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The effectiveness of using some of the met cognitive strategies in the
development of pedagogical planning skills in teacher's students
)(Experimental study
ABSTRACT
The aim of the current research is identify the effectiveness of using some of the met
cognitive strategies, modelling, self-questioning and brainstorming in the development of
planning skills in teacher's students in the University of Benghazi and its branches in the
Curriculum of General Teaching Methods. The research sampling was composed of 60 teachers
students who were divided into two groups, one experimental and the other blank where every
group contained 30 teacher student. And to achieve the research’s aim an experiment was
prepared to measure the pedagogical planning skills, and also a guideline was fixed to teach
some curriculum courses using some met cognitive strategies. The study came to the conclusion
of the existence of statistically indicative differences between average grade students in the
experimental group and the average grade students in the blank experiment group in the
dimensional application for the measurement of planning skills with its four dimensions in
favour of the experimental group students.
©  2016ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
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فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية
 دراسة جتريبية- مهارة التخطيط للتدريس لدى الطلبة املعلمني
مريفت مخيس عبد القادر بوبكر التارقي
) جامعة بنغازي – ليبيا-  كلية اآلداب-(حماضر بقسم الرتبية وعلم النفس
:امللخص

 العصف، التساؤل الذايت،هدف البحث احلايل إىل التعرف على فاعلية استخدام بعض إسرتاجتيات ما وراء املعرفة (النمذجة
 وتكونت عينة.الذهين) يف تنمية مهارة التخطيط للتدريس لدى الطلبة املعلمني جبامعة بنغازي وفروعها يف مقرر طرق التدريس العامة
.) طالب معلم06(  جتريبية وضابطة حبيث احتوت كل جمموعة على:) طالب معلم مت تقسيمهم على جمموعتني06( البحث من
 كذلك مت إعداد دليل لتدريس بعض دروس املقرر ابستخدام،ولتحقيق هدف البحث مت إعداد اختبار لقياس مهارة التخطيط للتدريس
 وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطالب يف اجملموعة.بعض إسرتاجتيات ما وراء املعرفة
التجريبية ومتوسط درجات الطالب يف اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس مهارة التخطيط للتدريس أببعاده األربعة لصاحل
.طالب اجملموعة التجريبية

The effectiveness of using some of the met cognitive strategies in the
development of pedagogical planning skills in teacher's students
(Experimental study)
ABSTRACT
The aim of the current research is identify the effectiveness of using some of the met
cognitive strategies, modelling, self-questioning and brainstorming in the development of
planning skills in teacher's students in the University of Benghazi and its branches in the
Curriculum of General Teaching Methods. The research sampling was composed of 60 teachers
students who were divided into two groups, one experimental and the other blank where every
group contained 30 teacher student. And to achieve the research’s aim an experiment was
prepared to measure the pedagogical planning skills, and also a guideline was fixed to teach
some curriculum courses using some met cognitive strategies. The study came to the conclusion
of the existence of statistically indicative differences between average grade students in the
experimental group and the average grade students in the blank experiment group in the
dimensional application for the measurement of planning skills with its four dimensions in
favour of the experimental group students.
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أوال :املقدمة:

يتصف العامل املعاصر ابلتغري السريع والتطور اهلائل يف مجيع اجملاالت بشكل عام .وقد واكب هذا التطور حتوال يف البحث
العلمي حبيث تغريت النظرة إىل العمل ية التعليمية فلم تعد نتاج عوامل خارجية كاملعلم واملنهج والبيئة التعليمية فقط ،وإمنا هناك عوامل
داخلية مؤثرة بشكل كبري يف عملية التعلم ،مثل قدرة املتعلم على التفكري ،فال يعىن مثال ماذا يتعلم الطالب؟ إمنا يعىن أن يتعلم الطالب
كيف يفكرون ،ومن هنا ظهر االهتمام بنظرايت التعلم اليت هتتم بتعليم الطالب كيف يفكر .من خالل تعلم مهارات التفكري خصوصا
مهارات التفكري فوق املعريف ومهارات التفكري العليا وعدم االقتصار على املهارات األساسية يف احلفظ والتذكر .واخلروج ابملتعلم من
ثقافة تلقى املعلومات إىل ثقافة بناء املعلومات وم عاجلتها وحتويلها من معرفة إىل ما وراء املعرفة .وقد ظهر مصطلح ما وراء املعرفة يف
السبعينات يف حبوث فآلفل الذي اهتم بكيفية قيام املتعلم بفهم نفسه كمتعلم أي قدرته على التخطيط واملتابعة والتقومي لتعلمه.
فضل (.)2602
ويرى عبد القادر ( )2602إن املعرفة وما وراء املعرفة عمليتان تربطهما عالقة وثيقة ،فأي نشاط للتفكري يقوم به العقل إلجناز
مهمة ما هو إال دمج نوعني من األنشطة مها :أنشطة معرفية الكتساب املعلومات واملعارف بكافة أشكاهلا أو تطويرها ،وهى تتضمن
مهارات اختاذ القرار وحل املشكالت والتفكري الناقد واإلبداعي ،وأنشطة فوق املعرفية توجه جهود الفرد وتضبطها وتنظمها وتقومها
هبدف اكتساب هذه املعارف وتشكيلها وتطبيقها ،وتتكون من مهارات رئيسية هي :التخطيط و املراقبة و التقييم لتنظيم أداء املتعلم
ونشاطاته العقلية والسيطرة عليها أثناء قيامه مبهمة معينة .وبذلك ميكن القول إن املهارات املعرفية هي اليت حيتاجها الفرد ليؤدي املهمة
أما مهارات ما وراء معرفية فهي املهارات الضرورية إلدراك كيف أدى املتعلم املهمة.
وملا كانت العملية التعليمية هي وسيلة اجملتمع يف إعداد أبنائه وتنمية قدراهتم وتلبية احتياجاهتم ،فإهنا حتتاج إىل ختطيط واع
ومنظم حب يث يضمن للمجتمع وصول أفراده إىل املستوى املطلوب واألهداف املنشودة ،ومن هنا ابت التخطيط والذي هو املرحلة األوىل
يف عملية التدريس من أهم املهارات الالزمة للمعلم سواء حديث التخرج أو الطالب املعلم؛ إن مهارة التخطيط هي إحدى أهم املهارات
األساسية اليت ينتظر من املعلم أن يتقنها جبانب مهاريت التنفيذ والتقومي ،وبناءً عليه فقد أصبح من خصائص املعلم الكفء أن يكون
قادرا على التخطيط لدرسه ختطيطاً منظماً ودقيقاً يستطيع من خالله الربط بني عناصر اخلطة األساسية وهي :املخرجات التعليمية،
احملتوى ،طرق واسرتاتيجيات التدريس ،األ نشطة والوسائل التعليمية ،والتقومي حبيث تكون مجيع هذه العناصر جمتمعة متكاملة ومالئمة
حلاجات وخصائص وإمكاانت املتعلمني .أبو رزق ()2602
إن إعداد الدروس والتخطيط هلا خطوة أساسية يف طريق جناح املعلم يف تدريسه ،وخيطئ بعض املعلمني حني يستهينون هبذه
اخلطوة ويستصغرون شأهنا ،معتمدين على غزارة علمهم ،وسعة جتارهبم ،وقدم عهدهم مبهنة التدريس .إن إمهال التخطيط واإلعداد
يعرض املعلم إىل الوقوع يف اخلطأ وابلتايل إىل مواقف حمرجة ،كما أنه حيد من حتقيق املخرجات التعليمية.
املسبق أو العجلة فيه ّ
فالتخطيط عملية الزمة وضرورية للتدريس اجليد ،فهو مبثابة اخلريطة اليت توضح مسار العمل واجتاهه .هلذا كان من الضروري أن
يتقن الطالب املعلم مهارة التخطيط للتدريس حىت يتمكن من توفري أفضل بيئة تعليمية ،وأن يعمل على خلق املناخ الذي يشجع على
حدوث أكرب قدر ممكن من التفاعالت وابلتايل أكرب قدر ممكن من التعلم( .مصلح.)2602 ،
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ونظرا للدور الكبري الذي تلعبه إسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية املهارات العقلية العليا لدى املتعلم ،وحتسن قدرته على
االستيعاب وتساعده على القيام بدور اجيايب يف مجع املعلومات وتنظيمها ،وتنمى لديه التفكري الناقد واإلبداعي وجتعل املتعلم أكثر
ضبطا يف عملية التعلم حسب ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل دراسات كال من :جبيلى ( )2602احلريب وآخرون ()2662
) Van Postal (2015فقد رأت الباحثة ضرورة استخدامها وتوظيفها يف تنمية مهارة التخطيط للتدريس لدى الطالب /املعلم.
ثانيا :مشكلة البحث

جاءت فكرة البحث من خالل ما مل سته الباحثة أثناء تعاملها مع الطلبة من افخفاض واضح يف املستوى العلمي فهم ال
يستخدمون تفكريهم بل أهنم يعتمدون على احلفظ وتذكر ما حيفظونه ،وابلرغم من أمهية مهارة التخطيط للتدريس كإحدى معايري األداء
العلمي .إال أن الطالب املعلم يعاين من تدىن امتالك هذه املها رة يظهر هذا واضحا عندما يطلب منه إعداد خطة لدرس معني حيث
تقتصر معرفته للتخطيط حول حفظ مفهومه وأسسه ومستوايته ومكوانته دون القدرة على توظيفه بصورة علمية صحيحة .وىف ضوء هذا
الواقع أصبح لزاما علينا كرتبويني البحث عن وسائل جديدة تساعد الطالب املعلم وترفع كفأته يف التخطيط للتدريس للوصول به إىل
مستوى املهارة .وألن عملية إعداد خطة الدرس متر بثالث مراحل أساسية هي :التخطيط ،التنفيذ ،التقومي ،وهي قريبة من خطوات
اسرتاجتيات ما وراء املعرفة ،لذلك رأت الباحثة أن توظف بعض اسرتاجتيات ما وراء املعرفة (النمذجة ،التساؤل الذايت ،العصف الذهين)
أثناء تدريس مقرر طرق التدريس العامة ملعرفة هل تنمى هذه اإلسرتاجتيات مهارة التخطيط للتدريس واملتمثلة يف (مهارة التمهيد ،مهارة
العرض ،مهارة التقومي ،مهارة النشاط التكميلي) لدى الطالب املعلم أم ال .وبذلك حتدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة على السؤال
الرئيسي التايل :ما فاعلية استخدام بعض اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارة التخطيط للتدريس لدى الطالب املعلم.
ثالثا :أهداف البحث :يهدف البحث احلايل إىل التعرف على فاعلية استخدام بعض إسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية
مهارة التخطيط للتدريس لدى الطلبة املعلمني.
رابعا :أهمية البحث :من املتوقع أن يسهم البحث احلايل يف:
 -0مسايرة االجتاهات احلديثة يف التدريس مما جيعل الطالب أكثر فاعلية واجيابية يف املوقف التعليمي.
 -2تزويد أعضاء هيئة التدريس أبسس بنا وتوظيف اسرتاجتيات حديثة لتدريس املناهج التعليمية للطالب.
 -0أي يت هدا البحث استجابة ملا ينادى به الرتبويني يف الوقت احلاضر من ضرورة تقدمي املناهج الدراسية بطرق تدريس جديدة تساعد
على جعل عملية التعلم ذات معىن.
 -2يقدم هدا البحث منوذجا لكيفية التدريس وفقا ملراحل اسرتاجتيات ما وراء املعرفة.
 -5ومما يزيد هذا البحث أمهية هو ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل دراسة كال من مصلح ( )2602ودراسة حسب هللا
( )2665ودراسة القيسي ( )2605حيث اتفقت هذه الدراسات على أن هناك ضعف واضح يف مهارات التدريس لدى الطلبة
املعلمني األمر الذي يستلزم البحث ملعرفة سبب هذا التدين يف األداء.
 -0كذلك أتتى أمهية هذا البحث من كونه جاء استجابة لتوصيات دراسات وحبوث سابقة يف هذا حيث أوصت دراسة اخلوالدة
( )2602بضرورة تضمني املناهج واملقررات الدراسية ملهارات التفكري فوق املعريف.
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خامسا :حدود البحث

اقتصر البحث على طلبة قسم الرتبية وعلم النفس جبامعة بنغازي وفروعها للعام اجلامعي ( .)2600 /2605كذلك اقتصر
البحث على توظيف اسرتاجتيات النمذجة ،والتساؤل الذايت ،والعصف الذهين كأحد اسرتاجتيات ما وراء املعرفة أثناء تدريس مقرر طرق
التدريس العامة.
سادسا :مصطلحات البحث :مت تعريف مصطلحات البحث إجرائيا على النحو التايل:
 -0الفاعلية :مدى األثر الذي ميكن أن حيدثه استخدام بعض اسرتاجتيات ما وراء املعرفة (لنمذجة ،التساؤل الذايت ،العصف الذهين)
ابعتباره متغريا مستقال يف تنمية مهارة التخطيط للتدريس للطلبة املعلمني ابعتباره متغريا اتبعا يف الدراسة.
 -2اسرتاجتيات ما وراء املعرفة :هي جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت تستخدمها الباحثة لشرح مادة طرق التدريس العامة للطلبة
املعلمني ابستخدام اسرتاجتيات (النمذجة ،التساؤل الذايت ،العصف الذهين).
 -0مهارة التخطيط للتدريس :تقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها الطالب املعلم على مقياس مهارة التخطيط للتدريس.
سابعا :اإلطار النظري والدراسات السابقة:

حظي التفكري ما وراء املعرفة ابهتمام كبري يف السنوات األخرية ،ملا له من أمهية يف حتسني طريقة تفكري املتعلمني ،حيث يزيد
من وعى املتعلمني ملا يدرسونه ،فالطالب املفكر تفكريا ما وراء معرفيا يقوم أبدوار عدة يف وقت واحد عندما يواجه مشكلة معينة ،أو يف
أثناء املوقف التعليمي ،حيث يقوم بدور مولد األفكار ،وخمطط ،وانقد ،ومراقب ملدى التقدم ،ومدعم لفكرة معينة ،ومنظم خلطوات
احلل ،ويضع أمامه خيارات متعددة ،ويقيم كال منها ،وخيتار ما يراه األفضل ،وبذلك يكون مفكر تفكريا ما وراء معرفيا .وهناك عدة
إسرتاجتيات ملهارات التفكري فوق املعريف هي:
 -0التخطيط :فوضع اخلطة يعىن التنظيم والسري خبطوات متبصرة جنو أجناز املهمة ،واختيار اإلسرتاجتية الالزمة ويتضمن
التخطيط :حتديد األهداف أو الشعور ابملشكلة ،اختيار اإلسرتاجتية املناسبة ،السري خبطوات التنفيذ بشكل متسلسل،
وضع الصعوابت احملتملة أثناء التنفيذ ،التنبؤ ابملخرجات املتوقعة.
 -2املراقبة والسيطرة والتحكم ،وتتضمن اإلجراءات التالية :استمرارية األنشطة يف إبقاء اهلدف يف بؤرة االهتمام ،احلرص على
تنفيذ املهارات حسب تسلسلها يف املخطط ،حتديد الزمن الالزم إلجناز املهمة ،انسجام اإلسرتاجتيات مع نوع العملية،
متييز الصعوابت املعرتضة ،القدرة على جتاوز هذه الصعوابت.
 -0التقييم ،ويتضمن اخلطوات التالية :تقييم مدى حتقق األهداف ،التحقق من مدى مالئمة اإلسرتاجتيات املتبعة ،تقييم
الكيفية اليت متت معاجلة الصعوابت هبا ،التقييم الشمويل لفاعلية التخطيط( .األمحدي)2602 ،
وتشري بعض الدراسات إىل إمكانية تنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى املتعلمني يف كافة مراحلهم العمرية املختلفة بداء من
مراحل الطفولة املبكرة كما يف دراسة  )2602( Chatzipantelوحىت املرحلة اجلامعية كما يف دراسات كال من الزعىب ()2665
والزعىب (.)2662
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وجتمع كثري من الدراسات الرتبوية املعاصرة اليت تناولت التفكري ومهاراته على أمهية تعليمها وتعلمها عن طريق إدماجها داخل
املنهج املدرسي ،وتتفق الباحثة مع رأى الفلمباىن ( )2600يف إن مهارات التفكري ال تنمو ابلنضج والتطور الطبيعي وحده وال تكتسب
من خالل املعرفة واملعلومات فقط ،بل البد أن يكون هناك تعليم منتظم ومترين عملي متتابع يبدأ مبهارات التعليم األساسية ويتدرج إىل
عمليات التفكري العليا .وهو ما حيتاجه طالبنا ملساعدهتم على الوعي والضبط والوصول هبم إىل ما تؤهلهم قدراهتم العقلية .فالتعليم
املعاصر البد أن يهدف إىل توظيف العمليات الذهنية لدى الطالب لكي يصبح تعلمهم أكثر كفاءة وقدرة على معاجلة مشكالت
احلياة .وحل ما يواجههم من مشكالت لتحقيق أهدافه وأهداف جمتمعه .وقد ظهر اجتاهني:
األول :يطالب بتعليم وتنمية مهارات التفكري فوق املعريف كمادة أساسية من املواد الدراسية املقررة يتعلم من خالهلا الطلبة
معلومات عن مهارة التفكري وأمهيتها وظهرت بعض الربامج املصممة لتعليم مهارات التفكري بشكل مباشر ومستقل عن املواد الدراسية.
الثاين :يطالب ابستخدام التفكري كإسرتاجتية للتعليم والتعلم وتطوير مواد التعليم تبىن على أساس أنشطة تفكريية تتخلل املواد

الدراسية وليست نشاطا مستقال ،وبرز مؤيدين هلذا االجتاه أو ذاك وظهرت برامج من كال االجتاهني( .يوسف2662 ،
ونشوان.)2602 ،
ويتبىن البحث احلايل االجتاه الثاين حيث مت توظيف اسرتاجتيات ما وراء املعرفة واستخدامها كإسرتاجتية من خالل تدريس مقرر
طرق التدريس هبدف إكساب الطالب املعلم مهارة التخطيط للتدريس .وتتفق الباحثة مع العيلة ( )2602يف أن تنمية عمليات
التفكري من خالل حمتوى املنهج الدراسي تتم بتوافر أنشطة تدفع الطالب إىل االفخراط يف عمليات التفكري وممارسة مهاراته املختلفة
ابإلضافة إىل استخدام طرق تدريس متنوعة حتث الطالب على التفكري يف احملتوى بعمق ،ويتم ذلك يف كافة املواد الدراسية بصورة
واضحة وصرحية.
وتعد حركة تعليم مهارات التفكري من احلركات الرتبوية النشطة يف العامل وأييت االهتمام هبا يف إطار ما أحرزته نتائجها يف دول
العامل املتقدم ،حيث أنه بقدر ما جيرى من العمل على تعليم املتعلمني وإعدادهم كمفكرين جيدين بقدر ما ينعكس هذا عليهم يف جمال
حياهتم .إال إن حركة تعليم مهارات التفكري يف الوطن العريب ال تزال حمدودة التطبيق ،األمر الذي جيعل مهارات التفكري عند خرجيي
اجلامعات متدنية حيث تكشف الدراسات والبحوث مثل دراسة ( Schofield )2602على إن كثري من املتعلمني يعجزون عن تقدمي
أدلة وشواهد تتعدى الفهم السطحي للمفاهيم والعالقات .فلم يعد مبقدور الرتبية إال الرتكيز على ثقافة األهداف التحصيلية اليت تركز يف
جمملها على تصنيف بلوم املعريف ،لذا ظهرت احلاجة لتضمني اإلسرتاجتيات احلديثة يف املناهج الدراسية ملواكبة التطور العلمي
والتكنولوجي .ويستدعي هذا وضع فلسفة جديدة لتطوير التعليم ،هتدف إىل إعادة النظر يف طريقة تفكري التالميذ منذ املراحل األوىل
من عمرهم ،فال يعين ماذا يتعلم التالميذ؟ إمنا الذي يعين ح ًقا هو أن يتعلم التالميذ كيف يفكرون بذالك تصبح الرسالة األساسية

للمنهج تيسري التعليم من خالل االهتمام مبضامني املنهج وأساليب التعليم والتعلم بقصد تنمية وخلق طاقات اإلبداع عند املتعلم واخلروج
به من ثقافة تلقي املعلومات إىل ثقافة بناء املعلومات ومعاجلتها وحتويلها واملتمثلة يف اكتشاف العالقات والظواهر مبا ميكنه من االنتقال
من مرحلة معرفة  Cognitionواملتمثلة يف التأمل يف املعرفة ،إىل مرحلة ما وراء املعرفة  Metacognitionوالتعمق يف فهمها وتفسريها
واستكشاف أبعاد الظاهرة واالستدالل على أبعادها املسترتة خالل منظومات حية من البحث والتقصي( .أبو السعود.)2662 ،
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وعندما نتحدث عن إسرتاجتيات ما وراء املعرفة جيب أن نفرق بني اإلسرتاجتيات اليت يستخدمها املعلم يف تنمية مهارات التفكري
فوق املعريف ،وبني اإلسرتاجتيات اليت يستخدمها املتعلم نفسه هبدف توجيه تفكريه والتحكم فيه أثناء قيامه بعملية التعلم أما االسرتاجتيات
ال يت يستخدمها املعلم يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة فهي متثل األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف تقدمي األنشطة و املعلومات
املختلفة ،ومن أمثلة اإلسرتاجتيات اليت يستخدمها املعلم يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة هي (النمذجة ،التعلم املباشر ،التساؤل الذايت،
العصف الذهين  .).......أما ابلنسبة لإلسرتاجتيات اليت يستخدمها املتعلم أثناء حل املشكلة فيقصد هبا جمموعة من اخلطوات اليت يقوم
هبا املتعلم لفهم ما يراد تعلمه ،ومعرفة العمليات اليت يؤديها ،والتخطيط هلا وتوجيهها ،ومراقبة هذه العمليات وتقوميها قبل وأثناء وبعد
حدوث التعلم ،مما يساعد على الوصول لألهداف وحل املشكالت اليت تواجههم( .احلريب وآخرون.)2662 ،
وامللفت للنظر عند بعض الباحثني وجود خلط بني إسرتاجتيات ما وراء املعرفة وبني مهارات التفكري فوق املعريف ،حيث يرون
أن اإلسرتاجتية هي توظيف واع لطريقة معينة من أجل حتقيق هدف معني ،أما املهارة فهي القدرة اليت تستخدم على حنو تلقائي وواعي
حبسب احلاجة ،وهبذا ميكن القول إن اإلسرتاجتية أحد اإلجراءات اليت حيددها املتعلم ويستخدمها أثناء ممارسة مهارات التفكري فوق
املعريف.
األهمية الرتبوية السرتاجتيات ما وراء املعرفة

تزايد االهتمام إبسرتا جتيات ما وراء املعرفة نظرا لدورها الكبري يف اكتساب املعلومات وختزينها ومن مث توظيفها وينسجم هذا مع
التوجه احلديث للرتبية الذي يركز على تنمية املهارات العقلية العليا حبيث يصبح املتعلم قادرا على أن خيطط ويراقب ويسيطر ويقوم
تعلمه اخلاص ،وابلتايل فهي تعمل على حتسني اكتساب املتعلم لعمليات التعلم وتسمح هلم بتحمل املسؤولية والتحكم يف العمليات
املعرفية املرتبطة ابلتعلم( .األمحدي)2602 ،
ومن أنواع اسرتاجتيات ما وراء املعرفة اليت ميكن استخدامها يف التدريس لتنمية مهارات ما وراء املعرفة ما يلي :العصف الذهين،
خرائط عمليات التفكري ،تنبأ – الحظ  -اشرح ،سجالت التفكري ،التساؤل الذايت ،توليد األسئلة ،استمع – فكر– شارك ،أسلوب
الكلمات مثل :ملاذا ،مباذا ،كيف ،التلخيص ،اخلطوط حتت األفكار املهمة ،خرائط املعلومات ،التدريس التباديل( .أبو السعود،
 )2662وما يهمنا يف هذه البحث:
 -0إسرتاجتية التساؤل الذايت :أو توليد األسئلة واشتقاقها عن طريق وضع أسئلة تتناول املادة الدراسية اليت يدرسوهنا قبل
وأثناء وبعد عملية تعلمهم .وتتفق الباحثة مع رأى جرب ( )2606يف انه عندما يطلب املعلم من طالبه أن يعربوا عما
يدور يف أذهاهنم فأنه ينمى لديهم الوعي ابلعمليا ت املعرفية اليت يقومون هبا ،وحني يستمعون لوصف زمالئهم للعمليات
املعرفية اليت يقومون هبا فانه تنمو لديهم مرونة التفكري .وبذلك يستطيع الطالب أن يكتشفوا اجلوانب الغامضة لديهم،
وأن يقوموا بتصحيح ما لديهم من مفاهيم خاطئة ،كما أن هذه األسئلة تساعد الطالب على التحكم يف عملية التفكري
حبيث يدركون التعلم كوحدة واحدة ذات مفاهيم مرتبطة بعضها البعض ،وليس كمجموعة من املعلومات املتناثرة .فتكوين
بناء واضح حمدد للتعلم ،وإدراك املفاهيم ابعتبار ما بينها من ارتباط يساعد الطالب على التعلم بكفاءة أكرب ،واستخدام
ما تعلموه يف حياهتم بشكل عام.
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 -2إسرتاجتية النمذجة :ويقصد هبذه اإلسرتاجتية التعلم ابلقدوة وهو من أجنح أساليب التعلم وأكثرها فاعلية عندما تقرتن
إبيضاحات أو تعليقات يقدمها النموذج أو القدوة وهو املعلم أثناء قيامه ابلعمل( .الفلمباىن .)2600 ،وقد استعانت
الباحثة هبذه اإلسرتاجتية لتعريف الطالب مبفهوم ما وراء املعرفة

 -0إسرتاجتية العصف الذهين :تقوم هذه اإلسرتاجتية على الطريقة اليت يتم هبا توليد األفكار من أذهان الطلبة ،للحصول
على أكرب عدد ممكن بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها ،ومن خالل املناقشة تتحدد مدى صحتها بغية الوصول
إىل حلول إبداعية ،ومتر هذه اإلسرتاجتية بعدة خطوات هي :صياغة املشكلة وبلورهتا ،العصف الذهين ،تقدمي احللول
واألفكار املقرتحة( .القيسي.)2605 ،

أهمية استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس

يعترب تدريس إسرتاجتيات ما وراء املعرفة أمر يف غاية األمهية فالتعلم الفعال يتضمن التخطيط وحتديد األهداف ،ورصد التقدم
الذي حيرزه املتعلم ،وكل هذه األنشطة هي ما وراء املعرفة يف طبيعتها ومن خالل تدريس الطالب هذه املهارات ميكننا حتسني تعلمهم،
وهناك ثالث خطوات هامة لتدريس ما وراء املعرفة:
 -0تدريس الطالب أبن قدرهتم على التعلم قابلة للتغيري.
 -2تدريس التخطيط وحتديد األهداف.
 -0منح الطالب فرصا واسعة لرصد املمارسة والتعلم والتكيف معه حسب احلاجة( .الفلمباىن)2600 ،
كذلك إن التدريس ابستخدام اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يسهم يف تطوير العمليات العقلية العليا لدى املتعلم ،وحيسن قدرته
على االستيعاب ويساعده على القيام بدور اجيايب يف مجع املعلومات و تنظيمها ،وينمى لديه التفكري الناقد والتفكري التباعدي ،وجيعل
املتعلم أكثر ضبطا يف عملية التعلم مما يقلل سوء فهمه ،وليس هذا فحسب بل أهنا تساعد املتعلم على االحتفاظ ابملعلومات
واستخدامها وقت احلاجة وتساعده على الفهم والقراءة اجليدة وهذا ما توصلت إليه دراسات كال من (Habibian Ismail )2605
) (2015وابلتايل كان هناك توجه لتدريب املعلمني على استخدامها يف غرفة الصف ،وقد ثبت فاعلية هذه االسرتاجتيات يف دراسات
عدة ،ويستخدم املتعلمون كثري من إسرتاجتيات التعلم خالل تعلمهم ملختلف املواد و أحياان املتعلم ال يكون واعيا مبا يفعله ،مبعىن أخر
قد ال يكون على علم أبن ما يستخدمه فعال لتحسني تعلمه أو تذكره هو إسرتاجتية تعلم و لذلك فهو غري قادر على تنمية هذه
اإلسرتاجتية أو استخدام األكثر مناسبة منها .وهنا يظهر دور املعلم يف كيفية تنمية اسرتاجتيات التعلم األكثر مناسبة ملهمة التعلم اليت هم
بصددها.
وليس من الضروري أن يستخدم األفراد نفس إسرتاجتية التعلم ولكن األفضلية تكون بناءا على نوع االختالف بينهم ،وأيضا
اإلسرتاجتية األفضل ختتلف تبعا لطبيعة مهام التعلم فأن الفرد الواحد لن يستخدم نفس اإلسرتاجتية دائما ،بل ستتغري تبعا لتغري مادة
التعلم .ويتأثر أيضا اختيار املتعلم إلسرتاجتية تعلمه تبعا لعدة عوامل منها :النوع والدافعية وأسلوبه واجتاهاته ومعتقداته.
(شاهني.)2600 ،
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ومن خالل االطالع على األدبيات اليت تناولت مفهوم ما وراء املعرفة جند أن تناوهلا له كان يف عدة جماالت ،فبعض الدراسات
تناولت ما وراء املعرفة كمهارة يراد تنميتها من خالل معاجلة تدريسية يستخدمها الباحث مثل دراسات كال من :األمحدي (،)2602
عبد القادر ( ،)2602الرفاعي ( )2602ودراسات أخرى اهتمت مبعرفة مدى امتالك الطالب املعلم هلذا النوع من التفكري مثل
دراسات كال من :اجلراح وآخرون ( ،)2600الزعيب ( ،)2665نشوان ( ،)2602وبن ساسي ( ،)2602احلريب وآخرون
( ،)2662يوسف ( ،)2662أبو السعود (.)2662
وهناك نوع أخر من الدراسات استخدمت ما وراء املعرفة كإسرتاجتية أو طريقة تدريس ومعرفة فعاليتها يف متغريات اتبعة مثل
التحصيل الدراسي وعمليات العلم وال تفكري االبتكاري والتخطيط للتدريس ولضيق اجملال اقتصر البحث احلايل على تناول النوع األخري
من الدراسات وذلك لعالقتها الوثيقة مبوضوع الدراسة .وهذه الدراسات هي:
 -0دراسة حسب هللا ( :)4112هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية برانمج قائم على اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية
مهارات تدريس حل املشكالت الرايضية لدى الطالبات املعلمات بكلية املعلمني ابلبيضاء ،ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث

إبعداد الربانمج وفق اسرتاجتيات ما وراء املعرفة وقد قام الباحث إبعداد مقياس ملهارة التدريس حل املشكالت الرايضية .وتوصلت
النتائج إىل فاعلية الربانمج يف تنمية مهارة حل املشكالت الرايضية لصاحل اجملموعة التجريبية.
 -2دراسة أبو الغيظ ( :)4118هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فعالية برانمج قائم على اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية
مهارات األداء التدريسي و التفكري الناقد و اختاذ القرار لدى الطالبات املعلمات بكلية االقتصاد املنزيل وقد تكونت عينة الدراسة

من ( )00طالبة من الفرقة الثالثة الرتبوية بكلية االقتصاد املنزيل مت اختيارهم بطريقة مقصودة ،وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطالبات املعلمات يف اجملموعة التجريبية و الضابطة يف مهارات األداء التدريسي
والتفكري الناقد واختاذ القرار لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية تعزى الستخدام إسرتاجتية ما وراء املعرفة.
 -0دراسة زيدان ( :)4101هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف حتصيل طالبات الصف
الرابع العام يف مادة األحياء ،وتكونت عينة الدراسة من ( )06طالبة يف املرحلة اإلعدادية .وتوصلت النتائج إىل أن هناك فروق
ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.

 -2دراسة األمحدي ( :)4104هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية بعض مهارات
القراءة اإلبداعية وأثر ذلك على التفكري فوق املعريف ،ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة إبعداد قائمة ملهارات القراءة اإلبداعية
وتصميم دليل املعلم لتدريس دروس القراءة ابستخدام اسرتاجتيات ما وراء املعرفة ،وإعداد اختبار لقياس متكن الطالبات من مهارات
القراءة اإلبداعية والتفكري فوق املعريف وقد مت استخدامه يف التطبيقني القبلي والبعدي .وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية على االختبارين لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.
وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف كتابة اإلطار النظري للبحث واختيار وبناء أداة البحث ووضع اإلسرتاجتية
وصياغة الفروض كذلك اختيار املنهج والعينة واألساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت.
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ثامنا :فروض البحث :بعد االطالع على األدبيات املتعلقة مبتغريات البحث مت صياغة الفروض على النحو التايل:
 -0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطالب يف اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب يف اجملموعة
الضابطة يف التطبيق القبلي على اختبار مهارات التخطيط للتدريس أببعاده األربعة لدى الطلبة املعلمني يف مقرر طرق التدريس
العامة.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة
يف التطبيق البعدي على اختبار مهارات التخطيط للتدريس أببعاده األربعة لدى الطلبة املعلمني يف مقرر طرق التدريس العامة.
تاسعا :منهج البحث وإجراءاته:

 -0التصميم التجرييب للبحث :اعتمدت الباحثة على التصميم التجرييب ذو اجملموعتني املتكافئتني متثل األوىل اجملموعة التجريبية واليت
تدرس وفق اسرتاجتيات ما وراء املعرفة ومتثل الثانية اجملموعة الضابطة واليت تدرس وفق الطريقة االعتيادية .واجلدول ( )0يوضح التصميم

التجرييب للبحث.
اجلدول ( )0يوضح التصميم التجرييب للبحث
اجملموعة

االختبار

الطريقة

االختبار

جتريبية

قبلي

إسرتاجتيات ما وراء املعرفة

بعدى

ضابطة

قبلي

الطريقة االعتيادية

بعدى

 -2منهج البحث :مت استخدام املنهج التجرييب ذو اجملموعتني التجريبية و الضابطة وذلك ملعرفة فاعلية استخدام بعض اسرتاجتيات ما
وراء املعرفة على تنمية مهارة التخطيط للتدريس لدى الطالب املعلم.
 -3جمتمع البحث وعينته :تكون جمتمع البحث من مجيع طلبة وطالبات قسم الرتبية وعلم النفس جبامعة بنغازي وفروعها ممن يدرسون
مقرر طرق التدريس العامة وقد تكون جمتمع البحث من ( )006طالب معلم وقد اشتقت الباحثة من جمتمع البحث عينتني:

أ .عينة البحث االستطالعية :مت اشتقاق عينة استطالعية عشوائية من الطلبة املعلمني املقيدين مبادة طرق التدريس العامة جبامعة
بنغازي وفروعها لغرض تطبيق أداة البحث عليهم والتأكد من صالحيتها للتطبيق على عينة البحث األساسية وقد بلغ عددهم
( )06طالب معلم.
ب .عينة البحث األساسية :لغرض اشتقاق عينة البحث األساسية قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية من طلبة قسم الرتبية وعلم
النفس جبامعة بنغازي و فروعها ممن يدرسون مقرر طرق التدريس العامة للعام اجلامعي  2600 -2605وقد بلغ عدد أفراد عينة
البحث األساسية ( )06طالب معلم موزعني على جمموعتني جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة حبيث احتوت كل جمموعة على
( )06طلب معلم.
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 -2أدوات البحث :لغرض التحقق من فروض البحث قامت الباحثة إبعداد أدوات البحث واملتمثلة يف دليل املعلم لتدريس مقرر طرق
التدريس العامة ومقياس مهارة التخطيط للتدريس وفق اخلطرات التالية:

أ .مقياس مهارة التخطيط للتدريس( :إعداد الباحثة) مر إعداد املقياس ابخلطوات اآلتية:
 حتديد اهلدف من املقياس :يهدف إىل قياس قدرة الطالب املعلم على التخطيط اجليد للتدريس. صياغة مفردات االختبار :بعد االطالع على األدبيات اليت تناولت موضوع التخطيط للتدريس والدراسات السابقة يف هذا اجملال متحتديد اجملاالت األساسية اليت يتكون منها املقياس وبناءا على هذه اجملاالت مت وضع الفقرات اخلاصة بكل جمال وقد تكون املقياس يف

صورته املبدئية من ( )05فقرة موزعة على أربعة جماالت.
 الصدق الظاهري للمقياس :مت عرض فقرات املقياس ومناقشتها مع املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس ألخذ رائهم يفمدى مناسبة كل فقرة للبعد الذي تندرج حتته وصحة املفردات من الناحية اللغوية ودقة الصياغة اللغوية للمفردات ومدى وضوحها

ومالئمتها ملستوى الطالب وقد مت التعديل يف بعض الفقرات وحذف البعض األخر .وقد أمجع السادة احملكمون على صالحية فقرات
االختبار لقياس مهارة التخطيط للتدريس ومالئمتها لكل بند من بنوده ،وأصبح املقياس يف صورته النهائية مكون من ( )06فقرة جييب
عليها الطالب املعلم حسب قناعته ابلعبارة بوضع عالمة "  " /حتت أحد اخليارين نعم أو ال حيث أعطيت درجة واحدة للخيار
الصحيح ودرجة صفر للخيار غري الصحيح
وقد وزعت فقرات املقياس على أربعة جماالت هي :اجملال األول :مهارة التمهيد :وقد تكون هذا اجملال من ( )05فقرة ،اجملال
الثاين :مهارة العرض :وقد تكون هذا اجملال من ( )00فقرة ،اجملال الثالث :مهارة التقومي :وقد تكون هذا اجملال من ( )05فقرة ،اجملال
الرابع :مهارة النشاط التكميلي وقد تكون هذا اجملال من ( )02فقرة .كذلك مت تطبيق املقياس على أفراد العينة االستطالعية للتأكد من
وضوح فقراته ابلنسبة للطالب املعلم وان مجيع فقرات املقياس تدل على معىن واحد جلميع أفراد العينة.
 ثبات املقياس :قامت الباحثة بتطبيق املقياس على أفراد عينة الدراسة االستطالعية البالغ عددهم ( )06طالب معلم وبعد مرورأسبوعني من التطبيق األول قامت الباحثة إبعادة تطبيق املقياس مرة أخرى وذلك لغرض حساب ثبات املقياس بطريقة إعادة التطبيق
وبعدها مت حساب معامل االرتباط بني التطبيقني األول والثاين يف كل بعد من أبعاد املقياس وعلى املقياس ككل وكانت معامالت

الثبات ( )6700 /6706 /6700 /6702 /67.0على التوايل مما يشري إىل درجة ثبات مقبولة.
ب .دليل تدريس مادة طرق التدريس العامة وفق اسرتاجتيات ما وراء املعرفة( :إعداد الباحثة) قامت الباحثة بعد االطالع على
األدبيات اليت تناولت موضوع اسرتاجت يات ما وراء املعرفة إبعداد دليل لالسرتشاد به أثناء تدريس موضوعات مقرر طرق التدريس العامة
ابستخدام اسرتاجتيات ما وراء املعرفة وقد التزمت الباحثة ابخلطوات التالية:
أ .حتديد األهداف :حيث قامت الباحثة بتحديد أهداف الدرس وتوضيحها للطلبة وشرح املهام املطلوبة منهم وكيفية أدائها .فمثال

كان من بني األهداف:
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 يستنتج أمهية أساليب التخطيط للتدريس يف حتسني العملية التعليمية. يعرف مفهوم التخطيط للتدريس تصميم أمنوذجا يتضمن عناصر التخطيط لتدريس وحدة دراسية خيتارها بنفسه. يطبق منوذج لدرس تعليمي.ب .حمتوى الدليل :حيتوي الدليل على شرح مفصل لكيفية شرح الدروس احملددة يف مقرر طرق التدريس العامة وفق اسرتاجتيات ما وراء
املعرفة حيث تضمن احملتوى املوضوعات التالية :األهداف الرتبوية ،التخطيط للتدريس ،طرق التدريس القدمية ،طرق التدريس احلديثة.

ج .اسرتاجتيات التدريس :مت توظيف اسرتاجتيات :النمذجة ،التساؤل الذايت ،العصف الذهين يف شرح احملتوى احملدد ويتم ذلك
ابلتمهيد ملوضوع احملاضرة عن طريق أسئلة تستثري انتباه الطالب وربط ما لديهم من معلومات قدمية ابملعلومات اجلديدة على حسب
موضوع احملاضرة ،كذلك كانت الباحثة تقوم بدور النموذج أمام الطلبة وذلك بطرح سؤال وتقدمي حلول متنوعة له وذلك ابلتفكري
بصوت عايل أثناء حماولة إجياد احلل .وىف هذه اخلطوة فان هدف الباحثة هو تدريب الطلبة املعلمني على التساؤل الذايت وإجياد حلول
للمشكالت اليت تواجههم فال باحثة كانت تتظاهر أبهنا متارس التفكري يف حل السؤال وىف نفس الوقت توضح كيف تفكر و كيف تدير
عملية التفكري ،فهي تقدم نفسها منوذجا يف ممارسة عمليات التفكري من خالل التعبري اللفظي كما يدور يف ذهنها أمام الطلبة بصوت
عال ،مستخدمة السبورة كوسيلة تعليمية لتوضيح أفكارها ،ويشارك الطالب يف هذا أبن يقوم بدور املراقب مث تطلب الباحثة من كل
طالب يف اجملموعة أن يقلد ما قامت به الباحثة من خطوات أمام زميله أي قراءة ما يدور يف ذهنه بصوت مسموع يف حني يلعب زميله
األخر دور املراقب ويسجل أي خطأ يقع فيه زميله وهكذا يتم تبادل األدوار.
د .األنشطة التعليمية املصاحبة :متثلت األنشطة التعليمية يف الوسائل املعينة اليت مت استخدمها أثناء شرح احملاضرات ابستخدام
اسرتاجتيات ما وراء املعرفة واملتمثلة يف السبورة واألقالم كذلك األنشطة اجلماعية والفردية اليت كانت تستخدم خالل إسرتاجتية العصف

الذهين.
ه .التقومي :حيث تضمن الدليل ثالثة أنواع من التقومي:
 التقومي القبلي :يتم ذلك من خالل الكشف عن املتطلبات األساسية ملوضوع الدرس يف بداية كل درس على شكل أسئلة شفويةقصرية للتعرف على اخلربات السابقة لدى الطلبة املعلمني.
 التقومي البنائي :ويتم ذلك أثناء السري يف احملاضرات من خالل طرح األسئلة وإدارة املناقشات واالستماع إىل إجاابت الطلبة وتعديلهاأو تصحيحها وتعزيزها .ويستمر هذا النوع من التقومي من بداية الدرس وحىت هنايته.

 التقومي اخلتامي :ويتم يف هناية كل حماضرة من خالل تقدمي أنشطة للطالب أو أسئلة لقياس مدى حتقق األهداف يف هناية كلحماضرة وتقدمي التغذية الراجعة.

بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية للدليل مت مناقشته مع بعض املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس للتعرف على مدى
صالحيته للتطبيق على أفراد عينة البحث ومدى مالئمة األنشطة ،والوقوف على بعض الصعوابت اليت قد تعرتض تطبيق األنشطة وقد
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أبدى السادة احملكمون موافقتهم على مضمون الدليل وانه يوظف االسرتاجتيات الفرعية (النمذجة ،التساؤل الذايت ،العصف الذهين)
بشكل دقيق يف مضمون كل حماضرة .وبذلك يكون الدليل قد وصل إىل صورته النهائية وجاهز للتطبيق على أفراد العينة األساسية.
 -5إجراءات البحث

 -1على الرغم من أن مجيع أفراد العينة من وسط اجتماعي واحد واقتصادي متشابه ،وان اختيار جمموعيت البحث كان بطريقة
عشوائية مما يضمن تكافؤ اجملموعتني إال أن الباحثة بعد اشتقاق عينة البحث األساسية قامت بتحقيق التكافؤ بني طالب اجملموعة
التجريبية وطالب اجملموعة الضابطة يف املتغريات غري التجريبية وذلك لضمان عدم أتثري هذه املغريات على املتغري التابع وحىت تضمن
الباحثة أن التغيري الذي ميكن أن يطرأ على املتغري التابع (مهارة التخطيط للتدريس) هو بسبب املتغري التجرييب (إسرتاجتية ما وراء املعرفة)
ولتحقيق التجانس قامت الباحثة بضبط املتغريات اآلتية:
أ .التحصيل الدراسي :وذلك أبخذ درجات الطالب املعلم يف اجملموعتني وحساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت)

واجلدول ( )2يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطلبة املعلمني يف املعدل العام للتحصيل

اجلدول ( :)4املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة ت لدرجات الطلبة املعلمني للتحصيل الدراسي
اجملموعة

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

جتريبية

06

25700

5702

الداللة

قيمة ت

غري دالة

670.0

ضابطة
0700
25706
06
يتضح من اجلدول ( )2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري بني طالب اجملموعتني
التجريبية والضابطة وهذا يعىن تكافؤ طالب اجملموعتني يف هذا املتغري.
ب -التطبيق القبلي ملقياس مهارة التخطيط للتدريس :قامت الباحثة ابلتطبيق القبلي ملقياس مهارة التخطيط للتدريس بعد
التأكد من صدقه وثباته على البيئة الليبية على طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة وملعرفة مدى تكافؤ اجملموعتني قامت الباحثة
حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) .واجلدول ( )0يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات الطلبة
املعلمني يف التطبيق القبلي الختبار مهارة التخطيط للتدريس أببعاده األربعة.
اجلدول ( :)3املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطلبة املعلمني يف التطبيق القبلي ملقياس مهارة التخطيط
للتدريس
األبعاد
البعد األول مهارة التمهيد
البعد الثاين

م

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مت

06

00700

6726

م ض 06
م ت 06

06700

0762

06700

6702
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الداللة

0726

غري دالة

670.5-

غري دالة
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مهارة العرض
البعد الثالث مهارة اإلغالق
البعد الرابع مهارة النشاط
التكميلي

م ض 06
م ت 06
م ض 06
م ت 06
م ض 06
م ت 06
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0670.

67..

0070.

672.

02766

0760

0700

6722

07.0

6750

26720

0705

67502-

غري دالة

67.02-

غري دالة
غري دالة

الدرجة الكلية
ض
م
0705
26720
06
يتضح من اجلدول ( )0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسط احلسايب لدرجات طالب اجملموعة التجريبية
واملتوسط احلسايب لدرجات طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي ملقيا س مهارات التخطيط للتدريس أببعاده األربعة وهذا يعىن
تكافؤ اجملموعتني يف هذا املتغري.
67605

 -2بعد التأكد من تكافؤ طالب اجملموعتني يف املتغريات غري التجريبية قامت الباحثة بتدريس مقرر طرق التدريس العامة
لطالب اجملموعتني حيث مت تدريس طالب اجملموعة التجريبية ابسرتاجتيات (النمذجة ،التساؤل الذايت ،العصف الذهين) يف حني مت
تدريس طالب اجملموعة الضابطة ابلطريقة االعتيادية.
 -0بعد ذلك قامت الباحثة إبعادة تطبيق اختبار مهارات التخطيط للتدريس على طالب اجملموعتني (القياس البعدي).
 -2بعد االنتهاء من القياس البعدي قامت الباحثة إبجراء مقارنة بني القياسات املختلفة حسب فروض الدراسة ومن مث إجراء
التحليالت اإلحصائية املناسبة الستخالص النتائج.
سادسا :املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

لتحليل البياانت اليت مت مجعها عن طريق أدوات البحث ،مت استخدام برانمج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية
) ،(SPSSحيث مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء الطلبة املعلمني على مقياس مهارة التخطيط للتدريس .كما
مت حساب قيمة اختبار (ت) لعينتني مستقلتني للكشف عن داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة املعلمني يف
اجملموعتني التجريبية والضابطة كذلك مت استخدام معامل االرتباط الستخراج ثبات األداة.
سابعا :نتائج البحث وتفسريها

النتائج املتعلقة ابلفرض األساسي للبحث وتفسريه :ينص الفرض على:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطالب يف اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب يف اجملموعةالضابطة يف التطبيق البعدي على مقياس مهارة التخطيط للتدريس أببعاده األربعة .وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طلبة اجملموعتني التجريبية والضابطة كل جمموعة على حدة يف التطبيق البعدي على
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مقياس مهارات التخطيط للتدريس أببعاده األربعة .واجلدول ( )2يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طلبة
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة على مقياس مهارات التخطيط للتدريس أببعاده األربعة يف القياس البعدي.
اجلدول ( :)2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة على
مقياس مهارة التخطيط للتدريس أببعاده األربعة يف القياس البعدي
األبعاد
البعد األول (مهارة التمهيد)
البعد الثاين (مهارة العرض)
البعد الثالث (مهارة اإلغالق)
البعد الرابع (مهارة النشاط التكميلي)

م

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مت

06

06700

0762

مض

06

2700

0700

مت

06

0670.

67..

مض

06

5706

6722

مت

06

02766

0760

مض

06

075.

0706

مت

06

07.0

6750

مض

06

مت

06

.700
26.20

0760
0705

قيمة ت

الداللة

227.

دالة
دالة

2070
2.72

دالة

27.0-

دالة

20720

دالة

الدرجة الكلية
2760
26700
م ض 06
يتضح من اجلدول ( )2وجود فرق ذات داللة إحصائية يف املتوسط احلسايب لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة
لصاحل طالب اجملموعة التجريبية ،الذين درسوا ابسرتاجتيات ما وراء املعرفة ،ومبتوسط حسايب بلغ ( )26720لطالب اجملموعة التجريبية،
مقابل متوسط حسايب بلغ ( )26700لطالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا ابلطريقة االعتيادية ،حيث كانت قيمة ت (.)20720
وجتدر اإلشارة إىل أن طالب اجملموعة التجريبية حتصلوا على درجات أعلى من درجات طالب اجملموعة الضابطة على مقياس مهارة
التخطيط للتدريس أببعاده األربعة ،ففي البعد األول كان املتوسط احلسايب لطالب اجملموعة التجريبية ( )06700يف حني بلغ املتوسط
احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة ( )2700أما يف البعد الثاين كان املتوسط احلسايب لطالب اجملموعة التجريبية ( )0670.يف حني
بلغ املتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة ( ،)5706أما يف البعد الثالث كان املتوسط احلسايب لطالب اجملموعة التجريبية
( )02766يف حني بلغ املتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة ( ،)075.أما يف البعد الرابع كان املتوسط احلسايب لطالب
اجملموعة التجريبية ( )07.0يف حني بلغ املتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة ( ).700وابلنسبة للمقياس ككل بلغ املتوسط
احلسايب لطالب اجملموعة التجريبية ( ،)26720يف حني بلغ املتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة ( )26700وهذا يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسط احلسايب لدرجات طالب اجملموعة التجريبية واملتوسط احلسايب لدرجات طالب اجملموعة
الضابطة لصاحل طالب اجملموعة التجريبية .وهبذا يتم رفض الفرض الصفري األساسي للبحث.
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وترى الباحثة إن هذه الفروق ترجع إىل أسلوب التدريس املستخدم (اسرتاجتيات ما وراء املعرفة) حيث أدى استخدام هذه
االسرتاجتيات إىل تفوق طالب اجمل موعة التجريبية مما جعل دور الطالب يف اجملموعة التجريبية اجيايب وفعال من خالل تدريبهم على
االسرتاجتيات الفرعية األمر الذي ساعدهم على فهم املعلومات املقدمة إليهم واستيعاهبا وابلتايل سهل عليهم حفظ املعلومات لفرتة زمنية
طويلة واسرتجاعها ،وذلك ابملقارنة ابألسلوب التقليدي يف تدريس نفس املقرر لطالب اجملموعة الضابطة ،وهذا يعىن إن إتباع الطريقة
التقليدية يف التدريس ال تنمى لديهم مهارة التخطيط للتدريس ألهنا تقوم على األسلوب التقليدي يف التدريس والذي يعتمد على نقل
املعلومة من املعلم إىل املتعلم دون مراعاة الستعدادات املتعلم وميوله ورغباته مما كان له أثر سيئ على مهارة التخطيط للتدريس ورمبا على
مستوى مهارات أخرى .وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات كال من :أبو الغيظ ( )2662حسب هللا ()2665
واألمحدي ()2602
وتتفق الباحثة مع أبو السعود ( )2662وزيدان ( )2662يف أن مهارات ما وراء املعرفة من أهم أدوات التعلم الناجح ،فهي
تساعد التالميذ على التعلم الذايت وزايدة عملية الوعي ابلتفكري وتصميم خطط عمل وجيب على املعلمني القيام مبمارسة هذه املهارات
لتمكني املتعلمني من استخدامها أثناء تعلمهم وعلى الرغم من أن مهارات ما وراء املعرفة تنمو مع تقدمنا يف العمر إال أن اخلربة والتعليم
املقصود يلعبان دورا مهما يف تنمية هذه املهارات اهلامة أكثر مما يفعل النضج وحده ولذا فإنه مسئولية املعلمني التدريس ابستخدام هده
االسرتاجتيات ملا هلا من أمهية يف تنمية مهارات التخطيط للتدريس وىف هذا اجملال فان اجلامعات البد أن تقدم يف مناهجها مواد دراسية
تعمل على إعداد الطالب املعلم حبيث يصبح قادرا على تدريس أساليب وطرق تعليم مهارات التفكري مبا يتعدى نظام املنهج املقرر.
ثامنا :توصيات ومقرتحات البحث:

يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة واليت أثبتت فاعلية إسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارة التخطيط
للتدريس فأن الباحثة تقرتح إجراء مزيد من البحوث والدراسات كما يلي:
 -0دراسة فاعلية إسرتاجتيات ما وراء املعرفة على التحصيل الدراسي يف مقررات دراسية خمتلفة ،وعلى مستوايت خمتلفة من املراحل
الدراسية املختلفة االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
 -2دراسة فاعلية إسرتاجتية مهارات ما وراء على تنمية متغريات أخرى مثل "مهارات التفكري فوق املعريف ،التفكري اإلبداعي،
التفكري الناقد ،،،،،،،،اخل.
 -0تضمني املقررات املتخصصة إلعداد املعلمني بكليات الرتبية ابلطرق احلديثة لتعلم التفكري وإعدادهم بشكل يؤهلهم ملمارسته
وتطبيقه ،ملا له من أاثر اجيابية على العملية التعليمية بصفة عامة.
 -2إعداد برانمج تدرييب للمعلمني بشكل عام أثناء اخلدمة لتدريبهم على كيفية استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس.
 -5تزويد خمططي ومطوري املناهج بنتائج ال بحوث اليت أثبتت فعالية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة حىت يتسىن هلم تطوير املناهج
وطرق التدريس يف ضوء هذه النتائج.
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تاسعا :قائمة املراجع
أوال :املراجع العربية:

 -0أبو السعود ،هاين إمساعيل ( .)2662برانمج تقين قائم على أسلوب احملاكاة لتنمية بعض مهارات ما وراء املعرفة يف منهاج
العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة .رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 -2أبو الغيظ ،إميان على حممد ( .)2660فعالية برانمج قائم على اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات األداء التدريسي
والتفكري الناقد واختاذ القرار لدى الطالبات املعلمات بكلية االقتصاد املنزيل .رسالة دكتورة ،جامعة األزهر ،كلية الرتبية.
 -0أبو رزق ،ابتهال حممود ( .)2602أثر استخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية يف إكساب الطلبة املعلمني مهارة التخطيط
للتدريس مادة اللغة العربية واجتاهاهتم حنوها كأداة تعليمية .اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية ،جامعة األمارات العربية املتحدة،
ع ،02ص .000 - 050
 -2األمحدي ،مرمي بنت حممد عايد ( .)2602فاعلية استخدام اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية بعض مهارات القراءة
اإلبداعية وأثره على التفكري فوق املعريف لدى طالبات املرحلة املتوسطة .اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية ،جامعة اإلمارات العربية
املتحدة ،ع.02
 -5اجلراح ،عبد الناصر وعالء الدين عبيدات ( .)2600اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية ،م ،.ع ،2ص .002 -025
 -0احلريب ،سليمان بن راشدان وماهر إمساعيل صربي ( .)2662فاعلية منوذج دورة التعلم فوق املعرفية يف تدريس العلوم على
تنمية بعض املهارات ما وراء املعرفة لدى طالب املرحلة املتوسطة .جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،م ،0ع،0
ص .2.0 – 202
 -.اخلوالدة ،خالد عبد هللا أمحد وجعفر كامل وبشار عبد هللا السليم ( .)2602درجة اكتساب طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
جرش ملهارات التفكري ما وراء املعريف وعالقتها مبتغري اجلنس والتخصص األكادميي والتحصيل .اجمللة الدولية الرتبوية
املتخصصة ،م ،0ع ،0ص .0. - .0
 -0الرفاعي ،ماجد حسن ( .)2602فاعلية برانمج مقرتح قائم على إسرتاجتية اخلرائط املفاهيمية يف التحصيل الدراسي واكتساب
الطلبة ملهارات التفكري يف مادة الرتبية اإلسالمية .رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق ،كلية الرتبية.
 -2الزغيب ،طالل عبد هللا ( .)2665أثر استخدام طريقة التدريس فوق املعريف يف حتصيل الطلبة لبعض املفاهيم العلمية ،ويف تنمية
بعض مهارات التفكري الناقد لديهم :دراسة جتريبية لدى طلبة الدبلوم العام يف الرتبية جبامعة احلسني بن طالل .جملة احتاد
اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس ،م ،0ع.2
 -06العيلة ،هبة عبد احلميد مجعة ( .)2602أثر برانمج مقرتح قائم على أمناط التعلم لتنمية مهارات التفكري الرايضي لدى طالبات
الصف الرابع األساسي مبحافظات غزة .رسالة ماجستري ،جامعة األزهر ،كلية الرتبية ،غزة.
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 -00الفلمباىن ،دينا خالد أمحد ( .)2600فاعلية برانمج تدرييب قائم على مهارات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات حل املشكالت
لدى منخفضي التحصيل من تالميذ الصف األول اإلعدادي .رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة معهد الدراسات الرتبوية.
 -02القيسي ،تيسري خليل ( .)2605أثر تدريب معلمي الرايضيات على استخدام منوذج مقرتح يف التعلم الفعال يف إكساهبم
بعض مهارات التدريس و على حتصيل واجتاهات طالهبم حنو الرايضيات .اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،جامعة الطفيلة
التقنية ،م ،2ع ،0ص ... – 52
 -00بن سآسى ،عقيل ( .)2602مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى تالميذ الثالثة متوسط يف مادة الرايضيات يف ضوء بعض
املتغريات دراسة ميدانية مبدينة ورقلة .جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ع ،2اجلزء األول ،ص .22. -200
 -02جرب ،حيي سعيد ( .)2606أثر توظيف إسرتاجتي ة دورة التعلم فوق املعرفية على تنمية املفاهيم ومهارات التفكري البصري يف
العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي  .رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،كلية الرتبية ،غزة.
 -05جبيلى ،إبراهيم ( .)2602فاعلية الدمج بني استخدام السبورة الذكية ومهارات التفكري فوق املعريف يف حتصيل طلبة تكنولوجيا
التعليم للمعرفة املرتبطة مبهارات إنتاج الربجميات التعليمية .اجمللة األردنية للعلوم الرتبوية ،م ،06ع ،0ص .002-020
 -00حسب هللا ،حممد عبد احلليم حممد ( .)2665فاعلية برانمج مقرتح قائم على إسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات
تدريس حل املشكالت الرايضية لدى الطالبات املعلمات بكلية املعلمني ابلبيضاء .رسالة دكتوراه ،جامعة املنصورة ،كلية
الرتبية.
 -0.زيدان ،أمل فتاح ( .)2606أثر استخدام اسرتاجتيات ما وراء املعرفة يف حتصيل طالبات الصف الرابع العام يف مادة األحياء يف
مركز حمافظة نينوى .جملة الرتبية والعلم ،م ،0.ع ،2ص .220 -205
 -00زيدان ،ندى فتاح ( .)2662أثر برانمج تعليميي يف تنمية اسرتاجتيات ما وراء املعرفة لدى طلبة جامعة املوصل .جملة دراسات
موصلية ،مركز دراسات املوصل ،ع .22
-

شاهني ،عبد احلميد حسن عبد احلميد ( .)2600إسرتاجتيات التدريس املتقدمة وإسرتاجتيات التعلم وأمناط التعلم .كلية
الرتبية ،جامعة اإلسكندرية.

 -02عبد القادر ،خالد ( . )2602أثر طريقة االكتشاف املوجه يف تنمية التفكري فوق املعريف والتحصيل الدراسي يف الرايضيات
لدى طلبة الصف التاسع األساسي مبحافظات غزة .جملة جامعة النجاح لألحباث "العلوم اإلنسانية" ،م ،20ع،2
ص .2006 -2002
 -26فضل ،بكر حسني ( .)2602فاعلية برانمج تدرييب لتنمية ما وراء الذاكرة لدى طلبة املرحلة اإلعدادية .جملة األستاذ،
ع ،260ص .0505 – 0525
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 مدى ممارسة الطلبة املعلمني يف جامعة القدس املفتوحة ملهارات التدريس من وجهة.)2602(  معتصم حممد عزيز، مصلح-20
.20. -000  ص،2 ع،00 جملة جامعة األقصى "سلسلة العلوم اإلنسانية" م.نظر املعلمني املتعاونني
 تصور مقرتح يف حمتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية بفلسطني يف ضوء بعض أبعاد التفكري. )2602(  يسري حممود، نشوان-22
.2.0 -220  ص،0 ع،00 م، جملة جامعة األقصى سلسلة العلوم اإلنسانية.يف العلوم
 أثر برانمج حموسب يف ضوء نظرية جانيب الدماغ على تنمية مهارات التفكري فوق.)2662(  جيهان موسى إمساعيل، يوسف-20
 اجلامعة، كلية الرتبية، رسالة ماجستري."املعريف لدى طالبات الصف احلادي عشر مبادة تكنولوجيا املعلومات مبحافظات غزة
.اإلسالمية غزة
:اثنيا املراجع األجنبية
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