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Abstract: The study aimed to investigate the impact of the above- cognitive teaching strategy on achievement and creative
thinking among students of the eleventh grade in the Sultanate of Oman, and the study used the semi- experimental
approach. It was implemented in 55 grade 11 students from Um Attiya School (5- 12). They were divided into two groups:
an experimental (27) female student who studied using the post- cognitive teaching strategy and the other control (28)
studied by the traditional method. The study experiment was continued for 4 weeks.
The results of the study showed that the experimental group obtained a total average of (18.58 out of 20) in academic
achievement and (54.34 of 80) in creative thinking; In return for the control's average score of (13.43 out of 20) in academic
achievement and (12.86 out of 80) in creative thinking; There were statistically significant differences between the
arithmetic averages for the performance of students of the experimental and control groups at the level of significance
(0,05) in favor of the experimental group, and the presence of a statistical function in the arithmetic mean of the
experimental group in the pre and post exam (achievement, and creative thinking scale) in favor of the post- attributable to
the teaching strategy Super cognitive.
In the light of the results, the researcher recommended the necessity of including curricula for metacognitive skills and
holding training courses for supervisors and teachers in the field of teaching social studies to learn about the above knowledge teaching strategy in view of its effectiveness in teaching, as the researcher suggested a set of researches in this
field.
Keywords: impact. Super cognitive teaching. Achievement. Creative thinking. Social Studies. Students' atheist ten. Sultanate
of Oman.
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امللخص :هدفت الدراسة إلى تقص ي أثر استراتيجية التدريس فوق املعرفية في التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الحادي
ع شر بسلطنة عمان ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتمثلت األداة في االختبار التحصيلي واختبارات تورانس للتفكير اإلبداعي
تم تطبيقهما على عينة من  55طالبة بمدرسة أم عطية األنصارية للتعليم األساس ي للصفوف ( ) 12 - 5تم تقسيمهن إلى مجموعتين:
تجريبية ( )27طالبة درست باستخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية ،واألخرى ضابطة ( )28درست بالطريقة التقليدية .واستمر
ت طبيق تجربة الدراسة ملدة 4أسابيع  ،وأظهرت نتائج الدراسة حصول املجموعة التجريبية على متوسط كلي بلغ (18.58من  )20في
التحصيل الدراس ي و( 54.34من  )80في التفكير اإلبداعي؛ في مقابل حصول الضابطة على متوسط كلي بلغ (13.43من  )20في التحصيل
الدراس ي و( 12.86من  ) 80في التفكير اإلبداعي؛ وقد تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الحسابية ألداء طالبات املجموعتين
التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة ( )0,05لصالح املجموعة التجريبية ،ووجود دالة إحصائية في املتوسطات الحسابية للمجموعة
التجريبية في امتحاني (التحصيل ،ومقياس التفكير االبداعي) القبلي والبعدي لصالح البعدي تعزى الستراتيجية التدريس فوق املعرفية.
وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة تضمين املناهج ملهارات ما وراء املعرفة وعقد دورات تدريبية للمشرفين واملعلمين في مجال
تدريس الدراسات االجتماعية للتعرف على استراتيجية التدريس فوق املعرفية نظرا لفعاليتها في التدريس ،كما اقترحت الباحثة مجموعة
من البحوث في هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :أثر .التدريس فوق املعرفي .التحصيل .التفكير اإلب داعي .الدراسات االجتماعية .طالبات الحادي عشر .سلطنة عمان.

 1- 1املقدمة وخلفية الدراسة
التفكير والتأمل والتدبر في الكون ومخلوقاته عبادة حث عليها ديننا اإلسالمي الحنيف ،ولقد خاطب القرآن
َ َ
ّ َُ
الكريم في أكثر من موضع أصحاب العقول وأولي األلباب ،ودعى إلى التفكير حيث قال تعالى" :كذ ِل َك ُي ِّبي ُن الل ُه لك ُم
َ َ َّ
ات ل َعل ُك ْم َت َت َف َّك ُرو َن" (البقرة .) 219 ،وحث اإلسالم على التفكير والتأمل ألنه يؤدي إلى محاولة اكتشاف الكون
اآلي ِ
ُ
وتفسير ظواهره وذلك من أجل التعرف على عظمة هللا سبحانه وتعالى وترسيخ عقيدة التوحيد واأللوهية في عقول
ً
إعدادا يجعله
البشر وتنفيذ مهمة استخالف اإلنسان في األرض وتعميرها ،ومن هنا كان من الضروري إعداد اإلنسان
قاد ًرا على التمعن والتفحص والتفكر في شتى مجاالت الحياة .ونبدأ من املدرسة كمؤسسة تساعد على إعداد النشء
ّ
إعدادا سليما ،فمن خالل املدرسة تأتي املناهج وطرق تدريسها كوسيلة من انجح الوسائل التي يمكن من خاللها
تنمية قدرات التفكير العليا ،وخاصة فوق املعرفية.
ً
ونظرا ألهمية التفكير فقد حظي باهتمام الباحثين التربويين ،فقد شهدت البحوث التربوية خالل العقدين
ً
ً
املاضيين تحوال رئيسا في رؤيتها لعمليتي التعليم والتعل م ،وفحوى ذلك االنتقال من التركيز على العوامل الخارجية التي
تؤثر في تعلم املتعلم إلى التركيز على العوامل الداخلية وخاصة ما يحدث في عقل املتعلم مثل معرفته السابقة وسعته
العقلية ونمط معالجته للمعلومات ودافعيته وأنماط تفكيره وكيف يفكر فيما يتعلم وكيفية تعلمه (زيتون.)2003 ،
ً
َّإن املتغيرات املختلفة التي يشهدها العالم في هذه الفترة تؤثر ً
ملموسا على جوانب الحياة كافة ،كما
تأثيرا
ُتلقي بظاللها على املؤسسات التربوية .ومن ثم فإن قطاع التعليم أهم القطاعات التي يعود إليه تربية األجيال
ّ
ّ
وتكيفهم مع متغيرات العصر ،لذا فإن قطاع التربية والتعليم على مستوى
عالمي يشهد الكثير من عمليات التعديل
والتحسين والتطوير (محمد ،) 2013 ،ولقد أدرك قادة التربية والتعليم بعد التقدم الهائل العلمي والتكنلوجي ضرورة
إحداث تغيرات في قطاع التربية؛ مجاراة ملتطلبات العصر الحالي ،وذلك باستخدام ثقافة حوار الحضارات واالطالع
على تجارب األمم والشعوب في مجال التعليم ،واالستفادة من الطرق التي استخدموها في تطوير التعليم ،لذلك فإن
تحقيق الجودة الشاملة في مخرجات التعليم أصبح محور اهتمام مختلف حكومات دول العالم (علي.)2015 ،
ويعد العقل البشري أثمن األشياء التي يمتلكها اإلنسان على اإلطالق ،فاإلنسان مكرم بالعقل ،ومكرم بهذه
القوة اإلدراكية اإلعجازية ،ينمو ،ويتحرك ،ويفكرّ .إنه نعمة ربانية عظيمة اختص هللا بها اإلنسان ّ
وميزه من خاللها
الوحشي ,عبد الرحمن
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ً
عن غيره من سائر املخلوقات األخرى .ولقد أصبحت مهارة التفكير ضرورة لكل فرد في املجتمع املعاصر ،كما ّأن هذه
املهارة ضرور ٌية ُّ
لتكيف الفرد مع مجتمعه ولتحقيق أهدافه وطموحه .ومن حق الفرد ْأن يطور األخير هذه املهارة عند
ً
جميع أفراده حتى يصبح الفرد فاعال في مجتمع متطور ،ويتسنى له املشاركة في تطويره وازدهاره (جمعة.)2016 ،
هذا وتشكل التربية دو ًرا م حور ًيا في حياة األفراد واملجتمعات؛ ً
نظرا ملساهمتها في إعداده ،وفي التغيرات التي
تعصف به ،فهي وسيلة وأداة املجتمعات لإلعداد والبناء على أسس سليمة وراسخة يصبح بعدها قاد ًرا على ممارسة
ً
وثقافيا في ميادين الحياة كافة (دحو وزيتوني،
أدواره املنوطة به في التكيف مع بيئته وقيادة التغيير والتطوير حضارًيا
.)2017
والتربية والتعليم حجر األساس في تطور املجتمعات وتقدمها ،ألدواره الهامة التي يقوم بها في املجال التربوي
والتعليمي ،ويمثل التعليم اإلطار الذي تنبثق منه األساسيات والركائز في نهضة األمم ،فالكثير من الدول التي تطورت
وتقدمت كان التعليم في مقدمة أولويات أدواتها كونه القاطرة التي تسير باملجتمع نحو آفاق التعلم والتطور (السلمي،
 ،) 2017ويأتي تصدر العملية التعليمية في منظومة االستراتيجيات التنموية ً
نظرا الرتباطها الوثيق بالعنصر البشري،
َ َّ
والذي شكل مع إصالح التعليم األولويات الحاسمة في الكثير من الدول مثل سنغافورة ،وماليزيا ،وكوريا الجنوبية،
وأمريكا ،وغيرها من البلدان (الشديفات.)2017 ،
هذا ولم تعد التربية بمنأى عن هذه التوجهات واالهتمامات من وجهة نظر املفكرين التربويين ،حيث ّإنها هي
من تشكل الحجر األساس في العملية التربوية ،خاصة في ظل التزاماتها وأدوارها في رسم الطرق واملعالم ووضع الخطط
ً
املنوطة بالعملية التعليمية ،وتسهيل السبل واإلمكانيات لكافة العاملين في املجال التربوي ،أمال في الوصول إلى
األهداف املشتركة في الوقت املحدد ،إضافة إلى ذلك فإن العملية التعليمية تضع الوسائل التي تحقق الجودة فيما
يتعلق بمراقبة األعمال ،ومتابعة النتائج ذات الصلة باألعمال ،مما يساعد في ترتيب التنظيمات والنشاطات
والتشريعات وإعادة تشكيلها إن لزم األمر ،إضافة إلى دورهم في اعتماد األساليب التنفيذية التي قد تساهم في تحقق
األهداف املرجوة ،خاصة مع دور امل هارات فوق املعرفية في تطوير األداء والحفا على جودة العاملين باملنظومة
التعليمية (الكندي.)2014 ،
وال ّ
شك أن اإلنسان في حاجة إلى تعلم طرق وأساليب التفكير والتدريب على مستوياته ومهاراته مثل حاجته
لتعلم كيف يتكلم ،وكيف يعامل الناس وكيف يواجه الحياة اليومية ،وتعد املدرسة من أهم املؤسسات التي يتم
وفعالية ّ
ّ
صفية عبر وسائط مختلفة (أصالن ،)2015 ،وملا
تدريب األفراد فيها ،وذلك بما تقدمه من خبرات وأنشطة
كان التفكير يمثل ذروة سنام العمليات العقلية ،فإن التربية ال تستطيع تجاهله ،ويصبح ً
لزاما على املربين بذل أقص ى
الجهود التربوية املالئمة لتنمية عملية التفكير ،وبما ّأن عملية التفكير تشمل املجاالت كافة ،فال يستطيع أحد أن
يزعم بأن التفكير ِح ً
كرا على مستوى تدريس ّي معين دون غيره ،ويمكن أن توظف التربية املقررات الدراسية ،وأن
ّ
تسخر عناصر املنهج كلها لتنمية عملية التفكير لدى الط الب؛ ألن التفكير هدف تربو ّي أساس ّي يسهم في تحقيقه
محتوى املقرر في كل فرع من فروع املعرفة ،وللطريقة التربوية ً
أيضا دو ٌر ال ً
غنى عنه في عملية التفكر ،فاملعلم الذي
ال يهتم إال بالحفظ األصم يصيب التفكير إصابة قاتلة ،واملعلم الذي ييهئ للطالب ً
جوا يسوده االطمئنان النفس ي يزيد
من قدرتهم على التفكير (الحارثي.)2014 ،
ّ
ولقد أثبتت دراسة (الجراح وعبيدات ) 2012 ،أهمية التفكير فوق املعرفي في التعلم الفعال على املستوى
النظري والتطبيقي ،حيث إنه يعد ً
جزءا من قدرات التفكير العليا ،وفي مجال أبحاث علم النفس املعرفي يعتبر فالفل
العالم الذي ظهر على يديه مصطلح فوق املعرفية في سبعينيات القرن املاض ي .حيث عرف (  )Flavell,1979:10التفكير
فوق املعرفي على ّأنه "املعرفة واملراقبة والسيطرة على النشاطات املعرفية" .كما ورد في (كاظم واخرون .)2017 ،وقد
الوحشي ,عبد الرحمن

()30

أثر استراتيجية فوق المعرفية في التحصيل والتفكير اإلبداعي
في الدراسات االجتماعية

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد الحادي واألربعون ــ نوفمبر 2020م

أشار عبد القادر ( ) 2013إلى ّأن التفكير فوق ا ملعرفي يعبر عن الوعي الفردي الذي يتمثل في السلوكيات الذكية عن
املحاوالت الساعية إلى معالجة املعلومات ،والسيطرة على جميع نشاطات التفكير التي تستهدف إيجاد الحلول ملشكلة
ما.
أن التفكير مهارة يمكن ممارستها وتنميتها في مراحل الطفولة املبكرة ،وهي قابلة للتعلم .وذلك بإتاحة الفرص
املالئمة للمتعلمين ملمارسة مهارة التفكير وتحفيزهم عليها ،كما أن مهارة التفكير ال تختلف عن أية مهارة أخرى فهي
تتطور بالتدريس واملمارسة والتعلم (هيالت .) 2007 ،ويسعى التعليم ّ
الفعال املتمركز حول التفكير إلى تحقيق هدفين
تربويين كبيرين ،يتمثل ا ألول منهما في االستخدام األمثل واألكثر فعالية للمعرفة بأنواعها ،في حين يتمثل الثاني في
مساعدة الطلبة على أن يصبحوا متعلمين تقودهم مهاراتهم وتعليماتهم الذاتية (سعادة.)2003 ،
وعرف الطيب ( ) 21 ،2006التفكير بأنه "عبارة عن عملية معرفية أو فعل عقلي ُتكتسب به املعرفة ،ويجمع
ً
ً
بين كونه جهدا مركبا وخبرة إبداعية" .ولهذا يعرف أبو جادو ،ونوفل ( ) 77 ،2007التفكير بأنه "عملية عقلية نقوم بها
من أجل جمع املعلومات وحفظها أو تخزينها ،وذلك من خالل إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى
استنتاجات وصنع القرارات" .ويورد دي بونو املشار إليه في الصارمي ( ) 14 ،2004في تعريفه إلى بعض آثار التفكير أو
مهاراته حيث عرفه بأنه "التقص ي املدروس للخبرة من أجل غرض ما قد يكون الفهم أو اتخاذ القرارات أو حل
املشكالت" .أما قطامي ( ) 2004فتحدد هذا األثر بحل املشكالت فالتفكير ما يحدث عندما يحل أحد مشكلة.
إن التفكير مهارة وليست استراتيجية للتدريس ،ولكن هي مهارة تنمى ببلورتها على شكل استراتيجية،
باستخدام أساليب تدريسية خاصة لتنمية مهارات التفكير ،ويتضمن تعلم مهارة التفكير تعلم عمليات ذهنية
ومناسبة ومستوى استخدامها ،إذ إن استخدام املهارة يتم عادة وفق مستويات ،ويحدد املستويات درجة السيطرة
الذهنية على هذه األدوات (قطامي .) 2004 ،ويمكن تعلم هذه املهارة في املجتمع املدرس ي وذلك ألنه أكثر البيئات التي
يمكن أن تؤثر على معارف ومهارات واتجاهات وتنمية استراتيجيات التفكير في البيئة املدرسية ،كذلك يعود السبب في
أن هذه الفترة العمرية من حياة اإلنسان التي يقضيها في املدرسة هي أكثر املراحل العمرية التي يمكن أن تتشكل فيها
شخصية اإلنسان ،ويمكن أيضا أن تطبق في العلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية والدراسات االجتماعية على حد
سواء.
تؤكد نظرية بياجيه بأن الطالب فيما بعد سن السابعة من أعمارهم يتمكنون من ممارسة النشاطات
بمجال التفكير في طرق التفكير ،والحظ بياجيه أن التفكير ّ
املوجه نحو الهدف يظهر لدى األطفال قبل سن السابعة،
حسن من العمليات العقلية لديهم وبالتالي ُي ّ
لذا فإن التدريب في مجال التفكير املوجه لألطفال ُي ِّ
حسن من تعلمهم
املدرس ي ،كما أن العملية التعليمية أصبحت اليوم بحاجة إلى الكثير من التخطيط ولم يعد الهدف األساس ي للمعلم
هو زيادة كمية املعلومات لدى الطلبة بل أصبح هدفه إتاحة الفرصة لطالبه الكتشاف تلك املعلومات كل حسب
قدرته الذهنية ،وبالتالي يجب على املعلم أن يدرك العمليات العقلية ألي مادة جديدة يقوم بتدريسها كما يجب أن
ييهئ لطالبه الفرص التعليمية املناسبة التي تنسجم مع تفكيرهم (محمد.)2008 ،
ونظرا لندرة البحوث والدراسات السابقة في مجال التفكير فوق املعرفي (ما وراء املعرفة) في السلطنة فقد
ارتأت الباحثة أن يكون موضوع دراستها في استراتيجية التدريس فوق املعرفية كاستراتيجية تدريس في مادة الدراسات
االجتماعية وذلك ألن مهارات التفكير فوق املعرفية ليست مهمة فقط في الحياة املدرسية والتحصيل الدراس ي
فحسب ،بل تشمل أهميتها جميع مناحي الحياة .فعلى سبيل املثال يرى (أبو جادو ،ونوفل )2007 ،أنه من الضروري
ً
أن يكون الطالب ّ
الفعال شخصا تعلم كيف يتعلم ،وأن هذا الطالب يجب أن يعرف املراحل في عملية التعلم ويفهم

الوحشي ,عبد الرحمن
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أفضل مناهجها وهو شخص قادر على أن يفهم معيقات تعلمه ،ومن ثم لديه القدرة على التغلب على هذه املعيقات،
وفي الوقت نفسه قادر على التعلم من خارج وظيفة التعلم إلى داخل موقف الوظيفة.
وتبدو الحاجة إلى تعلم التفكير فوق املعرفي في معظم املواد الدراسية ومنها الدراسات االجتماعية ،خاصة إذا
علمنا أن املتعلمين ال يستطيعون تذكر األحداث والقضايا لقصور الطرائق التقليدية التي درسوا بها والتي تقوم على
التلقين وخاصة األحداث التاريخية وحفظها (هيالت .) 2007 ،وفي هذا تناقض مع تهدف إليه الدراسات االجتماعية
من تطوير لقدرات املتعلمين وإثارة تفكيرهم اإلبداعي ،وحفزهم على املشاركة بفاعلية في مجمل القضايا ،واألحداث
الجارية وتمكين املتعلم من اتخاذ موقف من مجمل القضايا واألحداث ونتيجة لذلك بدأت بالظهور حركات نشطة
تدعو للكف من النظر إلى املحتوى على أنه حقائق ثابتة مسلم بها ،واالهتمام بتعليم املتعلم والعمل على تطوير
القدرات العقلية عند املتعلمين وذلك بطريقة تثير املتعلم وتدربه على التفكير (السرور.)2005 ،
وعلى الرغم من اختالف الدراسات السابقة وتنوعها ،سواء تلك التي استخدمت التفكير فيما وراء املعرفة
ً
كاستراتيجية تدريس أو استخدامها كمهارة يتم تطبيقها عن طريق برنامج ،إال أنها جميعا اتفقت على تفوق هذه
االستراتيجية في تنمية مستويات عليا من عمليات التفكير.
وبما أن التفكير فوق املعرفي يعد استراتيجية حديثة في عملية تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم ما
بعد األساس ي فإن الدراسة الحالية تهدف إلى تقص ي فاعلية هذه االستراتيجية في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي في
ً
الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف الحادي عشر في سلطنة عمان .ونظرا لقلة الدراسات في هذا املوضوع
بالسلطنة ،تأتي هذه الدراسة لتؤكد على أهمية االستراتيجية فوق معرفية في تنمية عمليات التفكير العليا لدى
الطلبة بتوجيه من املعلم في تنمية مهارات تفكيرية عليا تمكنهم من وضع أهداف ومتابعة تطور انجازهم وتقييمه
ً
ذاتيا فيعمل ذلك على ارتفاع املستوى التحصيلي لديهم في مادة الدراسات االجتماعية.
 2 - 1مشكلة الدراسة
يرى (عطويّ ) 2013 ،
بأن مهارات الفوق املعرفية تساعد على استخدام مهارة االستكشاف وذلك من خالل
أنهم يستكشفون ما يريدون تطويره في العملية التعليمية ،وذلك من خالل قدرتهم على تحليل النظم املنهج املتاحة،
وبعد هذا التحليل يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة أكثر ً
عمقا ،ومن خالل هذه املعرفة يستطيعون أن يخططوا
بشكل صحيح ويراقبوا خططهم ويقيموا أدائهم ،وبذلك يختصر الطالب الكثير من الجهد والوقت إذا كان ً
واعيا
ً
ومدركا إلجراءات تنفيذ العملية التعليمية ،وهذا ما يسعى إليه النظام التعليمي في عمان.
ويؤكد (عبدالعزيز ) 2013 ،أهمية "التفكير ما وراء املعرفي" وفاعليته في العملية التربوية الذي يسعى إلى
تحقيق أمور عدة ،منها تمكين الطالب من إعداد خطة عمل في أدائهم ملدة زمنية معينة ،ثم التعمق فيها ومتابعتها
عند إكمالها ،كما يجعل عملية إصدار أحكام مؤقتة ومتقاربة وتقييم خطة العمل ،حيث تجعل مهارات فوق املعرفية
ً
للطالب أكثر إدراكا ألفعاله ،ومن ثم تأثيره في اآلخرين ،وفي البيئة التي يعيش فيها ،كما يمكنهم من متابعة الخطط وفي
مرحلة تنفيذها مع العلم بإمكانية عمل التصحيح الالزم عندما يتبين بأن الخطة التي تم إعدادها ال ُتلبي ما كان
ً
متوقعا منها من نتائج إيجابية منتظرة ويعمل على تنمية قدرة الطالب على عملية التقويم الذاتي ،والتي تعد من
العمليات العقلية العليا التي يقوم بها الفرد على تحسين األداء ،كما يسهم في تطوير أداء التعليم الذين لديهم أداء
م نخفض من خالل تحفيز تفكيرهم الكامن والتمكن من تطوير مهارة إنشاء الخرائط املفاهيمية قبيل البدء في التنفيذ.
كما أكد (زارع ) 2017 ،بعض جوانب األهمية التربوية للتفكير ما وراء املعرفة ،مثل تنمية القدرة لدى
الطالب على االنتقاء والتجديد واالبتكار ومواجهة الكم املعر في املتسارع املدعم بالتكنولوجيا ،وتمكين الطالب من
الوحشي ,عبد الرحمن
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توليد األفكار اإلبداعية والوعي بأساليب املعالجة الدماغية ،وتنمية التفكير الناقد والتفكير االبتكاري نتيجة لوعي
الطالب باستراتيجيات التعامل مع املعرفة وقدرته على استخدامها في املواقف املهنية املختلفة ،ومساعدة الطالب في
التحكم في تفكيرهم وتحسين أساليب األداء الوظيفي وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء املواضيع اإلدارية الحديثة.
وهناك العديد من األبحاث والدراسات التي درست العالقة بين "التفكير ما وراء املعرفي" والعديد من
املتغيرات األخرى ومنها الجنس والتخصص ،وقد أشارت دراسة ( )Topca and Yilmaz- Tuzum,2009ودراسة (الغزو،
 .) 2019مما يدل على وجود اهتمام متزايد من الباحثين في مجاالت علم النفس املعرفي والتربوي في البحث عن أفضل
األساليب والطرق التي تدعم نجاح العملية التربوية ،ومن هذه االهتمامات بحثها عن استراتيجيات حديثة
واستخدامها بما يزيد فعالية األداء التعليمي للطالب.
من خالل عمل الباحثتين في امليدان التربوي الحظتا شكوى الطالبات من أسئلة االختبارات ذات املستويات
العقلية العليا مثل :التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وذلك ألنهن اعتدن على نوعية األسئلة املعرفية املباشرة
التي تتطلب الحفظ واالسترجاع مما جعل هذه الطريقة غير مجدية في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالبات.
وقد ورد في توصيات املؤتمر العربي الثالث لرعاية املوهوبين واملتفوقين الذي عقد في عمان األردن بعام
( ) 2003تحت شعار "رعاية املوهوبين واملبدعين أولوية عربية في ع صر العوملة" توصيه االهتمام بقضايا "تعليم
التفكير" بكافة أنواعه والتي تعد أهم عامل في تنمية املواهب ،وتسهم مواد الدراسات االجتماعية بما لها من طبيعة
اجتماعية وإمكانات متعددة في تنمية مهارات التفكير حيث "يعد مدخل التفكير واتخاذ القرار أحد املداخل الكبرى
لتدريس الدراسات االجتماعية ويهدف املعلمون عند استخدام هذا املدخل في تدريس الدراسات االجتماعية إلى
مساعدة الطالب على إتقان مهارة التفكير واتخاذ القرار وتعزيز السلوك االجتماعي املسؤول" (الخضراء.)2005 ،
كما كشفت الكثير من نتائج الدراسات فاعلية استراتيجية التدريس فوق املعرفية في تنمية مهارات التفكير
العليا ،ومن هنا فإن تدريس الدراسات االجتماعية بهذه االستراتيجية قد يسهم إلى حد كبير في تحقيق أغراض هذه
املادة من حيث إدماج املتعلم في التعلم ،وإشغال تفكيره في تمحيص األحداث والقضايا املعاصرة والتفاعل مع قضايا
التاريخ وا لجغرافيا ،وفي الوقت نفسه أكدت نتائج كثير من البحوث أن الدراسات االجتماعية ال تزال تدرس بطريقة
تقليدية تعتمد على الحفظ والتلقين وإهمال لعقل املتعلم (هيالت.)2007 ،
ان االهتمام العالمي بتوجيه التعليم نحو تنمية التفكير دفع العديد من األنظمة التعليمية في املنطقة
العربية للتحرك بهذا االتجاه ،حيث تشير نتائج الدراسات العربية الحديثة إلى ارتفاع نتائج الطلبة في التحصيل
ً
ً
األكاديمي؛ لتصبح مهارات التفكير جزءا مدعما للمناهج وجزء ال يتجزأ من املواد الدراسية (السرور .)2005 ،ومن
خالل اإلحساس بواقع امليدان في مجال طرق تدريس الدراسات االجتماعية وتوصية املؤتمر السابق وتوصيات
ً
الدراسات السابقة وتماشيا مع توجه الواقع التربوي في السلطنة نحو االهتمام بالتفكير جاءت فكرة الدراسة وصياغة
مشكلة الدراسة.
 3- 1أسئلة الدراسة وفرضياتها.
التساؤل الرئيس :ما أثر استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية (التخطيط ،الضبط واملراقبة،
التقويم) في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي ومهاراته (الطالقة واملرونة ،واألصالة) في الدراسات االجتماعية لدى
طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان؟ وينبثق عن السؤال الرئيس أسئلة فرعية هي:
 ما أثر استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية في التحصيل في مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات
الصف الحادي عشر بسلطنة عمان؟
الوحشي ,عبد الرحمن
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 ما أثر استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الحادي
عشر؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0.05≤αبين متوسطي طالبات املجموعة التجريبية في
اختباري (التحصيل ومقياس التفكير اإلبداعي) القبلي والبعدي تعزى إلى استخدام استراتيجية التدريس فوق
املعرفية؟
ولإلجابة عن األسئلة السابقة قامت الباحثة بطرح الفرضيات اآلتية:
ّ
 .1ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.05≤αبين متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية
ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي.
 .2ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ) 0.05≤αبين متوسط درجات طالبات املجموعة الضابطة
ومتوسط درجات املجموعة التجريبية في اختبار مقياس التفكير اإلبداعي القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار
البعدي.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0.05≤αبين متوسطي درجات طالبات املجموعة
التجريبية في اختباري (التحصيل ،ومقياس التفكير اإلبداعي) القبلي والبعدي تعزى إلى استخدام استراتيجية
التدريس فوق املعرفية.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1استقصاء أثر استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية (التخطيط ،املراقبة ،التقويم) في تحصيل طالبات
الصف الحادي عشر في مادة الدراسات االجتماعية مقارنة بالطرق التدريس السائدة عند مستوى (.)0.05≤α
 .2الكشف عن أثر استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية على تنمية التفكير اإلبداعي ومهاراته (الطالقة
واملرونة واألصالة) في مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان عند
مستوى ()0.05≤α
أهمية الدراسة
 .1تعد الدراسة أول دراسة تقدم في السلطنة في مجال االستراتيجية فوق املعرفية كاستراتيجية تدريس في
الدراسات االجتماعية ،في حدود علم الباحثتين ،وبذلك تؤمل الباحثتان أن تفيد على النحو اآلتي:
 .2ستقدم الدراسة نموذجا للمعلمين في كيفية تحضير الدروس باستخدام مهارات استراتيجية التدريس فوق
املعرفية.
 .3قد تسهم الدراسة في تعريف املشرفين التربويين ومعلمي الدراسات االجتماعية في كيفية إدماج مهارات التفكير
فوق املعرفية في تدريس الدراسات االجتماعية بكافة فروعها.
 .4س توفر الدراسة بيانات تجريبية عن فعالية استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية وأثرها في تحصيل
الطلبة ،يمكن االستفادة منها في إجراء دراسات مماثلة في مواد أخرى وصفوف أخرى لباحثين آخرين في
املستقبل.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:
الوحشي ,عبد الرحمن
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الحدود املوضوعية :استراتيجية التدريس فوق املعرفية في التحصيل والتفكير اإلبداعي في الدراسات
االجتماعية
الحدود البشرية :طالبات الصف الحادي عشر في سلطنة عمان
الحدود املكانية :مدرسة أم عطية األنصارية للتعليم األساس ي الصفوف من ( ) 12 - 5التابعة للمديرية العامة
للتربية والتعليم بمنطقة الظاهرة..
الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني 2019/2018

 9 - 1مصطلحات الدراسة
 استراتيجية التدريس فوق املعرفية" :هي مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها املتعلم بهدف تحقيق متطلباتتعلم ما وراء املعرفة وتشمل معرفة طبيعة التعلم وعملياته وأغراضه ،والوعي باإلجراءات واألنشطة التي ينبغي
القيام بها لتحقيق نتيجة معينة ،والتحكم الذاتي في عمليات التعلم وتوجيهها" (علي.)211 ،2006 ،
ً
 oوتعرف الباحثتان استراتيجية التدريس فوق املعرفية إجرائيا لتحقيق أغراض الدراسة على أنها "مجموعة من
اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها املتعلمة بإشراف وتوجيه من املعلمة بهدف تخطيط وتنظيم عملياتها
املعرفية وصياغتها بشكل واضح ومفهوم ومراقبة ومتابعة تنفيذها قبل وأثناء وبعد التعلم ،والقيام بعملية
تقويم نهائي لها بعد االنتهاء من عملية التعلم بما يحقق أهداف التعلم املطلوبة".
 التحصيل :ويعرف بأنه" مدى ما تعلمه الطالب ملا اكتسبوه من خبرات معينة من خالل مقررات دراسية ،ويقاسبالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبارات التحصيلية املعدة لهذا الغرض"( .اللقاني والجمل.)58 ،1999 ،
 oوتعرف الباحثتان التحصيل إجرائيا في هذه الدراسة بأنه مقدار استيعاب الطالبات للمعلومات واملهارات تم
اكتسابها بعد دراسة الوحدة املتضمنة كتاب الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشر ،ويتم قياسه بالدرجة
التي تحصل عليها الطالبة في االختبار التحصيلي املعد لغرض الدراسة.
 التفكير اإلبداعي :يعرفه مطاوع ( ) 12 ،2001بأنه " :قدرة الفرد على االستجابة ملشكلة أو موقف مثير ،وتتميزهذه االستجابات بالطالقة واملرونة واألصالة" .ويقصد بالطالقة قدرة املتعلم على اإلتيان بأكبر عدد من اإلجابات
للمثير الواحد ،ويقصد باملرونة قدرة املتعلم على تغيير وجهته الذهنية ،ويقصد باألصالة حداثة األفكار وندرتها
وعدم شيوعها".
 oأما إجرائيا فتعرفه الباحثتان ألغراض هذه الدراسة :النشاط أو العملية التي يمكن تنميتها بواسطة استراتيجية
التفكير فوق املعرفية وتؤدي إلى إنتاج أفكار متجددة ومبتكرة (الطالقة الفكرية) ،وتتسم باالختالف والتنوع
(املرونة) والجدة (األصالة) ،وتعكس الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار تورانس باستخدام الكلمات
الصورة (أ) مستوى قدرتها اإلبداعية العامة (الطالقة ،املرونة واألصالة).
 الدراس ات االجتماعية :ورد في وثيقة (منهج الدراسات االجتماعية ) 2017 ،تعريف الدراسات االجتماعيةبسلطنة عمان وهو " منهج يترجم طبيعة املعرفة ،ويؤكد وحدتها وتكامل جميع أركانها ،ويؤكد على أسلوب أخذ
املعلومة من مصادرها األصلية ،وتوظيف املعرفة في حياة املتعلم بحيث يستفيد منها في مواجهة املواقف
الحياتية"
 oأما التعريف اإلجرائي للدراسات االجتماعية الذي تعتمده الباحثتان في هذه الدراسة فيقصد به" كتاب
الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشر واملتمثل في مادة هذا وطني في السيرة الحضارية لعمان والتي سوف
تطبق الدراسة عليها".
الوحشي ,عبد الرحمن
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 oالصف الحادي عشر :وتعرفه الباحثتان بأنه املرحلة األولى من التعليم ما بعد األساس ي والذي تليه مباشرة
آخر مرحلة من التعليم ما بعد األساس ي وهو الصف الثاني عشر ،ويهدف إلى االستمرار في تنمية املهارات
األساسية ومهارات العمل والتخطيط املنهي لدى الطالب بما يهيئهم ليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع ،قادرين
على االستفادة من فرص التعليم والتدريب والعمل بعد التعليم املدرس ي.

 - 2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1- 2نشأة التفكير فوق املعرفي
ً
ً
أضافت النظريات املعاصرة حول التعلم أبعادا جديدة إلى امليدان التربوي ،فالباحثون يتحركون بعيدا عن
األفكار التقليدية آخذين طريقهم من السلوكية ( )Behaviorismوالبنائية (  ) Constructivismإلى األفكار الجديدة التي
تعتمد على علم النفس املعرفي ،ونتيجة لهذا التطور ظهرت في السنوات األخيرة نظرية التفكير فوق املعرفي ،معتمدة
ً
أساسا على أعمال بعض الباحثين أمثال جون فالفل ( ) John Flavellالذي قام بتطوير بعض األفكار حول كيفية قيام
املتعلمين بفهم أنفسهم كمتعلمين ،وطبيعة املهمات املعرفية املختلفة ،والكشف عن العمليات الكامنة وراء اكتساب
املعرفة ،وحل املشكالت ،واألداء األكاديمي الفعال وتنمية التفكير اإلبداعي ،ومن ذلك الوقت استمر الباحثون في
محاولة تحديد التفكير فوق املعرفي (  ) Metacognitive Thinkingالتي شابها الغموض نتيجة التداخل بين املعرفة
( )Cognitionوفوق املعرفية )( )Metacognitiveعلي.)2006 ،
وقد تعددت التسميات التي استخدمت للتعبير عنه ومنها :اإلدراك فوق املعرفي ،وإدراك ما وراء املعرفة،
واملعرفة باملعرفة ،وامليتا معرفة ،والتفكير بالتفكير ،والوعي بالتفكير ،وهذه مترادفات ملفهوم ""Metacognition
( .)Reynolds& Wade, 1986
تعددت وجهات النظر التي تناولت مهارات فوق املعرفية من حيث مفهومها وتحديد طبيعتها ،حيث يعرفها
نوالن (  ) Cyril and Raj, 2017,312بأنها "مجموعة من القدرات يستخدمها املديرين ليساعدوا أنفسهم على اتخاذ
القرارات اإلدارية وحل املشكالت وإدارة الصرعات وتتضمن خمس مهارات هي :وضع الهدف  -التخطيط  -املراقبة -
التنظيم – التقويم".
أما (عهد  ) 56 ،2015فترى بـ "أنها مجموعة من الخطوات متصلة األفعال يقوم بها املدير بحيث يكون ً
واعيا
ألسلوب تفكيره ".حيث ّإن أسلوب تفكيره يتضمن التخطيط ،واملراقبة ،والضبط ،والتقييم في أثناء قيامه بحل أي
مشكلة تكفل إليه ،وهذا الضبط يكون عن طريق األسئلة الذاتية التي يستطيع من خاللها مراقبة متى وكيف يستطيع
تحقيق األهداف ،وتقييم خطواته املتبعة من حيث معرفة جوانب القصور فيها وتالفيها.
ويتفق معظم الباحثين السابقين في موضوع التفكير على ّأن املهارات فوق املعرفية تشتمل على ثالث مهارات
رئيسة ،هي :التخطيط ،والضبط املراقبة ،والتقييم .وهي كالتالي:
 التخطيط ()Planning
من أبرز ا لعوامل التي تساعد املتعلم على النجاح هو التخطيط ،وهو ما يميز الخبراء عن املبتدئين في اتباعهم
التخطيط الداخلي للمهام حتى ُيضمن نجاحها ،وو ً
فقا لـ (  ،) Cyril and Raj, 2017يجب اتباع الخطوات التالية لنجاح
عملية التخطيط:
 تحديد الوقت الالزم إلنجاز املهمة. وضع جدول زمني لالستذكار والدراسة وتحديد األولويات فيه.الوحشي ,عبد الرحمن
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 تحديد االحتياجات الالزمة إلنجاز املهمة. تنظيم مواد التعلم ومستلزماته.ّ
ولقد أشار كل من شرو وجراهام (  ) Stolp and Zabrucky, 2017إلى أن القدرة على التخطيط تطور خالل
مرحلة الطفولة واملراهقة وتطور بشكل آلي ما بين 14 - 10سنة ،حيث ّإن املديرين األكبر ً
سنا وذوي الخبرة تكون لديهم
معرفة أكثر حول عملياتهم املعرفية ومعارفهم فوق املعرفية ،وبإمكانهم استخدام هذه املعرفة لتنظيم تعلمهم قبل
البدء بتنفيذ املهمة.
املراقبة والضبط والتحكم ( )Monitoring and Controlling
ويرى املوسوي وثامر (ّ ) 2017
بأن الفرد في هذه املرحلة يحتاج إلى توافر أساليب ذاتية ملتابعة مدى تحقيق
عدد من التساؤالت ،وتشتمل هذه املرحلة على ما يلي:
األهداف وتتضمن املتابعة طرح ٍ
 الحفا على الهدف في الذاكرة.ً
 املحافظة على مكان الهدف متسلسال. معرفة زمن تحقيق الهدف الفرعي. اتخاذ القرار باالنتقال إلى العملية التالية. اختيار العملية التالية املناسبة. اكتشاف األخطاء واملعيقات. معرفة كيفية معالجة وتجاوز املعيقات. التقييم ))Assessing
تشمل مقدرة الشخص على تقييم ما لديه من قدرات وإمكانيات نتاجات وفعالية في التعليم وبعد انتهاء
عملية التفكير تتضح الصورة أكثر أمامه ،فما عليه إال أن ّ
يقيم املهمة كاملة من عدة جوانب وهي ما توصل إليه من
نتائج ،وما هي الخطوات التي اتبعها للحصول على هذه النتائج؟ وكيف تغلب على الصعوبات املرافقة لعملية
تنفيذها؟ ( .)Zarouk and Khaldi, 2016
ّ
ويرى محمد ( ) Cyril and Raj, 2017بأن هناك مجموعة من اإلجراءات ملهارة التقييم ،وهي على النحو التالي:
 تقييم دقة تحقيق األهداف. تحديد كيفية إنجاز املهمة. تحديد العقبات أو املعيقات. تحديد كفاية الخطة وواقع تطبيقها.ويؤكد ) ) Zarouk and Khaldi,2016أن املهارات فوق املعرفية ،مجموعة من القدرات التي يحتاجها املدير
لتتيح له الفهم والسيطرة على معرفته الخاصة ،كما حدد سبع مهارات لها هي :التعريف باملهمة ،تحديد املهمة ،تمثيل
املهمة ،صياغة استراتيجية ،تحديد املصادر ،مراقبة تنفيذ املهمة وتقويم إكمال املهمة.
ً
تداخال ً
وبهذا يجد الباحثون
كبيرا بين مهارات فوق املعرفية واملعرفة فوق املعرفية ،فعند استخدام مهارة
التخطيط تظهر تساؤالت حول األهداف املراد تحقيقها واالستراتيجية التي سوف تتبع لتحقيق تلك األهداف فيكون
ً
استخداما للمعرفة التصريحية ،أما املعرفة اإلجرائية فتستخدم عند التساؤل عن وقت وكيفية
االستخدام هنا
االستعمال ،واملعرفة الشرطية تكون عند التساؤل عن وقت االستخدام.

الوحشي ,عبد الرحمن

()37

أثر استراتيجية فوق المعرفية في التحصيل والتفكير اإلبداعي
في الدراسات االجتماعية

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد الحادي واألربعون ــ نوفمبر 2020م

وهكذا تتداخل املعرفة في جميع مراحل املهارات املتبقية وهي :مهارة الضبط واملراقبة ،ومهارة التقويم .ان
اإلدارة التعليمية تعتبر أحد أركان العملية التعليمية ،وهو أداة للتطوير حيث يجب عليه ان يقدم الخبرات واملعارف
واملهارات وترجمتها ملواقف عملية مفيدة في الحياة حتى يتمكن من التأثير على حياة املتعلمين املستقبلية .لذلك من
الضروري االهتمام باإلدارة التي تمتلك املهارات وبنائها وتحويلها إلى معرفة تتمثل في اكتشاف عالقات وظواهر تمكنه
من االنتقال من مرحلة ا ملعرفة إلى مرحلة ما وراء املعرفة أي من مرحلة التفكير إلى التفكير فوق املعرفية .أن أهمية
التفكير فوق املعرفية لإلدارة تتمثل في تحسين وتطوير طريقة تفكير ووعي املتعلمين ملا يدرسونه ويكون مفكرا منتجا.
وعندما تواجه اإلدارة مشكلة اثنا املوقف التعليمي فإن املفكر تفكيرا فوق املعرفة سوف يقوم بدور مولد لألفكار،
ومخطط ،وناقد ،ومراقب ملدى التقدم ،ومدعم لفكرة معينة ،وموجه ملسلك معين ،ومنظم لخطوات الحل ،ويضع
ً
أمامه خيارات متعددة ،ويقيم كال منها ،ويختار ما يراه األفضل (فراج.)2014 ،
ويرى العتوم ( ) 2004أن ظهور مفهوم التفكير فوق املعرفي ،ودخوله مجال علم النفس على يد "جون فالفل
(  )John Flavellكان في منتصف السبعينات ،ويعد التفكير فوق املعرفي من أكثر موضوعات علم النفس حداثة مع أنه
ً
واحدا من التكوينات النظرية املعرفية املهمة في علم النفس املعاصر .وقد َّ
لقي موضوع
فكرة ليست جديدة .ويعد
ً
التفكير فوق املعرفي اهتماما ملحوظا على املستويين :النظري  Theoriticallyوالتطبيقي ،Empiricallyوأجرى عليه
براون ( ) Brownتطبيقات متعددة في مختلف املجاالت األكاديمية وتوصل من خالل هذه التطبيقات إلى األهمية
البالغة لدور التفكير فوق املعرفي في التعلم َّ
الفعال.
ً
ولذلك فإن التفكير فوق املعرفي يشير إلى قدرتنا على أن نعرف ما نعرفه فعال وما ال نعرفه ،وعلى التخطيط
الستراتيجية مناسبة إلنتاج املعلومات الالزمة ،والتأمل في إنتاجية تفكيرنا اإلبداعي وتقييمه (كوستا وجارمستون،
 .) 2000ونظرا للتداخل بين االستراتيجية املعرفية واالستراتيجية فوق املعرفية من جهة ،والتداخل بين مفهومي
التفكير فيما وراء املعرفة والتفكير فوق املعرفي من جهة أخرى ،فال بد من تحديد أوجه الشبه واالختالف بين تلك
املصطلحات.
 3 - 2الفرق بين التفكير ما وراء املعرفة واستراتيجية التدريس فوق املعرفية
ً ً
يوجد هنا ك تداخال كبيرا بين املفهومين ،ولكن يمكن الفصل بينهما وذلك كون التفكير ما وراء املعرفة هو
املستوى النظري لهذا املفهوم ،كما ظهر أول مرة في عام  1976م على يدي جون فالفل ،أما فوق املعرفية فهي
املستوى التطبيقي ،فقد أجرى عليها براون ( ) Brownتطبيقات متعددة في مختلف املجاالت األكاديمية .وللتعرف على
الفرق بينهما سوف أتعرض لكل واحدة بالتفصيل.
4 - 2أساليب استراتيجية التدريس فوق املعرفية
الستراتيجية التدريس فوق املعرفية مجموعة من األساليب التي من خاللها تحقق االستراتيجية فوق املعرفية
أهدافها ،وتعرفها السليمان ( ) 10 ،2001على أنها "عبارة عن طرق تعليمية لتأكيد الوعي بالعمليات املعرفية والتي تعد
من أحد التسهيالت الخاصة بالتعلم وتطبيقات املهمات األكاديمية والعلمية" .وفيها يتحمل املتعلم مسؤولية تعلمه
من خالل من لديه إدارة ذاتية للتفكير تمكنه من تحويل ما لديه من حقائق وأفكار ومعلومات في حل ما يواجه من
مشكالت.
وفي هذا الصدد أشار على ( ) 213 ،2006إلى أن استراتيجية التدريس فوق املعرفية تتضمن مجموعة
أساليب مختلفة للتعليم والتعلم كما يظهر في الجدول ()1

الوحشي ,عبد الرحمن
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جدول (ا) أساليب استراتيجية التدريس فوق املعرفية
تنبأ ،حدد ،أضف ،دون
خطة ما قبل القراءة
املنظمات املتقدمة
النمذجة
العصف الذهني
التفكير بصوت عال
البنائية
التدريس التبادلي
التعلم التعاوني
خرائط املفاهيم
إكمال األشكال
التلخيص
كتابة التقارير
الفهم القرائي
خرائط الشكل ()v
استخالص االستنتاجات
متعدد املسارات للفهم
أقرأ ،أسأل نفسك ،أعد الصياغة
تجميع املفاهيم
عالقة السؤال والجواب
التساؤل الذاتي
ثانيا  -الدراسات السابقة
تعددت االتجاهات املتعلقة بتعليم التفكير فاالتجاه األول ،يدعو إلى تعليم التفكير ومهاراته منفصلة عن
املنهج املدرس ي ،وذلك من خالل مواد تعليمية إضافية ،بحيث ال يحدث مزج بين تعليم التفكير وتعليم محتوى املنهج
الدراس ي .واالتجاه الثاني ،يدعو إلى تعليم التفكير ومهاراته مدموجة مع املحتوى ومن أهمها دراسة (هيالت.)2007 ،
وقد تبنت هذه الدراسة االتجاه األخير .وتزايد في الوقت الحاضر االهتمام بموضوع التفكير بشكل عام ،والتفكير فوق
املعرفي بشكل خاص ،ودليل ذلك تعدد الدراسات واألدبيات التربوية التي اهتمت بمهارات التفكير فوق املعرفي ،وتتبع
أثرها على التحصيل ،واكتساب أنواع من مهارات التفكير كالتفكير اإلبداعي ،بينما ركزت بعض الدراسات على أهمية
استراتيجيات التدريس بشكل عام في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
 وفي دراسة مشابهة ،تناولت دراسة أبو ندى ( )2013إلى التعرف على مهارات التفكير فوق املعرفي املوجودة فيمنهاج العلوم الخاص بالصف العاشر األساس ي ،ومدى اكتساب الطالب لهذه املهارات .ولتحقيق ذلك ،وظف
الباحث املنهاج الوصفي التحليلي حيث استهدفت الدراسة عينة من كتاب العلوم العامة للصف العاشر بشقيه
ً
األول والثاني في العام الدراس ي ( )2012 - 2013و(ً ) 549
طالبا وطالبة من الصف العاشر األساس ي ،وتكونت اداة
الدراسة من قائمة مهارات التفكير فوق املعرفي ،واختبار آخر ملهارات التفكير فوق املعرفي ،كما تم استخدام
معادلة هوليست ي لإلجابة عن أسئلة وفرضيات الدراسة إلى جانب اختبار "ت" .وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع مهارة
التخطيط مقارنة بمهارة املراقبة والتحكم وانخفاض نسبة مهارة التقويم .وأوصت الدراسة باالهتمام بمهارات
ً
وضوحا في مناهج العلوم.
التفكير فوق املعرفي لدى املدرسين والطلبة وتضمينها بصورة أكثر
 وهدفت دراسة الريماوي ( )2013إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في تنمية املهارات الفوق معرفيةاألخالقية لدى طالب الصف العاشر في اململكة األردنية .ولتحقيق ذلك ،طبقت الباحثة املنهاج التجريبي
واستهدفت عينة من (ً ) 40
طالبا وطالبة .وتشكلت أدوات الدراسة من مقياس مهارات التفكير ما فوق املعرفي.
ووظفت الباحثة املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية خالل عملة التحليل .وتوصلت إلى ّأن البرنامج
فعال في تنمية التفكير فوق املعرفي واختالف فاعليته ً
التدريبي ّ
تبعا ملتغير الجنس لصالح الذكور ،واختالف
فاعلية ال برنامج التد يبي ً
وفقا ملتغير التحصيل لصالح الذكور.
ر
ّ
 وتماشيا مع هذا السياق قام الحاج ( )2017بتقص ي أثر امتالك املعلمين واملعلمات بلواء الجامعة للمهاراتفوق املعرفية على التفوق واإلبداع األكاديمي ،وقد صمم الباحث استبانة تتكون من مقياس اشتمل على ()54
فقرة لقياس درجة امتالك املهارات فوق املعرفية ،واملقياس الثاني يتكون من ( ) 48فقرة لقياس "درجة التفوق
واإلبداع األكاديمي" ،وطبق االستبيان على عينة عشوائية مكونه من (ً ) 347
معلما ومعلمة ،وقد خلصت النتائج
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إلى وجود عالقة طردية ،حيث كلما امتلك املعلمون مهارات فوق معرفية زاد تفوقهم األكاديمي ،باإلضافة إلى ّأنه
ً
إحصائيا في استخدام مهارات التفكير فوق املعرفية لصالح املعلمين الذكور ،وفروق ُتعزى
ظهر وجود فروق دالة
إلى متغير املؤهل األعلى.
ّ
 كما قام أيضا عصام ( )2014بتقص ي مستوى التفكير ما وراء املعرفي وعالقته بالتحصيل املهاري الخططي.حيث هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على طبيعة العالقات بين التفكير ما وراء املعرفي والتحصيل املهاري
ً
الخططي لدى التالميذ أقسام رياضة ودراسة للطور الثانوي .وقد تكونت العينة من ( ) 32تلميذا في كل من ثانوية
عبد املجيد بورزق وبوسام .وتم تطبيق أداتين على العينة ،األولى مقياس التفكير ما وراء املعرفة الذي أعده
(الجراح وعبيدات ) 2011 ،واألداة الثانية قياس التحصيل املهاري الخططي ( ) GPETالتي أعدها "غارسيا لوبيز
ً
إحصائيا في التحصيل املهاري الخططي الهجومي
وآخرون " عام  .2013وقد بينت النتائج أنه توجد فروق دالة
ً
إحصائيا في مستوى
لدى التالميذ في نشاط كرة القدم حسب متغير املستوى الدراس ي ،كما ال توجد فروق دالة
التفكير ما وراء املعرفي لدى التالميذ حسب متغير املستوى الدراس ي .فيما توجد عالقة ارتباطية بين التفكير ما
وراء املعرفة والتحصيل املهاري الخططي الهجومي في نشاط كرة القدم لدى تالميذ أقسام رياضة ودراسة للطور
الثانوي.
 ولقد قام كل من (يجري وفارس )2014 ،دراسة حول "مهارات ما وراء املعرفة وعالقتها بالقدرة على حلاملشكالت لدى تالميذ الصف الثالث ثانوي" وهدفت الدراسة إلى التعرف على فحوى العالقة بين "مهارات ما
وراء املعرفة" و"القدرة على حل املشكالت لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي" .حيث شملت عينة الدراسة على
(ً ) 150
طالبا وطالبة ،وتم استخدام أداتين علميتين :مقياس مهارات ما وراء املعرفة الذي صممه الباحثان،
ومقياس القدرة على حل املشكالت الذي أعده نزيه حمدي .وأشارت النتائج إلى وجود عال قة ارتباطية طردية بين
"مهارات ما وراء املعرفة" بشكل عام وفي أبعادها الثالث "التخطيط ،املراقبة ،والتقويم" وحل املشكالت ،ولم
ً
إحصائيا بين الجنسين في مهارات ما وراء املعرفة بشكل عام وفي األبعاد املذكورة..
تكن الفروقات دالة
 وتماشيا مع هذا السياق قام حمالوي ( )2018بدراسة " التفكير ما وراء املعرفي وعالقته بتقدير الذات لدىاملراهق املتمدرس  ...لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تهدف الدراسة إلى البحث في عالقة التفكير ما وراء املعرفي
بتقدير الذات لدى املراهق ،كما تهدف أيضا إلى دراسة الفروق في مستوى التفكير ما وراء املعرفي وتقدير الذات
تبعا للجنس والتخصص الدراس ي .اشتملت عينة الدراسة على مجموعة من تالميذ السنة الثانية ثانوي في
التخصص العلمي واألدبي بلغ عددهم  75بواقع  35ذكور و 40إناث .وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي،
وتماشيا مع طبيعة املوضوع لجأت الباحثة إلى استخدام أداتين لجمع البيانات واملعطيات الضرورية لهذه
الدراسة هما :مقیاس تقدير الذات للمراهق والراشد لكوبر سميث في صورته املعربة ،مقياس التفكير ما وراء
املعرفي لشراودنيسون ( ) 1994في صورته املعربة ،وتمت املعالجة اإلحصائية للبيانات بواسطة البرنامج اإلحصائي
في العلوم االجتماعية  SPSSفي نسخته ( ) 22وذلك باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية هي معامل االرتباط
بيرسون ،اختبارات دراسة الفروق بين مجموعتين مستقلتين ،املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ،التكرارات
والنسب املئوية  .وخلصت النتائج إلى أنه توجد عالقة ارتباطيه طردية ضعيفة دالة إحصائيا بين مستوى التفكير
ما وراء املعرفي ومستوى تقدير الذات لدى املراهق املتمدرس ،كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد
العينة في مستوى التفكير ما وراء املعرفي تعزي ملتغير الجنس ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد
العينة في مستوى التفكير ما وراء املعرفي تعزي ملتغير التخصص ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد
العينة في مستوى تقدير الذات تعزي ملتغير الجنس ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في
الوحشي ,عبد الرحمن
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مستوى تقدير الذات تعزي ملتغير التخصص ،كما خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين التفكير ما وراء
املعرفي وتقدير الذات لدى املراهق املتمدرس ..
 وتأتي دراسة فوجارتي ومك تيجة (  )Fogarty&McTighe,1993متماشية مع هذا السياق ،حيث استهدفتتدريب مجموعة من املعلمين في جنوب فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية على مهارات ما وراء املعرفة باعتبارها
من مهارات التفكير العليا ،وأثر ذلك على متغيرات هي :اكتسابهم لهذه املهارات ،وتطبيقهم لها في املواقف
التدريسية ،وعالقة ذلك بمهارات التفكير اإلبداعي ،حيث دلت النتائج إلى اكتساب املعلمين وتطبيقهم ملهارات ما
وراء املعرفة في مواقف التدريس املختلفة ،إال أن ذلك لم يؤد إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهم.
 وتماشيا مع الدراسة الحالية قام الشالش ( )2018بدراسة " أثر استخدام بعض استراتيجيات التفكير ما وراءاملعرفي في مستوى التفكير الناقد والثقة بالنفس لدى طالب جامعة شقراء" هدف البحث الحالي إلى معرفة أثر
استخد ام بعض استراتيجيات التفكير ما وراء املعرفي في مستوى التفكير الناقة والثقة بالنفس الدى طالب
الجامعة ،حيث تم تطبيق االستراتيجيات على عينة مكونة من ( ) 50طالبة من طالب املستوى الثاني بقسم علم
النفس بجامعة شقراء وذلك ضمن مجموعتين ،بواقع ( ) 25تجريبية و( )25ضابطة ،ولتحقيق هذا الهدف
استخدم الباحث املنهج التجريبي ذو املجموعتين التجريبية والضابطة بعد أن كافأ بين املجموعتين من حيث
متغيرات( :العمر الزمني ،مستوى تعليم األب واألم ،مستوى الذكاء ،التفكير الناقد ،الثقة بالنفس) قبل تطبيق
استراتيجيات التفكير ما وراء املعرفي ،وقد استعان الباحث باختبار واطسن  -کالسير) املترجم من قبل عیس ى
( ،) 2013ومقياس الثقة بالنفس (إعداد الباحث) ،واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية بنظام (،)SPSS
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ) a - 0.01في التطبيق البعدي ملقياس ي التفكير
ا لناقد والثقة بالنفس بين املجموعتين (التجريبية ،وحصلت على متوسط ( ) 28.1بالنسبة للتفكير الناقد
و( ) 21.275بالنسبة للثقة بالنفس والضابطة ؛ وحصلت على متوسط ( ) 301.325بالنسبة للتفكير الناقد
و( ) 23.000بالنسبة للثقة بالنفس ،وذلك لصالح املجموعة التجريبية ،وهذا يدل على فاعلية استراتيجيات
التفكير ما وراء املعرفي في مستوى التفكير الناقد والثقة بالنفس لدى طالب جامعة شقراء  .الكلمات املفتاحية:
استراتيجيات التفكير ما وراء املعرفي ،التفكير الناقد ،الثقة بالنفس ،طالب ،جامعة شقراء.
 كما قام الشمري ( )2015بدراسة "فاعلية برنام ج تدريبي لتنمية مهارات التفكير ما وراء املعرفي وتحسينالتحصيل الدراس ي في الدراسات االجتماعية لدى مجموعة من طالب املرحلة الثانوية بدولة الكويت" حيث
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير ما وراء املعرفي وتحسين التحصيل
في الدراسات االجتماعية لدى مجموعة من طالب املرحلة الثانوية بدولة الكويت .أوضحت النتائج املبينة فاعلية
البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفكير ما وراء املعرفي وتحسين التحصيل الدراس ي في مادة الدراسات
ً
االجتماعية ،وبينت النتائج تدني مستوى امتالك الطلبة للمعارف وأن هناك فروقا في مستوى امتالك الطلبة
ً
ً
للمعرفة ما وراء املعرفة الشرطية تبعا للتحصيل كما بينت أن هناك فروقا في مستوى امتالك الطلبة ألشكال
ً
املعرفة الثالث التقريرية واإلجرائية والشرطية تبعا لتفاعل متغيري التحصيل واملستوى الدراس ي .وأوضحت
النتائج وجود فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ( ) 1في درجة التحصيل في مادة الدراسات االجتماعية بين
أفراد املجموعتين التجريبية الضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح التطبيق البعدي .وعليه ،تؤيد هذه
النتيجة صحة الفرض الثاني الذي ينص على وجود فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعتين
التجريبية والضابطة في التحصيل في الدراسات االجتماعية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح التطبيق البعدي.
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جاء في دراسة الطيار ( )2017والتي بعنوان " أثر برنامج قائم على الذكاءات املتعددة في تنمية مهارات ما وراء
املعرفة لدى طلبة الصف التاسع املوهوبين في مدارس امللك عبد هللا الثاني للتميز" حيث استخدمت دراسة
برنامج قائم على الذكاءات املتعددة تم تدريب الطالب عليه وأشارت النتائج الى ارتفاع مستوى املهارات املعرفية
لدى الطلبة ويمكن أن يعزى هذا االرتفاع إلى أن الطلبة في هذه املرحلة يمكن أن يحددوا ما الذي يعرفونه
ويظهرون مرونة أكثر في الطريقة التي يدرسون بها ويختارون والت ي هدفت االستراتيجيات الفضلي والتي توصلهم
إلى الهدف وكلما تطور الطلبة تتطور لديهم استراتيجيات ما وراء املعرفة.
وتماشيا مع هذا السياق قامت (عبلة )2017 ،بدراسة التفكير امليتامعرفي وعالقته بمهارة حل املشكالت لدى
تالميذ املرحلة الثانوية .هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة التفكير امليتامعرفي بمهارة حل املشكالت لدى
تالميذ املرحلة الثانوية ،على عينة قوامها  100تلميذ وتلميذة من تالميذ سنة ثانية ثانوي بثانوية ابراهيم بن
األغلب التميمي بوالية املسيلة لسنة الدراسية  2017 /2016حيث بلغ عدد الذكور  45تلميذ وعدد االناث 55
تلميذة ،وتم استخدام املنهج الوصفي ،والختبار فرضيات الدراسة تم تطبيق مقياس التفكير امليتامعرفي لعبد
الناصر الجراح وعبيدات ( ،) 2011ومقياس مهارة حل املشكالت لنزيح حمدي ( .) 1997حيث تمثلت نتائج
الدراسة فيما يلي  - :وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التفكير امليتامع رفي ومهارة حل املشكالت لدى تالميذ سنة
ثانية من التعليم الثانوي حيث جاءت قيمة معامل االرتباط  0.64وهي قيمة دالة احصائية عند مستوى الداللة
 - . 0.01يمتلك تالميذ سنة ثانية من التعليم الثانوي مستوى مرتفع من التفكير امليتامعرفي حيث بلغت قيمة t
2.65وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  - . 0.01لدى تالميذ سنة ثانية من التعليم الثانوي مستوى مرتفع في
استخدام مهارة حل املشكالت حيث بلغت قيمة ( )t 4.35وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  - . 0.01وجود
عالقة ارتباطية موجبة بين بعد تنظيم املعرفة ومهارة حل املشكالت لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم
الثانوي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون  0.60وهي قيمة دالة احصائية عند مستوى الداللة - . 0.01
وجود عالقة إرتباطية موجبة بين بعد معرفة املعرفة ومهارة حل املشكالت لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم
الثانوي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون ( ) 0.62وهي قيمة دالة احصائية عند مستوى الداللة .0.01
كما قام (خريسات )2016 ،بدراسة مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة وعالقته بالتحصيل
االكاديمية بكلية الحصن الجامعية .هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى
طلبة الجامعة وعالقته بالتحصيل األكاديمي ،وما إذا كان مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة
يختلف باختالف متغيري نوع الطالب وتحصيله األكاديمي .تكونت عينة الدراسة من ( ) 380طالبا وطالبة؛ من
طلبة البكالوريوس في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في األردن ،في الفصل الثاني من
العام الجامعي  .2016/2015أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة كان
مرتفعا .ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( ) α = 0.05ألثر النوع في
مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة ،بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير
ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة تبعا ملتغير التحصيل األكاديمي؛ ولصالح الطلبة من ذوي التحصيل املرتفع.
وتأتي دراسة ترجاسكس ( )Tregaskes,1987في أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية وهدفت الدراسة إلى تقص ي
أثر استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة في تنمية القراءة االستيعابية ،حيث استخدم الباحث املنهج شبه
ً
التجريبي وقسم الطلبة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وكانت مدة التطبيق ( ) 12أسبوعا ،ودلت نتائج الدراسة
الى وجود داللة إحصائية في تنمية القراءة االستيعابية لصالح املجموعة التجريبية.
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 كما قام (کیشار )2018 ،بدراسة بعنوان " فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية املرونة املعرفية في مهاراتاتخاذ القرار واالتجاه نحو مادة املهارات الجامعية لدى طالب جامعة الطائف .استهدف البحث الكشف عن أثر
برنامج تدري بي قائم على نظرية املرونة املعرفية في مهارات اتخاذ القرار واالتجاه نحو مادة املهارات الجامعية لدى
طالب الجامعة ،وطبق البحث على عينة قوامها ( ) 59طالبا ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى ( )۲۹طالبا
باملجموعة التجريبية ،والثانية ( ) 30طالبة باملجموعة الضابطة ،حيث أعدت الباحث (مقياس مهارات اتخاذ
القرار ،ومقياس االتجاه نحو مادة املهارات الجامعية ،والبرنامج التدريبي القائم على نظرية املرونة املعرفية)،
وتكون البرنامج التدريبي من ( ) 20جلسة بواقع جلستين أسبوعيا ،وبعد انتهاء البرنامج التدريبي تم تطبيق مقياس
مهارات اتخاذ القرار ،ومقياس االتجاه نحو مادة املهارات الجامعية ،وأشارت نتائج البحث إلى تحسين مهارات
اتخاذ القرار ،واالتجاه نحو مادة املهارات الجامعية لدى طالب املجموعة التجريبية خالل القياس البعدي عند
مقارنتهم بطالب املجموعة الضابطة ،واستمرار أثر التدريب على البرنامج خ الل القياس التتبعي للمجموعة
التجريبية بعد مرور أربعة أسابيع من القياس البعدي ،وتم تفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث
السابقة :وفسر الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية خالل
القياسين البعدي والتتبعي في مقياس االتجاه نحو مادة املهارات الجامعية وأبعاده إلى التدريب على نظرية املرونة
املعرفية الذي حصل عليه الطالب في املجموعة التجريبية ،والذي ساهم بدوره في تعديل تفكيرهم أثناء تعرضهم
للمواقف أو الظروف الجديدة والذي أدى إلى تغيير اتجاهاتهم نحوها ،وقد يرجع ذلك أيضا إلى أن املشكالت
املطروحة كانت ضعيفة البناء مما سمحت لهم بوجود مرونة معرفية في  -التعامل معها ،وتقييم أفكارهم
السابقة في ضوء ما طرأ عليها من تغيير في اتجاهاتهم اعتمادا على األنشطة والتنوع في االستراتيجيات ،واملثيرات
البصرية ،والتعزيز املناسب الذي تم تقديمه للطالب ،كل هذه العوامل كان لها دورا فعاال وساهم بشكل إيجابي
في تحسين أبعاد مقياس االتجاه نحو مادة املهارات الجامعية (أهمية املهارات الجامعية  -تأثير االستاذ االستمتاع -
نظام التقييم والدرجة الكلية لديهم وهذا يتفق مع رأي ( ، Wasiche)2006كما أن زيادة التفاعل النشط بين
الطالب ،وتنمية االنتباه لديهم في املواقف التعليمية املختلفة واالستمرار فيه حتى يتحقق الهدف الذي يسعی
إليه البحث الحالي  .ويمكن أن يرجع تفوقهم إلى إحساسهم بأهمية التعلم ودوره في مستقبلهم والفائدة التي
تعود منه فقد كان مستوى أداء املجموعة التجريبية ثابت ولم يتغير لفترة طويلة وقد أظهر هذا املستوى خالل
القياس التتبعي في مقياس االتجاه نحو مادة املهارات الجامعية .كما يمكن تنمية اإلبداع من خالل الدراسات
االجتماعية يؤكد على ذلك دراسة سليمان وإمام ( )1994في مصر التي هدفت إلى إعداد وحدة لتنمية اإلبداع من
خالل تدريس الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ودراسة تأثير هذه الوحدة على تنمية
بعض مكونات اإلبداع لدى عينة البحث ،وقد أثبتت نتائج الدراسة فاعلية الوحدة املقترحة في تنمية التفكير
اإلبداعي.
 3- 3التعقيب على الدراسات
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين تشابه بعض الدراسات مع البحث الحالي حيث تشابهت مع
دراسة حمالوي ( ) 2018في استخدام مقياس (شراود ونيسن ) 1994 ،وتشابهت مع دراسة الشالش ( )2018في
استخدام استراتيجيات التفكير فوق املعرفية وتشابهت مع دراسة الشمري في تتبع أثر مهارات التفكير فوق املعرفية
على التحصيل الدراس ي واستخدام املنهج التجريبي كما اختلف البحث الحالي مع الدراسات السابقة بالتوالي في
استخدام املنهج الوصفي ،في عينة البحث من طلبة الجامعة بينما البحث الحالي عينته تكونت من طالب املدارس.
الوحشي ,عبد الرحمن
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كما اختلف البحث الحالي مع دراسة الطيار في ان مهارات ما وراء املعرفة متغير تابع وليس مستقال كما هو
الحال في البحث الحالي ،كما اختلف البحث عن دراسة عبلة ( ) 2017في استخدام املنهج الوصفي واستخدام مقياس
امليتا معرفي ناصر وعبيدات ( ) 2011ومقياس حل املشكالت ل ربيع حمدي ( ) 1997بينما البحث الحالي استخدام
اختباري التحصيل الدراس ي والتفكير اإلبداعي الصورة (أ) .بينما تشابه البحث الحالي مع دراسة ترجاسكس
(  ) Tregaskes,1987في استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة كمتغير مستقل واستخدامها للمنهج التجريبي كما
تشابهت مع دراسة خريسات ( ) 2016تشابهت هذه الدراسة مع البحث الحالي بتتبع اثر م هارات ما وراء املعرفة على
لتحصيل االكاديمي وتشابهت مع دراسة كيشار ( ) 2018في استخدام املنهج التدريبي واختلف البحث الحالي مع
الدراسات السابقة على التوالي في املتغير التابع حيث كان القراءة االستيعابية بينما في البحث الحالي املتغيرين التابعين
في البحث الحالي هما التحصيل الدراس ي والتفكير اإلبداعي  .بينما املتغير التابع في دراسة كيشار ( ) 2018هو اتخاذ
القرار .

 - 3منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
تستخدم الدراسة املنهج شبه التجريبي حيث تسعى الدراسة إلى تقص ي أثر استراتيجية التدريس فوق
املعرفية في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة
عمان ،والقائمة على اختيار مجموعتين إحداهما تجريبية تدرس باستخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية
واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة السائدة.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من ج ميع طلبة ،وطالبات الصف الحادي عشر املسجلين باملديرية العامة للتربية
والتعليم ملنطقة الظاهرة للعام الدراس ي  2019/2018م في الفصل الدراس ي األول والبالغ عددهم ()2531عينة
ً
الدراسة تم اختيارها قصديا من مدرسة أم عطية األنصارية للتعليم األساس ي للصفوف من ( )12 - 5مقر عمل
الباحثة ،ورغبة الباحثة في تطبيق هذه الدراسة على طالباتها في املدرسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )55طالبة من
طالبات الصف الحادي عشر باملدرسة لتوزيع الصفوف من قبل إدارة املدرسة تم توزيعهن على مجموعتين .تكونت
املجموعة التجريبية من ( ) 27طالبة ،وتكونت املجموعة التجريبية من ( ) 28طالبة ،كما يوضحها جدول (.)1
جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع املعالجة
الضابطة
التجريبية
نوع املجموعة
28
27
عدد الطالبات
55
اإلجمالي
أداة الدراسة:
أدوات الدراسة وتشمل ما يلي:

الوحشي ,عبد الرحمن
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أوال  -االختبار التحصيلي:
قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي يقيس تحصيل الطالبات للمعارف والحقائق واملفاهيم واملهارات
املتضمنة في وحدة (األصالة واملعاصرة االجتماعية) بكتاب الصف الحادي عشر قبل تدريس الوحدة وبعدها .أي
كاختبار قبلي وبعدي وقد تم إتباع الخطوات التالية في إعداد االختبار:
عمل جدول مواصفات حسب الوزن النسبي لكل درس في املادة والتي تعتمد على مدى جوهرية املوضوع وكم
أعطي من حجم الكتاب.
تحديد األهداف التعليمية للمادة الدراسية التي تسعى املعلمة ملعرفة مدى تحقيقها.
تحديد العناصر التي يراد قياسها في املادة الدراسية.
ونظرا لكثرة وتنوع أهداف الوحدة ،قامت الباحثة بقياس األهداف الرئيسة وفق استراتيجية التدريس فوق
ً
املعرفية املتبعة في تحضير الدروس ،مراعية الوزن النسبي للدروس .وتنوعت األسئلة في االختبار بين أسئلة تذكر
وأسئلة فهم وأسئلة مهارات (حسب توصيف امتحانات الدراسات االجتماعية املقررة من الوزارة للعام الدراس ي
2019/2018م)
بعد حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،وبعد التأكد من ثبات االختبار ،وإجراء التعديالت
السابقة،
ثانيا :اختبارات تورانس للقدرة على التفكير اإلبداعي
 )TTCT) Torrance Test OF Creative Thinkingاستخدمت الباحثة اختبارات تورانس للتفكير اإلبداعي
اللفظية (الصورة أ) ،بغرض قياس قدرات التفكير اإلبداعي الثالثة (الطالقة ،واملرونة ،واألصالة) لدى أفراد العينة
بعد استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية .وقد حلل تورانس أساليب تعريف اإلبداع املختلفة ،وهذا االختبار
مصمم في إطار نظرية جيلفورد عن بنية العقل.
إجراءات الصدق والثبات لألداة:
صدق االختبار التحصيلي
روعي في إعداد فقرات االختبار أن تغطي موضوعات الوحدة ،ولتأكد من صدق املحتوى والصدق البنائي
لالختبار قامت الباحثة بعرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من املحكمين  - -وفي ضوء اآلراء التي قدمها كل
منهم تم تعديل صياغة عدد من الفقرات التي أجمعت اآلراء على ضرورة تعديل صياغتها.
ثبات االختبار التحصيلي
طبق االختبار بعد تعديالت التحكيم على عينة استطالعية مؤلفة من ( ) 25طالب في الصف الحادي عشر،
وقد هدفت الباحثة إلى ما يلي:
 .1التأكد من وضوح املعاني ،وتعليمات االختبار تحديد زمن االختبار وتبين أن الزمن املناسب لإلجابة على االختبار
هو ( )40دقيقة.
 .2حساب ثبات االختبار التحصيلي :للتحقق من ثبات االختبار ،تم حساب االتساق الداخلي بين فقرات االختبار
باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا حيث كانت قيمة معامل الثبات ( ،) 0.8وهذا يدل على أن االختبار على
درجة مناسبة من الثبات وصالح ألغراض الدراسة.
الوحشي ,عبد الرحمن
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صدق وثبات اختبارات تورانس للتفكير اإلبداعي.
أكدت العديد من الدراسات العاملية والعربية والعمانية على صدق وثبات اختبارات تورانس للتفكير
اإلبداعي ،ومن الدراسات العاملية ،ورد في (سليمان ،وأبوحطب ) 1988 ،أن تورانس أجرى مجموعة من الدراسات
الختبار ثبات اختباراته بإعادة االختبار وقد شملت الدراسات الصور األربعة لالختبارات (اختبارات الكلمات ،الصورة أ
وب واختبارات إلشكال الصورة أ وب) فكانت معامالت ارتباط إعادة االختبار ( ).88 .84 ،.93على التوالي للطالقة
اللفظية ،واملرونة اللفظية ،واألصالة اللفظية).
جدول ( )3معامالت ثبات تصحيح اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس بالكلمات الصورة (أ).
معامل االرتباط
نوع االختبار
.99
الطالقة
.91
املرونة
.98
األصالة
.99
التفكير اإلبداعي
نتائج االختبار القبلي والتأكد من تكافؤ املجموعات:
طريقة تصحيح االختبار التحصيلي
قامت الباحثة بإعداد نموذج لإلجابة الصحيحة على فقرات االختبار ،وذلك ملراعاة الدقة ،واملوضوعية في
تقدير الدرجات ،حددت الباحثة درجة واحدة لكل إجابة صحيحة ،و(صفر) لإلجابة الخطأ لكل سؤال من أسئلة
االختيار من م تعدد ،أما األسئلة املقالية فقد انقسمت إلى قسمين السؤال ( ) 4 ،2 ،1خصصت لها الباحثة من ()1
درجة واحدة بينما األسئلة ( ) 7 ،6 ،5فخصصت لها الباحثة من ( ) 2درجتان .أما السؤال رقم ( )3فقد كانت درجته
من ( ) 3درجات وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار ( )20درجة.
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالبات املجموعتين التجريبية
والضابطة في االمتحان التحصيلي القبلي..
مستوى
درجة
االنحراف
املتوسط
قيمة ت
املجموعات
نوع االمتحان
املعياري
الداللة
الحرية
الحسابي
2.115
12.63
التجريبية
القبلي
2.422
12.57
الضابطة
* يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05
يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية لدرجات املجموعة التجريبية ،واملتوسطات الحسابية
لدرجات املجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي القبلي في مادة الدراسات االجتماعية ،وهذا يدل على تكافؤ
مجموعتي الدراسة.
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جدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالبات املجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي بالكلمات الصورة (أ) القبلي.
مستوى
درجة
املتوسط االنحراف
املهارات
قيمة ت
نوع االمتحان املجموعات
الحسابي املعياري
الداللة
الحرية
املقاسة
14.846
43.00
التجريبية
.774
52
.289
القبلي
الطالقة
15.122
41.82
الضابطة
4.205
15.38
التجريبية
.917
52
.105
القبلي
املرونة
5.133
15.25
الضابطة
5.660
12.04
التجريبية
.192
52
1.320
القبلي
األصالة
4.239
10.25
الضابطة
6.93
23.79
التجريبية
.490
53
.690
القبلي
الكلي
7.44
22,44
الضابطة
* يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05
للتأكد من تكافؤ ا ملجموعات قامت الباحثة بتصحيح االختبار القبلي وهو اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي
بالكلمات الصورة (أ) وفق نموذج تورانس لتصحيح االختبار ترجمة (ابو حطب وسليمان ،)1988 ،ورصد الدرجات
ً
ومعالجتها إحصائيا.
وتشير النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،) 0.05( .بين املجموعتين
التجريبية والضابطة في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي بالكلمات الصورة (أ) بمهاراته الثالث (الطالقة ،واملرونة،
واألصالة) في االختبار القبلي ،وهذا مؤشر كاف على تكافؤ مجموعتي املعالجة في التفكير اإلبداعي .كما يشير جدول
املعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،استعانت الباحثة ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" وتم استخدام
املعالجات اإلحصائية وفق اآلتي:
ً
ً
أصبح االختبار التحصيلي في صورته النهائية  -مكونا من ( ) 17سؤاال موزعا على موضوعات الوحدة ،موضع
التجريب وفق املستويا ت الثالثة (تذكر ،فهم ،مهارات) وقد تكون االختبار من ثالثة أجزاء هي
 .1الجزء األول :اشتمل على البيانات العامة للطالبات.
 .2الجزء الثاني :اشتمل عل مجموعة من التعليمات املوجهة لطالبات.
 .3الجزء الثالث :اشتمل على قسمين أسئلة موضوعية (تذكر) عشر فقرات من نوع االختيار من متعدد ،أسئلة
( ) 7مقاليه .تمثلت كالتالي :خمسة أسئلة (فهم) من نوع عللي وقارني واستنتجي وسؤال إيجاد العالقة (أوجه
الشبه واالختالف) وسؤالي مهارات مقسمة إلى أربعة أجزاء تمثل في تحديد ورسم مواقع على الخريطة.
 .4حساب معامل التمييز لكل فقرة :تم حساب معامل التميز لكل فقرة من فقرات االختبار ،والتي تراوحت بين
(0,25و ) 0,70فيما عدا أربع فقرات ( )8 ،6 ،3 ،1زاد معامل تميزها عن  0,85وتم حذفها واستبدالها بغيرها
 .5الزمن املستغرق لالمتحان هو ( )40دقيقة
 .6الدرجة العليا لالختبار التحصيلي ( )20واقل درجة ()0
 .7اختبار التفكير اإلبداعي هو اختبار تورانس الصورة (أ)
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الحد األعلى الختبار التفكير اإلبداعي تورانس الصورة (أ) يعتمد على أكبر عدد ما يولده الطالب من أفكار في
املهارات املختلفة (الطالقة ،واملرونة ،واألصالة) ولكن الباحثة أخذت درجة ( ) 80كحد اعلى لعدد األفكار.
ودرجة (صفر) كأقل درجة في اختبار التفكير اإلبداعي.
الوقت املحدد الختبار التفكير اإلبداعي ( )40دقيقة.
للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة ،على متغير التحصيل والتفكير اإلبداعي ،تم حساب املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما تم استخدام اختبارات (ت) للعينتين املستقلتين ،لحساب داللة الفروق
بين املتوسطات الحسابية لدرجات طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي.
للتأكد من ثبات تصحيح اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة (أ) تم حساب االرتباط عن طريق معامل
بيرسون لحساب االرتباط.
لدراسة أثر التدريس باستخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية على التحصيل والتفكير اإلبداعي الدراس ي
ككل تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،كما تم استخدام اختبارات (ت) للعينتين
املستقلتين لحساب داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية لدرجات املجموعتين التجريبية والضابطة في
االختبار البعدي.
لدراسة العالقة االرتباطية بين التحصيل واإلبداع تم استخدام معامل بيرسون لحساب االرتباط.

 - 4نتائج الدراسة ومناقشتها
 النتائج املتعلقة بالسؤال األول والفرضية األولى :نص السؤال األول "ما أثر استخدام استراتيجية التدريس
فوق املعرفية في التحصيل في مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان؟"
ّ
كما نصت الفرضية على" ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0,05بين متوسط درجات
طالبات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهن في
االختبار البعدي".
ول إلجابة على السؤال األول والتحقق من الفرضية األولى تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة ،ولتحديد أثر استراتيجية التدريس فوق املعرفية استخدمت اختبارات (ت) للعينتين
املستقلتين ملقارنة متوسطات درجات طالبات املجموعتين التجريبية ،والضابطة في االختبار التحصيلي ،كما يوضح
الجدول
جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالبات املجموعتين التجريبية
والضابطة في االمتحان التحصيلي القبلي والبعدي.
مستوى
درجة
االنحراف
املتوسط
قيمة ت
املجموعات
نوع االمتحان
املعياري
الداللة
الحرية
الحسابي
2.115
12.63
التجريبية
القبلي
2.422
12.57
الضابطة
1.560
18.58
التجريبية
البعدي
2.875
13.43
الضابطة
* يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05
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يتضح من خالل نتائج الجدول السابق أن الفروق في املتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية
والضابطة ،ذات داللة ( ) 0.000لصالح املجموعة التجريبية في االختبار البعدي التي درست باستخدام استراتيجية
التدريس فوق املعرفية على التحصيل بشكل عام.
ترجع الباحثة أثر استخدام استراتيجية التدريس فوق معرفية ألسباب متعددة منها ،أن هذه االستراتيجية
ً
لها مهارات ثالث (التخطيط ،والضبط ،والتقييم) ،أثناء عملية التعلم ،فإن لكل مهارة دورا في عملية استيعاب وفهم
الحقائق ،واملفاهيم والتعميمات ،واملهارات ويمكن تفصيلها كالتالي :يساعد التخطيط في فهم واستيعاب املعلومة من
حيث وضع هدف للنص ،وأهدافا فرعية تعود هذه االستراتيجية الطالبة طرح أسئلة على نفسها (التساؤل الذاتي)
ماذا أريد أن أتعلم ،وتحديد األهم ثم األقل أهمية عند عملية التعلم ،كيف سأفهم هذا النص ،وكيف سوف أوظفه.
وهل لدي معرفة سابقة به ،ومتى وكيف كانت تلك املعرفة السابقة وجوانب النقص في املعرفة السابقة ،وهل
ً
سأعدلها ،أم سأبني عليها هذه املعرفة الجديدة ،أي أن الطالبة توظف تلقائيا البنائية في تعلمها ،وبالتالي يكون تعلمها
ذو معنى كما يرى اوزبل.
أما مهارة الضبط واملراقبة فمن خاللها يستطيع املتعلم التعامل مع املعارف واملعلومات بطريقة مباشرة،
ً
فهذه املهارة هي أخص (اقل عمومية) من مهارة التخطيط ،ففي مهارة التخطيط تضع الطالبة أهدافا وفي هذه املهارة
تفكر كيف ستفصل املحتوى وتوسعه أي أنها تسأل نفسها كيف سيحقق هذه األهداف التي وضعها في مرحلة
التخطيط ،وتقوم الطالبة في هذه املهارة بمجموعة من املهارات الفرعية ،ما الحقائق ،وما املفاهيم ،واملهارات وتوسع
معرفتها بكل واحدة ،وتحدد طريقة مناسبة لكيفية فهمها لتلك املعلومات الواردة.
أما في عملية التقييم فإن الطالبة تقوم باإلجابة عن مجموعة من األسئلة ،وحل األنشطة في املعلومات
ً
واملعارف واملهارات التي من املفترض أن تكون ملمة بها في نهاية تعلمها ،ومن خالل حلها لهذه األسئلة واألنشطة
تتعرف على جوانب الضعف والخطأ في تعلمها ،ومن ثم تقوم بالتغذية الراجعة ملا تعلمته .وفي جميع الخطوات
السابقة تكون الطالبة مسؤولة عن عملية تعلمها بتوجيه من املعلمة .كما أن استخدام املجموعة التجريبية
الستراتيجية التدريس فوق املعرفية ساعد على التعلم الفعال والقيام بدور إيجابي في تحمل مسؤولية التعلم عن
طريق استخدام االستراتيجيات املختلفة ( ( ،) k.w.lالتساؤل الذاتي ،إكمال األشكال ،خرائط املفاهيم ،الفهم القرائي
واستخالص االستنتاجات ،وكتابة التقارير ،وهذه االستراتيجيات ساهمت في رفع املستوى التحصيلي للطالبات.
وقد زادت هذه االستراتيجية من حماس املتعلمات واندفاعهن نحو التعلم ،وأسهم الحماس واالندفاع في
تعديل مواقفهن من عملية التعلم ،وبالتالي تعميق فهمهن للمواضيع االجتماعية الواردة في الوحدة .وهذا ما أشار إليه
سليكر ( )SLEKARالوارد في (هيالت .) 2007 ،من أن تنظيم املحتوى بدقة واندماج املتعلم باملادة التعليمية أثناء
عملية التعلم يزيدان من قدرة املتعلم على استيعاب املحتوى التعليمي وسهولة استرجاعه .كما أن استراتيجية
ً
التدريس فوق املعرفية حققت للطالبة فرصا للمشاركة الفعالة في عملية التعلم وذلك بإشراك الطالبة في مراحل
إعداد الدروس باستخدام استراتيجية فوق املعرفية ،وهذا يظهر من خالل خطوات هذه االستراتيجية املنظمة بشكل
ّ
مفصل في
دقيق ،فمواجهة الطالبات باملواضيع االجتماعية الواردة في الوحدة يتم من خالل تقديم املحتوى بشكل
عملية التعلم ،وعرضه عن طريق مهمات وأنشطة تشرك الطالبة بشكل كبير في عمليات التعلم وطرح أسئلة تتطلب
توظيف املعرفة السابقة لديها ،وتقويم مدى توظيفه للمعرفة واالستفادة منها .أما طريقة التدريس التقليدية فقد
أسهمت بشكل بسيط في تحسن أداء طالبات املجموعة الضابطة بين االختبارين القبلي والبعدي وهذا يعود الى
قصور الطريقة التقليدية في التحصيل
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حيث جاءت نتائج البحث متشابهة مع نتائج دراسات كل من عصام ( ،)2014والشمري ( ،)2015ويجري
وفارس ( ،) 2014وخريسات ( ) 2016حيث كان ملهارات فوق املعرفية أثر على التحصيل األكاديمي
 النتا ئج املتعلقة بالسؤال الثاني والفرضية الثانية :نص السؤال الثاني على ":ما أثر استخدام استراتيجية
التدريس فوق املعرفية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الحادي عشر؟"
ونصت الفرضية الثانية على أنه ":ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسط
درجات طالبات املجموعة الضابطة ومتوسط درجات املجموعة التجريبية في اختبار مقياس التفكير اإلبداعي القبلي
ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي".
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالبات املجموعتين التجريبية
والضابطة في اختب ار التفكير اإلبداعي بالكلمات الصورة (أ) القبلي والبعدي.
مستوى
درجة
املتوسط االنحراف
املهارات
قيمة ت
نوع االمتحان املجموعات
الحسابي املعياري
الداللة
الحرية
املقاسة
القبلي

التجريبية

43.00

14.846

الضابطة

41.82

15.122

.289

52

.774

الطالقة
88.69
التجريبية
*.000
52
6.616
البعدي
41.79
الضابطة
15.38
التجريبية
.917
52
.105
القبلي
15.25
الضابطة
املرونة
34.85
التجريبية
*.000
52
13.577
البعدي
12.32
الضابطة
12.04
التجريبية
.192
52
1.320
القبلي
10.25
الضابطة
األصالة
39.50
التجريبية
*.000
52
12.726
البعدي
11.50
الضابطة
23.79
التجريبية
.490
52
.690
القبلي
12,86
الضابطة
الكلي
54.34
التجريبية
*.000
52
10.267
البعدي
22.44
الضابطة
* يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05
تشير نتائج الجدول إلى وجود مهارات الطالقة واألصالة واملرونة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
داللة ( ) 0.05≤αحيث كانت قيمة الداللة ( ) 0.00بين درجات املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية في اختبار
مقياس التفكير اإلبداعي في االختبار البعدي؛ بينما لم تكن هناك أي فروق بين املجموعتين في االختبار القبلي.
هذه النتائج تعني أن القدرة الكلية للتفكير اإلبداعي (الطالقة ،املرونة ،األصالة) لطالبات املجموعة
التجريبية الالتي درسن باستخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية قد تحس نت وذلك ألسباب املتعددة ،قد أتاحت
هذه االستراتيجية للطالبات قدر من املشاركة ،وطرح مجموعة من األفكار املتنوعة وذلك من خالل إشراك الطالبة في
28.818
23.155
4.205
5.133
7.953
3.591
5.660
4.239
10.300
5.239
6.93
7.44
13.82
9.10
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جميع مراحل توصيل محتوى املادة ،كما توضحها هذه االستراتيجية وهي مهارات التخطيط ،والضبط واملراقبة،
والتقويم ومراجعة الت فكير ،مما أتاح إطالق طاقات اإلبداع بطرح األفكار الجديدة املتنوعة سواء في وضع األهداف
الرئيسة ،واألهداف الفرعية ،وتصنيف املحتوى ،واختيار االستراتيجية ،وحل األنشطة ،وتقويم ما قدمته الطالبة في
األنشطة املختلفة ،أي تقوم بمراجعة التفكير ،وقد مكنت هذه املراحل الطالبة على طرح عدد أكبر من األفكار مما
أدى إلى نمو مهارة الطالقة ،وتوليد أفكار متنوعة فساعد ذلك على نمو مهارة املرونة ،وتتنافس الطالبات في طرح أفكار
جديدة وغير شائعة ،قد يساعد ذلك على نمو مهارة األصالة والتي أساسها الندرة وعدم الشيوع .كما أن استخدام
هذه االستراتيجية لطرائق متنوعة مثل ( .) k.w. lوالتساؤل الذاتي ،والفهم القرائي ،والخريطة املفاهيمية ،واستخالص
االستنتاجات ،وكتابة التقارير ،قد عمل على تنشيط الفص األيسر من الدماغ ،والذي يسهم في تقوية التركيز
والتفصيل ،ومن هنا فعملية التركيز والتفصيل جعلت من الطالبا ت يتحدثن عن املواضيع بش يء من التفصيل ومن
ثم َّ
وسع لديهن الطاقة العقلية اإلبداعية.
إن استخدام الطريقة الواحدة في التدريس يحد تفكير الطالبة في اتجاه واحد ،ويبعث امللل في نفس
الطالبات ،أما استخدام الطرق واألساليب املتداخلة ،كما استخدمته الباحثة في استراتيجية التدريس فوق املعرفية،
قد أشعر الطالبات باملتعة ،ومن ثم تحسين قدرة الطالبات على التفكير اإلبداعي .ومن املالحظ بان مهارة الطالقة وهي
ً
أعلى املهارات قد كان أداء الطالبات فيها مرتفعا ويعود ذلك إلى أن قياسها يتم بكثرة األفكار املطروحة ،وتعتبر بنكا
لإلبداع .كما أدى استخدام أسلوب العمل التعاوني من خالل تفعيل املجموعات الصغيرة أثناء الحصة إلى تفاعل
الطالبة مع زميالتها في املجموعة ،ومن ثم تعرفها على مداخل التفكير للموضوع املثار ،أو النشاط املراد حله ،وهذا
َّنمى لديها طرح األفكار املتنوعة والنادرة ،وذلك الن الكم يولد الكيف.
ولقد سارت عملية التقويم على نحو غير تقليدي حيث سارت على النحو التالي :تختار املعلمة (الباحثة)
طالبه من إحدى املجموعات ،وتطلب منها أن تتحدث بصوت عال عن كيفية حل النشاط وتحديد الخطوات أي أننا
ً
ّ
نقوم طريقة عرض املعرفة أوال ،ثم املعرفة العلمية املعروضة ومدى صحتها ،أي أن التقويم كان في جانبين ،الجانب
األول فوق املعرفي ،والجانب الثاني معرفي .ويمكن القول إن هذه الطريقة قد ساعدت على نمو التفكير اإلبداعي لدى
الطالبات .كما أن الجو السائد في غرفة الصف وفق هذه االستراتيجية قد قام على الحرية وإتاحة الفرصة على طرح
أفكار جديدة بدون تخوف ،مع مراعاة عدم التكرار ،وعدم السخرية أو االستهزاء .كما أن محتوى املواد االجتماعية
ً
مجاال خصبا لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لكثرة القضايا واملشكالت وارتباطها بحياة الطالب املتغيرة واملتجددة
باستمرار .كما أن استراتيجية التفكير فوق ا ملعرفية تنمي لدى الطالبة التفكير التباعدي كما يعرفه (دياب،1994 ،
 ) 78بأنه" التوصل إلى عدد كبير من الحلول ملشكلة واحدة وتكون هذه الحلول صحيحة ومقبولة" .وذلك الن اختيار
ً
االستراتيجيات وحل األنشطة ،تنمي هذا النوع من التفكير والذي يعد مرادفا للتفكير اإلبداعي.
وقد ساعد جو الحصة الدراسية القائم على املبادرة من الطالبة ،على أن تتنافس الطالبات في طرح أفكار
جديدة وغير شائعة (األصالة) ،فدرجة اإلبداع تتوقف على دافعية الفرد ،وهذا ما يفسر حصول ارتفاع أداء الطالبات
في مهارة األصالة وهذا يعتبر أعلى درجات اإلبداع .وبشكل عام فإن التفكير اإلبداعي موجود لدى جميع الطلبة ولكن،
بدرجة متفاوتة ،وانه قابل لتحسن بالتدريب من خالل أساليب تدريسية تساعد الطلبة على التفكير بأسلوب مبدع.
وتعتبر استراتيجية التدريس فوق معرفية من أفضل االستراتيجيات كما تشير نتائج الدراسة.
وبذلك تكون نتائج البحث تشابهت مع الدراسات التالية :كيشار ( ،)2018الشالش ( ،) 2018الحاج (،)2017
وحمالوي (.)2018
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث والفرضية الثالثة :ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ) 0.05≤αبين متوسطي طالبات املجموعة التجريبية في اختباري (التحصيل ومقياس التفكير اإلبداعي)
القبلي والبعدي تعزى إلى استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية؟
ونصت الفرضية املرتبطة به على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبين
متوسطي درجات طالبات املجموعة التجريبية في اختباري (التحصيل ،ومقياس التفكير اإلبداعي) القبلي والبعدي
تعزى إلى استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية.
ولإلجابة على السؤال وفحص الفرضية قامت الباحثة بحساب االرتباط بين التحصيل واإلبداع كما يشير
إليه جدول رقم ()8
جدول ( )8االرتباط بين التفكير اإلبداعي والتحصيل
التحصيل
التفكير اإلبداعي
االرتباط
وجه املقارنة
ارتباط بيرسون
** .623
1
التفكير اإلبداعي
ارتباط بيرسون
1
** .623
التحصيل
** توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.01≤α
أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه طردية بين درجات طالبات املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
الختباري التحصيل الدراس ي والتفكير اإلبداعي ،ووجود عالقة طردية متوسطة دالة عند مستوى ( )0.01≤αوهذا
يرجع إلى فاعلية استخدام استراتيجية فوق املعرفية في تدريس املواد االجتماعية على زيادة التحصيل وتنمية التفكير
اإلبداعي لدى طالبات املجموعة التجريبية.
وتشابهت هذه النتائج مع دراسة حمالوي ( ،) 2018حيث وجدت عالقة طردية مع مهارات الفوق معرفية
والثقة في النفس ودراسة الشالش ( .) 2018عالقة طردية مع التفكير الناقد ،ودراسة عبلة ( )2017مع مهارة حل
املشكالت ،وع دراسة خريسات ( ) 2016وجود عالقة طردية مع التحصيل الدراس ي ودراسة الشمري ( )2015أيضا
وجود عالقة طردية مع التحصيل

التوصيات واملقترحات
-1
-2
-3
-4

استنادا لنتائج الدراسة توص ي الباحثتان وتقترحان اآلتي:
تضمين هذه االستراتيجية بشكل كبير كطريقة ،ومحتوى في برامج إعداد املعلمين في كليات التربية للمعلمين.
عقد دورات ومشاغل تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة بإدخال هذه االستراتيجية في أثناء تدريس املحتوى.
ً
مراعاة واضعي محتوى املناهج الدراسية لهذه االستراتيجية ،بحيث يكون تطبيقها من قبل املعلمين سهال
ً
ومتيسرا.
إعداد دليل للمعلم ليستخدمه املعلمون في الحقل التربوي وكذلك املشرفون بحيث تحتوي هذه األدلة على
أهم استراتيجيا ت التدريس في تعليم الدراسات االجتماعية ،والخطوات اإلجرائية لتنفيذ كل استراتيجية منها،
مع ضرورة األخذ بمبدأ التنوع في استخدام هذه االستراتيجية ،وذلك ليتمكن املعلمون من تنويع طرق
ً
التدريس الحديثة ،وذلك لرفع املستوى التحصيلي للطالب تماشيا مع توجهات الوزارة في االهتمام باملستوى
التحصيلي.
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 -5االهتمام بممارسة الطالب لالستراتيجية فوق املعرفية ،ومعرفة دواعي استخدام هذه االستراتيجية وفائدتها
وأهميتها ودورها في عملية التعلم ،حتى يمكنهم استخدام هذه االستراتيجيات بصورة أكبر في أنشطة حياتهم
اليومية.
 -6أن يركز املعلمون على أن يستخدم طالبهم التفكير أثناء استخدام االستراتيجية فوق املعرفية ،الن هذه
الطريقة تساعد على الفهم.
 -7إعداد دورات تدريبة للمعلمين على كيفية استخدام استراتيجية التدريس فوق املعرفية وتدريبهم على كيفية
تطبيقا في الحصة الدراسية
 -8عمل أوراق عمل إلدارات املدارس عن أهمية هذه االستراتيجية ودورها في رفع املستوى التحصيلي للطلبة
وتحسين األداء التعليمي للمدارس
 -9مراعاة واضعي املناهج ومن خالل مصفوفة املدى والتتابع تضمين هذه االستراتيجية املنهج الدراس ي حتى
يسهل على املعلمين تطبيقها
ً
 - 10تقترح الباحثتان عددا من البحوث التربوية وهي:
ّ
ّ
ومعلمي الدراسات االجتماعية للمهارات فوق املعرفية.
مشرفي
 .1درجة ممارسة
 .2مدى تضمين مناهج الدراسات االجتماعية في السلطنة للمهارات فوق املعرفية.
ً
ملعلمي الدراسات االجتماعية.
 .3إعداد برنامج مقترح إلكساب وتنمية املهارات فوق املعرفية
 .4دراسة أثر االستراتيجية فوق املعرفية على متغيرات أخرى ،كالذكاء ،وحل املشكالت،
 .5عالقة املهارات فوق املعرفية على األداء الوظيفي للمعلمين
 .6عالقة املهارات فوق املعرفية على األداء الوظيفي للمدراء

قائمة املراجع
أوال  -املراجع بالعربية:
 أبو ندى ،محمد .) 2013( .مهارات التفكير فوق املعرفي املتضمنة في محتوى منهاج العلوم للصف العاشراألساس ي .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
 أبوجادو ،صالح ونوفل ،محمد .) 2007( .تعليم التفكير بين النظرية والتطبيق .األردن :دار املسيرة. أصالن ،محمد رياض .) 2015( .فاعلية توظيف التعلم املدمج لتنمية مفاهيم الوراثة ومهارات التفكير التأملي فيالعلوم الحياتية لدى طالب الصف العاشر األساس ي .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
فلسطين.
 الجراح ،عبد الناصر ،وعبيدات ،عالء الدين .) 2012( .مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة جامعة اليرموكفي ضوء بعض املتغيرات .املجلة األردنية في العلوم التربوية ،م ،1ع ،2ص.162 - 145
 جروان ،فتحي عبد الرحمن .) 2002( .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات .عمان :دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع.
 جمعة ،ضحى عزات .2016 .أثر توظيف نموذج درايفر في تنمية مهارات التفكير التأملي واالستطالع العلمي في مادةالعلوم لدى طالبات الصف التابع األساس ي( .رسالة ماجستير) .كلية التربية .الجامعة اإلسالمية .فلسطين.
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-

-

-

-

-

-

-

-

الحاج ،مجدي فتحي .) 2019( .درجة استخدام املعلمين واملعلمات ملهارات التفكير ما وراء املعرفة في مديرية
التربية والتعليم بلواء الجامعة وعالقتها بالتفوق واإلبداع األكاديمي للطلبة .دارسات العلوم التربوية ،املجلد ،46
العدد ( )2ص 403 - 357
خطاب ،أحمد علي .) 2007( .إثر استخدام استراتيجية ما وراء املعرفة في تدريس الرياضيات على التحصيل
وتنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساس ي .رسالة ماجستير غير منشورة ،مصر:
جامعة الفيوم.
دحو ،علي ،وعبد القادر ،زيتوني .) 2017( .مستوى تضمين الجانب املعرفي في منهاج التربية البدنية والرياضية في
ضوء املقاربة بالكفاءات للتعليم املتوسط بالجزائر ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،م ،18ع ،4ص.389 - 357
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