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ذؿؾخصذاؾبحث

أثــر أنــموذج التـفكير الـفوق المعرفي في تحصيل مادة ىدؼ البحث إلى تعّرؼ )
(، كألجؿ التحقؽ مف ذلؾ صيغت الفرضية الرياضيات لدى  طالب الصف الثاني المتوسط

( بيف متكسط درجات طالب 0ٓ٘ٓ)يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  ال اآلتية:
المجمكعة التجريبية التي درست بأنمكذج التفكير فكؽ المعرفي، كمتكسط درجات المجمكعة 
الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في تحصيؿ مادة الرياضيات لدل طالب الثاني 

 المتكسط.
لستة مف تحدد البحث بطالب الصؼ الثاني متكسط في مادة الرياضيات لمفصكؿ ا

، اختير ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالكتاب المقرر، لمفصميف الدراسييف األكؿ كالثاني مف العاـ الدراسي 
التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي )مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة( ذات االختبار 

( طالبان لممجمكعة ٕٚ( طالبان بكاقع )ٗ٘البعدم، العينة بطريقة التعييف العشكائي، كبمغت )
( طالبان لممجمكعة الضابطة، كككفئت الباحثة بيف المجمكعتيف في ٕٚيبية األكلى، ك)التجر 

 متغيرات: العمر الزمني، كمستكل الذكاء، كالتحصيؿ السابؽ.
( فقرة ٓٗأعدت الباحثة )االختبار التحصيمي(، فقد تألؼ بصيغتو النيائية مف )

فقرة مف نكع اختيار مف متعدد،  (ٖٙمتضمنان عدد مف فقرات المكضكعية كالمقالية، بكاقع )
( فقرات مقالية تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحتكل، كاستخرج لو معامؿ ٗك)

الصعكبة كمعامؿ التمييز كفعالية البدائؿ لمفقرات المكضكعية، تـ إيجاد ثبات فقرات االختبار 
ات معامؿ التصحيح ( كتـ إيجاد ثب0ٛٔٓبطريقة االتساؽ الداخمي، إذ بمغ معامؿ الثبات )

تفكؽ طالب المجمكعة  (.0ٜٓٓلمفقرات المقالية إذ بمغت بيف الباحثة كنفسيا عبر الزمف )
 التجريبية عمى طالب المجمكعة الضابطة في تحصيؿ مادة الرياضيات.



ذأ.د.ذغازيذمخقسذاحلدين

ذ

أثــرذأـــؿوذجذاؾتـػؽريذاؾـػوقذادلعريفذيفذ

ذحتصقلذؿادةذاؾرقاضقات ذأ.د.ذُؾؿىذـاجيذحمؿد

ذ

) ٖٜ٘ ) 
 

ABSTRACT 
The goal of research is to identify the impact of cognitive thinking over the 

model in achievement among students in second grade average in mathematics. 
No statistically significant differences at the level of significance (0.05) between 
the average test scores ( posttest ) for students of the experimental group first 
studied according to the thinking over the cognitive , the average scores of the 
control group,who studied in the manner usual in the collection of mathematics 
among students in the second medium. 

Identify research students second grade average in mathematics for 
classes six authors of the decision, the two first academic year of study 2012-
2013 chosen experimental design The disciple partial (experimental group and a 
control group) with a post-test ,the sample in a manner of appointment RAM, 
amounted to (54) students by (27) students for the first experimental group , and  
(27) of the control group students , and rewarded with research groups in three 
variables : chronological age , level of intelligence, and the former collection  .  

Researcher prepared (achievement test), it has consisted of as the final of 
40 items , including a number of paragraphs of objectivity and essay ,by (36) , 
paragraph kind of multiple-choice ,and (4) paragraphs of the essay has been 
verified honesty virtual and sincerity of the content, and extract him difficulty 
coefficient and the coefficient of discrimination and the effectiveness of 
alternatives to the substantive paragraphs , found the stability of the paragraphs 
of the way internal consistency test , with a reliability coefficient (0.81) was found 
constant correction factor for reaching essay paragraphs between the researcher 
and the same over time (0,90). Outweigh the first experimental group students on 
the control group students in the collection of material Riyazait .  

 
ذ

ذ

ذ

ذاؾػصلذاألول:ذاؾتعرقفذباؾبحث:



ذـداـقةجمؾةذجاؿعةذاألـبارذؾؾعؾومذاإل

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)ؽاـونذاألول(ذذ(ذ4اؾعددذ)

ذاجملؾدذاألول

 

 (٘ٗٓ ( 
 

ذ::ذؿشؽؾةذاؾبحثأواًل

الحظت الباحثة مف خالؿ خبرتيا المتكاضعة في مجاؿ تدريس الرياضيات في 
المدارس الثانكية، أّف ىناؾ انخفاضان ممحكظان في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتكسط في 
مادة الرياضيات مف خالؿ الدرجات التي يحصمكف عمييا في االمتحانات الشيرية كالنيائية، 

رائؽ التدريس المستعممة في التدريس التي ترّكز عمى الحفظ كقد يعكد ىذا االنخفاض إلى ط
كالتمقيف كاالستظيار كجعؿ الطالب متمقيان لممعمكمات كالمعارؼ، كعدـ إعطاء أم دكر لو 
لممشاركة في العممية التعميمية، كمف ثـ سيجد نفسو عاجزان عف تكظيؼ تمؾ المعمكمات في 

ضيات مكضكع تراكمي ذك بنية محكمة تعتمد مكاقؼ رياضياتية جديدة، كالسيما أف الريا
األفكار الجديدة فييا عمى مفاىيـ كتعميمات سبؽ أف تعمميا كفيميا، كىناؾ دراسات أكدت 
 ضعؼ طالب الصؼ الثاني المتكسط في التحصيؿ في مادة الرياضيات كدراسة )الكبيسي،

في استراتيجيات  تزايد االىتماـ بالبحث (، لذأٖٕٓ (، كدراسة )الزىيرم،ٜٛٙص ،ٕٔٔٓ
 تدريس الرياضيات، لمعرفة أم منيا أكثر فاعمية لمحصكؿ عمى تعمـ أكثر معنى كأطكؿ بقاءن،ل

معنى لدييـ  معمى بناء المعرفة كاألنظمة الرياضية، بشكؿ ذ مساعدة المتعمميف مف خالؿ
الرياضية  بحيث يمكنيـ رؤية المككنات كالعالقات الرياضية مف المفاىيـ كالنظريات كالقكانيف

عادة معالجتيا في ضكء خبراتيـ السابقة، كاالستعانة فييا في بناء معارؼ جديدة كاالىتماـ  كا 
  بالمفاىيـ التي تساىـ في بناء شخصية المتعمـ في جميع جكانبيا.

الصؼ الثاني  البكمف ىنا تنبثؽ فكرة البحث الحالي، الذم ييدؼ إلى تدريس ط
ب تدريس حديثة تكاكب التطكر العممي الحالي، فعمدت طرائؽ كأسالي باستعماؿالمتكسط 

 لمعرفةالباحثة إلى استعماؿ أنمكذج التفكير فكؽ المعرفي في تقديـ فصكؿ مادة الرياضيات، 
، لذا تتحدد مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عف أثره في تحصيميـ الدراسي لمادة الرياضيات

 السؤاؿ اآلتي:
فوق المعرفي في تحصيل مادة الرياضيات لدى طالب  ما أثــر أنــموذج التـفكير

 الصف الثاني المتوسط ؟. 
ذ

ذ

ذ:ثاـقًا:ذأفؿقةذاؾبحث
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 إلى تحكلت مجتمعاتنا المعاصرة مف مجتمعات زراعية إلى صناعية ثـ حديثان 
تعيش في عالـ سريع التغير، تحيطو العديد مف التحديات  أصبحتمجتمعات معمكماتية، إذ 

المعرفي كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ، الذم  االنفجارالمحمية كالعالمية، لعؿ مف أىميا 
يمكنو السيطرة عمى أكثر مف جزء صغير  ح الفرد نتيجتيا البيشيده عصرنا الحالي، التي أص

ا يحتاج منا السرعة في تنمية عقميات مفكرة قادرة عمى منيا كاألعمى جزء صغير منيا، كىك م
حؿ المشكالت كمكاجية التحديات في خالؿ تزكيدىا باألدكات التي تمكنيا مف التعامؿ 

، ٖٕٓٓ)الحاركف،  بفاعمية، مع أم نكع مف المعمكمات أك المتغيرات التي يأتي بيا المستقبؿ.
 .(ٛص

، كينجـ ذلؾ عف قدرة الفرد لمعرفية تقدمان النشاطات ا أكثركيعد التفكير بصفة عامة 
عمى معالجة الرمكز كالمفاىيـ كاستعماليا بطرائؽ متنكعة، تمكنو مف حؿ المشكالت التي 

التفكير مف أىداؼ غالبية  أبعاديكاجييا في المكاقؼ التعميمية كالحياتية المتعددة، كتعد تنمية 
 طبيعة كؿ مادة، كالسبب في ذلؾ أف   ى كفؽعمالمكاد الدراسية، كتختمؼ عمميات االىتماـ بيا 

كالتحميؿ عمميات معقدة  فاالستنتاجعمميات التفكير كمياراتو تتدرج مف السيكلة إلى التعقيد، 
القرارات فيي عمميات تفكير عمى درجة  كاتخاذكحؿ المشكالت  كاالبتكارا النقد إلى حد ما، أمّ 

ت عمى عالقة كثيقة مع ميارات التفكير مف عالية مف التعقيد، كمف ىنا ندرؾ أف الرياضيا
عادةعمى تركيب األفكار كتنظيـ المعمكمات  تنطكمحيث ككنيا  شرحيا كترتيبيا، كما يمكف  كا 

 (ٛٔ، صٕٔٓٓ)السعيد،  النظر إلى الرياضيات عمى أنيا في ذاتيا طريقة في التفكير.
تسمية، فصعكبتيا الرياضيات مادة بناء، فيي تجمع بيف الصعكبة كال أفّ  فضالن عف

الفكر  إيقاظتكمف في أنيا تحتاج إلى تفكير كطرائؽ تنظيـ كأسمكبيا المنطقي الذم لو دكر في 
كشحذ المكاىب كبناء العقكؿ كالتسمية، مف حيث تمتعيا بجاذبية خاصة حتى كصفيا بعضيـ 

تدريس الرياضيات في  أىداؼعف ذلؾ فإف  كفضالن ، (ٚٔ، صٕٛٓٓبالسحر.)الكبيسي، 
مختمؼ دكؿ العالـ ينطكم عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة، إذ ييدؼ تدريس الرياضيات 
ف يمتمؾ  إلى تنمية القدرة عمى الكشؼ كاالبتكار كتعكيد الطالب عمى عممية التجريد كالتعميـ كا 

، ٕٔٓٓلسعيد، الطالب اتجاىات ايجابية لمكاجية المشكالت كاختيار الحمكؿ المناسبة.)ا
 .(ٖٓص
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بد مف تكافر استراتيجيات كطرائؽ كأساليب تدريس مناسبة يمكف عف  لذا كاف ال
المتعمـ ليتفاعؿ مع تمؾ الخبرات تفاعالن نشطان بما  إلىطريقيا إيصاؿ محتكل المنيج كخبراتو، 

كمف أجؿ ضماف تحقيؽ حصيمة معرفية جيدة لدل ، تحقيؽ األىداؼ المنشكدة إلىيؤدم 
المتعمـ فقد اىتـ المختصكف في ميداف التربكم بالتحصيؿ الدراسي، لمالو مف أىمية كبيرة في 

 حياة.
 :يأتي، فيما البحث الحاليرض يمكف تمخيص أىمية ع   كفي خالؿ ما

كذلؾ باالعتماد  ىاتقكيـ طرائؽ تدريس الرياضيات كتطكير  إعادةفي  يساعد البحث الحالي -ٔ
 تطكيرىا.عمى قدرات الطالب العقمية ك 

 األفكارتكشؼ عف مدل قدرتو عمى التمييز بيف  إذخاصة لممتعمـ،  أىمية ليذا البحثإف  -ٕ
مناقشة مكضكع أك جراء  أكالحكـ عمى قضية  إليوااليجابية كالسمبية، عندما يطمب 

 تقكيـ.
 عمى استعماؿ نماذج جديدة كمناسبة الختبار طمبتيـ. التدريسييفالدراسة تساعد  -ٖ
لتفكير فكؽ المعرفي في زيادة كعي المتعمـ لمستكيات تفكيره كقدراتو العقمية اأنمكذج يسيـ  -ٗ

لمتعامؿ مع المكاقؼ التعميمية المختمفة، مما يساعد عمى تعديؿ أنماط التفكير، أم أف 
التفكير يصبح أكثر مركنة، كىذا يدفعو إلى االرتقاء بالتفكير كاالستعماؿ األفضؿ لو في 

 عممية التعمـ. أثناء
ذؾثًا:ذفدفذاؾبحث:ثا

ييدؼ البحث الحالي إلى تعّرؼ )أثػػر أنػػمكذج التػفكير الػفكؽ المعرفي في تحصيؿ 
 مادة الرياضيات لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط(.

ذ::ذػرضقةذاؾبحثرابعًا

( بيف متكسط درجات 0ٓ٘ٓعند مستكل داللة ) إحصائيةداللة  كيكجد فرؽ ذ* ال 
لتفكير فكؽ المعرفي، كمتكسط درجات ا بأنمكذجطالب المجمكعة التجريبية  التي درست 

 في تحصيؿ مادة الرياضيات. بالطريقة االعتياديةطالب المجمكعة الضابطة التي درست 
ذخاؿدًا:ذحدودذاؾبحث:

 يقتصر البحث الحالي عمى:
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لمتكسط في المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية الحككمية في ا نيالصؼ الثا البط -ٔ
 األكلى .  ةالرصاف /بغدادمحافظة المديرية العامة لتربية 

 ـ.ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالعاـ الدراسي  -ٕ
 الفصكؿ الستة األكلى مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني المتكسط. -ٖ

ذداددًا:ذحتدقدذادلصطؾحات:

ذ.ذاألمنوذج:ذعّرػه:0

(: بأنو مجمكعة مف العالقات المنطقية قد تككف في صكرة كمية أك ٕٔٔٓ)عمي، * 
نو طريقة تميؿ ظكاىر معينة إالمالمح الرئيسة لمكاقع الذم نيتـ بو، أك  كيفية، تجمع معان 

بعالقاتيا أك شكؿ تخطيطي، يتـ فيو تمثيؿ األحداث أك الكقائع غير الكاضحة أك غير 
 .(ٕٗ، صٕٔٔٓ، عميالمفيكمة. )
ّرفو الباحثة إجرائيان: خطة تكجييية تعتمد النظرية البنائية، كعبارة عف مجمكعة كتع

خطكات تسيؿ عمى الباحثة عمميا مف تخطيط لمدرس كتنفيذه لتحقيؽ األىداؼ كصكالن إلى 
 التقكيـ.

 .ذأمنوذجذاؾتػؽريذػوقذادلعريف:ذعّرػه:3

كمراقبة التقدـ نحك  القدرة عمى صياغة خطة عمؿ كمراجعتيا: بأنو (ٖٕٓٓيتكف،* )ز 
كالتأمؿ مف التفكير قبؿ انجاز  ،كتحديد أخطاء العمؿ كالقياـ عمى معالجتيا ،تنفيذ ىذه الخطة

، ٖٕٓٓنيايتو.)زيتكف،  إلىبدايتو  مفكمف ثـ تقييـ التفكير  ،كبعده خاللوالعمؿ كفي 
 .(ٜٙص

الصؼ  البطالتي يقكـ بيا  اإلجراءاتىك مجمكعة مف إجرائيان: فو الباحثة كتعرّ 
دراؾتحت إشراؼ كتكجيو مف المعمـ ليككف عمى كعي  ،الثاني المتكسط بعمميات تفكيره  كا 

دارتيا  ،قبؿ نشطة كالعمميات الذىنية التي تستعمؿف يعرؼ األا  ف يفكر فيما يفكر فيو ك أك  كا 
 كفكؽ المعرفية. كفي خالليا كبعد التعمـ لمقياـ بالعمميات المعرفية

ذ.ذاؾتحصقل:ذعّرػه:2

كيمكف  ،محصمة ما يتعممو المتعمـ بعد مركر مدة زمنية(: بأنو ٜٕٓٓ* )أبك جادك،
 االستراتيجيةلمعرفة مدل نجاح  معدقياسيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا في اختبار تحصيمي 

 .(ٜٗٗ، صٜٕٓٓجادك،  أبك). ىدافوأالتي يضعيا كيخطط ليا المعمـ ليحقؽ 
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عينة البحث مف معمكمات  بر ما يحصؿ عميو طالمقداإجرائيان: بأنو فو الباحثة كتعرّ 
في  الببالدرجات التي يحصؿ عميو الطكيقاس  ،مادة الرياضيات الستة مف ؿك فصالفي 

الباحثة عمى كفؽ مستكيات بمـك الثالثة )التذكر كاالستيعاب  أعدتواالختبار التحصيمي الذم 
 كالتطبيؽ(.

ذخؾػقةذـظرقة:ذاؾػصلذاؾثاـي:

ذ:ػوقذادلعريف:ذاؾتػؽريذأواًل

ظير مفيكـ التفكير فكؽ المعرفي كدخؿ في : نشأة مفيكـ التفكير فكؽ المعرفي* 
، في منتصؼ السبعينات، كيعد John Flavellمجاؿ عمـ النفس عمى يد )جكف فالڤؿ( 

مف أكثر مكضكعات عمـ النفس حداثة،  Metacognitive Thinkingالتفكير فكؽ المعرفي 
 ( إلى العممياتDewey، كديكم jamesفقد أشار كؿ مف )جيمس ، مع إنو فكرة ليست جديدة

 التفكير فكؽ المعرفي، في عبارات كالتأمؿ الذاتي الشعكرم خالؿ عممية التفكير كالتعمـ.
 ،  (ٕٚٓ، صٕٗٓٓ)العتـك

( أكؿ مف استعمؿ مصطمح التفكير فكؽ المعرفي Flavell, 1976كيعد )
Metaconition  في البحث التربكم، كلقد الحظ أف األفراد يقكمكف بعممية مراقبة لفيميـ

التفكير فكؽ المعرفي يقكد الطمبة الختبار  أفأم  ،الخاص كاألنشطة المعرفية األخرل
 كتقكيميا المياـ المعرفية كاألىداؼ كاالستراتيجيات التي يمكف ليا أف تنظـ تعممو، كغالبان ما

يجب أف يقكـ الطمبة باالستفادة مف ىذه العمميات في تحديد أىدافيـ  أخطاءيقع األفراد في 
 .(Flavell, 1976) راءل لو.تكاالستراتيجيات التي يمكف ليا أف تنظـ عممية تعممو كما ي

كقد حظي مكضكع التفكير فكؽ المعرفي باىتماـ ممحكظ في السنكات القميمة الماضية، 
يستعمؿ استراتيجيات التفكير  بد أفْ  فالمفكر الجيد اله طريقة جديدة في تدريس التفكير، عدّ ب

 .(ٖٚ، صٕ٘ٓٓ)كزارة التربية كالتعميـ،  فكؽ المعرفي.
كيتضح في خالؿ ذلؾ أف التفكير فكؽ المعرفي مف أىـ المحدثات التربكية التي 
ظيرت عمى الساحة التربكية لما ليا مف أىمية في عممية التعميـ كالتعمـ، كالتفكير فكؽ 

ساعد المعمميف في تعميـ الطمبة كيؼ يككنكا أكثر كعيان بعمميات كمنتجات التعمـ يعرفي الم
متفكير فكؽ المعرفي ل، ك أفضؿينظمكا تمؾ العمميات إلحداث تعمـ  أفكيؼ يمكف  فضالن عف

حداثو، يفكحساس في التعميـ كالتعمـ الناجح ميـدكر  لذا كاف مف الميـ دراسة كيفية تنمية  كا 
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سمكؾ التفكير فكؽ المعرفي لدل الطمبة، لتحديد كيؼ يمكنيـ لمطمبة أف يصمكا إلى تطبيؽ 
في خالؿ  أفضؿكانجازىا بشكؿ  الميمةالعمميات المعرفية، العمميات التي تيتـ بتحقيؽ 

 .(ٜ، صٕ٘ٓٓالسيطرة عمى التفكير فكؽ المعرفي.)السعيد، 
ذ:ؾتػؽريذػوقذادلعرػقةا:ذؿفاراتذثاـقًا

رة عف ميارات ذىنية معقدة تعد مف أىـ مككنات السمكؾ الذكي في معالجة كىي عبا
المعمكمات، تنمك مع تقدـ السف مف كجية كنتيجة لمخبرات الطكيمة كالمتنكعة لتي يمر بيا 
الفرد مف جية ثانية إذ تقكـ بميمة السيطرة عمى جميع األنشطة المكجية كؿ المشكالت 

 معرفية لمفرد بفاعمية مف مكاجية متطمبات ميمة التفكير.المختمفة مع استعماؿ القدرات ال
 ميارات التفكير فكؽ المعرفي إلى ثالث ميارات، ىي: (ستيرف بيرج)كصنؼ 

كتعني رسـ صكرة مسبقة أك التخطيط لمميمة التي سينخرط بيا الفرد  مهارة التخطيط: -ٔ
 المتعمـ كتتضمف األعماؿ اآلتية:

 األىداؼ.تحديد ىدؼ ما أك مجمكعة مف  -أ 
 بكجكد مشكمة ما كتحديد طبيعتيا. اإلحساس -ب 
 .التنفيذ كمياراتيا المختمفة استراتيجيةاختيار  -ج 
 .التنفيذ أك الخطكات العقمية أك األدائية استراتيجيةاختبار  -د 
 .ترتيب العقبات أك األخطاء المختمفة -ق 
 .تحديد أساليب مكاجية الصعكبات أك العقبات المتعددة -ك 
 .المتكقعة أك المرغكب فيياالتنبؤ بالنتائج  -ز 

كتعني مراقبة لسير اندماجو في الميمة المراد تعمميا كىي  مهارة الضبط أو المراقبة: -ٕ
 تتضمف األعماؿ اآلتية:

 .إبقاء اليدؼ في بؤرة التركيز أك االىتماـ -أ 
 األدائية.الحفاظ عمى تسمسؿ العمميات أك الخطكات العقمية أك  -ب 
 .ىداؼ الفرعيةتحديد الكقت الذم تتحقؽ فيو األ -ج 
 .تحديد مكعد االنتقاؿ إلى العمميات اآلتية أك الخطكة الالحقة -د 
 .اختيار العممية أك الخطكة المالئمة التي في السياؽ -ق 
 .اكتشاؼ العقبات أك الصعكبات أك األخطاء -ك 
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 ؼ إلى كيفية التغمب عمى العقبات أك التخمص مف األخطاءالتعرّ  -ز 
عمى مستكل انجازه، كمدل تقدمو كنجاحو في كىي تعني حكـ الفرد  مهارة التقييم: -ٖ

( بيف تعمـ المعرفة كتنظيـ المعرفة، إذ يمكف أف Ann Brownالعمؿ، كميزت آف براكف )
يككف تعمـ المعرفة المحيط بدرجة أكبر مف اعتمادىا العمر، كقد يظير الشخص سمكؾ 

لطفؿ سمكؾ يظيره في الكضع اآلخر، كقد يبدم ا بينما ال، تنظيـ الذات في كضع ما
 (Brown, 1987, P66-79) نفسو. ءيقـك البالغ بالشي تنظيـ الذات بينما ال

نماذج االستثارة )القمؽ، الخكؼ، االىتماـ( كبمفيـك الذات  كقد يتأثر التنظيـ أيضان 
الركتيف المرتبط  إلىدخكؿ الشعكر )الكعي(  )تقييـ الذات، فعالية الذات(، كذكرت براكف بأفّ 

الناضج الذم يشخص الميارات يتمكف  اإلنسافت يمثؿ شكال عاليا مف ذكاء باالستراتيجيا
 .(Ncrel, 1999)الفرد مف تطكير ذكائو الشخصي بصكرة فعالة.

فإنيـ يصبحكف أكثر  األطفاؿ( بأنو عندما يتطكر Ann Brown,1981كذكرت )
ة( ككيفية فكؽ الذاكر  منطقية في فيـ لكيفية مالحظة، كضبط تعمميـ ككيفية تذكرىـ )ما

 استعماليـ لغة.
أف التفكير فكؽ المعرفي ىي قدرات يراقب فييا المتعمـ أداءه، كيكظؼ إلى  كأشارت

فييا استراتيجيات مختمفة مف أجؿ أف يتعمـ كيتذكر، كىي تتطكر كتتحسف مع تقدـ العمر 
 كتتضمف ىذه القدرة.

ذؿؽوـاتذاؾتػؽريذػوقذادلعريف:ثاؾثًا:ذ

النفس في تقسيـ مككنات التفكير فكؽ المعرفي، إال أف أكثر  اختمؼ التربكيكف كعمماء
( إذ اقترح أف التفكير فكؽ المعرفي ينقسـ عمى مجاليف Yoreىذا التقسيـ شيكعا ىك تقسيـ )

 .(Yore et al, 1998, P30) كاسعيف، كما في المخطط اآلتي:
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 ( مككنات التفكير فكؽ المعرفئمخطط )
 

 ىك التقكيـ الذاتي لممعرفة )الكعي(، كيتضمف ثالثة أنكاع مف المعرفة. المجال األول لممعرفة:
 ، كىي التي تتصؿ بمضمكف التعمـ )مكضكع التعمـ(.أ: المعرفة التقريرية

الفرد لمكصكؿ إلى عمؿ  ، كىي تتعمؽ باإلجراءات المختمفة التي يقكـ بياب: المعرفة اإلجرائية
 ما )كيفية التعمـ(.

 ، كىي كعي الفرد بالشركط التي تؤثر في التعمـ.ج: المعرفة الشرطية
ىك اإلدارة الذاتية لممعرفة، كىي تيدؼ إلى مساعدة المتعمـ عمى زيادة كعيو  المجال الثاني:

بالتعمـ، كذلؾ في خالؿ عمميات التحكـ كالضبط الذاتي لسمككو، كتشتمؿ عمى التخطيط، 
 التنظيـ، التقييـ، كىي:

 معينة لمتحقيؽ أىداؼ محددة. الستراتيجياتكىك االختبار المتعمد  التخطيط:أ: 
الذم يتضمف مراجعة مدل التقدـ نحك إحراز األىداؼ الرئيسة كالفرعية، كتعديؿ  :التنظيمب: 

 .السمكؾ، إذا كاف ذلؾ ضركريان 
 أثناءالذم يتضمف تقدير مدل التقدـ الحالي في عمميات محددة كيحدث في  التقييم:ج: 

 .(ٖٗٔص، ٖٕٓٓ)فيمي،  مراحؿ العممية المختمفة كىي نقطة البداية كالنياية في أم عمؿ.

 التفكيز فوق المعزفي

Metacognition Thinking 

 المجال األول

 للمعزفة )الوعي( تيالتقويم الذا

Self – Appraisal of Cognition 

 المجال الثاني

 اإلدارة الذاتية للمعزفة

Self – Management of Cognition 

 المعزفة  التخطيط التقييم التنظيم التقييم

التقزيزية 

 التقزيزية

 المعزفة

 اإلجزائية

 اإلجزائية

 المعزفة 

 شزطيةال
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 كىذا يساعد الطمبة عمى:
 * زيادة تحصيميـ كتنمية تفكيرىـ.

* التنشطة الذىنية كتطكير التفكير، كتزكيدىـ باآلليات التي تمكنيـ مف التعامؿ بفعالية مع 
 المعمكمات مف مصادرىا المختمفة.

 * زيادة الفيـ لممعمكمات، ككيفية تكظيفيا.
 آخر.* التقميؿ مف صعكبات التعمـ بشكؿ أك ب

 * االرتقاء إلى مستكيات متقدمة مف التفكير كالمعالجة كالتكظيؼ.
 * القياـ بدكر ايجابي في جمع المعمكمات كتنظيميا كمتابعتيا كتقييميا.

 * تحسيف أساليبيـ في التفكير كاالستذكار.
 (.Yore, et al, 1998, P27-51) * تكظيؼ المعمكمات في مكاقؼ التعمـ المختمفة.

ذؿزاقاذادتعؿالذأمنوذجذاؾتػؽريذػوقذادلعريفذيفذاؾتدرقس:رابعًا:ذ

ىناؾ عدد مف المزايا كالنتائج التي يمكف تحقيقيا في حاؿ استعماؿ أنمكذج التفكير 
 فكؽ المعرفي، في التدريس، كتتمثؿ ىذه المزايا فيما يمي:

سو المراحؿ الخمس لتفكير فكؽ المعرفي تساعد عمى إيجاد جسر يربط بيف ما تـ تدري -ٔ
نظريان مف مفاىيـ، كما يجرم اكتشافو بالخبرات كاألنشطة، كىذا يتـ عف طريؽ إعادة 
النظر كالتأمؿ المباشر في كؿ ما يقكـ بو الطمبة مف أنشطة تعميـ، ككؿ ما يكتسبو مف 

 مفاىيـ عممية.
ـّ استيعاب لممفاىيـ المكتسبة بجميع جكانب  -ٕ تساعد عمى فيـ عميؽ لممكاد المتعممة، كمف ث

لفيـ كتفسيرىا، التي تشمؿ القدرة عمى تكضيح المفاىيـ الرياضية، المقدمة لمطمبة، ككذلؾ ا
قدرتيـ عمى استعماليا في ظركؼ كأكضاع جديدة )التطبيؽ( كامتالكيـ لكجية نظر نقدية 

 عف المحتكل العممي المقدـ ليـ، كقدرتيـ عمى التخيؿ كالفيـ الخاص بالمفاىيـ.
ب مجمكعة مف الميارات الالزمة، ألدائو لألنشطة التعميمية تساعد الطمبة عمى اكتسا -ٖ

كمتابعة تعممو بشكؿ منظـ كمخطط لو، كىي ميارات التفكير فكؽ المعرفي، التي تشتمؿ 
عمى التخطيط ألداء النشاط كالمراقبة كالضبط في خالؿ أداء خطكات النشاط، كمف ثـ 

 تقسيمو لمخطة كالمعمكمات التي اكتسبيا مف النشاط.
ذ:وإجراءاته:ذؿـفجقةذاؾبحثذثاؾثاؾػصلذاؾ
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ذ::ذاؾتصؿقمذاؾتجرقيبأواًل

خطة لتنفيذ البحث كذلؾ بتحقيؽ كظيفتيف ىما تقييـ شركط المكازنات المطمكبة 
عطاء تفسير منطقي لنتائج الدراسة القائمة بالتجربة عف طريؽ  الختبار فرضيات التجربة، كا 

(، كىك أيضان مجمكعة اإلجراءات ٖٖٛ، صٕٗٓٓتحميؿ إحصائي لمبيانات )أرم كآخركف، 
كط )ضبط( معينة، كيعني أيضان مجمكعة مف اإلجراءات لتحقيؽ صدؽ فرضية عمى كفؽ شر 

لتحقيؽ صدؽ البحث بنكعيو الداخمي كالخارجي، كذلؾ بضبط العكامؿ التي يمكف أف تيدر 
(، لذا فإف الباحثة ٘ٙ، صٕٚٓٓصدؽ البحث الداخمي كالخارجي. )الكيالني كالشريفيف، 

( يكضح ٔؼ البحث، كالشكؿ )اعتمدت التصميـ ذا الضبط الجزئي لككنو أكثر مالئمة لظرك 
 ذلؾ: 

 ( التصميـ التجريبي لمبحثٔ) شكؿال
 المتغير التابع المتغير المستقؿ التكافؤ المجمكعة

 * العمر الزمني التجريبية
 * الذكاء

* التحصيؿ السابؽ في 
 مادة الرياضيات

أنمكذج التفكير فكؽ 
 التحصيؿ المعرفي

 
 الضابطة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ذعقـةذاؾبحث:

اختارت الباحثة طالب الصؼ الثاني المتكسط في متكسطة الفتكة لمبنيف في المديرية 
العامة لتربية الرصافة األكلى قصديان، كبالتنسيؽ مع إدارة المدرسة جمعت المعمكمات المتعمقة 
بطمبة الصؼ الثاني متكسط، إلجراء التكافؤ في بعض المتغيرات الداخمية، كاختيرت كبالتعييف 

ي شعبتيف مف بيف أربع شعب لطالب الثاني متكسط المكجكديف في المتكسطة المذككرة العشكائ
( طالب كأصبح ٖكاستبعد الطالب الراسبيف إحصائيان مف مجمكعتي البحث، كالبالغ عددىـ )

لممجمكعة التجريبية التي  ( طالبان ٕٚ)( طالبان بكاقع ٜ٘بذلؾ العدد النيائي لعينة البحث )
 .لممجمكعة الضابطة ( طالبان ٕٚلتفكير فكؽ المعرفي، ك)أنمكذج اتدرس ب

 :ضبط سالمة التصميـ الداخمية كالخارجية
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ذ:اؾدالؿةذاؾداخؾقة

 :. تكافؤ مجموعات البحث1
ألجؿ التأكد مف السالمة الداخمية لمبحث في بعض المتغيرات، التي قد تؤثر في 

مف اختيار مجمكعات البحث البحث فقد أ جرم التكافؤ بيف مجمكعتي البحث عمى الرغـ 
 الثالث بطريقة التعييف أك التخصيص العشكائي كىذه المتغيرات:

تـ الحصكؿ عمى العمر الزمني لكؿ طالب مف بطاقتو المكجكدة في  العمر الزمني:أ: 
كبمغ متكسط  ،( شير0ٔ٘ٙٙٔطالب المجمكعة التجريبية ) أعماركقد بمغ متكسط ، المدرسة
 ( يكضح ذلؾ:ٔكالجدكؿ ) ،( شير0ٜٜٗٙٔلضابطة )طالب المجمكعة ا أعمار

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجمكعتيف في العمر  (ٔجدكؿ )
 الزمني

 المجموعة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة 50,5

 1618,15 1831,111 72 التجريبية
ليس بذي  55,7 14,5 08

 6248,8 3334,118 72 الضابطة داللة
 

يستجد عميو  ىك قدرة عامة يكيؼ بيا الفرد تفكيره عف قصد عمى كفؽ ما مستوى الذكاء:ب: 
( فالذكاء قدرة ٜٕٓ، صٕٔٔٓمف مطالب أك التكيؼ عقميان طبقان لمشاكؿ الحياة )الخفاؼ، 

عقمية عامة أك مجمكعة قدرات تمكف الفرد مف التعمـ كاكتساب المعرفة كاستعماليا المحاكمة 
 كالتكيؼ مع البيئة كاآلخريف. القراراتكحؿ المشكالت كاتخاذ 

مكعتي البحث في درجة الذكاء استعممت الباحثة اختبار )راڤف كلغرض التحقؽ مف تكافؤ مج
Raven صٖٜٛٔ(، )الدباغ، ٖٜٛٔ( لممصفكفات المتتابعة كما عرفو )الدباغ ،ٜٖ ،)

 ( يكضح ذلؾ:ٕكالجدكؿ )
( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجمكعتيف في ٕجدكؿ )

 مستكل الذكاء

 المجموعة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة   الجدولية المحسوبة
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ذ
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ذ
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50,5 
 7142,3 3183,67 72 التجريبية

ليس بذي  55,7 10,5 08
 1616,3 2852,65 72 الضابطة داللة

 
لمجمكعتي تـ الحصكؿ عمى درجات الطالب  التحصيل السابق في مادة الرياضيات:ج: 

كقد بمغ متكسط درجات  المدرسة، إدارةـ( مف ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓلمعاـ الدراسي السابؽ ) البحث
، (0ٕٗٛ٘كبمغ متكسط درجات المجمكعة الضابطة ) ،(0ٙٙٔٙطالب المجمكعة التجريبية )

 ( يكضح ذلؾ:ٖكالجدكؿ )
( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجمكعتيف في ٖجدكؿ )

 التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات

 المجموعة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة 50,5

 5273,15 1112,11 72 التجريبية
ليس بذي  55,7 52,5 08

 1552,4 8761,03 72 الضابطة داللة
 

ذإعدادذاالختبارذاؾتحصقؾي:

تعد االختبارات التحصيمية مف أكثر أدكات التقكيـ التربكم شيكعان كتكاد تككف الكسيمة 
أك الكحيدة التي تستعمؿ عمى مدار العاـ الدراسي لمقاصد مختمفة منيا التشخيص أك التكجيو 

التقكيـ أك االنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرل فيي تؤدم كظائؼ متعددة منيا كظيفة الدافعية 
القكية كتزكيد المعمـ بالبيانات الخاصة بمدل تقدـ طالبو كالحكـ عمى فاعمية طرائؽ كأساليب 

شاد، التدريس كتحديد الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كاإلفادة منيا في عمميات التكجيو كاإلر 
 (ٜٚ، صٕٓٔٓكالتصنيؼ، كاالنتقاء بيف المتعمميف.)عمر كآخركف، 

كفي ضكء محتكل المادة العممية المحددة تدريسيا في التجربة مف كتاب الرياضيات 
 المقرر لمصؼ الثاني المتكسط.
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ييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس تحصيؿ طالب المجمكعات  :االختبارتحديد هدف  -ٔ
مف كتاب الرياضيات لمصؼ  الستةالثالث في مادة الرياضيات بعد تدريسيـ الفصكؿ 

 الثاني المتكسط.
ّدد اختبار عينة ممثمة مف فقرات االختيارية في ضكء ما ألجؿ :تحديد فقرات االختبار -ٕ  ح 

ة بعدد مف أساتذة طرائؽ تدريس الرياضيات كالقياس السمككية، ثـ االستعان األغراضمف 
كالتقكيـ كمدرسي مادة الرياضيات لتحديد عدد الفقرات التي يمكف أف يتضمنيا االختبار 

لمستكل طمبة الصؼ الثاني متكسط كأكثر شمكالن  التحصيمي بحيث يككف مناسبان 
( فقرة اختبارية تعد ٓٗ) أفلألغراض السمككية كمحتكل المادة الدراسية كقد اتفقكا عمى 

 .لالختبارمناسبة 
ىك عبارة عف مخطط تفصيمي ثنائي  إعداد )الخارطة االختبارية( جدول المواصفات: -ٖ

البعد احد ابعاده قائمة األىداؼ )نكاتج المرغكب بيا( كالبعد الثاني ىك عناصر المحتكل 
 (ٙٗٔ، صٕٕٓٓأم االختبار)مراد كسميماف، 

الكسيمة التي يمكف لممعمـ عف طريقيا أف يضع أساسيات كيمثؿ جدكؿ المكاصفات 
المادة التي قاـ بتدريسيا ضمف خطة شاممة مجدكلة يختار منيا األسئمة نكعان كصياغة، 

 ( يكضح جدكؿ المكاصفات:ٗكالجدكؿ )
عنو إذ تضمنت  اإلجابةكضعت التعميمات الخاصة باالختبار ككيفية  تعميمات اإلجابة: -ٗ

 . اإلجابةكعدد فقراتو كتكزيع الدرجات عمييا مع مثاؿ عف كيفية  اليدؼ مف االختبار
تـ كضع معايير لتصحيح االختبار بعد استشارة المختصيف في التربية  :تصحيح االختبار -٘

كعمـ النفس كالقياس كالتقكيـ إذ يعطي لمطالب درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة عف كؿ 
عطي لمطالب صفران لكؿ إجابة غير فقرة مف فقرات االختبار المكضكعية، ككذلؾ ي

( أما فقرات األسئمة المقالة ٖٙ –صحيحة كتحددت الدرجة الكمية لتمؾ الفقرات )صفر 
( درجة إذ ٗٔ -( فقط تراكح مداىا )صفر ٓٗ، ٜٖ، ٖٛ، ٖٚالتي حممت األرقاـ )

 أعطيت الدرجات عمى كفؽ عدد األفكار كدرجة أىميتيا بالنسبة لإلجابة الكمية التي تـ
 (.ٓ٘اعتمادىا، كىكذا أصبحت الدرجة الكمية لالختبار )

 ( جدكؿ المكاصفات )الخارطة االختبارية( الخاصة باالختبار التحصيميٗجدكؿ )
 المجموع مستويات األهداف وأوزانهاوزن زمن عدد  الفصول
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الحصص  الحصص
 بالدقائق

 التطبيق الفهم التذكر المحتوى
62% 65% 66% 155% 

 0 7 1 7 140,17 855 15 األول
 1 7 7 7 168,18 835 17 الثاني
 15 6 6 8 645,78 355 75 الثالث
 2 7 7 6 747,13 155 10 الرابع

 0 7 1 7 140,17 855 15 الخامس
 2 7 7 6 747,13 155 10 السادس
 85 16 11 11 %155 6735 37 المجموع

 
 صدق االختبار: -1
كىك مظير مصطنع لصدؽ االختبار كيعرؼ بمدل اعتقاد أك حكـ  الصدق الظاهري: -أ 

، ٕٗٓٓالمختصيف، عمى إف االختبار مفيد كيقيس ما بني مف أجمو )النبياف، 
(، كألجؿ التحقيؽ مف الصدؽ الظاىرم لالختيار عف طريؽ عرضو عمى ٗٗٗص

الصفة مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف لتقدير مدل تحقيؽ فقرات االختبار لمسمة أك 
المراد قياسيا إذ عرض االختبار بصيغتو األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف في طرائؽ 
تدريس الرياضيات كعمـ النفس لمعرفة مدل مالئمة االختبار لطالب الصؼ الثاني 

ٝ فأكثر(، معيار الصالحية فقرات االختبار كفي ضكء ٓٛالمتكسط كقد تـ اعتماد نسبة )
 يؿ بعض الفقرات كصكالن لمصيغة النيائية.مالحظات المختصيف تـ تعد

كيقصد بو مدل تمثيؿ بنكد االختبار لمحتكل السمة مكضكع القياس  صدق المحتوى: -ب 
كصدؽ المحتكل ىك دليؿ عمى درجة تمثيؿ المحتكل، كلكي يتـ تحقيؽ صدؽ محتكل 
عداد جدكؿ المكاصفات،  عاؿ فإف ذلؾ يتطمب تحديد مكضكعات المادة كنكاتج التعمـ كا 
كتحديد عدد البنكد كمستكياتيا كبناء االختبار عمى كفؽ جدكؿ المكاصفات.)مراد 

 (.ٕٖ٘، صٕٕٓٓكسميماف، 
ذ

ذؾالختبار:اؾتطبققذاالدتطالعيذاألولذ
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ألجؿ الكشؼ عف مدل اتضاح التعميمات الخاصة باالختبار كفقراتو كصياغتيا 
تطبيؽ االختبار عمى عينة كالزمف المستغرؽ لإلجابة عف االختبار عمدت الباحثة إلى 

( طالبان مف طالب الثاني متكسط في متكسطة عمر بف عبد ٖٓاستطالعية مككنة مف )
، كقد تبيف لمباحثة أف  تعميمات االختبار ٖٕٔٓ/ٖ/ٕ٘العزيز لمبنيف يكـ األثنيف المكافؽ 

دقيقة  (٘٘كفقراتو كانت كاضحة كمفيكمو مف قبؿ الطالب كأف الكقت المستغرؽ لإلجابة ىك )
كاحت ِسَب عف طريؽ حساب كقت انتياء أكؿ خمسة طالب مف اإلجابة عمى الفقرات 

( دقيقة كقد أشرفت الباحثة ٓٙدقيقة( كآخر خمسة طالب استغرؽ ) ٓ٘التحصيمية ككاف )
 بنفسيا عمى تطبيؽ االختبار.

ؽ عدة يشير إلى اتساؽ النتائج المسجمة عمى األداة نفسيا، كىناؾ طرائ ثبات االختبار:
 ,Fraenkel & et.al)لحساب معامؿ الثبات تعتمد عمى نكع االتساؽ كخصائص األداة.

2012, P154) 
كيعد الثبات صفة أساسية مف أىـ شركط االختبار التحصيمي كالنفسي كيقصد 
باالختبار الثابت ىك ذلؾ االختبار الذم يعطي نتائج أك قياسات ثابتة كمستقرة إذا ما كرر 

( ٕٙٛ، ضٕٚٓٓفراد أنفسيـ مرتيف تحت الظركؼ نفسيا )منسي كصالح، تطبيقو عمى األ
 كعميو تـ استخراج ثبات االختبار بػػػػػ:

ألجؿ استخراج الثبات لفقرات االختبار المؤلفة مف فقرات مكضكعية  طريقة التجانس الداخمي:
ات التي ( لمثبAlpha-cronbach -كمقالية عمدت الباحثة إلى اختيار معامؿ )الفاكركنباخ

تعتمد عمى حساب معامالت ارتباط لفقرات االختبار كافة كأنيا تختمؼ عف طريقة بيرسكف 
كجتماف كركلكف في أنيا تتناكؿ عالقة كؿ فقرة بالفقرات األخرل في االختبار كال تستعمؿ 

( ككجد إف قيمة معامؿ ثبات الفقرات ٓٚٔ، صٜٕٓٓالتجزئة النصفية )الجادرم كيعقكب، 
( كىي قيمة مناسبة ألغراض البحث فيما 0ٛٔٓكركنباخ )-باعتماد معادلة ألفاالمكضكعية 

 & Anastasi( كىك معامؿ ثبات جيد، إذ تشير )0ٜٚٓبمغت قيمة الثبات لمفقرات المقالية )
Urbina, 1997 إلى أّف معامؿ ثبات يعد جيدان كمما اقترب مف الكاحد الصحيح ألّف قيـ )

 قريبة مف الصفر مما يعني إف االختبار يصبح أكثر اتساقان. الخطأ المعيارم لمقياس تصبح
(Anastasi &Urbinal,1997,P107-108.) 

ذ:تطبققذاؾتجربةذإجراءات
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 تـ تطبيؽ التجربة كفقان لمخطكات اآلتية:
 تـ التنسيؽ كاالتفاؽ مع إدارة المدرسة عمى تنظيـ جدكؿ الدركس األسبكعي. -ٔ
الثالث باشرت الباحثة بإجراءات التكافؤ بيف قبؿ البدء في تدريس مجمكعات البحث  -ٕ

 المجمكعات، اذ طبؽ اختبار الذكاء.
طبقت الباحثة التجربة عمى طمبة عينة البحث الثالث في متكسطة الفتكة لمبنيف بتدريس  -ٖ

 خمس حصص أسبكعيان لكؿ مجمكعة مف مجمكعة البحث.
ذ:ذعرضذاؾـتائجذوؿـاؼشتفا:رابعاؾػصلذاؾ

ذ:أوال:ذعرضذاؾـتائج

 تعرض الباحثة النتائج كفقان لمتغيرات البحث كفرضياتو، كما يأتي:
 النتائج الخاصة بمتغير تحصيل مادة الرياضيات:* 

لغرض التحقؽ مف الفرضية، قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
يكضح  (٘الجدكؿ )ك  المعيارم لدرجات مجمكعتي البحث في االختبار التحصيمي البعدم،

 ذلؾ:
المحسكبة لدرجات طالب  Tكقيمة  ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية٘جدكؿ)

 التحصيمي االختبارالمجمكعتيف في 

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة 50,5

 600,6 888,61 72 التجريبية
08 633,6 55,7 

دالة 
 25,6 301,75 72 الضابطة إحصائياً 

 
كيتبيف مف الجدكؿ أّف المتكسط الحسابي لدرجات الطالب المجمكعة التجريبية 

( 0ٕٛ٘ٔٓ( بينما كاف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة )0ٖٗٗٗٔ)
( كلمعرفة دالة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف 0ٖٖ٘٘كباالنحراؼ المعيارم )

كلى استعمؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف التجريبية كالضابطة االختبار صحة الفرضية األ
( كىك أكبر مف القيمة الجدكلية عند مستكل 0ٖٖٛٛتبيف أّف القيمة التائية المحسكبة تساكم )

نيا تساكم )ٗ٘( كدرجة حرية )0ٓ٘ٓداللة )  ( كىذا يعني إف ىناؾ داللة إحصائية.ٕ( كا 
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ذؿـاؼشةذاؾـتائج:

ة التجريبية التي درست بأنمكذج التفكير فكؽ * أظيرت النتائج تفكؽ طالب المجمكع
المعرفي عمى طالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في تحصيؿ مادة 

 الرياضيات كقد يعزل ذلؾ إلى:
إف التفكير فكؽ المعرفي يعتمد عمى دكر المعمـ كالطالب معان، كالطالب لو الدكر األكبر  -ٔ

الفيـ، مما يساعده عمى زيادة التحصيؿ الدراسي، كأكدت بعض في التعمـ القائـ عمى 
الدراسات كجكد ارتباط مكجب داؿ بيف كعي الطمبة بما يقكمكف بو كيستعممكف مف 
أساليب كمدل إدراكيـ كاستيعابيـ لممعمكمات كقدراتيـ عمى استعماليا كتكظيفيا في 

 (ٖٙ، صٕٚٓٓمكاقؼ التعمـ المختمفة.)أبك رياش كزىرية، 
د أنمكذج التفكير فكؽ المعرفي مف النماذج التدريسية الجديدة التي تجعؿ المتعمـ محكران يع -ٕ

لمعممية التعميمية، كذلؾ في خالؿ إعطائو الدكر الذم يمكنو مف الكصكؿ إلى النتيجة 
بنفسو في خالؿ عمميات البحث كالتقصي كالتجريب، كقد ساعد ذلؾ الطالب عمى فيـ 

 لبنية المعرفية لديو بصكرة ذات معنى مما أثر في التحصيؿ.المعمكمات كثباتيا في ا
ساعد التدريس عمى كفؽ أنمكذج التفكير فكؽ المعرفي عمى تنظيـ المادة الرياضية  -ٖ

كتقسيميا عمى أجزاء عمى كفؽ خطكات متتابعة، كاف لو األثر الكبير في فيـ 
تناكؿ المادة العممية المكضكعات كاستيعابيا، بينما في الطريقة االعتيادية فقد يتـ 

يضاحيا مف قبؿ المعمـ لمطالب دكف التركيز عمى ترابطيا كعالقاتو ببعضيا  كا 
 كبمستكياتيا، مما افقدىا حيكية استذكارىا، كاالحتفاظ بيا.

ذاالدتـتاجات::ذثاؾثًا

اعتماد ىذا األنمكذج في التدريس ساعد بتفاعؿ الطالب مع المادة العممية مما زاد في  -ٔ
 ليا.تحصيمو 

إف التدريس باستعماؿ التفكير فكؽ المعرفي يساعد عمى تنظيـ تقديـ المادة التعميمية، إذ  -ٕ
ساعد في عرض المادة بصكرة تدريجية مف السيؿ إلى الصعب كمف المجيكؿ إلى 
المعمكـ الذم أثر بشكؿ فعاؿ في إيصاؿ المادة الدراسية لطالب كالسيما في تدريس 

 الرياضيات.
ذت:رابعا:ذاؾتوصقا
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 في ضكء نتائج البحث تكصي الباحثة بما يأتي:
دعكة مدرسي مادة الرياضيات في المراحؿ المختمفة إلى اعتماد )أنمكذج التفكير فكؽ  -ٔ

 المعرفي( في تخطيط كتنفيذىا دركسيـ فضالن عف أساليب التدريس القائمة حاليا.
عطائي -ٕ ـ الفرصة لمتعبير عف ضركرة االىتماـ بالمفاىيـ كالمعمكمات السابقة لدل طالب، كا 

 أفكارىـ كالتحدث عنيا.
عقدت دكرات تدريبية لممعمميف كالمشرفيف التربكييف في مجاؿ تدريس الرياضيات؛ لبياف  -ٖ

 كيفية تنفيذ أنمكذج التفكير فكؽ المعرفي في المكاقؼ الصفية.
ذخاؿدًا:ذادلؼرتحات:

ية أك مراحؿ دراسية إجراء دراسة تستعمؿ أنمكذج التفكير فكؽ المعرفي في مكاد دراس -ٔ
 أخرل.

إجراء دراسة تيدؼ إلى بناء برنامج تدريبي قائـ عمى أنمكذج التفكير فكؽ المعرفي  -ٕ
 لمدرسي مادة الرياضيات كأثره في التفكير الرياضياتي لطالبيـ.

 
 
 
 

ذادلصادر

 (، عمـ النفس التربكم، دار المسيرة، عماف.ٜٕٓٓأبك جادك، صالح محمد عمي ) -ٔ
(، عمـ النفس التربكم )لمطالب الجامعي كالمعمـ الممارس(، ٕٚٓٓكز ىرية عبد الحؽ ) أبك رياش، حسيف -ٕ

 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف.ٔط
(، مقدمة لمبحث في التربية، ترجمة )سعد ٕٗٓٓأرم، دكنالد، دجالككبز، لكسي، كرضائيو، أذكار ) -ٖ

 الحسيني(، دار الكتاب الجامعي، العيف.
(، األسس المنيجية كاالستعماالت اإلحصائية في ٜٕٓٓسيف كيعقكب أبك حمك )الجادرم، عدناف ح -ٗ

 بحكث العمـك التربكية كاإلنسانية، دار إثراء لمنشر كالتكزيع، عماف.
(، فعالية نمكذج أبعاد التعمـ في تنمية ميارات ماكراء المعرفة كالتحصيؿ لدل ٖٕٓٓالحاركف، شيماء ) -٘

ادة اإلحياء، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، كمية التربية، جامعة طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في م
 عيف شمس القاىرة.

 ، دار المناىج، عماف.ٔ( الذكاءات المتعددة )برنامج تطبيقي(، طٕٔٔٓالخفاؼ، إيماف عباس ) -ٙ



ذـداـقةجمؾةذجاؿعةذاألـبارذؾؾعؾومذاإل

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)ؽاـونذاألول(ذذ(ذ4اؾعددذ)

ذاجملؾدذاألول

 

 (٘٘ٛ ( 
 

(: األنشطة االثرائية كأثرىا عمى تدريس الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية(، ٕٔٓٓالسعيد، رضا مسعد ) -ٚ
 حيفة التربكية االلكتركنية، متاح.الص

(، اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة القياس، كراسة التعميمات، مطابع ٖٜٛٔالدباغ، فخرم كآخركف ) -ٛ
 جامعة المكصؿ، المكصؿ.

(، أثر أنمكذجي أبعاد التعمـ لمارزانك كدكرة التعمـ السباعية في ٖٕٔٓالزىيرم، حيدر عبد الكريـ ) -ٜ
لرياضياتي لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات، أطركحة دكتكراه التحصيؿ كالتفكير ا

 )غير منشكرة(، كمية التربية لمعمـك الصرفة )ابف الييثـ(، جامعة بغداد.
، طٕٚٓٓزيتكف، عايش محمكد ) -ٓٔ ، دار الشركؽ لمنشر ٔ(، النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك

 كالتكزيع، عماف.
 ، دار المسيرة، عماف.ٔ(، عمـ النفس المعرفي، طٕٗٓٓدناف يكسؼ )العتـك ع -ٔٔ
 (، القياس النفسي كالتربكم، دار المسيرة، عماف.ٕٓٔٓعمر، محمكد احمد كآخركف ) -ٕٔ
، دار ٔ(، اتجاىات كتطبيقات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس، طٕٔٔٓعمي، محمد السيد ) -ٖٔ

 المسيرة لمنشر، عماف.
(، استقصاء فاعمية استراتيجية ما كراء المعرفة في التحصيؿ تنمية ٖٕٓٓـ )فيمي، إحساف عبد الرحي -ٗٔ

ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم، مجمة القراءة كالمعرفة الجمعية المصرية 
 لمقراءة كالمعرفة، كمية التربية جامعة عيف شمس، العدد الثالث كالعشريف، القاىرة.

، مكتبة ٔ(: طرائؽ تدريس الرياضيات أساليبو )أمثمة مناقشات(، طٕٛٓٓد حميد )الكبيسي، عبد الكاح -٘ٔ
 المجتمع العربي، عماف.

لتبادلي عمى التحصيؿ (، أثر استعماؿ استراتيجية التدريس إٔٔٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) -ٙٔ
كالتفكير الرياضي لطمبة الصؼ الثاني متكسط في مادة الرياضيات، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة 

 .ٖٔٚ-ٚٛٙ(، يكنيك، غزة، صٕ(، العدد )ٜٔالدراسات اإلنسانية(، المجمد )
ربكية (، مدخؿ إلى البحث في العمـك التٕٚٓٓالكيالني، عبد اهلل زيد كنضاؿ كماؿ الشريفيف ) -ٚٔ

 ، دار المسيرة لمنشر، عماف.ٕكاالجتماعية )أساسياتو، مناىجو، تصاميمو، أساليبو اإلحصائية(، ط
(، االختبارات كالمقاييس في العمـك النفسية كالتربكية، ٕٕٓٓمراد، صالح أحمد كسميماف، أميف عمي ) -ٛٔ

 دار الكتاب الجامعي، العيف.
 ، دار الشركؽ، عماف.ٔعمـك السمككية، ط(، أساسيات القياس في الٕٗٓٓالنبياف، مكسى ) -ٜٔ
(، دكرة طرائؽ التدريس )كتب المدربيف(، مشركع دعـ التعميـ ٕ٘ٓٓكزارة التربية، الجميكرية العراقية ) -ٕٓ

 األساسي الثاني في العراؽ، مطبعة عمادة معيد التدريب كالتطكير التربكم، بغداد.
21- Flavell, (1979)" Metacognition and cognitive monitoring (American 

Psychologist), (Vol 143) (N.10). 
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