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 :الممخص
ىدؼ البحث إلى التعّرؼ عمى )تصميـ تعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء 
 المعرفة وأثره في تحصيؿ طالب السادس العممي التطبيقي في مادة الرياضيات

( طالبًا مف طالب الصؼ السادس ٗٙوتفكيرىـ الذكي(، تألفت العينة مف )
( طالبًا في المجموعة التجريبية الذيف درسوا ٖٔالعممي التطبيقي بواقع )

الرياضيات بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفة 
ستراتيجية ال جودة الشاممة، )إستراتيجية القولبة، واالستراتيجية العكسية، وا 

ستراتيجية التخطيط(؛ و) ( طالبًا في المجموعة الضابطة الذيف درسوا ٖٖوا 
المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية، ثـ كافأ بينيما إحصائيًا في متغيرات )العمر 
الزمني، واختبار الذكاء، واختبار معمومات سابقة(؛ واعّد اختبارًا لمتحصيؿ في 

( فقرة ٖٓضوعية، واختبارًا لمتفكير الذكي مف )( فقرة مو ٓ٘الرياضيات مف )
موضوعية، وكال االختباريف مف نوع اختيار مف متعدد، وقد تحقؽ مف 

 .خصائصيما السيكومترية
 

DOI 

10.37653/juah.2021.171752 

 ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓ تـ االستالـ:
 ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٓ قبؿ لمنشر:
 8/6/2228   تـ النشر:

 الكممات المفتاحية
 تعميميتصميـ 

 إستراتيجيات ما وراء المعرفة
 التحصيؿ 

 التفكير الذكي
 الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 



(6262) 
 

Educational design according to metacognition strategies and its impact 

on achievement Sixth students of applied science in mathematics and their 

smart thinking 

Assist Prof. Dr. Haider Abdul Karim Mohsen Al-Zuhairi 

The General Directorate of Education in Anbar 

Submitted: 20/02/2021 

Accepted: 20/04/2021 

Published: 01/06/2021 

Abstract: 

A heritage of Umaygads in Andalus grand mosque of 

cordoba which was an idenrical merit of elegance. During 

the seven generation of  its construction and it’s affinities 

then expansions and rehabilitation  ,the mosque became a 

witness of prosperity and cultural wealth. Its location and 

area help turning the mosque into hypostyle shape of 

encased is squared and magnified geometry tired with 

striking symmetrical arches.The mosque grandness reflects 

lslamic power and quests. Lslamic architecture was unique 

in its rmosaic designs and roman engravements which 

make the Great Mosque of cordoba a prime example of 

brilliant international heritage its walls was engraued by 

Arab skills mixed with andulsian and roman trouches.  All 

to say is a human oreativity reflects the state system of 

Caliphate economy. Monetary powers and cute architect. 

The mosques designs and fresco's; historic mantling show 

its Arabic indentity which ever, never can be modified or 

misshaped. 
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 التعريؼ بالبحث:
 مشكمة البحث:

الحظ الباحث عف طريؽ خبرتو الكبيرة في تدريس الرياضيات إف انخفاض التحصيؿ 
فييا بدأ واضحًا لدى الطالب عامة وطالب السادس العممي التطبيقي خاصة وال يخفى ىذا 

تدريسيا، عمى جميع العامميف في العممية التعميمية السيما المختصيف في الرياضيات وطرائؽ 
ويؤثر ىذا االنخفاض عمى مستوى تفكيرىـ في المادة نفسيا عمى أساس أّف التفكير يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالتحصيؿ فييا؛ كما الحظ أف ىدؼ المدرس األساس والوحيد في تدريس 
الرياضيات ىو التحصيؿ مع إتباع طريقة التدريس التقميدية مما أّثر سمبًا في تحصيؿ طمبتيـ 

( مدرس ومدرسة 15تيـ في التفكير الذكي؛ ولمتحقؽ مف ذلؾ وزع الباحث استبانة عمى )وقدر 
(، وذكر فييا تعريؼ 1مف مدرسي الرياضيات لمصؼ السادس العممي التطبيقي )ممحؽ 

التفكير الذكي مع أربعة أسئمة؛ وبعد االطالع عمى إجاباتيـ تبيف أنيـ يعتمدوف الطريقة 
نيـ غير  التقميدية التي تستند إلى التمقيف والحفظ وقمة مشاركة طمبتيـ في عممية التدريس، وا 

راضيف عف مستوى تحصيؿ طمبتيـ، وليس لدييـ إطالع مسبؽ وكاٍؼ عف مفيـو التفكير 
( طالب مف طالب السادس العممي التطبيقي لقياس 100الذكي، ثـ وّجو الباحث سؤااًل عمى )

( منيـ لـ يتمكنوا مف حؿ السؤاؿ، بؿ %94أف ) (، وقد تبيف2التفكير الذكي لدييـ )ممحؽ 
أظيروا أف عدد الطالب الغائبيف بالقيمة السالبة )عدـ التصرؼ بطريقة ذكية(؛ مما سبؽ مف 
مؤشرات سابقة تمثمت مشكمة البحث في انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي والتفكير الذكي 

ث عمى البحث عف اتجاىات لدى طالب الصؼ السادس العممي التطبيقي وىذا حّفز الباح
حديثة في تدريس الرياضيات فاختار تصميـ تعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفة 
لمعرفة أثره في التحصيؿ والتفكير الذكي، لذا تحددت مشكمة البحث باإلجابة عف السؤاؿ 

 اآلتي:
ؿ طالب ما تصميـ تعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفة وأثره في تحصي

 السادس العممي التطبيقي في مادة الرياضيات وتفكيرىـ الذكي ؟
 أىمية البحث:

تعد الرياضيات مادة أساسية في مراحؿ التعميـ العاـ، وُيطمؽ البعض عمييا لقب 
( ألىميتيا الكبيرة في الحياة اليومية التي ال يمكف ألي فرد االستغناء عنيا ميما  )سيدة العمـو
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ثقافتو، فيي ركف أساس مف ثقافة اإلنساف وتفكيره العتماده عمييا في انجاز  بمغ ُعمره وكانت
(؛ ونظرًا لمتقدـ AL-Zuhairy,2020b:10842شؤونو ومختمؼ العموـ واألعماؿ اليومية. )

ـُ ببناء ذات الطالب والتطور العممي والتكنولوجي  أصبح أبرَز أىداؼ عممية التعمـ االىتما
لعقمية والمعرفية عف طريؽ المواقؼ التعميمية والممارسات التدريسية، وتنمية قدراتو وأنشطتو ا

التي تجعمو عمى استعداد لتوظيؼ موارده العقمية بكفاءة أكبر، وقادر عمى مواجية صعوبة 
الدراسة واستثمار قدراتو العقمية وتوظيفيا إلى أعمى درجة ممكنة في المشكالت التي تواجيو 

 كؿ تتزايد العممية المعرفة أف(، السيما وأف باحثيف يروف 2018:23داخؿ بيئة التعمـ.)السيد،
، وأف تعميـ الطمبة التفكير بأنواعو المختمفة وتنميتو لدييـ ىو ضماف ليـ لمتعامؿ مع لحظة

ىذا الكـ اليائؿ مف المعمومات بما يمكنيـ مف اتخاذ قرارات مستنيرة في حياتيـ، وبما أنيـ 
لقطاعات مختمفة في المجتمع منيا التربية والتعميـ التي تتطمب توظيؼ يمثموف مدخالت ىامة 

إذ البد أف يمارس الطالب  (؛Richter,2014:p5قدرات عقمية عميا وأنشطة معرفية مختمفة.)
العديد مف ميارات التفكير التي تتدرج في مستوياتيا مف البسيط مثؿ: التعريؼ واالستدعاء 

لى المركبة والمعقد ة مثؿ: التفكير الناقد والتفكير االبداعي والتفكير المنظـ والتفكير ما والفيـ وا 
وراء المعرفة والتفكير عالي الرتبة؛ ولعميا جميعيا مف مقومات السموؾ الذكي التي دعت 
بعض العمماء إلى تسمية مف يمتمكيا بالشخص المفكر الحاذؽ أو الماىر أو الخبير.)الريماوي 

 (.2014:317وآخروف،
التفكير الذكي إلى نمو خبراتنا ومعارفنا، إذ يتمخض عنو فيـ عميؽ لظواىر  ويؤدي

حياتنا وتوصمنا الستنتاجات واستدالالت جديدة، ليذا نسعى إلى تدريس أو تعميـ التفكير 
أىمية قصوى ودوُر ايجابُي وفّعاؿ في  (؛ فالتفكير الذكي2003:86الحاذؽ لطمبتنا.)زيتوف،

الستمرار ومواجية المشكالت بشكؿ عممي ودقيؽ؛ لذا أصبح لو التكيؼ في الحياة لغرض ا
المؤسسة  في بشكؿ حيوي في عمميـ سواء أكاف وتقدـ األشخاص نجاحفي  أساس وفّعاؿدور 

ف نتاجات تفكيرىـ تتجمى بأدائيـخارجيا، أو التعميمية  واالختبار ة عميميِ التَ  الميمةفي  وا 
 ولكؿ األصعدة وعمى مدار الحياة، وبناًء عمى ذلؾبشكؿ عاـ  الحياتية لمواقؼوا المدرسي

 شعوراً يعطييـ  الذكيف تعميـ الطمبة التفكير إوعميو ف، خفاقيـإو أ األفراد يتحدد مدى نجاح
بأنفسيـ.)الزيود دائيـ وثقتيـ أعمى التفكير مما ينعكس عمى تحسيف مستوى  والوعي بالسيطرةِ 
 (.1999:117وآخروف،
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لمواكبة  ضرورة حتميةي المجتمعات والمؤسسات التربوية فأصبح تطوير التعميـ و 
وىذا بوصفو األداة القادرة عمى تطوير إمكانات المتعمـ وتنميتيا،  التقدـ العممي والتكنولوجي

تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ والغايات التعميمية في أقصر  إستراتيجيات حديثة يتـ باالعتماد عمى
؛ وأف تصميـ التعميـ يعد مف أىـ السبؿ الذي يزودنا ةوقت وجيد ممكنيف وبأقؿ كمفة ممكن

في تنظيمات وأشكاؿ وخرائط  تباالتجاىات الحديثة في التدريس، إذ يصؼ لنا ىذه االتجاىا
 (.2016:30مقننة يمكف استعماليا وفؽ شروط خاصة.)الحيمة،

لعمؿ وتؤدي عممية تصميـ التعميـ إلى تقديـ مخططات تدريسية تعمؿ بمثابة الموجو 
المدرس في أثناء تنفيذ الخطة التدريسية في الصؼ وتجنبو حالة العشوائية والتخبط وتوجيو 

 (.2016:32نحو تحقيؽ األىداؼ التدريسية بدرجة عالية مف الكفاية.)بني حمد،
ويرى الباحث أف عمـ التصميـ التعميمي ميـ ومالـز لمتطورات التكنولوجية الحديثة، إذ 

ستراتيجيات حديثة في تدريس الرياضيات تجعؿ مف الطالب  إف استخداـ الوسائؿ التعميمية وا 
محورًا لعممية التدريس، ويكوف دور المدرس موجيًا ومرشدًا ومساعدًا لمطالب والتي بدروىا 
تساعدىـ عمى فيـ المادة العممية بشكؿ سيؿ ويسر أكثر مف الحفظ والتمقيف؛ وعميو أشار 

بإستراتيجيات ما وراء المعرفة في العقد األخير مف يد االىتماـ ( إلى تزا2020العتوـ وآخروف )
القرف الماضي لدورىا الكبير في تنمية التفكير واكتساب المعمومات وتخزينيا ثـ توظيفيا، 
وينسجـ ىذا مع االتجاىات التربوية الحديثة الذي يّركز عمى تنمية الميارات العقمية 

 (.2020،278العميا.)العتـو وآخروف،
ىي مجموعة إجراءات يقوـ بيا الطالب بيدؼ  إستراتيجيات ما وراء المعرفة ذ إفإ

تحقيؽ متطمبات فوؽ المعرفة، وىي معرفة طبيعة التعمـ وعممياتو وأغراضو والوعي 
باإلجراءات واألنشطة التي ينبغي القياـ بيا لتحقيؽ نتيجة معينة والتحكـ الذاتي في عممية 

 (.2018:229الزىيري، التعمـ وتوجيييا.)سويداف و 
 أنو: في البحث أىمية تتجمى ذكره سبؽ عما فضالً 

 فييا يصمـ الباحث( عمـ حد )عمى وعربياً  محمياً  األولى الحديثة البحوث مف يعد .ٔ

 لمصؼ الحديث الرياضيات منيج وفؽ عمى المعرفة وراء ما إستراتيجيات وفؽ عمى المحتوى

 التطبيقي. العممي السادس
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 أكثر يجعميا مما التعميمية األنشطة ويحسف التعمـ بيئة يطور تعميمياً  تصميماً  يعتمد .ٕ

 فاعمية.
 العقمية بالعمميات االىتماـ ضرورة في المعاصرة العالمية التربوية االتجاىات يساير  .ٖ

 التطبيقي. العممي السادس الصؼ طالب لدى الذكي( )التفكير
 محتوى تصميـ مف ومدرساتيا رياضياتال مدرسي تشجيع في تطبيقية فائدة ذو .ٗ

 الشاممة، الجودة العكسية، )القولبة، الحديثة المعرفة وراء ما إستراتيجيات وفؽ عمى تعميمي

 العراؽ. في والثانوية اإلعدادية المدارس في المتاحة اإلمكانات ضوء في تطبيقيا يمكف التخطيط(
 العممي السادس الصؼ طالب توىمس يناسب  الذكي لمتفكير اختباراً  الباحث سيبني .٘

 التطبيقي.
 :إلى البحث ييدؼ :ؼ البحثاىدأ
 السادس الصؼ لطالب المعرفة وراء ما إستراتيجيات وفؽ عمى تعميمي تصميـ بناء .ٔ

 الرياضيات. مادة في التطبيقي
 في: المعرفة وراء ما إستراتيجيات وفؽ عمى التعميمي التصميـ أثر عمى التعّرؼ .ٕ
 الرياضيات. مادة في التطبيقي العممي السادس البط تحصيؿ أ.

 الرياضيات. مادة في التطبيقي العممي السادس طالب لدى الذكي التفكير ب.
 :تيفاآلتي تيفالصفري تيفالفرضي صيغت البحث اىدف تحقيؽ أجؿ مف :البحث تافرضي

( بيف متوسط درجات 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .ٔ
بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ  مادة الرياضياتطالب المجموعة التجريبية التي تدرس 

المادة  ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي تدرسإستراتيجيات ما وراء المعرفة 
 بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيؿ. نفسيا

( بيف متوسط درجات 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .ٕ
بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ  مادة الرياضياتطالب المجموعة التجريبية التي تدرس 

المادة  ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي تدرسإستراتيجيات ما وراء المعرفة 
 .فكير الذكيختبار التبالطريقة االعتيادية في ا نفسيا

 عمى: البحث يقتصر : البحث حدود
 التطبيقي. العممي السادس الصؼ طالب البشرية: الحدود .8
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 .2019-2018 الدراسي العاـ مف األوؿ الفصؿ الزمانية: الحدود .2
 مدينة في الصباحية( )الدراسة والثانوية اإلعدادية المدارس المكانية: الحدود .3

 األنبار. محافظة لتربية العامة لممديرية التابعة الرمادي
الرياضيات لمصؼ السادس العممي كتاب  الفصوؿ األربع مف الحدود الموضوعية: .4
والفصؿ الثالث: )الموغاريتمات(، والفصؿ الثاني: )المتتابعات(،  :وؿالفصؿ األ ىي:التطبيقي 

 )القطوع المخروطية(، والفصؿ الرابع: )الدواؿ الدائرية(.
إستراتيجية القولبة، واالستراتيجية العكسية،  إستراتيجيات ما وراء المعرفة: .5

ستراتيجية التخطيط. ستراتيجية الجودة الشاممة، وا   وا 
 :تحديد المصطمحات

 التعمـ نظريات باستخداـ التدريسية لمقضايا نظامي تطوير ىو التعميمي: التصميـ .8

 عمى وتعمؿ وأىدافو المتعمـ حاجات تحميؿ وتشمؿ التعميـ، بنوعية االرتقاء أجؿ مف والتدريس

 وتصميميا والنشاطات التعميمية المواد تطوير تشمؿ كما األىداؼ، تمؾ يحقؽ نظاـ تطوير

 (.2019:87وتقويميا.)الشرماف، وتجريبيا
 السادس الصؼ لطالب تعميمية بيئة تكويف عمى تقويـ منظمة عممية اإلجرائي: التعريؼ

 خطوات ذات التدريبية اإلجراءات مف مجموعة تتضمف الرياضيات مادة في التطبيقي العممي

 المنشودة. والتربوية التعميمية األىداؼ لتحقيؽ المعرفة وراء ما إستراتيجيات وفؽ عمى منظمة
 العمميات عمى لمسيطرة ُتستخدـ عمميات سمسمة ىي المعرفة: وراء ما يجياتإسترات .2

 تنظيـ عمى وُتساعد انجازىا، تـ قد المعرفية األىداؼ أف مف التأكد أجؿ مف المعرفية واألنشطة

 مراجعة عف فضالً  المعرفية األنشطة وتقويـ ومراقبة تخطيط عمى وتشمؿ التعمـ، عممية ومراقبة

 المستخدمة واالستراتيجية المعرفة مكونات مف كالً  المعرفة وراء ما وتتضمف شطة؛األن ىذه نتائج

 (.2018:229والزىيري، )سويدافالمعرفة. تعميـ في
جراءات خطوات مجموعة اإلجرائي: التعريؼ  ومتمثمة الباحث يتبعيا ومتسمسمة منظمة وا 

ستراتيجية العكسية، واالستراتيجية القولبة، بإستراتيجية ستراتيجية الشاممة، الجودة وا   التخطيط وا 

 الرياضيات. مادة التجريبية( )المجموعة التطبيقي العممي السادس الصؼ طالب تدريس في
 تعرضيـ بعد المتعمميف سموؾ عمى متوقعة نتيجة ظيارإ عمى القدرة ىو األثر: .3

 (.2011:186دراسية.)بدوي، مادة تدريس أو تعميمي لبرنامج
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النتيجة التي يتوقع أف تغير مستوى التحصيؿ الدراسي والتفكير التعريؼ اإلجرائي: 
الذكي لطالب الصؼ السادس العممي التطبيقي )المجموعة التجريبية( بعد تدريسيـ 

يات بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفة ويمكف قياسو عف الرياض
²طريؽ مربع إيتا )

η). 
 التي بالدرجة متمثمة زمنية مدة مرور بعد الطالب يتعممو ما محصمة التحصيؿ: .4

 ليا ويخطط يصنعيا التي االستراتيجية نجاح مدى لمعرفة التحصيؿ اختبار في عمييا يحصؿ

 (.2020:42جادو، درجات.)أبو إلى تترجـ معرفة مف إليو يصؿ وما أىدافو ليحقؽ المدرس
مف السادس العممي التطبيقي الب الصؼ محصمة ما تعّممو ط التعريؼ اإلجرائي:

عمييا  وفالتي درسوىا في مدة معينة، ويقاس بالدرجة التي يحصم مادة الرياضيات موضوعات
 .فقرات اختبار التحصيؿ الذي أعّده الباحث فع ـإجابتي عف طريؽ
ىو قدرة الفرد عمى التصرؼ بطريقة ذكية عند مواجيتو ألي  الذكي: التفكير .5

كؿ مف عمميات  مشكمة أو موقؼ ما عندما يكوف الحؿ غير متوافر في بنيتو المعرفية، وتمثمو
حؿ المشكالت، اتخاذ القرار وما كالتخيؿ واالستدالؿ وعمميات تفكير عميا ، و التفكير المقارنة

 (.Markman,2012 :272) .وراء المعرفة
التفكير قدرة طالب السادس العممي التطبيقي في عمميات  التعريؼ اإلجرائي:

ويقاس  اتخاذ القرار وما وراء المعرفةو التخيؿ واالستدالؿ وعمميات حؿ المشكالت ، و المقارنةب
 .فقرات االختبار الذي أعّده الباحث فإجابتو ع عف طريؽبالدرجة التي يحصؿ عمييا 

 سابقة: ودراسات نظرية خمفية
 المعرفة: وراء ما إستراتيجيات أواًل: 

نما أصبح جودت التفكير ىي أىـ  لـ يعد تفكير الطمبة ىو ما يشغؿ عمماء التربية وا 
التوجيات التربوية المعاصرة التي تتطمب مف المعمـ التفاعؿ مع مشكالت حياتو ومتغيرات 

حميؿ المواقؼ واتخاذ القرارات، عصره والمستجدات المتالحقة والمتنوعة ليصبح ذا قدرة عمى ت
وأصبح جوىر العمميات التربوية تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف بطريقة فاعمة تجنبيـ مزالؽ التفكير 
وتدربيـ عمى إستراتيجياتو، ومف ىذه اإلستراتيجيات التي تدور حوؿ وعي الفرد بما يقوـ بو 

 مراقبة عمميات التعمـ وضبطيا.مف ميارات وعمميات في أثناء التفكير بغية تحسيف الذاكرة و 
(AL-Zuhairy,2020a:14401) ويشير مفيوـ ما وراء المعرفة الذي يعد واحدًا مف ،
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التكوينات النظرية المعرفية في عمـ النفس المعرفي المعاصر إلى عمميات التحكـ التي 
دا رة يستعمميا الفرد في حؿ المشكالت، وىي عمميات تخطيطية تنفيذية ميمتيا توجيو وا 

ومف إستراتيجيات ما  (؛2018:432ميارات التفكير المختمفة الالزمة لحؿ المشكمة.)الزىيري،
وراء المعرفة التي يمكف أف يستعمميا المعمـ في تدريس الطمبة والتي تساعدىـ في حؿ 
المشكالت وتنمية تفكيرىـ والسيطرة عميو والتحكـ فيو ومراقبتو بصورة مستمرة مف أجؿ تعديمو 

 و مف حيف آلخر مف أجؿ الوصوؿ إلى أىدافيـ ىي:وتحسين
 القولبة:إستراتيجية . 8

مف اإلستراتيجيات الميمة في تطوير ميارات التفكير المعرفي القولبة تعد إستراتيجية 
وراء المعرفي، وىي تتأسس عمى التعمـ بأنموذج القدوة المشفوع باإليضاح  والتفكير ما

يستغني عنيا برنامج تعميـ ميارات التفكير فوؽ المعرفي، والتي وتعد البداية التي ال ؛ والتعميؽ
يقصد بيا أف يقدـ المعمـ نماذج لعمميات التفكير فوؽ المعرفي فيما يجري في الحياة اليومية 
أو المدرسية، فالمعمـ يوضح سموكياتو في التفكير عف طريؽ نمذجة تمؾ السموكيات، فقد 

دورًا معينًا، أو يؤدي ميمة تعميمية فيو بموجب ىذه يتصدى المعمـ لحؿ مشكمة أو يتقمص 
اإلستراتيجية ينمذج سموكو وما يجري داخؿ ذىنو ويقدمو في صورة )قوالب( مرئية أو مسموعة 

بقصد تعميميـ ميارات التفكير، وكيؼ يفكروف، وماذا يفعموف عندما يتعرضوف إلى  لممتعمميف
بإعطاء دور لممعمـ في  ةاإلستراتيجيد ىذه وبذلؾ تتحد (؛2016:214مواقؼ مماثمة. )عطية،

أثناء قيامو بحؿ مشكمة أو  في إيضاح سموكياتو لممتعمميف، وذلؾ كأنموذج سواء أكاف ذلؾ
 (.Costa,2004,p123تقمص دور معيف أو تمثيؿ لدور أو ميمة تعميمية معينة.)

عف طريؽ التفكير بصوت عاٍؿ أو القراءة بصوت عاٍؿ، أو بتوضيح  القولبةوقد تكوف 
بعض األنشطة ومناقشة اإلجابات، وقد يقوـ المتعمموف بتمثيؿ أو تقميد شخص أو ميمة معينة 

عمميات  عف طريؽفي البيئة الصفية مع إتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف أفكارىـ وآرائيـ 
ف يستطيعوف أف يميزوا بيف أنماط التفكير المختمفة التمثيؿ والمحاكاة، لذا فإف المتعممي

وراء المعرفة  ويحكموف عمى النمط المالئـ أو المناسب، ومف ثـ فإنيـ يكتسبوف ميارات ما
 (.2016:215لتنمية تفكيرىـ وتحسيف جودتو. )عطية،

ف إستراتيجية القولبة الو   تختفي مف الصفوؼ الدراسية، ألنيا تقـو عمى: ا 
 متخصص ميتـ يعنى بالطمبة وذو سمطة. . وجود معمـٔ
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 . وجود خبرة لدى المعمـ تجعمو يالقي االحتراـ والتبجيؿ مف قبؿ الطمبة.ٕ
 . طمبة لدييـ شغؼ، واستعداد لتحسس القداسة في التعميـ.ٖ
 . المحتوى يمجد المعرفة والتعميـ والتفكير.ٗ
 . استعداد لدى الطمبة لتمثؿ أدوار ايجابية.٘
 يالقيو المعمـ الميتـ، وتعزيز يالقيو الطمبة بالنيابة.. تعزيز ٙ
 . استمرار التعزيز الذي يالقيو الطمبة مف الوالديف وأفراد المجتمع.ٚ
. شعور الطمبة بنتائج ايجابية مستمرة وفورية مترتبة عمى تعمميـ، ومشاركتيـ، ٛ

 (.2013:292وانتظاميـ، والتزاميـ بأخالؽ تعمميـ. )قطامي،
 :والطالب بواسطة المعمـ إستراتيجية القولبة

ىي إستراتيجية تعميمية إليصاؿ المعرفة إلى المتعمميف، يعرض فييا المعمـ  القولبة
لممتعمميف طرقو في معالجة المعمومات بصوت مرتفع في أثناء القياـ باإلجراءات المتضمنة 

في التفكير في التعمـ، والعمؿ  مف أجؿ تعمـ ميمة معينة، والتركيز عمى إبراز طرائؽ المعمـ
عمى أف يضع المتعمموف أنفسيـ في اإلطار المرجعي لممعمـ، ويرى )جوريؿ وكابروف( إف 

طريقة قوية إلحداث وتوليد تغيرات دافعية مثؿ تدعيـ الفاعمية الذاتية،  القولبةإستراتيجية 
المعمـ  قولبةداء، ففي واإلصرار عمى تحقيؽ المقاصد واألىداؼ، كما أف ليا تأثيرات في األ

دارة وتنظيـ العمؿ  رشاد مباشر لطرائؽ التفكير وتجسيد لالتجاىات وا  يكوف ىناؾ توجيو وا 
 المعرفي والتنظيـ الذاتي.

يقوـ أحد الطمبة بدور )األنموذج( بعد أف يّعد لدوره  ،بواسطة الطالب أما القولبة
عاٍؿ، وقد يجري تجربة بسيطة أو  ويتدرب عميو ليحؿ مشكمة أو يناقش موضوعًا معبرًا بصوت

يرسـ بعض التوضيحات أو يتناوؿ بعض اليدويات التوضيحية، أنو ُيَمسرح الموقؼ أو الميمة 
التعميمية أماـ زمالؤه، وفي أثناء تناولو الموقؼ قد يسأؿ نفسو أو قد يقوـ بخطأ في إحدى 

 الخطوات ويدرؾ ذلؾ فيستدركو بصوت عاٍؿ.
أف يقـو طالب آخر بدور المراقب لمطالب األنموذج، وفي بعض الحاالت يمكف 

ويتولى متابعتو وتنبييو في حالة وجود خطأ، وعدـ إدراؾ األنموذج لمخطأ وتصحيحو، ويمكف 
وعميو يمكف تمخيص ؛ في موقؼ آخر تبادؿ األدوار بيف الطالب األنموذج والطالب المراقب

 دور الطالب األنموذج والمراقب فيما يأتي:
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 الطالب األنموذج:. دور 8
 * يحؿ ويشرح ويوضح.
 * يفكر بصوت عاٍؿ.

 * يبرز كؿ ما يدور في ذىنو.
 * يضع مخططًا عمى السبورة مثاًل لعمميات تفكيره.

 * يحاور نفسو ويوجييا.
 * يسأؿ نفسو ويناقشيا.

 * يتحدث بصوت واضح عف طريؽ تفكيره والبدائؿ التي يفكر بيا في الحؿ.
 وصؿ إليو ويعمؿ الختياراتو.* يقدـ الحؿ الذي يت

 . دور الطالب المراقب:2
 يقوـ بو األنموذج. * يستمع ويالحظ ويسجؿ ما

يدركو  * ينبو باإلشارة والتمميح باإليماءات لألنموذج في حالة وجود خطأ ال
 األنموذج.

 (.196-2017:197* يوجو األنموذج ويقدـ تصويبات وبدائؿ. )عبيػػػػد،
 

  )القولبة(:خطوات إستراتيجية 
 إف ىذه اإلستراتيجية تسير وفؽ الخطوات اآلتية: (2017ذكر عبيد )

توضيح األىداؼ، وربط الدرس الجديد بالخبرات السابقة،  يتـ حيث. التييئة: 8
 والتنبيو )تحديد( ألخطاء قد يقع فييا المتعمـ.

المعمـ بدور )األنموذج( يمكف أف يحتذى بو  يقـوحيث بواسطة المعمـ:  القولبة. 2
الطمبة في حؿ مشكمة معينة أو استيعاب مفيوـ معيف أو القياـ بميمة تعميمية، أي أنو يعرض 

تعبيرات لفظية بصوت عاٍؿ عما يدور في  عف طريؽسموكيات في ممارسة عمميات التفكير 
 ذىنو.

وحوارات لمتعرؼ عمى رأييـ  في تساؤالت يشاركوفحيث  الطالب: ةبواسط القولبة. 3
في حؿ مشكمة، وتوضيح الخطوات التي يمكف إتباعيا، والسبب في اختيارىا ومف الممكف 
القياـ عمدًا بخطوات ليست صحيحة ليحفز الطالب عمى الوعي بذلؾ والمشاركة برأييـ في 
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عميمية أو تصويب الخطأ، وقد يطمب المعمـ ممف شاركوه أو غيرىـ بأف يقوموا ىـ بالميمة الت
محاوالت حؿ المشكمة، كما أنو يعرض مشكالت أخرى يحميا الطمبة ويقوـ المعمـ في ىذه 

 (.195-2017:196)عبيد،الحالة بدور المرشد.
 . اإلستراتيجية العكسية:2

تعد إحدى إستراتيجيات التفكير اإلبداعي، ألف الذىف يفكر بطريقة مختمفة أو غير 
ينخرط الفكر في اإلبداع والخمؽ، ومف ىنا يمكف مالحظة مألوفة ومجرد التفكير بأسموب 

العالقة بيف اإلبداع والتفكير بالمقموب والتي تمثؿ عممية ذىنية نشيطة تتطمب قدرات ذىنية 
عالية الكفاءة والفعالية والسيما في إيجاد األفكار غير االعتيادية، ويقوـ ىذا النمط مف أنماط 

وقؼ يجعمو في حالة مف عدـ التوازف األمر الذي يجعؿ التفكير عمى وضع المتعمـ أماـ م
عادة التوازف ألف حالة عدـ التوازف تعد أمرًا  ذىنو ينشط في عممية التفكير لمبحث عف حؿ وا 
ضروريًا والزمًا مف لواـز تنشيط التفكير والحصوؿ عمى منتجات فكرية غير 

مـ مف العمؿ عمى تفحص وتمّكف ىذه اإلستراتيجية المتع (؛2009:227تقميدية.)عطية،
المشكمة وخمؽ أفكار جديدة بحيث تتعامؿ مع المشكمة أو القضية المطروحة مف كؿ الزوايا 

تقـو  (؛ كما2020:194واالتجاىات ومف ثـ يمكف رؤية الموضوع مف جوانب عدة.)أبو جادو،
عكس عمى وضع المتعمـ أماـ موقؼ وجذب انتباىو عميو ومالحظتو بدقة ثـ حّثو عمى تخيؿ 

 (.2009:227الموقؼ أو لصورة وتصور ما يحصؿ لو حصؿ العكس.)عطية،
وتضع ىذه اإلستراتيجية تحت تأثير المواقؼ التعميمية المتعارضة مع ما يعيو أو ما 
يمتمكو مف الخبرات السابقة، مما يثير عنايتو ويجعمو مشوقًا لمعرفة ىذا التناقض، والبحث 

(؛ ويمكف 2009ا التناقض وتفسيره.)عفانة والجيش،واالستقصاء عف تفسير مقنع لحؿ ىذ
 توضيح الفرؽ بيف اإلستراتيجية العكسية والطريقة االعتيادية في التدريس في الجدوؿ اآلتي:

 ( الفرؽ بيف اإلستراتيجية العكسية والطريقة االعتيادية في التدريس8جدوؿ )
 االعتياديةدرس حسب الطريقة  درس حسب اإلستراتيجية العكسية ت
 محورىا المدرس. محورىا الطالب. 8
 المعرفة توجد خارج الطالب. المعرفة توجد في عقؿ نفسو. 2
الطالب سمبي مف ناحية تمقي  الطالب ايجابي ونشط. 3
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 المعمومات.
 التعمـ فردي. التعمـ التعاوني. 4

5 
يتقبؿ المدرس آراء كؿ الطمبة أيًا كانت 

الطالب لموصوؿ صحيحة أـ خاطئة ويقود 
 إلى اإلجابة الصحيحة.

المدرس يتقبؿ مف الطالب اإلجابة 
 الصحيحة.

يعتمد الطالب مصادر متنوعة لموصوؿ إلى  6
 المعرفة.

يعتمد الطالب الكتاب المدرسي فقط 
 كمصدر وحيد لمحصوؿ عمى المعرفة.

يعتمد المدرس عمى بدائؿ مختمفة لتقييـ  7
 مستوى الطالب الدراسي.

لمدرس عمى االختبارات يعتمد ا
 التحريرية لتقييـ مستوى الطالب فقط.

 مراحؿ اإلستراتيجية العكسية:
 تمر ىذه اإلستراتيجية بمراحؿ ىي:

جذب انتباه الطمبة عمى شيء معيف في البيئة، أو موقؼ  والتييئة: ه. جذب االنتبا8
معيف بأحد أساليب اإلثارة القوية، وحثيـ عمى مشاىدة المواقؼ أو الظاىرة بدقة، والتفكير 

 الدقيؽ في خصائصيا، وما يتصؿ بكيفية حدوثيا، والبدائؿ الممكنة لحدوثيا.
مى عكس األشياء ، أي حث الطمبة ع . عرض الموضوع )المناقشة والتساؤالت(:2

أو عكس أسباب الحدث، ثـ استنتاج ما يحصؿ لو كاف األمر معكوسًا، في ىذه الخطوة تعزز 
 عمميات التفكير، وينشط التساؤؿ عند الطمبة حتى يصموا إلى أفكار جديدة.

تجميع األفكار التي تولدت مف عمميات  . االستنتاجات )التوصؿ إلى الحموؿ(:3
اقشتيا مناقشة جماعية  بيف الطمبة والمدرس وصواًل إلى االستنتاجات التفكير بالمعكوس ومن

 (.2006:45والمسوغات التي تتعمؽ بالظاىرة المطروحة وأسبابيا.)الفي،
 : . إستراتيجية الجودة الشاممة3

نظرًا لمتطور السريع الذي يشيده العالـ في مياديف الحياة عامة والتربية خاصة تنوعت 
يس وتطورت لتواكب ىذه التطورات لتصب جميعيا في تنمية قدرة الطمبة إستراتيجيات التدر 

عمى التفكير الذي يستند إلى العقؿ والمنطؽ واإلبداع والتحميؿ والتفسير، وتدريبيـ عمى التعمـ 
الذاتي والمشاركة الفعمية في عممية التعمـ والتعميـ لتحقيؽ الجودة واكسابيـ مقومات التفكير 
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(؛ وتعد إستراتيجية 2016:354تميز في نواتج عممية التعميـ والتعمـ.)الحريري،السميـ وتحقيؽ ال
الجودة الشاممة إحدى إستراتيجيات ما وراء المعرفة الميمة التي تسعى إلى تحسيف جودة 
التفكير لدى المتعمميف عف طريؽ تديؿ مسارات التفكير أو تغييرىا وتطويرىا بالشكؿ  الذي 

 ة(؛ وتستخدـ ىذه اإلستراتيجي2009:210لمموقؼ التعميمي.)عطية، يستجيب لمجودة الالزمة
لتحسيف التفكير لدى المتعمميف بحيث يستطيع المعمـ تنظيـ أفكاره ومعالجة معموماتو بأصوؿ 
عممية وفي ضوء معايير عالمية تحدد خصائص التفكير الجيد، إذ يمكف لممعمـ االستعانة 

فكير الخاطئة ومعالجة صعوبات التعمـ الناتجة مف سوء بيذه اإلستراتيجية لتصحيح أنماط الت
تنظيـ المعمومات في أثناء التفكير وفي المواقؼ التعميمية، لذا فإف ىذه اإلستراتيجية ميمة في 
إحداث التغير المفيومي عف الذات وعف أنماط التفكير الذي يعتقد المتعمـ أنيا مفيدة في 

تاجات التعميمية المطموبة. )سويداف مجاؿ معيف، في حيف أنيا ال تأتي بالن
 (.2018:251والزىيري،
 

 خطوات إستراتيجية الجودة الشاممة:
 تتحدد خطوات ىذه اإلستراتيجية في اآلتي:

يقوـ المعمـ برصد أنماط التفكير السيئة لدى المتعمميف عف طريؽ دراسة  . التييئة:8
 خصائصيـ، وكيفية تفكيرىـ في الموضوعات المختمفة.

يضع المعمـ معايير محددة لمتفكير الجيد في ضوء المعايير  وضع معايير محددة:. 2
العالمية المحددة، سواء أكاف ذلؾ فيما يتعمؽ بنوع التفكير أو بكيفية إدارتو أو بكيفية معالجة 

 المعمومات في أثناء عمميات التفكير.
مع المتعمـ المراد تحسيف إجراء مقارنات بيف أنماط التفكير لممتعمـ الجيد  . المقارنة:3

تفكيره ورفع مستوى جودتو، فإذا كاف مستوى الجودة ليذا التفكير يتفؽ مع معايير التفكير 
ذا لـ يكف األمر كذلؾ يحاوؿ  الجيد فإف ذلؾ يكوف قد وصؿ المتعمـ إلى المستوى المطموب، وا 

رشادىـ مف حيف آلخر ب كيفية اإلدارة الجيدة المعمـ إعطاء أنشطة تفكيرية معينة لممتعمميف وا 
 لمتفكير ومعالجة المعمومات بطرائؽ وأساليب معروفة عالميًا.
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يقوـ المعمـ بمناقشة المتعمميف حوؿ أنماط التفكير المستخدمة وما  . المناقشة:4
المعايير الجيدة ليذا النوع مف التفكير، وكيفية معالجة األخطاء الناجمة نتيجة استخداـ ىذا 

 أو ذاؾ. النوع مف التفكير
تكميؼ المعمـ المتعمميف بأنشطة تفكير معينة لمقياـ بيا في البيت  . إعطاء أنشطة:5

لمتعّرؼ عمى مدى صحة اكتساب المتعمميف لمتفكير الجيد، ومدى نجاحيـ في معالجة البيانات 
 (.2016:266والمعمومات المطروحة.)الحريري،

 إستراتيجية التخطيط:. 4
(، وتقـو عمى تخطيط الطالب لنفسو عف Wong,1985ونغ )اقترح ىذه اإلستراتيجية 

طريؽ طرح أسئمة عديدة عمى نفسو في أثناء معالجة المعمومات، مما يجعمو أكثر اندماجًا مع 
المعمومات التي يتعمميا، فيكوف عمى وعي بعمميات تفكيره، كما تساعده ىذه األسئمة عمى 

فكار وبناء عالقات بيف أجزاء االستيعاب الدقيؽ والفيـ القائـ عمى توليد أ
 (.2009:245المادة.)عطية،

وتتضمف ىذه اإلستراتيجية ميمات عدة قبؿ وفي أثناء وبعد القياـ بأي نشاط تعميمي، 
فمثاًل قبؿ النشاط يجب وضع الخطوات واإلستراتيجيات الالزمة والتعميمات وتحديد الزمف 

بير عف تقدميـ في عممية التعميـ وعمميات واألىداؼ، أما في أثناء النشاط فعمى الطالب التع
التفكير التي يقوموف بيا، وأف يحددوا موقعيـ بالنسبة لإلستراتيجية المتفؽ عمييا، وتحديد 
البدائؿ ليصبحوا أكثر وعيًا بسموكيـ، وبعد االنتياء مف النشاط عمى الطالب تقييـ أدائيـ 

ما إذا كاف ىناؾ بدائؿ أفضؿ منيا ومدى إفادتيـ مف المعرفة والقواعد التي قدمت ليـ و 
 (.2020:316لممستقبؿ.)العتوـ وآخروف،
تدريب الطالب عمى استنتاج الفكرة الرئيسة التي عمى  التخطيط وتقوـ إستراتيجية

عادة صياغة أسئمة أخرى  يصوغوف عمى أساسيا األسئمة، ثـ تكويف أسئمة حوؿ الفكرة ذاتيا، وا 
 سئمة:؛ وتتضمف نوعيف مف األعمى غرارىا
ليـ، ويكممونيا،  درسعبارة عف رؤوس أسئمة يحددىا الم األسئمة الموجية:. 8

 ويولدوف أسئمة تماثميا.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٕٕٙٔ ) 
 

أثناء عممية في أسئمة يصوغيا الطالب  األسئمة غير الموجية )المفتوحة(: .2
دراؾ المغزى منيا  التعمـ، أو قبميا، أو بعدىا، بحيث تساعده عمى فيـ المادة المتعممة، وا 

 (.2013:56. )العفوف وجميؿ،تفكير فيياوال
الة لزيادة الفيـ والقدرة عمى التعمـ وسيمة فعّ  التي يوجييا الطالب لنفسو إف األسئمة

قبؿ البدء بقراءة النص  أسئمةفي مختمؼ المراحؿ الدراسية، فعندما يحدد الطمبة  البلدى الط
التي  األسئمة أف دَ وجِ  إذ ،تقدـ ليـ مف المدرس أسئمةمما لو أجابوا عف  أفضؿيتعمموف بشكؿ 
في  تاً اثب أكثر وأنيا ،مف تمؾ التي يوجييا المدرس كبرأثير الدافعية بشكؿ ينتجيا الطالب تُ 
 أف إلى األمركثير مف الباحثيف ىذا ى ، وقد عز أفضؿبشكؿ  استرجاعياالذاكرة، ويمكف 

أفضؿ ويبحث ايجابيًا يالحظ المشكمة بشكؿ  قد يكوف متعمماً  األسئمة إنتاجالطالب في عممية 
خارجي، ومثؿ  بتأثيروليس  تصبح خبرة عممية يمارسيا بدافع داخمي،وبالنتيجة ، عف حميا

 (.Gourney,1999,p85ىذه الخبرات مف الصعب نسيانيا بسيولة.)
يقوـ بو مف دور  معممية التعميمية لمامف الطالب محورًا لخطيط إستراتيجية الت وتجعؿ

رئيس في جميع مراحؿ دراسة المادة، وما يترتب عمى ذلؾ مف توليده لألسئمة ذاتيًا حوؿ 
ودوره  مضموف نص المادة التي يدرسيا ويذاكرىا، إال أف ذلؾ ال يقمؿ مف أثر المدرس

ف اىتماـ ما يوجيو مل ياولية كبيرة فيؤ بالغًا ومس أثراً  و، إذ أف لاإلستراتيجيةااليجابي في ىذه 
إلى تدريب الطالب عمى توليد األسئمة الذاتية التي يوجييا لنفسو، ليزداد قدرة عمى مواصمة 

حساسو بالمس إقبالوتعممو، ومراقبة عمميات تفكيره، مما يؤدي إلى زيادة  ولية ؤ عمى التعمـ وا 
 (.2007:226.)دروزة،تجاه ما أكتسبو مف معمومات

األسئمة الذاتية عف المواقؼ التي تساعد عمى لممدرس دور إيجابي في إيجاد بعض و 
تدريب الطالب عمى محاكاتو في توليد أسئمة أخرى في مواقؼ مشابية، لذا عمى  طريؽ

المدرسيف مساعدة طالبيـ عمى صياغة أسئمة ذاتية تتناوؿ األىداؼ التي ينبغي الوصوؿ 
 ( .Orlich,et.al,2007,p218) .إلييا

 :لتخطيطإستراتيجية ا مراحؿ
 ة ىي:سثالث مراحؿ رئي في ةاإلستراتيجيىذه عمى وفؽ تدريس التـ ي
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يعرض المدرس فييا موضوع الدرس عمى  أواًل: مرحمة ما قبؿ التعمـ )التخطيط(:
الطالب، ويدربيـ عمى استخداـ األسئمة التي يمكف لمطالب أف يسأليا لنفسو؛ بيدؼ تنشيط 

 ئمة:عمميات المعرفة التي تسبؽ الدرس، ومف ىذه األس
تساعد الذاكرة التي غرض إيجاد نقطة لمتركيز ل؟  ما اليدؼ الذي أسعى لتحقيقو. ٔ

 قصيرة المدى عمى البدء في التفكير.
 غرض إيجاد ىدؼ يتجو نحوه التفكير.ل؟  لماذا أفعؿ ىذا .ٕ
غرض الوقوؼ عمى السبب مف القياـ بعمميات ل ؟ لماذا يعدُّ ىذا الذي أفعمو ميماً  .ٖ
 التفكير.

ؼ عمى العالقة بيف المعرفة غرض التعرّ ل؟  كيؼ يرتبط ىذا بما أعرفو مف قبؿ .ٗ
 (.429:2018. )أمبوسعيدي والبموشي،الجديدة والمعرفة السابقة

إف الغرض مف طرح ىذه األسئمة ىو استرجاع ما لدى الطالب مف معارؼ سابقة 
يدة لغرض تشكيؿ البنية حوؿ الموضوع الذي يراد دراستو والربط بينيا وبيف المعارؼ الجد

المعرفية لدى الطالب في ضوء االندماج بيف الجديد والسابؽ مف المعارؼ، فعممية طرح 
األسئمة أو مساءلة الذات قبؿ التعمـ تؤدي إلى توجو عقمي لدى الطالب يؤدي إلى توجيو 

 (.2016:190تفكيره في عممية التعمـ ومعالجة المعمومات التي يتضمنيا الموضوع.)عطية،
 

يقوـ فييا المدرس بتدريب الطالب عمى  ثانيًا: مرحمة التعمـ )المراقبة والتحكـ(:
؛ لتنشيط العمميات المعرفية، ويمكف لممعمـ توجيو الطالب إلى أىمية متابعة ةالذاتي األسئمة

 :تيةاألداء القرائي؛ وذلؾ بسؤاؿ أنفسيـ األسئمة اآل
 سترجاع المعمومات السابقة.؟ بيدؼ ا المعمومات التي يجب تذكرىا. ما ٔ
غرض اكتشاؼ الجوانب غير ل؟  ما األسئمة التي أواجييا في ىذا الموقؼ .ٕ
 المعمومة.
 غرض تصميـ طريقة لمتعمـ.ل؟  حتاج خطة معينة لفيـ ىذا أو تعمموأىؿ  .ٖ
 غرض إثارة االىتماـ.ل؟  ما األفكار الرئيسة في ىذا الموقؼ .ٗ
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تساعد الطالب عمى تنظيـ معموماتو وتذكرىا، واإلجابة عمى ىذه األسئمة  
وتوليد أفكار جديدة مما يجعمو يفكر في الخطوات التي تساعده في حؿ المشكمة مف جوانبيا 

  .المختمفة مما يجعميا أسيؿ في الحؿ
، والتي البغير المعمومة لدى الط أوفي ىذه المرحمة الجوانب الغامضة وتتضح 

يتـ تحديد األدوات والمواد المطموبة  كماضوع المراد دراستو، معرفتيا عف المو  إلى وفيحتاج
توضيح الخطوات الالزمة، والقواعد التي يجب تذكرىا والتعميمات الواجب و  ،إلجراء األنشطة

مف قبؿ المدرس، ووضوح ىذه  إتباعيا، كما يجب تحديد األىداؼ التي تـ وضعيا مسبقاً 
 عمى االحتفاظ بيا في أذىانيـ ىـاىر يساعداإلرشادات وتقديميا بشكؿ صحيح ومباشر وظ

 (.2009:48.)الرويثي،التدريس وتعطييـ فرصة لتقيـ أدائيـ فيما بعد في أثناء
في ىذه المرحمة تكوف الميمة تقييـ ما تـ مرحمة ما بعد التعمـ )التقييـ(: : ثالثاً 

تشدد عمى تقييـ التوصؿ إليو، لذلؾ فإف األسئمة التي تطرح في ىذه المرحمة مف الطالب 
النتائج ومدى إمكانية استخداـ المعمومات واألفكار التي تـ التوصؿ إلييا في مواقؼ أخرى قد 
تواجو الطالب، والغرض مف ىذه األسئمة ىو تنشيط عمميات ما وراء المعرفة أيضًا ومف أمثمة 

 األسئمة التي تطرح في ىذه المرحمة ىي:
 ض تقييـ التقدـ.. كيؼ عممت في حؿ ىذا السؤاؿ ؟ لغر ٔ
. ىؿ أحتاج إلعادة حؿ السؤاؿ ؟ لغرض متابعة ما إذا كاف ىناؾ حاجة إلجراء ٕ

 آخر.
 . ىؿ ما تعممتو يقترب مما كنت أتوقع ؟ٖ
 . ىؿ أستطيع حؿ السؤاؿ بطريقة أخرى ؟ٗ
 . ىؿ ىذا ما أريد الوصوؿ إليو بالضبط ؟٘
 . كيؼ يمكف التحقؽ مف صحة الحؿ ؟ٙ
ـ الحؿ بالنسبة لمسائؿ أخرى ؟ لغرض االىتماـ بالتطبيؽ في . ىؿ أستطيع تعميٚ

 مواقؼ أخرى لربط المعمومات الجديدة بخبرات بعيدة المدى.
واإلجابة عف مثؿ ىذه األسئمة تمّكف الطالب مف تحميؿ المعمومات التي توصؿ إلييا 

ات السابقة فيكوف وتقييميا، ومعرفة كيفية تطبيقيا، فضاًل عف ربط المعمومات الجديدة بالمعموم
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التعمـ ذا معنى بفعؿ التكامؿ واالندماج بيف المعرفة الجديدة والسابقة الذي يؤدي إلى استيعاب 
 (.2009:274أفضؿ لممادة المدروسة.)عطية،

 :Smart Thinking . التفكير الذكي2

يمارس اإلنساف ميارات تفكير متنوعة ومتعددة  تندرج في مستوياتيا مف البسيطة إلى 
مركبة ولعميا جميعًا مف مقومات السموؾ الذكي، وقد ُسمّي العمماء الشخص الذي يمتمكو ال

بالمفكر الذكي )الحاذؽ(؛ فالذكي )الحذاقة( يعني السرعة والسالسة، أو الميارة الحركية التي 
تتصؼ بيا عادة األصابع، اليد، الذراع، وقد تعني في بعض األحياف الميارة في معاممة 

 (.2012:173لجة األمور المستعصية والخروج مف المأزؽ. )الحجازي،الناس ومعا
 ويمكف توضيح أىمية تعميـ الطمبة التفكير الذكي في أنو:

. يعطي لمطالب إحساسًا بالسيطرة الواعية عمى التفكير مما ينعكس عمى تحسيف ٔ
 مستوى أدائو وثقتو بنفسو.

التعميمية وخارجيا ألف أداءاىـ . يساعد الطمبة في نجاحيـ وتقدميـ في المؤسسة ٕ
في الميمات األكاديمية التعميمية واالختبارات المدرسية والمواقؼ الحياتية في أثناء الدراسة 

 وبعد االنتياء منيا ىي نتاجات تفكيرىـ وبموجبيا يتحدد مدى نجاحيـ أو إخفاقيـ.
 . يساعد الطمبة عمى رفع مستوى الكفاية التفكيرية لدييـ.ٖ
أف يحّسف المستوى الدراسي مقرونًا بتعميـ عمميات وميارات التفكير يترتب . يمكف ٗ

 عميو تحصيؿ أعمى كما تقيسو االختبارات النيائية أو الفصمية مقارنة مع تعميـ المحتوى.
. يعطي الطالب اساسًا بالسيطرة الواعية عمى تفكيره، وعندما يقترف ىذا التعميـ مع ٘

لدى المتعمـ شعور بالثقة في النفس في مواجية الميمات تحّسف مستوى التحصيؿ ينمو 
 المدرسية والحياتية.

. يساعد الطالب عمى توظيؼ ما سبؽ أف تعممو في حؿ المشكالت والقضايا التي ٙ
 (.123-2019:124يجابييا قديمًا أو حديثًا. )رزوقي وسييؿ،

حيطو يحتاج لميارة ولكي يكوف المتعمـ مفكرًا ذكيًا ولديو القدرة عمى التفاعؿ مع م
أساسية تتمثؿ بالقدرة عمى توجيو االسئمة الصحيحة وليس البحث عف إيجاد االجوبة. 

(Allen,2004:2.) 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٕٕٙ٘ ) 
 

لذلؾ ينبغي عمى المدرسيف إتباع إستراتيجيات تدريسية ىادفة ومخططة ومدروسة 
بأمس تيدؼ لتنمية ميارات تفكير عميا لدى الطمبة ليكونوا مفكريف منتجيف أذكياء، فيـ 

الحاجة لفرص متنوعة لتطوير واستعماؿ أنماط تفكيرية ورفع أدائيـ عف طريؽ التدريب عمى 
التفكير الجيد فيو يساعدىـ عمى أف يكونوا أكثر دقة ويتمكنوف مف العمؿ عمى حؿ المشكالت 

 (.2005:201بموضوعية بحيث يستطيعوف المشاركة في النقاشات الحرة.)السرور،
( إلى أف الحذاقة والميارة يتـ تعمميا في وقت مبكر جدًا 2005) وأشار كوستا وكاليؾ

( واألنشطة المعقدة Routineمف حياة الفرد، إذ تساعد في إدارة األنشطة الروتينية )
(Complex Activites  وأف تعمميا يحتاج في البداية إلى مجموعة عمميات معرفية بدًء ،)

( أو Repetition( والتكرار )Knowledge) ( والمعرفةAttentionمف عممية االنتباه )
(؛ والحذاقة والميارة ىي نمط غير واٍع في أغمب األحياف في السموؾ practiceالممارسة )

( ويرى بيركنز أف Mentalityالمكتسب عف طريؽ عممية التكرار، ثـ فإنيا تؤسس في العقؿ )
 (.2005:68ة.)كوستا وكاليؾ،الحذاقة نمط مف السموؾ الذكي لمفرد تقوده إلى أفعاؿ إنتاجي

 ويحقؽ التفكير الذكي مجموعة نتاجات لدى األفراد وىي:
. ميؿ األفراد لمتفكير بدقة وعناية بالمشكالت التي تواجييـ في المواقؼ الحياتية ٔ

 المختمفة فيتعمموف السموؾ الذكي واتخاذ القرارات التمقائية في بعض األوقات.
مالئمة الستعماؿ أنماط سموكية معينة أفضؿ مف . يستطيع األفراد إدراؾ فرص ٕ

 غيرىا.
. يفضموف اختيار أنماط السموؾ العقالني الذكي االنتاجي بدؿ مف أنماط أخرى ٖ

 تكوف أقؿ انتاجية، حسب الموقؼ أو المشكمة المطروحة.
. يمتمؾ األفراد القدرة عمى القياـ بأنماط تفكير لمواجية المشكالت أي امتالؾ ٗ
 والقدرات األساسية لتنفيذ السموؾ الذكي في مواقؼ معينة.الميارات 
. يحرص األفراد عمى االلتزاـ بالتفكير العميؽ والرصيف وتعمـ الميارات والمعارؼ ٘

 (.ٖٛ:ٕٛٓٓ)نوفؿ والريماوي،الجديدة باستمرار. 
 مما سبؽ يتبيف أف التفكير الذكي يعني معرفة كيفية:

 ر الرئيسة.فكاالعمؿ بدقة والتعبير عف األ. ٔ
 وضع خطة التواصؿ الخاص بؾ مع األفكار بحيث يمكف فيميا بوضوح.. ٕ
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جزاء الميمة مف فكار قد غطت جميع األجراء تحقيؽ لمعرفة ما إذا كانت األ. إٖ
 الموضوع الخاص بؾ.

 عمؿ إطار أو ىيكؿ إذ تكوف الحقائؽ واألدلة األساسية منطقية.. ٗ
 جؿ إقناع االفراد باالستنتاج الخاص بؾ. أمف  تقديـ األفكار وربطيا معاً . ٘

يجب أف نربط التفكير بالمعرفة والمعمومات، وعمميات التواصؿ مع  فضاًل عف ذلؾ
 في: الذكيويمكف أف يساعد التفكير  ؛فكار، سواء بشكؿ كتابي أو كالمياأل

 لييا الفرد.إمعرفة أيف وكيؼ يمكف البحث عف المعمومات التي يحتاج  .ٔ
 فيـ تمؾ المعمومات وعالقتيا بالعمؿ الخاص بالفرد. .ٕ
 تحديد المعمومات ذات الصمة بالموضوع وغير ذلؾ.. ٖ
       مشكمة ما .  تحديد متى يحتاج الفرد إلى معرفة المزيد مف المعمومات لفيـ .ٗ

                                                     (Allen, 2004:1- 2) 
 التفكير الذكي بالسمات اآلتية: ويتميز ذو

نسب لشرح األسئمة أو ف ىناؾ حاجة إلى اختيار ميارات التفكير األأيدرؾ . ٔ
 القضايا المعقدة.

ينظـ ويراقب تفكيره  والتغيرات التي تحدث في التفكير، ويتعامؿ مع  طرًؽ مختمفة . ٕ
 لدراسة المشكالت.

يقيـ تأثير االلتزاـ الخاص والعواطؼ عمى تفكيرىـ كما يحدد ما يجعؿ التفكير . ٖ
 سياًل أو صعًبا. 

يقيـ استراتيجيات مناسبة لمساعدة تفكيرىـ، ويعمؿ الروابط بيف األفكار والخبرات . ٗ
 والعواطؼ.
يسعى إلى التحقؽ مف صحة المعمومات ودقتيا ، ويتنبو إلى األخطاء . ٘

 والتناقضات.
 يدرؾ تحديات االفتراضات، واختبار األفكار والبحث عف األدلة واألمثمة.. ٙ
 يدرس بعناية مجموعة مف العوامؿ واآلراء قبؿ التعميـ.. ٚ
 يطرح أسئمة عمى اآلخريف وعمى أنفسيـ ، ويسعى لمحصوؿ عمى إجابات.. ٛ
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 الذىفؿ كما يمكف أف يكوف منفتح يبحث عف وجيات نظر بديمة واألفكار والحمو . ٜ
                                                  (Jeni & Lesley Wing,2009  :11  ) 

جراءاتو:  منيجية البحث وا 
 متطمبات البحث:

اتبع الباحث الخطوات اآلتية في بناء التصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما 
التنفيذ، ومرحمة التقويـ، مع استعماؿ وراء المعرفة: مرحمة التحميؿ، ومرحمة التصميـ، ومرحمة 
 التغذية الراجعة مع كؿ مرحمة؛ وفيما يأتي عرض ذلؾ:

 تشمؿ ىذه المرحمة: أواًل: مرحمة التحميؿ:
التعميمية الخاصة بتدريس مادة  األىداؼتتمثؿ ب . تحديد األىداؼ التعميمية:8

ربية العراقية / المديرية الرياضيات لمصؼ السادس العممي التطبيقي الموضوعة مف وزارة الت
التعميمية التي تخص مادة الفصؿ الدراسي  األىداؼالعامة لممناىج، واعتمد الباحث عمى 

 موضوع البحث فحسب. األوؿ
تمثمت المادة التعميمية بمادة الفصؿ الدراسي . تحديد المادة التعميمية وتحميميا: 2

 األربعةيقي المتمثمة بالفصوؿ مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس العممي التطب األوؿ
 )الموغاريتمات، المتتابعات، القطوع المخروطية، الدواؿ الدائرية( وما تتضمنو مف موضوعات.

ثـ حّمؿ الباحث المحتوى التعميمي إلى مفاىيـ رئيسة وتعميمات وميارات ومسائؿ 
توى الوحدة رياضية يتضمنو المحتوى سواء كاف ذلؾ عمى مستوى الكتاب المدرسي أـ عمى مس

أـ عمى مستوى الدرس الواحد عندما يكوف اليدؼ التخطيط بعيد المدى، أو التخطيط لتدريس 
 وحدة أو لتدريس درس واحد.

تـ تحديد طالب الصؼ السادس العممي التطبيقي في . تحديد الفئة المستيدفة: 3
 ـ(.2018-2019والثانوية الصباحية في محافظة األنبار لمعاـ الدراسي ) اإلعداديةالمدارس 
خصائص الطالب ىي عوامؿ تتصؿ بالصفات  . تحميؿ خصائص الطالب:4

الشخصية واالجتماعية لألفراد، وتـ التعّرؼ عمى خصائص عدة يمكف اف تؤثر في نتائج 
رات المتمثمة في )الُعمر، التجربة وىي: إجراء التكافؤ بيف المجموعتيف في بعض المتغي

 والذكاء، واختبار معمومات سابقة(.
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ال بّد مف التعّرؼ عمى حاجات المتعمميف وال سيما في . تحميؿ الحاجات التعميمية: 5
المادة الدراسية التي يتـ تعميميا لمطالب مف أجؿ مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ، لذلؾ تـ 

طريؽ وجيتي نظر إحداىا خاصة بالطالب  التعرؼ إلى حاجات الطالب التعميمية عف
 خاصة بالمدرسيف وكاآلتي: واألخرى

وزع الباحث استبانة لمحاجات التعميمية عمى طالب مف  أ. وجية نظر الطالب:
السادس العممي التطبيقي )المؤجميف( في مدارس ثانوية الرمادي لمبنيف، وثانوية فمسطيف 

 ( فقرات اإلجابة عنيا6، وشممت االستبانة )(40دىـ )لمبنيف، وثانوية الشموخ لمبنيف، وبمغ عد
( لكؿ إجابة كال وذلؾ لمتعّرؼ عمى 0( لكؿ إجابة نعـ و)1بنعـ أو كال، وتـ إعطاء درجة )

 الحاجات )الصعوبات( التي واجيت الطالب في أثناء دراستيـ.
وّجو الباحث استبانة استطالعية لعينة مف مدرسي  ب. وجية نظر المدرسيف:

( إلبداء رأييـ بالحاجات والصعوبات التعميمية التي تواجييـ عند 15الرياضيات بمغ عددىـ )
 تدريسيـ الرياضيات، وبعد تحميؿ االستبانة تـ تحديد الحاجات التعميمية.

 يتـ في ىذه المرحمة:ثانيًا: مرحمة التصميـ: 
( ىدفًا سموكيًا توزعت بيف الفصوؿ 120صاغ الباحث ) السموكية:. صوغ األىداؼ 8

األربعة لمحتوى البحث، وبيف المستويات الستة لتصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي )التذكر، الفيـ، 
 التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، التقويـ(.

اعتمد الباحث التسمسؿ المنظـ لمحتوى مادة . تنظيـ المحتوى التعميمي: ٕ
الرياضيات المعتمد مف قبؿ وزارة التربية، وتـ توزيع الفصوؿ المحددة سابقًا )عممًا أنو خمس 

 دروس في األسبوع لمادة الرياضيات(، كما تـ تعويض أياـ العطؿ.
تضمف اختيار أربع إستراتيجيات مف إستراتيجيات ما وراء . تييئة متطمبات البحث: 3

إلستراتيجية العكسية، إستراتيجية الجودة الشاممة، المعرفة ىي: )إستراتيجية القولبة، ا
إستراتيجية التخطيط(؛ كما تـ اختيار األنشطة والوسائؿ التعميمية التي يعتقد الباحث أنيا 

 تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس، ووسائؿ التقويـ مع إعداد الخطط التدريسية. 
يؿ والتفكير الذكي( يتطمب البحث بناء اختباري )التحص. بناء أدوات البحث: 4

بوصفيما أداة لمتقويـ النيائي لمتعرؼ عمى أثر التصميـ التعميمي في التحصيؿ والتفكير 
 الذكي؛ وفيما يأتي عرض ذلؾ:
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بعد تحديد ىدؼ االختبار وتحميؿ  :Achievement Testاختبار التحصيؿ أ. 
ضوعات الفصوؿ األربعة محتوى المادة العممية، أعّد الباحث جدواًل لممواصفات تمثمت فيو مو 

األولى مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس العممي التطبيقي التي ستدّرس في الفصؿ 
الدراسي األوؿ، ومستويات األىداؼ السموكية ضمف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو 

(Bloom( وقد بمغ عدد فقرات االختبار بصورتو األولية ،)فقرة موضوعية مف نوع 50 )
عدد( ذي أربعة بدائؿ فقط بديؿ واحد صحيح، ويعد ىذا النوع مف فقرات )اختيار مف مت

االختبارات بوصفو أكثر األنواع مرونة، وتتميز في قياس معمومات الطالب المتنوعة في 
؛ ثـ وضع الباحث تعميمات االختبار وكيفية (2019:97مستويات معرفية مختمفة .)عالـ،
 اإلجابة عميو ومثاؿ يوضح ذلؾ.

 تحقؽ الباحث مف نوعيف مف صدؽ: :ختبارصدؽ اال
 عف طريؽتـ التحقؽ منو يعد أحد مؤشرات صدؽ المحتوى، و  ي:الصدؽ الظاىر  *

مختصيف في الرياضيات وطرائؽ تدريسيا، وقد عرض االختبار عمى مجموعة محكميف 
َعّدت جميع وعميو ، تعديالت طفيفةمع إجراء ( %90حصمت الفقرات عمى أتفاؽ أكثر مف )

 فقرات االختبار صادقة.
أعّد الباحث فقرات االختبار عمى وفؽ جدوؿ المواصفات الذي : . صدؽ المحتوى2

يعد مؤشرًا مف مؤشرات صدؽ المحتوى، ويشير إلى عدد الفقرات في كؿ خمية مف الخاليا، 
فضاًل عف األىداؼ والمحتوى المراد تغطيتيا عف طريؽ ىذه الفقرات.)المنيزؿ 

 (.157-2020:158والعتوـ،
االختبار عمى عينة طّبؽ الباحث  :"وضوح الفقرات" األوؿ التطبيؽ االستطالعي
مدرسة في  السادس العممي التطبيقي( طالبًا مف طالب 25استطالعية أولية مؤلفة مف )

وتبيف بالتعاوف مع إدارة المدرسة وُمدرس مادة الرياضيات،  إعدادية الزيتوف النموذجية لمبنيف
وأف متوسط الوقت المستغرؽ فقرات االختبار وتعميمات اإلجابة عنو كانت واضحة، أف كؿ 

 ( دقيقة.45لإلجابة عف االختبار )
طّبؽ الباحث االختبار  التطبيؽ االستطالعي الثاني " التحميؿ اإلحصائي لمفقرات":

ثـ رتبت ( طالبًا، ثـ ُصحَّحت إجاباتيـ 60عمى عينة عشوائية استطالعية ثانية تكونت مف )
(، 30الدرجات تنازليًا؛ وتـ توزيع العينة إلى مجموعتيف: مجموعة ُعميا عدد طالبيا )
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(؛ وقد اشارت أدبيات إلى أفضمية توزيع الدرجات نفسيا إلى 30ومجموعة ُدنيا عدد طالبيا )
( ُدنيا السيما في االختبارات الصفية، إذ ُتعطي ىذه النسبة أعمى %50( ُعميا و )50%)

ُحِسَب مستوى الصعوبة وقوة ؛ ثـ (2011:122لمفقرة إذا كاف التوزيع متساويًا. )عودة،تمييز 
 لكؿ فقرة عمى النحو اآلتي: وفعالية البدائؿ التمييز

معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات  حسب الباحث: معامؿ الصعوبة لمفقرة أ.
مقبولة إذا تراوح مدى وُتعد فقرات االختبار ، (0.61 -0.32) بيف وقد تراوحاالختبار 

أف فقرات االختبار مقبولة ومعامؿ  أي (؛2020:282)ممحـ، (0.75-0.20) صعوبتيا بيف
 صعوبتيا مناسبًا.

-0.43) بيف وقد تراوحتمييز الفقرة  مؿالباحث معا حسب: معامؿ تمييز الفقرة ب.
أو  (%40)ُتعد الفقرة جيدة إذا كاف معامؿ قوتيا التمييزية (، و 0.72

 .لذا ُتعد جميع فقرات االختبار جيدة مف حيث قدرتيا التمييزية ،(2019:256أكثر.)عالـ،
بعد تطبيؽ معادلة فعالية البدائؿ ظير أف نتائج جميعيا : فعالية البدائؿ الخاطئة ج.

المستويات  يذو  البكانت سالبة، وىذا يعني أف البدائؿ الخاطئة قد موىت عددًا مف الط
 .دؿ عمى فعاليتيا، وعميو تـ اإلبقاء عمى جميع الفقرات دوف تغييرالضعيفة مما ي

 
 –بطريقة كودر معامؿ ثبات االختبار التحصيمي الباحث حسب  ثبات االختبار:

ألّف فقرات االختبار موضوعية مف نوع اختيار مف متعدد، أْي إّف إجابة  K-R20ريتشاردسوف 
(، وقد بمغ ثبات االختبار 2020:311الطالب عف الفقرة المعينة أما صحيحة أو خاطئة.)ممحـ

( أّف 1999(، وىو معامؿ ثبات جيد، إذ ذكر عودة والخميمي )0.82المستخرج بيذه الطريقة )
 (.1999:367( فأكثر تعد جيدة.)عودة والخميمي،0.60ؿ ثباتيا )االختبارات الذي يبمغ معام

  : Smart Thinking Test ب. اختبار التفكير الذكي
( لمتفكير الذكي والبحث عف اختبارًا أو Markman,2012بعد تبني الباحث تعريؼ )

 دراسة سابقة عف التفكير الذكي لـ يجد أي اختبار أو مقياس، وبعد تحديد ىدؼ االختبار
( فقرة ذات أربعة بدائؿ واحد منيا 30واستشارة مختصيف في طرائؽ التدريس اعّد اختبارًا مف )

صحيح؛ وكانت الفقرات تقيس عمميات )المقارنة، واالستدالؿ، وحؿ المشكالت، واتخاذ القرار، 
 وما وراء المعرفة(.
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وعة بعد إعداد فقرات االختبار عرضو الباحث عمى مجم :االختبار الظاىري صدؽ
وجاءت نتيجة آرائيـ عمى نسبة اتفاؽ أكثر محكميف مختصيف في طرائؽ تدريس الرياضيات؛ 

 دوف إجراء تعديالت عمى الفقرات. (%90) مف
لمتأكد مف وضوح الفقرات طّبؽ  التطبيؽ االستطالعي لالختبار "وضوح الفقرات":

( طالبًا مف طالب الصؼ 20استطالعية أولية مؤلفة مف )الباحث االختبار عمى عينة 
، وأف الفقرات وتعميمات اإلجابة عنو واضحة كؿتبيف أف وقد السادس العممي التطبيقي، 

 ( دقيقة.25متوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة عميو كانت )
إلجراء التحميؿ اإلحصائي التطبيؽ االستطالعي الثاني "التحميؿ اإلحصائي لمفقرات": 

( طالب مف طالب الصؼ 100ر عمى عينة ثانية بمغت )لمفقرات طبؽ الباحث االختبا
، واختار العينتيف المتطرفتيف العميا ححت إجاباتيـ ثـ رتبت تنازلياً صُ السادس العممي التطبيقي 

( 27( مف إجاباتيـ في المجموعتيف العميا والدنيا، وقد بمغ عدد العينة )%27والدنيا بنسبة )
 .والدنياطالبًا في كؿ مف المجموعتيف العميا 

-2.65) بيف وقد تراوحتمييز الفقرة  مؿالباحث معا حسب :معامؿ تمييز الفقرة
( عند درجة حرية 1.98( وىي أكبر مف القيمة الجدولية )0.05( عند مستوى داللة )7.84

(98.) 
2. ) تحقؽ الباحث مف صدؽ بناء االختبار عف طريؽ  :صدؽ البناء أو)المفيـو

يشير إيجاد عالقة ارتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لالختبار، وىذا 
(، 0.67-0.31وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف )، االختبارإلى االتساؽ الداخمي لفقرات 

 .عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية (0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى وىي
خ وقد بمغ ألفا كرونبا تحقؽ الباحث مف ثبات االختبار بطريقة ثبات االختبار:

(0.84.) 
يتـ فييا تنفيذ التصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء  ثالثًا: مرحمة التنفيذ:

 تجربتو عمى عينة البحث األصمية وتشمؿ اآلتي:المعرفة عف طريؽ 
اتبع الباحث خطوات المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة البحث . منيجية البحث: 8
 وأىدافو.
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يـ ذا الضبط الجزئي لمجموعتيف التصم اعتمد الباحث :التصميـ التجريبي. 2
والثانية الضابطة، لكونو أكثر  ةمستقمتيف ذا االختبار البعدي تمثؿ األولى المجموعة التجريبي

 ( يوضح ذلؾ:ٕ، والجدوؿ )مالئمة لظروؼ البحث
 ( التصميـ التجريبي لمجموعتي البحث2جدوؿ )

 االختبار البعدي المتغير التابع المتغير المستقؿ تكافؤ المجموعتيف المجموعة

 التجريبية
 الُعمر الزمني .8
 . اختبار الذكاء2
. اختبار 3

 معمومات  سابقة

تصميـ تعميمي 
عمى وفؽ 
إستراتيجيات ما 

 وراء المعرفة

 . التحػػػصيػػؿ8
. التفكير 2

 الذكي

. اختبار 8
 التحػػػصيػػؿ

. اختبار التفكير 2
 الذكي

 الطريقة االعتيادية الضابطة
تحدد مجتمع البحث بجميع  طالب السادس العممي  :مجتمع البحث وعينتو. 3    

 -التطبيقي في المدارس الثانوية واإلعدادية الحكومية لمدراسات الصباحية في مدينة الرمادي
(؛ واختار الباحث عشوائيًا مدرسة ـ2019-2018مركز محافظة األنبار لمعاـ الدراسي )

ة )ب( لتمثؿ المجموعة التجريبية التي إعدادية الزيتوف لمبنيف إلجراء بحثو، وتـ اختيار شعب
، (34) البياوبمغ عدد طسُتدّرس بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفة 

 البياوبمغ عدد طوالشعبة )أ( لتمثؿ المجموعة الضابطة التي سُتدّرس بالطريقة االعتيادية 
أصبح المجموع النيائي و  ،(5) ـددىالبالغ عإحصائيًا فقط  يفالراسب البالط؛ واستبعاد (35)

 يوضح ذلؾ. (3الجدوؿ )و  ،(64) بحثعينة ال البلط
 البحث عمى المجموعتيف مى( توزيع أفراد ع3جدوؿ )

عدد الطالب قبؿ  الشعبة المجموعة
 االستبعاد

الطالب 
 الراسبوف

عدد الطالب بعد 
 االستبعاد

 31 3 34 ب التجريبية
 33 2 35 أ الضابطة
 64 5 69 المجموع
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 مف أساليب معالجة المتغيرات وضبطيا:. إجراءات الضبط: 4
كما في إحصائيًا  فمجموعتيالكافأ الباحث بيف طالب  تكافؤ مجموعتي البحث:أ. 

 :متغيرات في( 4جدوؿ )
إذ تـ حسابو مف تاريخ الميالد إلى غاية : لعمر الزمني محسوبًا باألشيرا* 

 التجربة.وىو تاريخ بدء  (3/10/2018)
نمسوف( لمقدرة العقمية المقنف  –طبؽ الباحث اختبار)ىنموف  :الذكاءاختبار درجة * 

( فقرة 65مف ) (، المتكّوف2010عمى البيئة العراقية لممرحمة اإلعدادية مف قبؿ )السوداني،
موضوعية مف نوع "اختيار مف متعدد" ذات الخمسة بدائؿ، عمى طالب عينة البحث، وقد 

درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة الخاطئة أو المتروكة، أي أعمى درجة ُأعطيت 
 (.0(، وأدنى درجة )65عمى االختبار )

( فقرة موضوعية مف نوع اختيار 20تضمف االختبار )* اختبار معمومات سابقة: 
مف متعدد، وقد عرض مجموعة محكميف مختصيف في الرياضيات وطرائؽ تدريسيا، ثـ تـ 

 بيقو عمى عينة البحث.تط
 ( نتائج االختبار التائي لممتغيرات الثالثة لطالب مجموعتي البحث4جدوؿ )

 العدد المجموعة المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ؼ 

 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 
 الجدولية المحسوبة 0.05

الُعمر 
 الزمني
Aga 

 6.77 219.06 31 التجريبية

62 

0.240 

2.000 

 غير دالة
 6.24 218.67 33 الضابطة

 اختبار
 الذكاء

 4.61 31.19 31 التجريبية
 غير دالة 1.225

 4.27 29.83 33 الضابطة

اختبار 
معمومات 

سابقة في 
 الرياضيات

 3.11 12.44 31 التجريبية

 غير دالة 0.788
 2.94 11.92 33 الضابطة
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 تتمثؿ في: ضبط المتغيرات غير التجريبية: ب.
 كانت مدة التجربة متساوية لطالب مجموعتي البحث. * مدة التجربة:

كانت األداتيف نفسيما لطالب مجموعتي البحث ىما اختباري  * أدوات القياس:
 )التحصيؿ والتفكير الذكي(

تمثمت المادة الدراسية بالفصوؿ األربعة مف كتاب الرياضيات  * المادة الدراسية:
)الموغاريتمات، المتتابعات، القطوع المخروطية،  لمصؼ السادس العممي التطبيقي، وىي:

 .الدواؿ الدائرية(
دّرس الباحث نفسو طالب مجموعتي البحث لمحفاظ عمى الموضوعية  * المدرس:

 والدقة في نتائج البحث.
لـ يترؾ أي طالب مف طالب مجموعتي البحث الدواـ لمدة  التجريبي:* االندثار 

 طويمة، ما عدا حاالت تغيب بنسبة ضئيمة جدًا ومتساوية تقريبًا بيف مجموعتي البحث.
إف نظاـ المدرسة ىو نظاـ الصفوؼ الثابتة، إذ لكؿ صؼ وشعبة * البيئة الصفية: 

نارة والتيوية ونوعية المقاعد وحجميا صؼ دراسي متساوي في المساحة وعدد الشبابيؾ واإل
 ونوعية السبورات.

( دروس في األسبوع لكؿ مجموعة، بعد تنظيمو 5درس الباحث )* جدوؿ الدروس: 
 . لمجدوؿ ليضمف تكافؤ الوقت المخصص لمدروس وبوقت متقارب باالتفاؽ مع إدارة المدرسة

 اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية:ج. تطبيؽ التجربة: 
 بيف طالب مجموعتي البحث قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة. * كافأ

* دّرس الباحث طالب مجموعتي البحث، وذلؾ بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ 
إستراتيجيات ما وراء المعرفة لطالب المجموعة التجريبية، وبالطريقة االعتيادية لطالب 

 المجموعة الضابطة.
 في أثناء مدة التجربة. * لـ يسمح بانتقاؿ الطالب بيف مجموعتي البحث

 تتـ ىذه المرحمة في إجراء ثالثة أنواع مف التقويـ: رابعًا: مرحمة التقويـ:
. التقويـ التمييدي: يتـ التقويـ التمييدي قبؿ البدء بعممية التدريس، واليدؼ منو ٔ

تشخيص مواطف الضعؼ ومواطف القوة عند الطالب بيدؼ وضع العالج المناسب لمواطف 
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 –)ىنموف الضعؼ، لذلؾ طّبؽ الباحث اختبار معمومات سابقة في الرياضيات، واختبار 
 بدء بتطبيؽ التجربة مف أجؿ التحقؽ مف تكافئ المجموعتيف.قبؿ ال نمسوف( لمقدرة العقمية

. التقويـ البنائي )التكويني(: ىو التقويـ الذي يرافؽ عممية التعميـ مف بدايتيا وحتى ٕ
نيايتيا، ويتخمؿ أنواع األنشطة المختمفة لتحديد درجة تقدـ الطالب نحو األىداؼ التعميمية 

سار العممية التعميمية وتحسينيا، وتـ االعتماد ودرجة فيميـ لمموضوع مف أجؿ تصحيح م
عمى االختبارات اليومية واألسبوعية والشيرية فضاًل عف أوراؽ العمؿ الخاصة بكؿ طالب وما 

 يتخمؿ ذلؾ مف حوار ومناقشة بيف الطالب.
. التقويـ الختامي )النيائي(: ُيعد التقويـ النيائي مف المراحؿ الميمة في مخطط ٖ

ميمي، ألنو ُيّعد الطريقة التي يتـ التعرؼ بيا عمى مدى تحقيؽ األىداؼ، ثـ مدى التصميـ التع
نجاح العممية التعميمية، وطبؽ الباحث اختباري )التحصيؿ والتفكير الذكي( لقياس المتغيريف 

 التابعيف بوصفيما أداتا لمتقويـ النيائي.
جاؿ تصميـ التعميـ في تكمف أىمية التغذية الراجعة في م خامسًا: التغذية الراجعة:

بمعمومات عف خصائص المتعمـ، ومدى صحة صياغة األىداؼ كونيا تزود المصمـ 
السموكية، ودقة تحميؿ المحتوى التعميمي وتنظيمو، ومدى مالءمة إستراتيجيات التدريس 
لخصائص المتعمـ ولألىداؼ السموكية؛ لذلؾ فيذه المرحمة تتمثؿ بالمراجعة والتعديؿ عمى 

التطبيؽ وبما يعود بالفائدة عمى تطوير التصميـ التعميمي بما يعود بالفائدة عمى  طوؿ مدة
 الطالب.  

استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية المناسبة إلجراءات بحثو الوسائؿ اإلحصائية: 
 (.SPSSالحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ) وتحميؿ نتائجو، فضاًل عف استعمالو برنامج

 :ومناقشتيا البحثعرض نتائج 
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  :التي تنصالفرضية الصفرية األولى لمتحقؽ مف . 1

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرس α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )
ومتوسط درجات بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفة  مادة الرياضيات

 .بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيؿ المادة نفسيا طالب المجموعة الضابطة التي تدرس
لمتحقؽ مف ىذه الفرضية حسب الباحث المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 
لدرجات طالب المجموعتيف عمى اختبار التحصيؿ، ثـ استعمؿ االختبار التائي لعينتيف 
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( يوضح 5رؽ اإلحصائي بيف متوسطي الدرجات، والجدوؿ )مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الف
 ذلؾ:

 ( نتائج اختبار التحصيؿ البعدي لمجموعتي البحث 5جدوؿ )

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة   

 الجدولية المحسوبة 0.05

 5.14 39.66 31 التجريبية
 دالة 2.000 6.194 62

 4.87 31.91 33 الضابطة

يتضح مف الجدوؿ أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالب 
المجموعتيف في اختبار التحصيؿ لصالح طالب المجموعة التجريبية، ويعزو الباحث ىذه 
النتيجة إلى أف بناء التصميـ التعميمي تـ عمى ُأسس ومعايير عممية متبعة في بناء التصاميـ 

ا ومف أىميا التعّرؼ عمى خصائص الطالب، وبناء أنشطة التعميمية وتصميميا وتنفيذى
وميمات تالءـ خصائصيـ وقدراتيـ لغرض تطويرىا، كما أف التغذية الراجعة ساعدتيـ عمى 
فيـ طبيعة معارفيـ وتقييميا وتصحيح ما أخفقوا فيو، وأف تصميـ التعميـ عمى وفؽ 

ف مجموعات تعاونية وبذلؾ تحقؽ مّكنت الطالب مف العمؿ ضم ما وراء المعرفةإستراتيجيات 
شعورىـ باالنتماء إلى المجموعة، ويسعى إلى تعزيزىا لتحقيؽ أىداؼ معرفية مثؿ التحصيؿ، 
كما ساعد التصميـ الطالب عمى أف يبني معنى لما يتعممو في بنيتو المعرفية عف طريؽ 

ما وراء يات التفاوض االجتماعي بيف أعضاء المجموعات التعاونية ووفؽ خطوات إستراتيج
التي ساعدتيـ عمى ربط المعمومات الرياضية الجديدة بالسابقة عمى نحو متسؽ مع  المعرفة

ما وراء المعنى الصحيح؛ كما إف إجراءات التدريس بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات 
ة في جعمت مف الطالب محورًا لعممية التعميـ وىذا ما أكدت عميو االتجاىات الحديث المعرفة

 التدريس.
 مقدار حجـ األثر:

في  ما وراء المعرفةالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات مدى حجـ أثر لمعرفة 
"، إذ إف النتائج المستخرجة مف ىذه المعادلة ²ηالتحصيؿ استخدـ الباحث معادلة "مربع إيتا 
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)أبو  .)الُمتغير التابع(الدليؿ القوي عمى األثر الفعمي لممتغير المستقؿ عمى نتائج البحث 
( وىو حجـ تأثير كبير 0.382)(؛ وقد بمغت قيمة حجـ األثر 2010:442،صادؽحطب و 

(، Cohen,1988(.)Gravetter & Wallnau , 2013: 264حسب معيار كوىيف )
 ( يوضح ذلؾ:6والجدوؿ )

 ²η( قيـ حجـ األثر ومقداره حسب قيمة مربع إيتا 6جدوؿ )
نوع الوسيمة 

 قيـ حجـ األثر ومقداره اإلحصائية

²مربع إيتا 
η 

 فأكثر 0.14 0.06 – 0.14 0.01 – 0.06
 كبير متوسط صغير

 

ال يوجد فرؽ ذو داللة  :التي تنصالفرضية الصفرية الثانية لمتحقؽ مف . 2
( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 ما وراء المعرفةبالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات  الرياضياتمادة التي تدرس 
بالطريقة االعتيادية في  المادة نفسيا ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي تدرس

 التفكير الذكي.
حسب الباحث المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات طالب المجموعتيف 

مؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ عمى اختبار التحصيؿ، ثـ استع
 ( يوضح ذلؾ:7اإلحصائي بيف متوسطي الدرجات، والجدوؿ )

 ( نتائج اختبار التحصيؿ البعدي لمجموعتي البحث 7جدوؿ )

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة   

 الجدولية المحسوبة 0.05

 4.71 23.87 31 التجريبية
 دالة 2.000 5.141 62

 3.96 18.29 33 الضابطة
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يتضح مف الجدوؿ أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالب 
ويعزو الباحث ىذه المجموعتيف في اختبار التفكير الذكي لصالح طالب المجموعة التجريبية، 

ساعد  ما وراء المعرفةالنتيجة إلى أف استعماؿ التصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات 
الطالب عمى تفكيرىـ الذكي عف طريؽ تأكيده عمى فيـ الموضوعات الرياضيات التي 
يدرسونيا لما يقوموف بو مف عمميات عقمية مثؿ حؿ المشكالت واتخاذ القرار واالستدالؿ، كما 
ساعد التصميـ الطالب عمى الوصوؿ إلى المعنى الضمني أو الظاىر لممفاىيـ والتعميمات 
الرياضية بشكؿ صحيح ودقيؽ مما ساعدىـ في إيجاد شبكة مف العالقات واالرتباطات في 
داخؿ الموضوعات الرياضية، كما ساعدتيـ ىذه اإلستراتيجيات عف طريؽ خطواتيا في 

تطمبت منيـ بموغ اليدؼ المنشود وىو الفيـ؛ كما أف  التغمب عمى صعوبات في مواقؼ
وفّر أنواع مف األنشطة واالسئمة والحوارات حوؿ المادة ثـ فسح المجاؿ أماـ الطالب التصميـ 

لمتفكير بما تعمموه، وىذا ما ساعد عمى ظيور فرؽ في اختبار التفكير الذكي لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 مقدار حجـ األثر :
 يف ما وراء المعرفةالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات مقدار حجـ أثر ولمعرفة 
( وىو ذو 0.299وقد بمغ )، "²η "مربع إيتا طّبؽ الباحث معادلة "التفكير الذكيالُمتغير التابع "

 (.6لحجـ األثر كما في جدوؿ ) (Cohen,1988)حجـ تأثير كبير حسب معيار كوىيف 
 ضوء نتائج البحث يمكف استنتاج اآلتي:في االستنتاجات: 

ساعد في  . إف التدريس بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفةٔ
 تحسيف تحصيؿ طالب الصؼ السادس العممي التطبيقي وتفكيرىـ الذكي.

. إف الفيـ الجيد لمموضوعات الرياضياتية يأتي مف تفكير الطالب وقياميـ بعمميات ٕ
 لغرض حؿ مشكمة أو اتخاذ قرار أو استدالؿ.عقمية 

إلى  . أدى التدريس بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ما وراء المعرفةٖ
تحسيف التفكير الذكي لدى الطالب مف حيث التفكير بإيجاد حموؿ لممشكمة المطروحة واتخاذ 

 باألسئمة. أفضؿ القرارات والحموؿ الصحيحة أو إمكانية إعادة ترتيب المعطيات



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٕٖٜٙ ) 
 

خطوات تركز  ما وراء المعرفة ت. تضمف التصميـ التعميمي عمى وفؽ إستراتيجياٗ
جراء التمخيص النيائي لكؿ موضوع  عمى ربط الموضوعات الرياضياتية السابقة بالجديدة، وا 
جراء عمميات المقارنة بيف الموضوعات التي ىي إحدى ميارات التفكير الذكي.  لزيادة الفيـ، وا 

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث: ات:التوصي
. بتوجيو مدرسي الرياضيات ومدرساتيا إلى استخداـ التصميـ التعميمي عمى وفؽ ٔ

ستراتيجيات حديثة تشجع الطمبة عمى التعميـ وتنمية تفكيرىـ،  ما وراء المعرفةإستراتيجيات  ، وا 
عادة النظر في أساليبيـ لمتقويـ، وتضميف اسئمة االختبارات  مستويات الفيـ وتشجيعيـ عمى وا 

 التفكير بطرائؽ مختمفة وجديدة.
. عقد دورات تدريبية في قسـ اإلعداد والتدريب في المديرات العامة لمتربية في ٕ

تدريب مدرسي الرياضيات ومدرساتيا عمى توظيؼ االتجاىات الحديثة في تدريسيـ، وتدريبيـ 
 ي خاصة.عمى تعميـ الطمبة التفكير عامة والتفكير الذك

 استكمااًل لمبحث البحث وتطويرًا لو يقترح الباحث: المقترحات:
 . إجراء دراسة مماثمة لمطالبات ولممرحمة نفسيا لمعرفة النتائج بالنسبة إلى اإلناث.ٔ
في  ما وراء المعرفة. إجراء دراسة فاعمية تصميـ تعميمي عمى وفؽ إستراتيجيات ٕ

 الصؼ السادس العممي التطبيقي في مادة الرياضيات.التحصيؿ والتفكير المنتج لدى طالب 
. إجراء دراسة ارتباطية بيف الفيـ والتفكير الذكي في الرياضيات لدى طالب الصؼ ٖ

 السادس العممي التطبيقي.
 قائمة المصادر

(، مناىج البحث وطرؽ التحميؿ 2010. أبو حطب، فؤاد عبد المطيؼ وصادؽ، آماؿ أحمد )ٔ
 ـ النفسية والتربوية واالجتماعية، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية لمنشر.اإلحصائي في العمو 

 (، عمـ النفس التربوي، عماف، دار المسيرة لمنشر.2020. أبو جادو، صالح محمد )ٕ
(، طرائؽ تدريس العمـو 2019. أمبو سعيدي، عبد اهلل بف خميس والبموشي، سميماف بف محمد )ٖ

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.ٖط)مفاىيـ وتطبيقات عممية(، 
 (، المنيج وطرؽ التدريس، عماف، دار الفكر لمنشر والتوزيع.2011. بدوي، رمضاف مسعد )ٗ
 (، التصميـ التعميمي، عماف، دار اإلعصار الممي لمطباعة.2016. بني حمد، فيصؿ محمد )٘
عربي،  -انكميزي –( معجـ مصطمحات عمـ النفس عربي 2012الحجازي، مدحت عبد الرزاؽ ). ٙ

 دار الكتب العممية.بيروت، 
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(، الجودة الشاممة في المناىج وطرائؽ التدريس، عماف، دار المسيرة 2016. الحريري، رافدة )ٚ
 لمنشر.

 لمنشر. دار المسيرة،عماف،(، التصميـ التعميمي )نظرية وممارسة(2016. الحيمة، محمد محمود )ٛ
 في التدريس وترجمتيا عمميًا، عماف، دار الشروؽ لمنشر. (، النظرية2007. دروزة، فناف نظير )ٜ

(، التفكير وأنماطو، )الجزء الثاني(، بيروت، 2019. رزوقي، رعد ميدي وسييؿ، جميمة عيداف )ٓٔ
 دار الكتب العممية لمنشر.

(، رؤية جديدة في التعمـ والتدريس مف منظور التفكير فوؽ 2009. الرويثي، إيماف محمد أحمد )ٔٔ
 المعرفي، عماف، دار الفكر لمنشر.

 (، عمـ النفس العاـ، عماف، دار المسيرة لمنشر.2014. الريماوي، محمد عودة وآخروف )ٕٔ
 .عالـ الكتب لمنشرالقاىرة، ( تعميـ التفكير، 2003زيتوف، حسف حسيف). ٖٔ
 لمنشر. (، التعمـ والتعميـ الصفي، عماف، دار الفكر1999وآخروف )الزيود، نادر فيمي . ٗٔ
 .دار وائؿ لمنشرعماف، ( تعميـ التفكير في المنيج المدرسي، 2005السرور، ناديا ىايؿ). ٘ٔ
(، اتجاىات حديثة في 2018. سويداف، سعادة حمدي والزىيري، حيدر عبد الكريـ محسف )ٙٔ

 التدريس في ضوء التطور العممي والتكنولوجي، عماف، دار االبتكار لمنشر.
(، التوجيات المعاصرة لمتعميـ والتعمـ النشط في 2018قادر محمد عبد القادر ). السيد، عبد الٚٔ

 القرف الحادي والعشريف )نماذج وتطبيقات عممية(، العيف، دار الكتاب الجامعي لمنشر. 
(، تصميـ التعميـ لممحتوى الرقمي، عماف، دار المسيرة 2019. الشرماف، عاطؼ أبو حميد )ٛٔ

 لمنشر.
(، إستراتيجيات التعميـ والتعمـ في سياؽ ثقافة الجودة "أطر مفاىيمية ونماذج 2017) . عبيد، وليـٜٔ

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.3تطبيقية"، ط
، عدناف يوسؼ وآخروف )ٕٓ (، تنمية ميارات التفكير) نماذج نظرية وتطبيقات 2019. العتـو

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.8عممية(، ط
(، االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفّعاؿ، عماف، دار صفاء 2009. عطية، محسف عمي )ٕٔ

 لمنشر.
(، استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء، عماف، دار 2016. عطية، محسف عمي )ٕٕ

 المناىج لمنشر.
(، التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف، 2009. عفانة، عزو إسماعيؿ والجيش، يوسؼ إبراىيـ )ٖٕ

 عماف، دار الثقافة لمنشر.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٕٙٗٔ ) 
 

ستراتيجيات معالجة 2013. العفوف، نادية حسيف وجميؿ، وسف ماىر )ٕٗ (، التعمـ المعرفي وا 
 المعمومات، عماف، دار المناىج لمنشر.

 ،ٗ(، القياس والتقويـ التربوي في العممية التدريسية، ط2019) عالـ، صالح الديف محمود. ٕ٘
 دار المسيرة لمنشر. عماف،

 .دار األمؿ لمنشرعماف، (، القياس والتقويـ في العممية التدريسية، 2011عودة، أحمد سميماف ) .ٕٙ
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 األىمية بالمممكة العربية السعودية، دار الكتاب التربوي لمنشر، الدماـ.
(، القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس، عماف، دار المسيرة 2020. ممحـ، سامي محمد )ٖٔ
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، عدناف يوسؼ )ٕٖ (، مناىج البحث في العمـو التربوية 2020. المنيزؿ، عبد اهلل فالح والعتـو
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 (1ممحؽ )
 ي التطبيقياستبانة استطالعية لمدرسي الرياضيات ومدرساتيا لمصؼ السادس العمم

 في مشكمة البحث
 ـ/ استبانة 

/ المحترمة.عزيزتي  المدرسة .........................................  /عزيزي المدرس  المحتـر
بو مف خبرة  فولما تتمتعو في تخصص طرائؽ تدريس الرياضيات، الباحث إجراء دراسة عممية  يرـو

 ،تعاونكـ اً شاكر  ةاآلتي ةمئسعف األ عف طريؽ إجابتكـسترشد بآرائكـ يأف  هيسرّ  عممكـودراية في مجاؿ 
 ف اإلجابة لغرض البحث العممي وال داع لكتابة االسـ .أعممًا 

قدرة الفرد عمى التصرؼ بطريقة ذكية عند مواجيتو ألي مشكمة أو موقؼ ما  يعّرؼ التفكير الذكي:
التخيؿ ، و عمميات التفكير المقارنة وتمثموعندما يكوف الحؿ غير متوافر في بنيتو المعرفية، 

 .حؿ المشكالت، اتخاذ القرار وما وراء المعرفةكواالستدالؿ وعمميات تفكير عميا 
(Markman,2012 :272.) 
 كال نعـ الفقرة ت
   لطمبتؾ ؟ تدريسؾفي  ىؿ تستخدـ طرائؽ أو إستراتيجيات حديثة 8
   ىؿ أنت راٍض عف تحصيؿ طمبتؾ ؟ 2
   التفكير الذكي في الدرس ؟ طمبتؾىؿ يمارس  3
  ىؿ تتضمف خططؾ الدراسية لتفكير الذكي، بعد اطالعؾ عمى مفيوـ ا 4
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 تكميؼ الطمبة بممارسة ىذا التفكير ؟
 : أ.ـ.د. حيدر عبد الكريـ محسف الزىيريالباحث        
 (2ممحؽ )

يرـو الباحث إجراء دراسة عممية، ويود منؾ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، عممًا أف  عزيزي الطالب:
 اإلجابة سرية وال يطمع عمييا سوى الباحث وألغراض البحث العممي:

 ( طالبًا، حضر منيـ في المدرسة 30إذا كاف عدد طالب أحد الصفوؼ الدراسية ) سؤاؿ:

 
 

 الطالب الغائبيف ؟ ما عدد، 
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