تكوف بصيغتو النيائية مف )
مقياس التفكير ماوراء  طبؽ 1لو ( ، وتـ استخراج القوة التمييزية 218.0) وثباتمعامؿ وبمغ الخبراء 

 تخداـإحصائيًا اس وقاـ تحميياالبيانات  وجمع1في نيايو التجربو المعرفي عمى طالب مجموعتي البحث
 تفوؽ المجموعة التجريبية1، وقد أظيرت النتائج SPSSنظاـ الرـز االحصائية 
 (1التفكير ماوراء المعرفي ، التنمية،أستراتيجية التخيؿ الموجوالكممات المفتاحية: )
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The effect of the strategy of directed imagination in developing 

metacognitive thinking among middle school students 

researcher. Imran Mahmoud Jassim 

 dr. Amal Fattah Zeidan 

dr. Zina Wajeeh Al-Jader 

Abstracts: 

The aim of the current research is to identify the effect of the strategy of 

directed imagination in developing metacognitive thinking among students of 

the second intermediate grade. 

To achieve the goal of the research, the researcher developed three null 

hypotheses that were subject to experimentation. The researcher used the 

experimental design with two equal groups (experimental group and control 

group), for its suitability for research purposes. To carry out the experiment, 

the number of students of the research sample was (44) students, with (22) 

students in each of the two groups. In its final form, it consists of (34) 

paragraphs, and it obtained an agreement rate of (85%) from the experts, and 

its stability coefficient reached (0.812), and the discriminatory power was 

extracted from it. The Metacognitive Thinking Scale was applied to the 

students of the two research groups at the end of the experiment. The data 

was collected and analyzed statistically using the SPSS statistical package 

system, and the results showed the superiority of the experimental group. 

Keywords: (directed imagination strategy, development, metacognitive 

thinking). 

 

 :مشكمة البحث: اولً 
اف التطورات المتسارعة والتغيرات المفاجئة في المجتمعات بشكؿ عاـ فرضت مجموعو 
مف العقبات والمشكالت في كافو مجاالت الحياة ومف الطبيعي اف يتأثر المجاؿ 
التعميمي بيذه التغيرات المفاجئة مما ادى الى ظيور العديد مف المشكالت التي طفت 

مب المعالجة ومف أىميا انخفاض مستوى عمى سطح الواقع التعميمي والتي تتط
التحصيؿ وضعؼ ميارات التفكير وأف المدرسيف لـ يركزوا أىتماميـ في تدريس طمبتيـ 
عف التفكير مف خالؿ تدريسيـ لممواد بشكؿ عاـ ومادة العموـ بشكؿ خاص وكذلؾ قمة 
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كبير  استخداميـ لطرائؽ تدريس حديثو واعتمادىـ وعمى مدى السنتيف الماضيتيف بشكؿ
 عمى المنصات التعميمية 1

عند مالحظتنا  واقع تدريس العمـو في مؤسساتنا التعميميةوحتى بعد التحوؿ الى     
التعميـ المدمج نجد أف الطرائؽ االعتيادية ال زالت تشكؿ حضورًا كبيرًا بيف األساليب 

عتمدوف ويكوف دور المتعمميف سمبيًا وي،التي يستخدميا المعمـ داخؿ الصؼ وخارجو 
عمى المعمـ بشكٍؿ كبير مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومة ليصبح المعمـ بشكٍؿ أو بآخر 

 1محور العممية التعميمية
 اهمية البحث:

التخيؿ  شكؿ مف اشكاؿ التمثيؿ المعرفي، إذ يكوف الفرد صورًا ذىنية  يعتير    
وخرائط معرفية لكثير مف المثيرات البيئية التي يصادفيا كالمباني والشوارع والتضاريس 
واالشخاص واالحداث،  ومف خالؿ الخرائط المعرفية التي يمتمكيا الفرد يستطيع اف 

لو معنى ويحوليا الى كممات عندما يريد اف يستدعي معالـ ىامة متسمسمة في ترتيب 
يصؼ مكانًا او موقعًا لشخص اخر، كما انو يحوؿ ىذه الخرائط المعرفية الى صور 
لممدف واألماكف والمواقع يستخدميا أثناء أدائة لألنشطة اليومية، وكذلؾ يستعيف 

يف السموؾ بالصور الذىنية في زيادة كفاءة معالجتو لممعمومات وبالتالي تسيـ في تحس
 (2011:091والتعايش1)محمد ومصطفى،

أف استعماؿ طرائؽ التدريس الحديثة جاء مف منطمؽ أف التدريس لـ يعد  دروزة يشيرو 
فنًا فحسب كما كاف يعتقد إلى وقت قريب، بؿ أصبح عمما، بمعنى انو يتطمب معرفة 

فا محددة، وبدرجة منظمة بأصولو وأساليبو واستراتيجياتو وكيفية التخطيط لو ليحقؽ أىدا
عالية مف اإلتقاف، وكيفيػة الحفاظ عمى تفاعؿ نشط مع المتعمـ، وقياس تقدمو نحو 
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 
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وى نضج التالميذ ليستطيع المعمـ تحقيؽ أىدافو التعميمية والتربوية ومست ،تدريسيا 
ففي أي منياج مف مناىج الدراسة تصبح الطريقة جيدة متى ما أسفرت عف نجاح ،

 (1 7-6 998.ؿ وأكثرىا اقتصادا )دروزة، وتعمـ التالميذ بأيسر السب،المعمـ في عممو
فييا المنيج المقرر المدرسي  موضع كما إف طريقة التدريس ىي أوؿ خطوة يوضع    

التنفيذ وأوؿ اختبار عممي لمدى مناسبة المنيج مف حيث أىدافو ، ومحتواه لممتعمـ الذي 
ية بيا1)الشافعي وضع مف اجمو ومف ىنا تأتي أىمية طرائؽ التدريس وضرورة العنا

 ( .40:  996.والكثيري، 
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 

 واالجتماعية1 )اإلماـ، شخصياتيـ بجوانبيا المختمفة المعرفية والميارية والوجدانية
.994 :87 ) 
كما يعد التفكير مف العمميات العقمية التي يقوـ بيا العقؿ البشري كاستجابة لمثيرات     

( 0224يستقبميا عف طريؽ حاسة او مف مختمؼ الحواس 1 وقد عرؼ شحاتة زينب)
التفكير بأنة عممية كمية نقـو عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخالت الحسية والمعمومات 

كويف االفكار أو استدالليا أو الحكـ عمييا ، عممية غير مفيومة تمامًا ، المسترجعة لت
خبرة معنى وتتضمف االدراؾ والخبرة السابقة والمعالجة الواعية وعف طريقيا تكتسب ال

 (98:  0224)شحاتة وزينب، 
والتفكير سموؾ يستخدـ األفكار والتمثيالت الرمزية لألشياء واألحداث غير      

( مف زاوية أخرى فقد أشار 4.:  0228 يذكرىا أو يتخيميا )مجيد ، التي الحاضرة أي
( الى الدور الذي يقدمة التخيؿ في التفكير وتكويف المعنى في 0224فمولنج وولياـ )

ليفكر المواقؼ وحؿ المشكالت واالستقصاء والبحث والتجريب اذ يزود العقؿ بأشياء 
 ( 49:  0224بيا 1)فمولنج ولياـ ، 
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لمتفكير أىمية في مساعدة الفرد عمى التكيؼ مع عالمو الخارجي النة أحد و     
 Zhang،2001الوسائؿ التي يستخدميا الفرد في التعبير عف فرديتة وتنمية موىبتو ) 

: 102) 
( اف ىناؾ اجماعًا عمى اف تعميـ التفكير يفتح باب االستزادة 0222)الديبويرى    

الطالب كيؼ يفكروف ، أذا لـ يتعممو ىذا في اثناء  مف التعمـ ومف الضروري اف يتعمـ
 التحاقيـ بالمدارس يكوف السؤاؿ ىو : كيؼ يتسنى ليـ أف يستمروا في التعميـ ؟

تمثؿ عممية التفكير في التربية وفي الحياة بوجو عاـ مكانة رئيسة ، إذ ال تستقيـ    
غياب الذىف ،ألف ميمة  حياة االنساف بدوف تفكير ، واليمكف التخمي عنة االفي حالو

التفكير تكمف في ايجاد حموؿ مناسبة لممشكالت التي يواجييا االنساف في المجتمع ، 
ويعد التفكير أرقى أشكاؿ النشاط المخي المنتج الذي يتممكو االنساف ، والذي يميزه 
عف سائر المخموقات ، وبالرغـ مف أنة ليس المخموؽ الوحيد الذي يفكر اال أنو أكثر 

ف أدـ 1)الديب باهلل بيا امفكريف ميارة وحنكة، فالتفكير مف أىـ الخواص التي خص ال
عد تنمية التفكير بأنواعو المختمفة مف أىـ أىداؼ تدريس العمـو تو     (0.:  02.8،

عمى اعتبار أف التفكير منظومة معرفية متفاعمة  التي ينبغي تنميتيا لدى الفرد،وذلؾ
وقابمة لممالحظة والتجريب والتنمية1 ولكي يتحقؽ ذلؾ البد أف يركز تدريس العمـو 
عمى مساعدة التالميذ في اكتساب األسموب العممي في التفكير أو الطريقة العممية في 

 1 (94:  999.ؽ العمـ وعممياتو )زيتوف، البحث، والتركيز عمى طر 
وتشير معظـ البحوث إلى أف ) ما وراء المعرفة ( تتضمف جانبًا تنظيميًا ذاتيًا     

لممتعمـ، فالتالميذ الذيف يمتمكوف ميارات مرتفعة لما وراء المعرفة ىـ األكثر فعالية في 
تنظيـ تعمميـ، ولدييـ مقدرة عمى ضبط عمميات التعمـ وتحديد ما تحتاجو مشكالت 

القدرة عمى التوافؽ واالنسجاـ في مواقؼ الحياة المختمفة 1 كما أف  التعمـ منيـ، وكذلؾ
استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة لو أىميتو الكبيرة في االنتقاؿ مف مستوى التعمـ 
الكمي إلى مستوى التعمـ النوعي الذي يستيدؼ إعداد وتأىيؿ المتعمـ باعتباره محور 

 (981.:  0224العممية التعميمية )عمي ،
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 البحث هدف
 -ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ:

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

( بيف 0.05)داللةداللة احصائية عند مستوى و ال يوجد فرؽ ذ :ول الفرضية ال  ــــ1
متوسطات درجات الطالب عمى مقياس التفكير ماوراء المعرفي البعدي بيف 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة1
ال يوجد فروؽ معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : ـــ الفرضية الثانية2
بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس التفكير (  0.05)

 .معرفي ماوراء ال
(  0.05اليوجد فروؽ معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى ): ـــ الفرضية الثالثة3

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

 تعريف المصطمحات
 استراتيجية التخيل الموجه: -اولً 
 :بأنيا (2009)السيوف ، -1

تدريس معرفية تعمؿ عمى استثمار وتوجيو الصور الذىنية عند الطمبة حوؿ  إستراتيجية
 ( 8: 0229نشاط معيف                        )السيوؼ ،

 (:2012محمد واخرون) -2
بأنياعدد مف الخطوات التدريسية يجرييا المدرس وتقوـ عمى أساس فني متتابع ، 

ورة تكتيكية متسقة لتحقيؽ أىداؼ ومترابطة ترابطًا منطقيًا وتطبؽ داخؿ الصؼ بص
: 02.0الدرس ومساعدة الطمبة في اكتساب الميارات المختمفة1 )محمد واخروف ،

007) 
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 التفكير ماوراء المعرفي: -ثالثاً 
 :1994شراوودينيس  -1

بأنو الوعي في إدارة المتعمـ لعممياتو المعرفية مف خالؿ استخداـ ميارات التخطيط 
 (994.واتخاذ القرارات وتوظيؼ االستراتيجيات المناسبة)شراوودينيسوالمراقبة والتقويـ 

 :2222عبيد  -2
انيا التفكير في التفكير وتأمالت عمى المعرفة ووعي الفرد بالعمميات المعرفية والتنظيـ 

 (6: 0222المستخدـ لحؿ المشكالت )عبيد 
 الفصل الثاني : إطار نظري ودراسات سابقة

 : التخيل في التدريس -اولً 
(استراتيجية التخيؿ الموجو   myrick&myrick1993)( 994.،ميرؾ و ميرؾ)يصؼ  

بانيا تتطمب اف  يقوـ المتعمـ بتخيؿ المادة التعميمية كما تتطمب ىذه اإلستراتيجية وجود 
قائد أو موجو )كالمعمـ  مثال( يقوـ بتوجيو المتعمـ عبر عممية التفكير إذ يقوـ المعمـ 

د مسبقا ويحتوي عمى كممات أو أصوات تعمؿ عمؿ المحفزات بقراءة سيناريو مع
لتساعد المتعمـ عمى بناء صور ذىنيو لممواقؼ أو األحداث التي تقرأ عميو )أمبو 

 (4041:  0229سعيدي والبموشي،
وبدأت تظير في البرامج التربوية العديد مف نشاطات التخيؿ و مناىج ذات أساس  

تخيمي إذ تأثر التربويوف بنجاح الجيود في عمـ النفس والطب فبدأوا يتجيوف إلى 
التدخالت في المنياج الذي يالئـ الوضع النفسي والعاطفي والروحي لمتمميذ فضال عف 

الىتماـ بتدريس العقؿ الحدسي التخيمي )الذي يطمؽ مالءمتو لنموه الفكري وبذلؾ بدا ا
عميو عادة الدماغ األيمف( فضال عف تدريس العقؿ المنطقي التحميمي )الذي  يطمؽ 
عميو عادة الدماغ األيسر( فأصبحت نشاطات الحدث مثؿ الحمـ والتخيؿ والتصور 

 (081: 994.ىج التعميمية )جالييف،والتماريف النفسية مظاىر مفتاحيو لممنا
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واف التخيؿ في التدريس يبدأ بإدراؾ التحوؿ في المعرفة 1 والمعمموف ال يستطيعوف  
التعميـ بال أمؿ وبغير إقناع لممجيودات التي يبذلوىا لمعرفة وجذب انتباه طالبيـ واف 

 (1 80 ،984.يصموا بطالبيـ بكؿ حب إلى مستوى مف الفيـ المؤثر1 )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،1985) التخيؿ الموجو االسترخائي  -4
،0229 ،404)1 

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

اف التخيالت 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
 وعي بالحياة الداخميةتعميؽ النمو االنفعالي وال-4
 تنشيط وظائؼ نصفي الدماغ االيمف وااليسر والربط بينيما-4

 1(064-064،ص02.0)العفوف،
 أهداف إستراتيجية التخيل الموجه:

 والتفكير الفراغي  تنمية قدرات التخيؿ ثالثي االبعاد -1
 تقريب المفاىيـ المجردة  -2
 والبحث عف تفسير لحدوثيازيادة قدراتيـ عمى التفكير في كثير مف الظواىر  -3
 متعة حقيقية لممتعمميف لما تضفيو مف تغير عمى تدريس المادة العممية -4
 تنمية قدرات ما وراء المعرفة كالتحكـ في االنتباه والتركيز والتأمؿ -5
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 :التفكير ماوراء المعرفي -ثانياً 
( أحد المصطمحات المشيورة التي Metacognitionيعد مفيـو ما وراء المعرفة )   

دخمت مجاؿ عمـ النفس التربوي حديثا، وقد ظير ىذا المفيـو عمى يد فالفيؿ 
(Flavell( عاـ ).ـ، ولذلؾ فقد وجدت تعريفات مختمفة ليذا المفيـو نتيجة 976 )

لحداثتو، والحقيقة أف القاري لمكممة ألوؿ مرة ربما يشعر بالخوؼ، بسبب طوؿ الكممة 
يا المجردة، ورغـ ذلؾ فالنظرة المتعمقة في معنى ىذا المفيـو ال تؤدي إلى ىذا وطبيعت

اإلحساس، ألف كؿ فرد يستخدـ ويمارس كؿ أنشطة ما وراء المعرفة 
(Metacognitive Activities لكي يتمكف مف أف يكوف معممًا ناجحًا ، ولكف ما )

التعمـ  Knowledge( المعرفة Thinkingالمقصود بيذا المصطمح ؟ التفكير )
(Learning ( )التحكـ( 111السيطرةControlling)    ربما تكوف ىذه التعريفات

 (081: 0222مختصرة لكنيا مفيدة لمفيـ األولي لمفيـو ماوراء المعرفو )السيد ،
وبالرغـ مف حداثة ىذا المفيـو فإف األدبيات التربوية واألجنبية تزخر بالعديد مف     

الميارات  المصطمح حيث تعرفو )ىاالف وكايفماف ( بأنيا:اتجاه في تعميـالتعريفات ليذا 
المعرفية، و تؤكد عمى وعي المتعمـ بعمميات التفكير المتضمنة في الميمة التعميمية 

التحكـ والسيطرة الذاتية في محاوالت التعمـ ووعيو باألداء مف خالؿ التقويـ وقدرتو عمى 
 (0281: 0224المستمر لو )عمي ،

:ماوراء المعرفي عمى أنيا معرفة الفرد ووعيو  Wilson 998.ويعرؼ ويمسوف      
بعمميات واستراتيجيات التفكير وقدرتو عمى تقييـ وتنظيـ عمميات التفكير الخاصة بو 

 (641: 0226ذاتيًا 1أي كيؼ ولماذا يفعؿ الفرد ما يفعمو؟ )الطيطي، 
قدرة عمى أف نعرؼ ما نعرؼ وما ال ويشير "كوستا " أف ما وراء المعرفة ىي ال   

( وفقًا " لفالفيؿ" يشير 070: .022نعرؼ وىي سمة بشرية فريدة )الجندي وصادؽ ،
مفيـو ما وراء المعرفة إلى معرفة الفرد بعممياتو المعرفية ونواتجيا، فعمى المتعمـ أف 
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و المعرفية يراقب استخداماتو لعمميات التفكير مراقبة نشطة، وأف ينظميا وفقًا ألىداف
 (41: 0224)الخطيب،

( عمى أنيا التفكير في التفكير 6: 0222(، و)عبيد ،49.: 996.ويذكر )عدس ،   
وتأمالت عف المعرفة ووعي الفرد بالعمميات المعرفية وميكانـز التنظيـ المستخدـ لحؿ 

 المشكالت1 
حكـ عميا ( أف ما وراء المعرفة تعد بمثابة عمميات ت999.كما يذكر )جرواف ،    

وظيفتيا التخطيط والمراقبة والتقييـ، وأنيا تمثؿ قدرة الفرد عمى التفكير في مجريات 
التفكير أو حولو أو التفكير بصوت عاؿ أو الحديث مع الذات بيدؼ متابعة ومراجعة 
حؿ المشكمة، ثـ يعرفيا بأنيا:ميارات عقمية معقدة تعد مف أىـ مكونات السموؾ الذاتي 

عمومات وتقـو بميمة السيطرة عمى جميع نشاطات التفكير العاممة في معالجة الم
والموجية لحؿ المشكمة واستخداـ القدرات أو الموارد المعرفية لمفرد بفاعمية في مواجية 

 (441–44: 999.متطمبات ميمة التفكير )جرواف ،
ى ( بأنيا: تفكير المتعمميف في تفكيره وقدراتيـ عم 449: 999.ويعرفيا)جابر،   

 استخداـ استراتيجيات تعمـ معينة عمى نحو مناسب1
( بأنيا مجموعة القدرات التي تساعد الطالب المعمـ عمى  0220وتعرفيا )سمعاف،     

متابعة تعممو وأداء ميامو مف خالؿ عمميات الفيـ الذاتي ألنواع المعرفة المختمفة 
دارة )التقريرية ،اإلجرائية،الشرطية ( وتنظيـ المعرفة التي تت مثؿ في التخطيط وا 
 0220تعمـ والتقويـ)سمعاف، المعمومات والضبط الذاتي والمراقبة وتصحيح أخطاء ال

:684) 
 مكونات ما وراء المعرفة:

 (Henson&Eller،1999 )(Bruer،1995) (Lindstrom،1995)يرى كؿ مف    
أف ما وراء المعرفة تسعى إلى توعية المتعمـ بما يستخدمو مف أنماط تفكير في ضوء 
إدراكو ألساليب التحكـ والضبط والسيطرة عمى عمميات التعمـ أو توجيو أو تنظيـ تمؾ 
العمميات ، وذلؾ مف أجؿ فيـ أو استيعاب مضاميف التعمـ 1 ومف ىذا المنطمؽ يرى 
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( أف ما وراء المعرفة ينقسـ الى مكونيف رئيسيف 46.-48.: 0224)عفانة والخزندار ،
 ىما: 

 أ ػ الوعي الذاتي بالمعرفة
 (02241ب ػ لتنظيـ الذاتي لممعرفة )عفانو والخزندار، 

 تصنيفات ماوراء المعرفة :
 وضعت عده تصنيفات لما وراء المعرفة و اختار الباحث مايمي:

 (:2222ـ تصنيف وليم عبيد ).
 ماوراء المعرفي يتضمف ثالث اصناؼ مف السموؾ العمقي ىي :والذي يعتبر اف 

 ػ معرفة الفرد عف عمميات فكرة الشخصي ومدى دقتة في وصؼ تفكيرة 
عند انشغالو بعمؿ عقمي مثؿ  ػ التحكـ والضبط الذاتي ومدى متابعة الفرد لما يقـو بة

حؿ مشكمة معينة ، ومراقبة جودة استخداـ الفرد ليذه المتابعة في روية ، وارشاد نشاطو 
 الذىني في حؿ  ىذه المشكمة 

ػ  معتقدات الفرد وحدسياتو الوجدانية فيما يتعمؽ بفكره عف المجاؿ الذي يفكر فية ، 
 (7- 6: 0222د ،ومدى تأثيرات ىذه المعتقدات في تفكيره ) عبي

 (:1994تصنيف شراوودينيسون ) -.
( الى أف شراوو دينيسوف صنؼ ميارات التفكير ماوراء ..02اشار )عبيدات والجراح 

 المعرفي في ثالث فئات ىي :
 أػ بعد تنظيـ المعرفة :  

 ػ يشمؿ ىذا البعد القدرة عمى اتخاذ القرار
 ػ تحديد مايحتاجو الفرد مف معمومات 

 حددة قبؿ البدء بالميمةػ وضع اىداؼ م
 ػ التفكير بطرؽ متعددة لحؿ المشكمة 

 ػ استخداـ المعمومات بشكؿ منظـ
 ب ػ بعد معرفة المعرفة:
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 ػ أستخداـ طرؽ تبيف فعاليتيا في الماضي لحؿ المشكمة 
 ػ أستخداـ أفضؿ االستراتيجيات لحؿ مشكمة وبحسب الموقؼ

ستثمار جمع القدرات العقمية لتعويض ػ يحدد نوع المعمومات  الميمة لصنع القرار أل
 نقاط الضعؼ

 ج ػ معالجة المعرفة:
 ػ تتضمف وضع عده بدائؿ لحؿ المشكمة 

 ػ أنتباه عمى المعمومات الميمة والقيمة
 ػ تقييـ مدى الفيـ لألشياء 

  وقد اعتمد الباحث ىذا التصنيؼ في دراستو الحالية
  المعرفي:العوامل المؤثرة في التفكير ما وراء 

كشفت الدراسات عف وجود مجموعة عوامؿ تؤثر في التفكير الما وراء المعرفي وقد 
قسمت ىذه الدراسات إلى قسميف: القسـ األوؿ يضـ الخصائص العامة لمفرد أما القسـ 

 الثاني قد خص ببعض المتغيرات المرتبطة بشخصية الفرد1
 الخصائص العامة لمفرد : -.

تشير إلى كؿ المتغيرات المعبرة عف خصائص الفرد والتي تؤثر عمى ماوراء المعرفة 
 وتتمثؿ ىذه الخصائص في :

 السن: -ا 
توصمت األبحاث التي قاـ بيا كؿ مف "براوف وسميمي" عف فيـ اكتساب الميارات الما 

بإحدى  وراء معرفية إلى أف األطفاؿ الكبار في السف الذيف يستعمموف المعارؼ الخاصة
فقرات النص مف أجؿ تذكر فعاؿ في حيف أف األطفاؿ الضعفاء يركزوف عمى الموضوع 

الرئيسي لمقصة وييمموف التفاصيؿ التي قد تكوف مؤشرات لمتذكر، وفي ذات السياؽ 
" إلى أف األطفاؿ الصغار في السف لدييـ صعوبة أكثر مف flavelتوصؿ فالفؿ "

بعدـ الفيـ وأيضا لدييـ صعوبات فيما يخص  األطفاؿ الكبار لفيـ شعورىـ الخاص
 تدخؿ واستعماؿ خبراتيـ الما وراء معرفية1



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةت المستدامة . السنة المجلة الدراسا

 
 

 
 
 1419 

 الخبرة: -ب 
نما يقترب معنى الخبرة ىنا مف القدرة  ال يقصد بيا في ىذا السياؽ المدة الزمنية وا 

 المعرفية والميارة والتحكـ والتمكف في ميداف ما1
أف المعارؼ السابقة تؤثر إيجابا عمى  ومف خالؿ دراسة قاـ بيا "فولنتي توصؿ إلى

اكتساب الميارات الما وراء المعرفية، وقد بينت ىذه الدراسة أيضا أف التالميذ يتبعوف 
 كفاءة مف أقرانيـ غير المكونيف1 تكوينا خاصا باكتساب الميارات الما وراء معرفية أكثر

 العوامل المعرفية: -ج 
رفية وىذا أمر طبيعي باعتبارىا ما وراء المعرفة ما وراء المعرفة تتأثر بالعوامؿ المع

عممية معرفية حوؿ العمميات المعرفية فالنقص في االعتماد عمى العوامؿ المعرفية 
كالقصور مثال يؤثر عمى النشاط الما وراء معرفي الذي ىو عممية معرفية مف الدرجة 

 الثانية1
 المحيط الخارجي: -د 

يمعب دورا ميما في اكتساب استراتيجيات المراقبة  إف المحيط االجتماعي واالقتصادي
الذاتية، والتعديؿ الذاتي، فالعائالت ذات المحيط االجتماعي واالقتصادي المتدىور تجد 
صعوبة في وضعية حؿ المشكمة ألنيا لـ تكتسب المعارؼ الالزمة، ألف محيط ىاتو 

يات المعرفية، كؿ كما العائالت تقؿ فيو فرص استعماؿ وتطوير الميارات واإلستراتيج
نقؿ فيو فرص مالحظة أىمية المراقبة الذاتية والتعديؿ الذاتي لمنشاط المعرفي ومنو 

 قؿ معارؼ ال يكتسبونيا ألطفاليـ1فاألولياء ال يستطيعوف ن
 السابقة لدراساتا

 اوًل التخيل الموجه:
 م(:2212دراسة 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 
الوطنية ، فمسطيف في مدارس محافظة سمفيت، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذو 
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( طالبة التي 60الدراسة عمى عينة مكونة مف )التصميـ شبو التجريبي، وقد تـ تطبيؽ 
درست  مف طالبات الصؼ الخامس األساسي، تمثمت في مجموعتيف المجموعة 

( طالبة التي درست باستخداـ استراتيجية التخيؿ العممي والمجموعة .4التجريبية )
 ( طالبة4.1الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية )

 راسة: اختبار التحصيؿ العممي ودليؿ المعمـ استخدمت الباحثة أداتيف لمد
بيف  2128وأظيرت النتائج: وجود فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات درجات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي يعزى إلى طريقة التدريس 
 وجاءت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية1

أظيرت نتائج معامالت ارتباط بيرسوف أنو ال توجد عالقة بيف الذكاءات المتعددة 
 والتحصيؿ لمطمبة الذيف درسوا باستخداـ إستراتيجية التخيؿ الموجو1

 :المعرفي وراء ما التفكيرثانيًا  
 ( :2211دراسة عبيدات و الجراح ) -2

ما وراء المعرفي لدى طمبة ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى التفكير 
جامعة اليرموؾ، االردف ، تبعا التعرؼ عمى مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة 
جامعة اليرموؾ1  اتبع الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، لمتغير الجنس، التخصص، 

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

 بالطريقة المتيسرة1
استخدـ الباحثاف الصورة المعرفية لمقياس التفكير ما وراء المعرفي لشراوو 

 schrawet dennisonودنيسوف1(
 واظيرت النتائج مايأتي:

 رفي لدى عينة الدراسة1كشفت الدراسة عف مستوى عاؿ مف التفكير ما وراء المع -.
وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة الدراسة  -0

 تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث1
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وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة الدراسة  -4
 تعزى لمتغير التحصيؿ لصالح المتفوقيف1

وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة الدراسة  -.
 طمبة اإلنسانيةغير التخصص لصالح تعزى لمت

 
 الفصل الثالث

 Experimental Designأوًل : التصميم التجريب 
يعد التصميـ التجريبي تحديدًا لمكيفية التي سيدير بيا الباحث دراستو ووصفًا لإلجراءات 
التي سيستعمميا لكي يحصؿ عمى إجابة عف مشكمة بحثو وتساؤالتو 1 )السيد 

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

 ( Cohen & others 1، 0227: 0.4التي توصمو إلى نتائج يمكف الوثوؽ بيا 1 )
باحث التصميـ التجريبي )تصميـ المجموعات لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث إعتمد ال

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

 
 Population of the Researchثانيًا : تحديد مجتمع البحث 

تكوف مجتمع البحث الحالي مف طالب الصؼ الثاني متوسط في المدارس     
المتوسطة والثانوية الصباحية لمبنيف في مدينة الموصؿ مركزمحافظة نينوى لمعاـ 

( 28.( طالبًا موزعيف عمى )99.،4.( والبالغ عددىـ )0200–3132الدراسي )
 مدرسة متوسطة وثانوية صباحية لمبنيف 1

 Sample of the Researchثالثًا : عينة البحث 
وتعرؼ عينة البحث بأنيا جزء مف المجتمع الذي تجري عميو التجربة، واف اختيار 
الباحث لمعينة يعد مف الخطوات والمراحؿ اليامة لمبحث واف الباحث عادة يقوـ بتحديد 
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 تارىا )ممحـ،جميور أو مجتمع بحثو حسب الموضوع أو المشكمة أو الظاىرة التي يخ
0220  :0471) 

 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 

 حث ، وذلؾ لألسباب اآلتية :مجتمع المدارس لتطبيؽ تجربة الب
إبداء إدارة المدرسة إستعدادىا لمتعاوف مع الباحث وتقديـ التسييالت الالزمة  -1 

 إلجراء تجربة البحث 1
 تعاوف مدرسة مادة االحياء مع الباحث وتوجييو أثناء قيامو بالتجربة 1ـ 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 الطالب 

(طالبًا 00( طالبًا موزعيف عمى الشعبتيف )أ (،)ب ( بواقع )44في كمتا المجموعتيف )
السنة السابقة اي طالب مف المجموعتيف بأعتبار لكؿ مجموعة ولـ يستبعد الباحث 

 سنة عبور وكما في 
 :  Research Requirementsمستمزمات البحث 

لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث وفرضياتو تطمب مف الباحث تييئة عدد مف المستمزمات 
 وىي: 
 تحديد المادة التعميمية : -1

السابع ، الفصؿ الثامف ،  حددت المادة التعميمية المشمولة بالبحث بالفصوؿ )الفصؿ
الفصؿ التاسع ( مف الكتاب المدرسي المقرر لمادة العموـ لمصؼ الثاني المتوسط )أ1د 

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

 صياغة الغراض السموكية:  2-
الغرض السموكي ىو عبارة دقيقة تصؼ التغير المطموب احداثة في سموؾ الطالب 

( 1 وتعد .8: 0228نتيجة الخبرة التعميمية ويمكف مالحظتة وقياسو )زيتوف ،
االغراض السموكية احدى الخطوات الميمة التي يبتدأ بيا عند التخطيط لمتدريس ، كما 

ذىاف الطمبة يجعؿ عممية التعمـ سيمة ومنظمة ومخطط ليا كونيا اف وضوحيا في أ
توضح ما عمى المتعمـ عممو بع االنتياء مف دراسة المحتوى التعميمي )الحيمة 

،.999 :004 1) 
وفي ضوء تحميؿ المادة التعميمية وانطالقًا مف االىداؼ الخاصة لتدريس مادة لعمـو 

ية لمخطط التدريسية التي تغطي المادة ضمف حدود البحث بصياغة االغراض السموك
( غرضًا سموكيًا وفقًا لتصنيؼ بموـ في المستويات الثالثو 06.العممية وقد بمغت )

 االولى )تذكر ، فيـ ، تطبيؽ (1
وتـ عرض ىذه االغراض عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص في 

ئيـ في صياغتيا ومدى ، وذلؾ لمعرفة ارالتدريس والقياس والتقويـمجاؿ طرائؽ ا
تحقيقيا الىداؼ تدريس المحتوى وصالحية مستوياتيا المعرفية ومدى عالقتيا بالمادة 
التعميمية ، وقد تـ تعديؿ بعض االغراض السموكية او تعديؿ مستواىا بحسب ماجاء 

 ( غرضًا 1 06.ونة مف )بو المحكموف مف اراء،  واستقرت الصيغة النيائية ليا المك
 الخطط التدريسية :ـ اعداد 3

تمثؿ الخطة التدريسية ترجمة حقيقة الىداؼ المنيج الدراسي ومحتواه الى خطة      
اجرائية ، ويستعيف المدرس بالخطط التدريسية المتنوعة لكي تكوف االنشطة التي 
يوظفيا واالجراءات التي يقوـ بيا واستنتاجات الطالب مدروسة ومتفقة مع ذلؾ 

(، وفقًا لذلؾ فقد اعدت الباحث 029 :0222المحتوى ومحققة لألىدؼ )عقيالف ،
( خطة تدريسية يومية لكؿ مف مجموعتي البحث وذلؾ في ضوء محتوى الفصوؿ 8.)
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المقرر تدريسيا مف كتاب العموـ وبحسب الخطوات التدريسية المحددة الستراتيجيات 
وفي ضوء  وعة مف الخبراء المحكميفالتخيؿ الموجة ،وقد عرضيا عمى مجم

رحاتيـ اجريت بعض التعديالت عمييا واصبحت جاىزة لمتنفيذ في مالحظاتيـ ومقت
اليومية ( ، وتـ اعداد بقية الخطط التدريسية 4-4صيغتيا النيائية كما في الممحؽ )

 وفقًا لمنماذج المعدلة 
 : مقياس التفكير ماوراء المعرفي

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

 ـ الطالع عم  األدبيات السابقة : 1
أطمع الباحث عمى األدبيات والدرا سات السابقة التي تناولت مقياس التفكير ماوراء 

( و )بقيعي ..02( و )الجراح وعبيدات ،0229المعرفي كدراسة كؿ مف )عبيدات ،
،02.41) 

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

 األتية 
 ـ صدق الختبار :2 

يعد االختبار صادقًا اذا كاف يقيس ما وضع لقياسة ، اي يقيس الوظيفة التي يزعـ انة 
( ، 404: 0224داًل عنيا او مضافًا الييا ) العيسوي ، يقيسيا وال يقيس شيئًا اخر ب

والجؿ التحقيؽ مف صدؽ المقياس تـ عرض المقياس بصيغتو األولية المكوف مف 
فقره، بعد  8.( فقره موزعة عمى ثالثة ابعاد وىي )بعد تنظيـ المعرفة وبواقع 42)

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

% فأاكثر ( معيارًا لقبوؿ الفقرة مف عدمة ، 88وتـ اعتماد نسبة اتفاؽ ) مادة االحياء 
( فقرات مف المقياس ، فضاًل عف تعديؿ بعض الفقرات مف 4وقد تـ وفقًا لذلؾ حذؼ )
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حيث الصياغة والمحتوى، وبيذا تـ التحقيؽ مف الصدؽ الظاىري والصدؽ  لمقياس 
 مف حيت :التفكير ماوراء المعرفي ومدى صالحية فقراتة 

 أ ػ وضوح تعميمات ومدى تحقيقيا ألغراض االختبار 
 ب ػ الصياغة المغوية لفقرات المقياس التفكير ماوراء المعرفي 

ج ػ مناسبة فقرات المقياس مع مستويات وقابميات طالب الصؼ الثاني متوسط 
 ( فقرة 461واصبح مكونًا مف )

   المعرفي :ـ التجربة الستطالعية لمقياس التفكير ماوراء 3
لغرض التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس ولمتعرؼ عمى وضوح ىذه 
الفقرات وتعميمات المقياس  واستخداـ ورقة اإلجابة وكذلؾ لحساب الوقت المستغرؽ 

( طالبًا مف طالب 022لإلجابة تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف )
( ، واتضح مف  .020/  ../  7في يوـ االحد الموافؽ )الصؼ الثاني متوسط وذلؾ 

خالؿ التطبيؽ وضوح فقرات وتعميمات مقياس التفكير ماوراء المعرفي  وسيولة 
إستخداـ ورقة إجابتو لدى الطالب ، وأف معدؿ الوقت المستغرؽ لإلجابة عف جميع 

 ( دقيقة 1 48الفقرات كاف ))
 ـ التحميل الحصائي لفقرات المقياس: 4

قاـ الباحث بتصحيح المقياس وحساب المجموعة العميا والدنيا وتترواح القوة التميزية 
 ( وكما يأتي :81828.ػ 21848لمقياس التفكير ماوراء المعرفي بيف )  

 أـ القوة التميزية لمقياس التفكير ماوراء المعرفي :
ت اإلختبارية فيي تعتبر القوة التمييزية لمفترة مف الصفات األساسية في تحميؿ الفقرا

تساعد في تحديد قدرتيا عمى التمييز بيف الطمبة ذوي التحصيؿ المتدني والطمبة ذوي 
 ( 891.: 0224التحصيؿ العالي )النبياف:

( تكوف جيدة )عالـ 214( اف الفقرة التي يكوف قوة تميز اكبر مف )02.4ويشير )عالـ،
روح بيف ، وجد انيا كانت تت ( ، وبعد تطبيؽ معادلة التمييز لكؿ فقرة426: 02.4،
( 04–9.وتـ اعتماد جمع الفقرات باستثناء الفقرتيف ذات التسمسؿ) (2160 – ..21)
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وبيذا أصبح عدد  (عمى التوالي ...21ػػ  21089النيا  حصمت عمى معامؿ تميز )
 ( فقرة بصيغة النيائية 441فقرات مقياس التفكير ماوراء المعرفي )

 ماوراء المعرفي : ب ـ ثبات مقياس التفكير
المقياس يوـ )االثنيف( وقد تـ تطبيؽ طالب ( 30تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة بمغت )

 استخرج الباحث الثبات بطريقتيف االولى :  ، ثـ(2021/ ../ 00) الموافؽ   
 ــــــ تصحيح المقياس : 3

 اعطى الباحث 
 ( درجات لألجابة )دائمًا(8)
 ( درجات لالجابة )غالبًا(4)
 ( درجات لألجابة )احيانًا (4)
 ( درجة لألجابة )نادرًا (0)
 ( درجة لألجابة )مطمقًا (.)

( درجة بمتوسط فرضي 72.ػػػػػػػ  44وبيذا تتراوح درجات الطالب في المقياس بيف )
 (20.قدره )

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

مستمزمات مف الخطط التدريسية 1 حرص الباحث عمى احراز اكبر قدر مف الضبط 
التجريبي لمبحث مف خالؿ توزيع الحصص الدراسية المخصصة ليذه المادة بتنسيؽ 
مجموعتي البحث كما في الجدوؿ)11(، فضاًل عف قياـ الباحث بالتدريس الفعمي 

/ ../ 7أ تنفيذ التجربة في بداية الفصؿ االوؿ بتاريخ )لمجموعات البحث 1 وقد بد
 ( عمى النحو االتي.020

 
 عاشرًا ــــ تطبيق أداتي البحث : 
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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/./02ياس التفكير ماوراء المعرفي يوـ الخميس ػػػػ مق 0

 االصمية
 احدى عشر ــــ الوسائل الحصائية:

 SPSSالرزم الحصائية ـــ 1
 الحتساب ثبات االختبار 1

 
 :نتائج البحث ومناقشتهاالفصل الرابع

 اوًل نتائج البحث
( 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة) :ول الفرضية ال نتائج  ـــ1

 بيف متوسطات درجات الطالب عمى مقياس التفكير ماوراء المعرفي البعدي بيف
                         المجموعتيف التجريبية والضابطة

ال يوجد فروؽ معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى : نيهالفرضية الثاــــ نتائج 2
بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس التفكير (  0.05ة )دالل

 ماوراء المعرفي 
فرؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  ولصالح 

 وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة1 ،االختبار البعدي 
 تفسير النتائج

 :تفسير نتائج وكما يأتي يمكف
إف قياـ المعمـ بتحريؾ التصور التخيمي وتقديمو عرضا مف اإللقاء لموضع ما أماـ ـ 1

الطمبة ومشاركتيـ في أداء النشاط التخيمي بأنفسيـ وزيادة النقاش داخؿ القاعة الدراسية 
 1 يؤدي الى تنميو عممية التفكير ، والتالي ينعكس عمى مستوى أدائيـ داخؿ الصؼ
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التفكير ماوراء المعرفي يساعد الطالب عمى القياـ بدور ايجابي في اثناء مشاركتو  -2
في عممية التعمـ وعمى اعادة النظر في األساليب والنشاطات الذىنية التي يستخدميا 
ويحولو بذلؾ لخبير يفيـ تفكيره ويزيد  مف تحكمو فيما اكتسبو مف معارؼ وتوريد أفكر 

 دة كفايتو عمى حؿ المشكالت1ابداعية جديدة وزيا
( أف التفكير ما وراء المعرفي يجعؿ مف الطالب نشيطيف ..02وكما أكد )البقيعي،  

وفاعميف في مواجية الميمات اليومية المختمفة،فالكثير مف المشاكؿ التي يتعرض ليا 
 المتعمموف تعود إلى العجز في العمميات ما وراء المعرفي لدييـ1

ـ الطالب الستراتيجيات ما وراء المعرفة استطاعوا أف يدركوا مف خالؿ استخدا -3
أىمية ما يتعمموه، والسبب في قياميـ باألنشطة المختمفة، وكيفية تطبيؽ ما تعمموه في 
مواقؼ جديدة، كذلؾ ساعدىـ عمى أف يوضحوا الخطوات التي اتبعوىا، والعقبات التي 

عدة حيف يحتاج األمر إلى ذلؾ، أي وقفت أماميـ، وكيفية التغمب عمييا، وطمب المسا
قياميـ بعممية التحكـ في عممية تعمميـ، وىذا جعميـ أكثر تفيما لممعمومات التي قاموا 
بدراستيا ، كما أف االشتقاؽ الذاتي لألسئمة سيؿ عمى الطالب واستيعابيـ لممفاىيـ 

الموضوعات  المتعممة، وفيـ الغرض مما قاموا بتعممو ، ورغبتيـ في معرفة المزيد مف
 1 التي درست

 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 
اف أستراتيجية التخيؿ الموجو قد أثرت ايجابيًا في رفع مستوى ميارات التفكير  ـ 2

 ماوراء المعرفي لدى طمبة الصؼ الثاني المتوسط 1 
 :  Recommendationsثانيًا ـ التوصيات
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تضميف مناىج طرائؽ التدريس في كميات التربية وكميات التربية االساسية ومعاىد ـ 1
التدريسية الحديثة ومنيا التخيؿ الموجو والتفكير ماوراء المعرفي المعمميف بعض الطرؽ 

1 
اجراء دورات تدريبية أثناء الخدمة لممدرسيف وتدريبيـ عمى استخداـ التخيؿ الموجو ـ  2

 والتفكير ماوراء المعرفي اثناء التدريس 1
 :Suggestionsثالثًا ـ المقترحات  2
الموجو والتفكير ماوراء المعرفي في مواد عممية أجراء دراسة ألثراستراتيجية التخيؿ ـ  1

 لمراحؿ دراسيةأخرى 1
أجراء دراسة تتضمف توظيؼ استراتيجية التخيؿ الموجو في تنمية ميارات التفكير ـ 2

 بأنواعيا المختمفة وفي مواد دراسية اخرى 1
 المصادر العربية 

 القـــــــران الكـــــريــــــــم 
  (، أثراستخداـ  استراتيجيتي 02.4وسعد قدوري الخفاجي)الػػ بطي ،جالؿ شنتة

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

 8621-809ص 
 ( االعاقات التطوري02.2األماـ ، محمد صالح و فؤاد عيد الجوالدة ،) ة

 والفكرية ػػػػ تطبيقات تربوية مف منظور نظرية العقؿ، دار الثقافة ، عماف1
 ( دراسة تحميمية لبغض العوامؿ الميدانية 994.اإلماـ ، يوسؼ الحسيني ،)

ذات الصمة بالمدرسة التي تؤثر في فاعمية برامج التربية العممية )في ضوء اراء 
ممية( ، مجمة كمية التربية ، بنيا المعمميف ومديري المدارس ومشرفي التربية الع

 مصر 1 –
 ( 0229امبو سعيدي، عبداهلل بف خميس ، بموشي ، سميماف بف محمد ،)

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف 1.طرائؽ تدريس العمـو ، ط
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 ( التفكير ماوراء المعرفي و عالقتو بحؿ 02.4بقيعي ، نافر احمد ،)
لمتفوقيف تحصيميًا ، مجمة الزرقاء المشكالت لدى طمبة الصؼ العاشر ا

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

 استراتيجيات التدريس والتعمـ ، القاىرة ، دار الفكر العربي
 ( التعمـ مف خالؿ التخيؿ994.جالييف ، بفرلي كوليف،)  ترجمة خميؿ يوسؼ ،

(، عماف ، منشورات معيد التربية األونروا / 998.الخميمي وأخروف )
 اليونسكو1

 ( اساليب وطرؽ التدريس الحديثة ، دار األسرة لمنشر 02.6الجبالي، حمزة ،)
 والتوزيع ، عماف 1

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

 (071المجمة االردنية في العمـو التربوية ، العدد)
 ( تعميـ التفكير ، مفاىيـ وتطبيقات ، األمارات ،دار 999.جرواف ، فتحي ،)

 الكتاب الجامعي
 ( 1 فعالية استخداـ استراتيجيات ماوراء .022الجندي ، أمينة وصادؽ ، منير)

عرفي في تحصيؿ العموـ وتنمية التفكير االبتكاري  لدى تالميذ الصؼ الم
الثاني متوسط االعدادي ذو السعات العقمية المختمفة ، المؤتمر العممي 
الخامس لمتربية العممية لممواطنة ، المجمد األوؿ ، الجمعية المصرية لمتربية 

 طس 1اغ. –يوليو  09العممية ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ،
 ( اتجاىات حديثة في تعمـ التفكير ،دار 0224حبيب ، مجدي عبدالكريـ ،)

 الفكر العربي ، القاىرة ، مصر 1
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 ( اثر استراتيجية التخيؿ العممي عمى التحصيؿ لدى 02.7حسيف ، زيف ،)
طمبة الصؼ الخامس االساسي ذوي الذكاءات المتعددة في مدارس محافظة 

 شورة(، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطيف1سمفيت ) رسالة ماجستير غير من
 ( التصميـ التعميمي نظرية وممارسة ، ط999.الحيمة، محمد محمود ،).  دار،

 المسيرة ،عماف1االردف
 ( تأثير أستراتيجيات ماوراء المعرفة لتعمـ 0224الخطيب ، منى فيصؿ ،)

، رسالة العمـو في تحصيؿ والتفكير الناقد لدى تالميذ الصؼ الخامس األبتدئي 
 ماجستير غير منشورة ، كمية البنات ، جامعة عيف الشمس 1

 ( إجراءات في تصميـ المناىج ، ط998.دروزة، أفناف نظير ،)مركز  0،
التوثيؽ والمخططات والنشر ، جامعة النجاح الوطنية ، مطبعة اوفسيت المنقذ 

1 
 ( زاوج  –(، فاعمية استخداـ استراتيجية )فكر 02.8الديب ، نضاؿ ماجد حمد

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

 الرقـ( 68،قسـ المناىج العممية وطرؽ التدريس ،الجامعة االسالمية ، غزة1)
 ( التدريس وأىدافة و 994.رياف ، فكري حسف ، ) أسسة وأساليبة وتقويـ نتائجة

 وتطبيقاتة ، عالـ الكتب ، القاىرة 1
 ( عمـ النفس 0224الزغموؿ ،رافع النصير ،وعماد عبد الحميـ الزغموؿ ،)

 المعرفي ، منشورات دار الشروؽ ،عماف ، االردف1
 ( 1 أساليب تدريس العموـ ،ط999.زيتوف ، عايش).  دار الشروؽ لمنشر ،

 الردف 1والتوزيع ، عماف ، ا
 ( 1 أساليب تدريس العمـو ،ط0228زيتوف ، عايش محمود ). االصدر ،

 الخامس ، دار عماف ، عماف ، االردف
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 ( (، تدريس ميارات التفكير )مع مئات األمثمة 0224سعادة ، جودت
 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، عماف 1 .التطبيقية(، ط

 ( تنمية ميارات0220سمعاف ، نادية لطؼ اهلل ،)  ماوراء المعرفة واثرىا في
التحصيؿ وانتقاؿ اثر التعمـ لدى الطالب والمعمـ خالؿ مادة طرؽ تدريس 

العمـو ، الجامعة المصرية لمتربية العممية ، المؤتمر العممي السادس ، التربية 
يوليو ، كمية  .4 – 08العممية وثقافة المجمتع ، فندؽ بالما ، أبو سمطاف مف 

 ف الشمسالتربية ،جامعة عي
 ( 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 ،االردف1

 ( تنمية بعض ميارات ما0220السيد ، أحمد جابر ،) وراء المعرفة لدى
الطالب المعمميف بكمية التربية بسوىاج ، مجمة دراسات في المناىج وطرؽ 

 (77التدريس عدد)
 ( 1 موسوعة المصطمحات التربوية ، ط..02السيد عمي ، محمد).  دار ،

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف االردف
 ( أثر استراتيجيات التخيؿ0229السيوؼ ، احمد عمي ،)  الموجة في تنمية

ميارات االتصاؿ وحؿ المشكالت لدى أطفاؿ الروضة في األردف ، أطروحة 
دكتوراة غير منشورة ، كمية الدراسات التربوية والنفسية العميا ، جامعة عماف 

 العربية لمدراسات العميا 1
 ( المنيج المدرسي مف منظور جديد ، 996.الشافعي، إبراىيـ والكثيري راشد ،)

 تبة العبيكاف، الرياض 1، مك.ط
 ( معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ، 0224شحاتة ،حسف وزينب النجار ،)

 (90، دار المصرية المبناية ،القاىرة1)الرقـ .ط
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 ( 1تصميـ التدريس ، دار يافا العممية لمنشر 0226العبادي ، نذير سيحاف)
 والتوزيع، عماف 

 ( ماوراء المعرفة  0229عبيد، وليـ ،) المفيـو والداللة ، الجمعية المصرية،
 لمقراءة والمعرفة ، مجمة القراءة والمعرفة ، العدد االوؿ

 ( المدرسة وتعميـ الفكر ،دار الكتاب الجامعي،عماف ، 996.عدس ، محمد ،)
 االردف

 ( التدريس الصفي بالذكاوات المتعددة 0224عفانة ، عزو، نائمة ، الخزندار ،)
 اليازجي، غزة ، مكتبة .،ط

 ( مناىج 02.0العفوف، نادية حسيف يونس وفاطمة عبد األمير الفتالي ،)
 وطرائؽ تدريس العمـو ، مكتبة التربية االسالمية، بغداد1

 ( 1 مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا ، ط0222عقيالف ، ابراىيـ محمد). ،
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف 1

 األساليب اإلحصائية الستدللية في تحميل (: 02.4) عالـ ، صالح الديف
 بيانات البحوث النفسية والتربوية والجتماعية  ) البارامترية والالبارامترية(

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة 1 0ط
 ( 1 أثر استخداـ استراتيجيات ماوراء المعرفي في 0224عمي ، وائؿ عبداهلل)

لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ، تحصيؿ الرياضيات وحؿ المشكالت 
 (961دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ، العدد ، )

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

شورة ، جامعة عماف لمدراسات العميا االساسية االردف ، رسالة ماجستير غير من
 ، االردف1

 ( 1 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 ،)
مؤتمر العممي الدولي الثاني عشر لكمية تعميمية تعممية )دراسة ميدانية ( ال

 االداب والفنوف )ثقافة الصورة (جامعة فيالدلمفيا1
 ( 1 تصميـ التعميـ النشط ، ترجمة عثماف 0224فمولنج ، وولياـ ىنجستوف)

 نايؼ السواعي وسمير الرشيد ،دار العمـ لمنشر والتوزيع ، دبي ، االمارات1
 (تعميـ التفكير 994.قطامي ، نايفة ،)دار الفكر ، .لممرحمة األساسية ، ط ،

 عماف،
 ( اثر توظيؼ استراتيجيات ماوراء المعرفي في 0228المولو ، فتحية صبحي ،)

تنمية المفاىيـ العممية والميارات الحياتية بالعمـو لدى طمبة الصؼ الخامس 
 االساسي بغزة

 ( 1 تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والناقد، 0228مجيد ، موس شاكر) دار
 صفاء لمنشر والتوزيع 1 عماف1

 ( 02محمد ،شذى عبد الباقي ومصطفى محمد عيسى..) اتجاهات حديثة في،
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف 1 عمم النفس المعرفي ،

 ( أثر استراتيجيتي التخيؿ الموجة واإلثارة 02.0محمد، قاسـ عزيز وأخروف ،)
االبداعي والذكاء الوجداني لدى طمبة الصؼ االوؿ العشوائية في تنمية التفكير 

المتوسط في الفيزياء ، مجمة القادسية في األداب والعمـو التربوية ، المجمد 
 (41-4(، العدد )..)

 (طرائؽ التدريس العامة 0220مرعي ، توفيؽ احمد والحيمة ، محمد محمود ،)
 ردف1، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف اال.، ط

 ( استراتيجية شكؿ البيت الدائري وفاعميتيا في تنمية 0228المزرع ، ىيا ،)
ميارات ما وراء المعرفي وتحصيؿ العموـ لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات 

 (961السعات العقمية المختمفة ،مجمة رسالة الخميج العربي ،عدد)
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 ( اثر التدريس باست02.6مسير، حيدر وعبدالمنعـ، حسيف ،) راتيجو التخيؿ
الموجو والتفكير التناظري في تحصيؿ مادة البيئة والتموث لدى طمبة كمية 
التربية االساسية ، مجمة كمية التربية االساسية ، جامعة المستنصرية 

 ..4ػػػػػػػػ 442(981)00،
 ( تقوـ كتابة عمـو 02.6المقبؿ ، نورة بنت صالح وجبر بف محمد الجبر ،)

ي ضوء ميارات التفكير البصري ، المجمة الدولية الصؼ االوؿ المتوسطف
 الرقـ( 76.(1)4(، العدد )8التربوية المتخصصة ، المجمد )

 ( 1 مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ،ط0220ممحـ ، سامي محمد )0  ،
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف

 ( أسس التربية ،دار عماف ، ا989.ناصر ، ابراىيـ ،)لجامعة األدرنية 1 
 (، 0224النبياف موسى ،)دار الشروؽ  أساسيات القياس في العموـ السموكية ،

 1األردف –لمنشر والتوزيع ، عماف 
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