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مطتخلص الدزاضة
هػػػد ت الدراسػػػة الااليػػػة التعػػػرؼ عمػػػإل عاليػػػة بعػػػض السػػػتراتيجيات ال ا مػػػة عمػػػإل
نظريػػػػة العػػػػبى المعر ػػػػإل ػػػػإل تنميػػػػة متػػػػارات التوكيػػػػر المنػػػػتج كالتنظػػػػيـ الػػػػذاتإل ػػػػإل العمػػػػكـ
بالمرامة العدادية.
كلتا يػػػػؽ أهػػػػداؼ الدراسػػػػة قامػػػػت البااأػػػػة بدعػػػػداد مػػػػكاد كأدكات الدراسػػػػة المتمأمػػػػة
ػػػػػإل دليػػػػػؿ المعمػػػػػـ اكالتبػػػػػار التوكيػػػػػر المنػػػػػتج ػػػػػإل متػػػػػارات الط قػػػػػة-المركنػػػػػة -التنبػػػػػؤ

بال تراضػػػػػات –السػػػػػػتنباط  -التوسػػػػػير – ت يػػػػػػيـ المناق ػػػػػػات) كم يػػػػػاس متػػػػػػارات التنظػػػػػػيـ
الػػػػذاتإل ػػػػإل العمػػػػكـ كأبعاد المراقبػػػػة الذاتيػػػػة – تنظػػػػيـ كتاكيػػػػؿ المعمكمػػػػات – إدارة الكقػػػػت
– مكا ػػػػلة الػػػػذات – إدارة مصػػػػادر الػػػػتعمـ- -الضػػػػبط البي ػػػػإل) كتػػػػـ إلتيػػػػار عينػػػػة الدراسػػػػة
بطري ػػػػػة ع ػػػػػكا ية كعػػػػػددها ٓ )ٚمػػػػػف ت ميػػػػػذ المرامػػػػػة العداديػػػػػة تػػػػػـ ت سػػػػػيمتـ إلػػػػػإل
مجمػػػػػكعتيف إاػػػػػداهما تجريبيػػػػػة تػػػػػدرس الكاػػػػػدة الملتػػػػػارة بالسػػػػػتراتيجيات ال ا مػػػػػة عمػػػػػإل
العػػػػبى المعر ػػػػإل كاطلػػػػرل ضػػػػابطة تػػػػدرس بالطري ػػػػة المعتػػػػادة بكاقػػػػ

ٖ٘) تمميػػػػذ ػػػػإل كػػػػؿ

مجمكعػػػػة ع كبعػػػػد المعالجػػػػة التجريبيػػػػة اكالتبػػػػار صػػػػاة الوػػػػركض تكصػػػػمت نتػػػػا ج الدراسػػػػة

إلإل أنه :

ٔ -توػػػػكؽ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة عمػػػػإل المجمكعػػػػة الضػػػػابطة ػػػػإل إلتبػػػػار التوكيػػػػر المنػػػػتج
ككؿ ك إل أبعاد الورعية .
ٕ -توػػػكؽ المجمكعػػػة التجريبيػػػة عمػػػإل المجمكعػػػة الضػػػابطة ػػػإل م يػػػاس متػػػارات التنظػػػيـ
الذاتإل ككؿ ك إل أبعاد الورعية.
ٖ -تكجػػػد ع قػػػة إرتباطيػػػة مكجبػػػة بػػػيف درجػػػات ت ميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة ػػػإل إلتبػػػار
التوكير المنتج كدرجاتتـ إل م ياس التنظيـ الذاتإل.
الكممػػػػػات الموتاايػػػػػة  :السػػػػػتراتيجيات ال ا مػػػػػة عمػػػػػإل نظريػػػػػة العػػػػػبى المعر ػػػػػإل –
التوكير المنتج – متارات التنظيـ الذاتإل.
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Study abstract
The current study aimed to identify the effectiveness of some strategies
based on A Cognitive – Load - theory in developing productive thinking skills
and self-Regulation Skills in the sciences at the preparatory stage
To achieve the goals of the study, the researcher prepared the study
materials and tools represented in the teacher's guide and test the productive
thinking in the skills of (fluency - flexibility - prediction of assumptions deduction - interpretation - evaluation of discussions) and the scale of selfRegulation skills in science and its dimensions (self-monitoring - organizing
and transferring information - time management Self-reward - Learning
Resources Management - - Environmental Control) The study sample (70) of
the preparatory stage students was divided into two groups, one is
experimental, the unit selected is studied with strategies based on A Cognitive
– Load - theory and the other is a study taught in the usual way by (35)
students in each A group, and after experimental treatment and hypothesis
validation, the results of the study concluded that:
1-The experimental group outperformed the control group in testing the
product thinking as a whole and its sub-dimensions.
2-The experimental group outperforms the control group in the scale of selfregulated skills as a whole and in its sub-dimensions.
3-There is a positive correlation between the experimental group students
’scores in the test of productive thinking and their scores on the selfregulated skills.
Keywords: Strategies based on A Cognitive Load theory, productive thinking
, self-Regulation Skills
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مكدمــة :
ػػتد العصػػر الاػػالإل تطػػك ارن عممي ػان كتكنكلكجي ػان هػػا ن ػػإل جمي ػ

ػػركع المعر ػػةع كقػػد

ساهمت العمكـ مساهمة بارزة إل هذا التطكر العممإلع العمكـ تاتؿ مكانػة مرمكقػة كلاػد ػركع
المعر ةع كلذا يصبح مف اطهمية أف نعد أبناؤنا إعدادان يسمح بتنمية قدراتتـ الذهنية.

بناى ال درات الذهنية لدل المتعمميف غدا ضركرة اتمية إل عصػر باتػت يػه نتضػة

اطمـ مرهكنة بما تمتمكه مف الع كؿ الموكرة ال ادرة عمإل بناى مجتمعاتتػا كاطلػذ بليػديتا لتسػير
ػػإل ركػػب الت ػػدـع كمػػف أػػـ يجػػب كض ػ الممارسػػات التدريسػػية نصػػب أعيننػػا ػػإل بنػػاى ع ػػكؿ
المتعمميف كتنميتة متاراتتـ التوكيرية الملتموة.
كتعد تنميػة أنمػاط التوكيػر الوعػاؿ م صػدان ر يسػان لتػدريس العمػكـ لمػا لتػذا التوكيػر مػف

ا دة كبيػرة ػإل تػـ اطمػكرع كاػؿ الم ػك ت التػإل تكاجػه النسػافع كيػلتإل التوكيػر المنػتج ػإل
طميعػػة هػػذ اطنمػػاط لسػػتامه ػػإل تنميػػة ال ػػدرة عمػػإل البػػداع العممػػإل كالن ػػد البنػػاى المسػػتنير.
سعد عبدالكريـعٕ٘ٔٓ *)ٜٔٔ:
كالتوكير المنتج هك اطداة المنتجية التػإل تجمػ بػيف التوكيػر البػداعإل كالتوكيػر الناقػد
لم ياـ باطعماؿ كاؿ الم ك ت بجكدة عالية)Parton & Games ,2013 :44 .

ايث أظترت الباكث أنه عند مااكلة اؿ الم ك ت يستلدـ ال نساف نػكعإل التوكيػرع
التوكير البداعإل الذل يكلد أكبر عدد ممكف مػف اط كػار الجديػدة كالتوكيػر الن ػدل الػذل يتػدؼ
للتبار تمؾ اط كار كت ييمتا كتطكيرها)Heractitus ,2012 :2 .
كمف الصعب الوصؿ بيف متارات التوكير الناقػد كمتػارات التوكيػر البػداعإل طف الك ػؼ عػف
متارات التوكير الناقد سيعزز التوكير البداعإلع كما أف تدريب الط ب عمإل العمميػات البداعيػة
سيزيد مف قدرة التوكير الناقد) Wahyud,et-al,2019 :6 .
كيضيؼ كرتػاؾ كبريمػك  )Furtak & Primo ,2015 :799أف هػذا التوكيػر يسػتمد
قكته مف مجمؿ قكة الع ؿ كقدرته عمإل العصؼ الػذهنإل الػذل يكلػد أ كػار جديػدة ككػذلؾ ي ػتمؿ
عمإل أنكاع التوكيػر الوعػاؿ الػذل بدمكػاف الوػرد تكظيوػه لتا يػؽ أ ضػؿ نتػا ج إيجابيػة تويػد ػإل
اياته ال لصية كالعممية.
 احبعج انببحثت َظبو انخىثيق انخبنً(اسى انًؤنف ،انسُت :انصفحت).
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كعمإل الرغـ مف أهمية التوكير المنتج إال أف هناؾ العديد مف الدراسات أأبتت تدنإل
مستكا لدل الت ميذ إل المرااؿ التعميمية الملتموة مأؿ دراسة يكسؼ رضكاف )ٕٓٔٙ
كدراسة سالإل عبدالوتاح  )ٕٓٔٛكدراسة مكتيانتك كآلركف )Mutianto ,et-al,2019
كت ػػػير عميػػػاى السػػػيد ٕ٘ٔٓ  )ٚٚ:أف الوػػػرؽ بػػػيف المػػػتعمـ المتوػػػكؽ كالمػػػتعمـ
الضعيؼ ليس إل كمية المعمكمات التإل يتعممتا اطكؿع كلكف إل قدرته عمإل التنظيـ الجيػد لمػا
يكتسبه مف معمكماتع كقدرته عمإل إستلداـ كتكظيؼ تمؾ المعمكماتع ممػا د ػ التربكيػكف إلػإل
جعؿ الأ ؿ اطكبر إل التعمـ مسؤكلية المػتعمـ نوسػهع كيتوػؽ هػذا مػ إعت ػاد عممػاى الػنوس أف
ػاى عمػػإل معػػايير ياػػددها
المػػتعمـ يسػػتطي تكجيػػه ذاتػػه كاياتػػه كت ييػػر سػػمككه ناػػك اط ضػػؿ بنػ ن
كي تن بوا دتتا كيكجتتا مف ل ؿ التعزيز أل بناى قدرته عمإل التنظيـ الذاتإل.
كي ػػػير جابرعبدالاميػػػد  )ٖٓٚ-ٖٓٙ: ٜٜٜٔأف التػػػدريس الجيػػػد البػػػد أف يتضػػػمف
تعميـ الت ميػذ كيػؼ يتعممػكف ككيػؼ يتػذكركف كياوظػكف ككيػؼ يوكػركفع كمػا أف نجػااتـ ػإل
التعمػػػيـ يعتمػػػد إلػػػإل اػػػد كبيػػػر عمػػػإل كوػػػاىاتتـ ػػػإل التعمػػػيـ معتمػػػديف عمػػػإل أنوسػػػتـ كمػػػراقبتتـ
لتعمػػيمتـع كلػػذا يجػػب الهتمػػاـ بمتػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل مػػف المرامػػة البتدا يػػة إلػػإل المرامػػة
الأانكية.
كيعػد مكضػكع الػتعمـ المػػنظـ ذاتيػان  Self-Regulation-Learningمػف أكأػر المكضػػكعات

أهمية إل المجاؿ التربكل ايث ينادل التربكيكف بضركرة تنظيـ الط ب لذكاتتـع كهنػاؾ العديػد
مػػف الدراسػػات التػػإل إهتمػػت بمتػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل كنػػادت بػػه مأػػؿ دراسػػة تتػػانإل الم ػػاقبة
ٕٓٔٓ) كدراسة أامد أبك اللير ٖٕٔٓ).
كل د إاتؿ مكضكع التنظيـ الػذاتإل مكانػة مت دمػة ػإل الدراسػة كالباػث ػإل ميػداف عمػـ الػنوسع
ك تدت السنكات اطليرة ماػاكالت جػادة لتوسػيرهاع كمػا أكضػح العديػد مػف البػااأيف أف دراسػة
التنظيـ الذاتإل هإل موتاح لدعـ كتطكير ك تـ السمكؾ النسانإل عمإل ملتمؼ مستكياته.
كيركز التعمـ المنظـ ذاتيان عمإل تامؿ الت ميذ لمس كلية تعممتـ بايث تصبح لديتـ ال درة

عمإل التنظيـ الذاتإل لتعممتـ اطكاديمإل مف ل ؿ تنظيـ اطهداؼ كتلطيطتا كت رير
الستراتيجيات المناسبة كتلطيط الكقت اكادارته كتنظيـ المكاد كالمعمكمات كتاديد أكلكياتتا
كت ييرالمنتج بطري ة مرنة كمراقبة الذات كضبط البي ة الصوية)Effeney et.al,2013 :58 .
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كي مؿ التنظيـ الذاتإل الجكانب المعر ية كما كراى المعر يةع كيعتبر مظمة يتـ
بمكجبتا دراسة عدد كبيرمف المت يرات التإل تؤأر عمإل التعمـ مأؿ الكواىة الذاتية كالدارة
كالستراتيجيات المعر ية)Panadora ,2017 :1 .
كعمإل الرغـ مف أهمية تنمية متارات التنظػيـ الػذاتإل لػدل الت ميػذ إال أف هنػاؾ العديػد
مف الدراسات أ ارت إلإل تدنإل تمؾ المتارات لدل الت ميذ ػإل المرااػؿ التعميميػة الملتموػة مأػؿ
دراسػػػة أميمػػػػة أامػػػػد ٕٓٔٓ) ع كدراسػػػة هػػػػانإل العمػػػػرل ٖٕٔٓ) كدراسػػػة رانيػػػػا أبكها ػػػػـ
 )ٕٓٔٙكغػػػادة النػػػكبإل ٕ٘ٔٓ) كأكصػػػت هػػػذ الد ارسػػػات بضػػػركرة تنميػػػة متػػػارات التنظػػػيـ
الذاتإل لدل الت ميذ.
كيرتبط تدريس العمكـ إرتباطان كأي ان بتنمية متارات التوكيػر لػدل الطػ بع كلكػف النػاظر

إلإل كاق تدريس العمكـ ي اظ ارصان كبي ارن عمإل الكـ كاد ع كما أف الطرؽ تصر إصػ ار ارن عجيبػان

ػػاى يسػػػ كمػػػان هػػػا ن مػػػف
عمػػػإل الاوػػػظ كالسػػػتظتار نػػػاظرةن إلػػػإل الع ػػػؿ الب ػػػرل عمػػػإل أنػػػه كعػ ن
المعمكمات .إبراهيـ المايسفع )ٕٔٔ: ٕٓٓٚ
كلػػذا مػػف الضػػركرل تػػك ير إسػػتراتيجيات عالػػة ت ػػكـ بدسػػت باؿ المعمكمػػات كمعالجتتػػا

بلقؿ عبى معر إل مػف أجػؿ ضػماف عمميػة تعمػـ عالػة كمػف نظريػات الػتعمـ التػإل ظتػرت اػديأان
كأأبتت عاليتتا إل تنمية العديد مف المت يرات نظرية العبى المعر إل.

كهإل إادل النظريات المعر ية مف جتة كنظريات التعميـ كالتعمـ مػف جتػة ألػرل التػإل
كض ػ جػػكف سػػكيمر اجػػر اطسػػاس لتػػا تػػإل تتنػػاكؿ الػػذاكرة كأنكاعتػػاع الػػذاكرة العامػػة تنتبػػه
لممعمكمػػات كت ػػػكـ بمعالجتتػػػا كتتصػػؼ بمادكديػػػة الػػػزمف الػػػذل تاػػتوظ بػػػه بالمعمكمػػػات كهػػػذ
المادكدية ت ؼ كراى ضعؼ التعميـ مما يستمزـ كجكد إسػتراتيجيات لمكاجتتتػاع الػذاكرة طكيمػة
المدل هإل التإل تلزف المعمكمات كالمعارؼ التإل عكلجػت كسػعتتا غيػر ماػدكدة .هيا العتيبػإلع
)ٕٜٗ: ٕٓٔٚ
اكاهتمػػت نظريػػة العػػبى المعر ػػإل باجػػـ المعمكمػػات ػػإل الػػذاكرة طكيمػػة المػػدل كدراسػػة

كبيػرن مػف
قػدرن ا
كيوية معالجة طري ة لوض العبى المعر إل عف المتعمـ بايث يسػتطي تا يػؽ ا
التعمـ كيػرتبط ذلػؾ بعػامميف اطكؿ بنيػات معر يػة كالأػانإل قػدرات المػتعمـ لتطػكير بنيتػه المعر يػة
مف ل ؿ إستراتيجيات تسعإل لتكسي ادكد الذاكرة العاممة لديه) Sweller ,2003 :215 .
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كيعػػد ال ػػرض اطساسػػإل لنظريػػة العػػبى المعر ػػإل هػػك كيويػػة ت ػػديـ المعمكمػػات الجديػػدة
بصكرة منتظمة مف أجؿ تلويض العبى المعر إل غير الضػركرل عمػإل الػذاكرة العاممػة كبالتػالإل
تستيؿ الت ير إل الذاكرة طكيمة المدل .ص ح مامكدع )ٕٔ: ٕٓٔٛ
كي ير العبى المعر إل إلإل م دار الامػؿ الػذل ي ػ عمػإل الػذاكرة العاممػة أأنػاى عمميػة
التعمـ كين سـ إلإل جزأيف العبى المعر ػإل اللػارجإل كالعػبى المعر ػإل الػدالمإلع كيلػتص العػبى
المعر ػإل الػػدالمإل بصػػعكبة مػكاد الػتعمـع بينمػػا العػػبى اللػػارجإل يمأػؿ الصػػعكبة الضػػا ية غيػػر
الضركرية التإل تلتص بطري ة عرض مكاد التعمـ )Mandal ,2010 :8 .
كتػػرل إيمػػاف العػػزب  )ٖٕ: ٕٓٔٛأف زيػػادة العػػبى المعر ػػإل ينػػتج عنػػه زيػػادة ػػإل
الجتد الع مإل لممتعمـع كي ير الجتد الع مإل إلإل السعة المعر يػة التػإل تػـ تلصيصػتا لسػتيعاب
العمميات المعر ية المتطمبة أأناى ال ياـ بمتاـ التعمـ.
اكاستجابة لذلؾ تناكلت بعض الد ارسات نظرية العػبى المعر ػإل كالسػتراتيجيات ال ا مػة

عميتػػا مأػػؿ دراسػػة زينػػب العػػامرل )ٕٓٔٙع كدراسػػة أامػػد رمضػػاف )ٕٓٔٙع كدراسػػة إيمػػاف
العزب )ٕٓٔٛع كأ ارت دراسة رمضاف اسف  )ٕٓٔٙإلإل أف العػبى المعر ػإل يػؤأر سػمبان ػإل
العمميػات الع ميػػة الملتموػػة كمنتػػا التوكيػػر بصػػوة عامػػة كالتوكيػر الناقػػد كاػػؿ الم ػػك ت بصػػوة
لاصة.
مف هنا جاىت كػرة الدراسػة ػإل مااكلػة تكظيػؼ بعػض السػتراتيجيات ال ا مػة عمػإل نظريػة
العبى المعر ػإل لتنميػة بعػض متػارات التوكيػر المنػتج كالتنظػيـ الػذاتإل ػإل العمػكـ لػدل ت ميػذ
المرامة العدادية.

اإلحطاع باملشهلة وحتديدٍا:
إست عرت البااأة كجكد م كمة مف ل ؿ:
ٔ -ضػػعؼ متػػارات التوكيػػر المنػػتج لػػدل الت ميػػذ كهػػذا مػػا أأبتتػػه العديػػد مػػف الدراسػػات مأػػؿ
دراسة يكسؼ رضكاف  )ٕٓٔٙكدراسة سالإل عبدالوتاح .)ٕٓٔٛ
ٕ -ضػػػػعؼ متػػػػارات التنظػػػػيـ الػػػػذاتإل لػػػػدل الت ميػػػػذ كهػػػػذا مػػػػا أ ػػػػارت إليػػػػه دراسػػػػة أميمػػػػة
أامػػد ٕٓٔٓ) كدراسػػة ناديػػة سػػمعاف ٕٕٔٓ) عمػػإل الػػرغـ مػػف الهتمػػاـ العػػالمإل بػػالتعمـ
المػػنظـ ذاتيػان كأهميتػػه إال أنػػه مػػازاؿ العديػػد مػػف الطػ ب عمػػإل كا ػػة المسػػتكيات ػػإل معظػػـ
التلصصات كمنتا العمكـ يوت ركف لمتارات التنظيـ الذات.
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ػاى عمػػإل مػػا سػػبؽ تمأمػػت م ػػكمة الدراسػػة الااليػػة ػػإل تػػدنإل متػػارات التوكيػػر المنػتج
كبنػ ن
كالتنظيـ الذاتإل لػدل ت ميػذ الصػؼ الأػانإل العػدادل ػإل مػادة العمػكـع اطمػر الػذل تطمػب
مااكلػػػة تجريػػػب بعػػػض السػػػتراتيجيات ال ا مػػػة عمػػػإل نظريػػػة العػػػبى المعر ػػػإل لمنتػػػكض
بمستكل هذ المتارات لديتـ.
ك إل مااكلة لمتصدل لم كمة الدراسة الاالية كضعت البااأة السؤاؿ الر يس التالإل:
"ما عالية بعض الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظريػة العػبى المعر ػإل ػإل تنميػة متػارات التوكيػر
المنتج كالتنظيـ الذاتإل إل العمكـ بالمرامة العدادية؟"
كتورع مف هذا السؤاؿ الر يس اطس مة الورعية التالية:
ٔ -مػػا عاليػػة إسػػتلداـ بعػػض السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل نظريػػة العػػبى المعر ػػإل ػػإل تنميػػة
متارات التوكير المنتج إل العمكـ لدل ت ميذ الصؼ الأانإل العدادل ؟
ٕ -مػػا عاليػػة بعػػض السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل نظريػػة العػػبى المعر ػػإل ػػإل تنميػػة متػػارات
التنظيـ الذاتإل إل العمكـ لدل ت ميذ الصؼ الأانإل العدادل ؟"
ٖ -مػا الع قػػة الرتباطيػة بػػيف درجػات ت ميػذ الصػؼ الأػػانإل العػدادل ػػإل إلتبػار التوكيػػر
المنتج كدرجاتتـ إل م ياس متارات التنظيـ الذاتإل؟

أٍداف الدزاضة:
هد ت الدراسة الاالية إلإل:
ٔ -التعػػرؼ عمػػإل صػػكرة كاػػدة التكػػاأر اكاسػػتمرار النػػكع بػػبعض السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل
نظرية العبى المعر إل.

ٕ -التعرؼ عمإل عاليػة بعػض السػت ارتيجيات ال ا مػة عمػإل نظريػة العػبى المعر ػإل ػإل تنميػة
متارات التوكير المنتج إل العمكـ لدل ت ميذ الصؼ الأانإل العدادل.
ٖ -تاديد عالية بعض الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظريػة العػبى المعر ػإل ػإل تنميػة متػارات
التنظيـ الذاتإل إل العمكـ لدل ت ميذ الصؼ الأانإل العدادل.
ٗ -تاديػػد الع قػػة بػػيف درجػػات ت ميػػذ الصػػؼ الأػػانإل العػػدادل ػػإل إلتبػػار التوكيػػر المنػػتج
كدرجاتتـ إل م ياس متارات التنظيـ الذاتإل؟
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حدود الدزاضة:
إقتصرت الدراسة الاالية عمإل الادكد التالية :
ٔ -عينػػة مػػف ت ميػػذ الصػػؼ الأػػانإل العػػدادل بمدرسػػة المرع ػػمإل العداديػػة كمدرسػػة أبػػكبكر
العدادية التابعيف لدارة البراهيميػة التعميميػة :طف ت ميػذ هػذ المرامػة يمكػنتـ ممارسػة
متارات التوكير كمتارات التنظيـ الذاتإل الملتموة ب كؿ جيد.
ٕ -بعض الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل كهإل إستراتيجية ال كمية-
تركيػػػز النتبػػػا  -إسػػػتراتيجية اليجػػػاز -إسػػػتراتيجية التػػػدؼ الاػػػر  -إسػػػتراتيجية المأػػػاؿ
المامكؿ اكاكماؿ المسالة) لجماع أغمب الدراسات عميتا.

ٖ -بعػػػض متػػػارات التوكيػػػر المنػػػتج التاليػػػة :الط قػػػة – المركنػػػة – التنبػػػؤ بال تراضػػػات-
التوسير – الستنباط  -ت ييـ المناق ات) لتواؽ أغمب الدراسات عميتا.
ٗ -متػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل التاليػػة :المراقبػػة الذاتيػػة – تنظػػيـ كتاكيػػؿ المعمكمػػات – إدارة
الكقت – مكا لة الذات – إدارة مصادر التعمـ- -الضبط البي إل) كالتإل إتو ػت عميتػا أغمػب
الدراسات.
٘ -تػػػدريس كاػػػدة التكػػػاأر اكاسػػػتمرار النػػػكع الم ػػػررة عمػػػإل ت ميػػػذ الصػػػؼ الأػػػانإل العػػػدادل
لاتكا تا عمإل كأيػر مػف الموػاهيـ المجػردة كاطن ػطة كالتجػارب التػإل يمكػف لمت ميػذ يتػا

ممارسة متارات التوكير المنتج.

حتديد املصطلحات:
ػػإل ضػػكى إطػػ ع البااأػػة عمػػإل عػػدد مػػف التعريوػػات المرتبطػػة بمصػػطماات الدراسػػة
الاالية دنتا تعرؼ تمؾ المصطماات إج ار يان كما يمإل:

ٔ -اإلضـــياتًتًات الكا نـــة رلـــى ىءسيـــة ال ـ ـ امل سفـــى

Strategies Based on

ACognitive- Load- Theory
"مجمكعػػة مػػف الجػراىات التػػإل ت مػػؿ مػػف الجتػػد الع مػػإل كالن ػػاط الػػذهنإل الػػذل يبذلػػه ت ميػػذ
الصػػؼ الأػػانإل العػػدادل لممارسػػة اطن ػػطة اكاكتسػػاب المعمكمػػات اكاب ا تػػا ػػإل الػػذاكرة العاممػػة

الن ػػطة مػػف أجػػؿ تػػـ المػػادة الدراسػػية كتلزينتػػا ػػإل الػػذاكرة طكيمػػة المػػدل كممارسػػة متػػارات
التوكير المنتج كالتنظيـ الذاتإل" .
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ٕ  -التفهري امليتج Productive - Thinking
" نمػط مػػف أرقػػإل أنمػػاط التوكيريتضػػمف متػػارات يمارسػػتا ت ميػػذ الصػػؼ الأػػانإل العػػدادل
كهػػإل الط قػػة – المركنػػة  -ت يػػيـ المناق ػػات -كض ػ ال تراضػػات – التوسػػير  -السػػتنباط)
كالتػػإل تجم ػ مػػا بػػيف التوكيرالبػػداعإل كالتوكيػػر الناقػػد كيكظوتػػا لنتػػاج أ كػػار جديػػدةع كي ػػاس
بالدرجة التإل ياصؿ عميتا التمميذ إل اللتبار المعد لذلؾ".
ٕ -مَازات التيءًه الراتى Self-Regulated-Skills
"عممية ن طة يككف يتا تمميذ المرامػة العداديػة م ػاركان ػاع ن ػإل العمميػة التعميميػة

كالتإل يمكف مف ل لتا المراقبة الذاتية كتنظيـ كتاكيؿ المعمكمػات اكادارة الكقػت كمكا ػػلة الػذات
اكادارة مصػػادر الػػتعمـ ككػػذلؾ الضػػبط البي ػػإل لمػػتاكـ ػػإل عمميػػة تعممػػه كضػػبط سػػمككه كمراقبػػة

تكجيه ذاته اكاعت اداته الذاتية اكؿ عمميػة تعممػهع كي ػاس بالدرجػة التػإل ياصػؿ عميتػا التمميػذ
إل الم ياس المعد لذلؾ".

فسوض الدزاضة:
إل ضكى الطار النظرل كالدراسات الساب ة سػعت الدراسػة الااليػة لمتا ػؽ مػف صػاة
الوركض التالية:
ٔ -يكجػػد ػػرؽ داؿ إاصػػا يان عنػػد مسػػتكل ٘ٓ )α ≥ ٓ0بػػيف متكسػػطد درجػػات المجمكعػػة
التجريبية كالضابطة د ال ياس البعدم اللتبػار التوكيػر المنػتج ككػؿ ك ػإل أبعػاد الورعيػة

لصالح المجمكعة التجريبية.
ٕ -يكجػػد ػػرؽ داؿ إاصػػا يان عنػػد مسػػتكل ٘ٓ )α ≥ ٓ0بػػيف متكسػػطد درجػػات المجمكعػػة
التجريبية كالضابطة د ال ياس البعدم لم يػاس متػارات التنظػيـ الػذاتإل ككػؿ ك ػإل أبعػاد

الورعية لصالح لصالح المجمكعة التجريبية.
ٖ -تكجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة ذات داللػػػة إاصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل ٘ٓ )α ≥ ٓ0بػػػيف متكسػػػطد
درجات المجمكعة التجريبيػة ػد ال يػاس البعػدم لكػؿ مػف إلتبػار التوكيػر المنػتج كم يػاس
التنظيـ الذاتإل
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أٍنًة الدزاضة:
تمأمت أهمية الدراسة الاالية يما يمكف أف تستـ به يما يمإل:
ٔ .ت ػػديـ إلتبػػار التوكيػػر المنػػتج كالػػذل يمكػػف السػػتوادة منػػه ػػإل كض ػ كتصػػميـ إلتبػػارات
ألرل.
ٕ .إعداد م يػاس متػارات التنظػيـ الػذاتإل يمكػف السػتوادة منػه ػإل تصػميـ م ػاييس ألػرل ػإل
ضك ه.
ٖ .إعػداد دليػػؿ لممعمػػـ يمكػػف أف يسػتويد منػػه معممػػإل العمػػكـ بالمرامػة العداديػػة ػػإل التػػدريسع
كػػػػذلؾ تكضػػػػيح التطبي ػػػػات التربكيػػػػة لنظريػػػػة العػػػػبى المعر ػػػػإل ليسػػػػتويد منتػػػػا المعممػػػػكف
كالمكجتكف.
ٗ .تعد الدراسة الاالية إستجاب نة لمػا تكصػإل بػه الدراسػات كمػا ينػادل بػه التربكيػكف ػإل الكقػت
الااضر مف ضركرة مسايرة التجاهات التربكية كتبنإل نظريات اديأة قػد تػؤدل إلػإل نتػا ج

إيجابية إل العممية التعميمية.

مىاد وأدوات الدزاضة:
إستلدمت الدراسة الاالية المكاد كاطدكات التالية:
ٔ .دليػػؿ المعمػػـ لتػػدريس كاػػدة التكػػاأر اكاسػػتمرار النػػكع بػػبعض السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل
العبى المعر إل .إعداد البااأة)

ٕ .إاتبار التوكير المنتج.

إعداد البااأة)

ٖ .م ياس متارات التنظيـ الذاتإل .إعداد البااأة)

إجسا ات الدزاضة:
لإلجابة عف تساؤالت الدراسة اكالتزامان بادكدها إتبعت البااأة الجراىات التالية:

ٔ .الط ع عمإل اطدبيات النظرية كالباكث الساب ة التػإل تناكلػت السػتراتيجيات ال ا مػة عمػإل
نظرية العبى المعر إل كمتارات التوكير المنتج كمتارات التنظيـ الذاتإل.
ٕ .صياغة مكضكعات كادة التكاأر اكاستمرار النػكع ك ػؽ السػتراتيجيات ال ا مػة عمػإل نظريػة
العبى المعر إل بما يتناسب م كؿ مكضكع.

ٖ .إعداد دليؿ المعمـ لتدريس كادة التكاأر اكاستمرار النػكع ك ػؽ السػتراتيجيات ال ا مػة عمػإل
نظرية العبى المعر إل كالتلكد مف ص ايته.
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ٗ .إعداد أدكات الدراسة كالتلكد مف ص ايتتا لمتطبيؽ كتمأمت إل :
أ -إلتبار التوكير المنتج.
ب -م ياس متارات التنظيـ الذاتإل.
٘ .إلتيارعينػة الدراسػة :كتمأمػت ػإل عينػة بم ػت ٓ )ٚمػف ت ميػذ الصػؼ الأػانإل العػدادلع
كتػػـ ت سػػيمتما إلػػإل مجمػػكعتيف أاػػدهما تجريبيػػة بمدرسػػة المرع ػػمإل العداديػػة التابعػػة
لدارة البراهيميػػة التعميميػػة كألػػرل ضػػابطة مػػف ت ميػػذ مدرسػػة أبػػكبكر العداديػػة التابعػػة
لنوس الدارة بكاق

ٖ٘) تمميذ إل كؿ مجمكعة.

 .ٙتطبيؽ أدكات الدراسة قبميان عمإل عينة الدراسة.

 .ٚتػػدريس كاػػدة التكػػاأر اكاسػػتمرار النػػكع ك ػػؽ السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل نظريػػة العػػبى
المعر إل لت ميذ المجمكعة التجريبية دكف المجمكعة الضابطة.

 .ٛتطبيؽ أدكات الدراسة بعديان عمإل العينة.

 .ٜرصد النتا ج كمعالجتتا إاصا يان كتوسيرها إل ضكى ركض الدراسة.

ٓٔ.

ت ديـ التكصيات كالم تراات إل ضكى نتا ج الدراسة.

أدبًات الدزاضة:
احملىز األول :ىءسية ال

امل سفى واإلضياتًتًات الكا نة رلًَا

أوالً  :ىبرة رً ىءسية ال

امل سفى

إف مف أبرز العكامؿ كاطسػباب التػد أدت إلػإل ظتػكر نظريػة العػبى المعر ػإل هػك مادكديػة
َّ
سعة الذاكرة العاممةع كالتد تُعيؽ د أاياف كأيػرة اػدكث عمميػة الػتعمُـع تطػكرت نظريػة العػبى
الم ػك ت
المعر إل د أكالر السبعينيات مف ال رف الماضد م التركيز عمإل تعمُـ الط ب اػؿ ُ
إف اؿ الم ك ت يورض مطالبان إستأنا ي نة عمإل الذاكرة العاممة .اممإل الويؿعٕ٘ٔٓع ٕ)ٛ
إذ َّ

ك ػإل بدايػػة الأمانينيػػات مػػف ال ػػرف الماضػػد كضػ جػػكف سػػكيمر  John Swellerاجػػر

اطساس لتذ النظرية كهك عالـ نوس استرالإل إلتبر اآلأػار التعميميػة لنمػكذج الػذاكرة العاممػةع
إذ ت ػػكـ هػػذ النظريػػة عم ػإل موػػاهيـ نظريػػة معالجػػة المعمكمػػات التػػإل تنتمػػإل لمنظريػػة المعر يػػةع
ككػػذلؾ ت ػػكـ عمػػإل تطػػكير آليػػات المعر ػػػة الج ار يػػة كتنظػػر لإلنسػػاف كمعػػالج لممعمكمػػػات كأف
المعر ة سمسمة مف المعالجات الع مية) Sweller & Chandlers ,1991 :294).
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كالمسػػممة اطساسػػية التػػإل ت ػػكـ عميتػػا هػػذ النظريػػة أف المتعممػػيف يمتمكػػكف ذاكػػرة عاممػػة
مادكدةع كأف التاميؿ ال از ػد لتػذ الػذاكرة يعػكؽ اػدكث عمميػة الػتعمـ المأمػرع كعميػه يجػب أف
نتاكـ إل امكلة الذاكرة العاممة لتستيؿ عممية التعمـ)Lin ,et-al,2009 :17) .
كأضػػػا ت هيػػػا العتيبػػػإل  )ٕٜٗ: ٕٓٔٚأف هػػػذ النظريػػػة تتنػػػاكؿ الػػػذاكرة بلنكاعتػػػا الػػػذاكرة
العامػػة التػػإل تنتبػػه لممعمكمػػات كت ػػكـ بمعالجتتػػا إلػػإل عناصػػر سػػمعية كبصػػرية ػػطع كتتصػػؼ
بمادكديػػة الػػزمف التػػإل تاػػتوظ بػػه بالمعمكمػػات كهػػذ المادكديػػة ت ػػؼ كراى ضػػعؼ التعمػػيـ ممػػا
يسػػتمزـ كجػػػكد إسػػتراتيجيات لمكاجتتتػػػاع الػػػذاكرة طكيمػػة المػػػدل هػػػإل التػػإل تلػػػزف المعمكمػػػات
كالمعارؼ التإل عكلجت كسعتتا غير مادكدة.
كعمػػإل ذلػػؾ تػػرل البااأػػة أف نظريػػة العػػبى المعر ػػإل تعػػد مػػف النظريػػات المعر يػػة كنظريػػات
التعمـ إل نوس الكقت التإل تتػتـ بمعر ػة ال ػانة المعر يػة الكميػة الكاقعػة عمػإل الػذاكرة العاممػة
لكتساب كتلزيف اكاستدعاى كمعالجة المعر ة العمميةع كتزداد هذ النظرية أهمية عنػدما تكػكف
متػػاـ الػػتعمـ صػػعبة كمت ػػابكة كمتواعمػػة يػػلتإل دكر النظريػػة ػػإل كضػ ضػكابط كاػػدكد لمػػذاكرة

العاممة كمف أـ ت مؿ مف العبى المعر إل كتستؿ عممية التعمـ.

ثاىًاً :مفَىو ال

امل سفى

يرل ماندؿ  )Mandel ,2010 :8أف العبى المعر إل ي صد به الامؿ الكاقػ عمػإل الػذاكرة
العاممة أأناى اؿ الم كمة كالتعمـ.
كما عر تا كجيؿ كآلركف  )Vogel ,et-al ,2011 :134بلنتػا نظريػة معر يػة ت ػكـ عمػإل
مجمكعػة مػف مبػػادئ الػتعمـ كأبػػرز تطبي اتػه ػػإل البي ػات التعميميػػةع كتعتمػد عمػػإل مجمكعػة مػػف
عمميات التعمـ المعر ية المتكا رة لدل المتعمـ.
كعر تا يكسؼ قطامإل ٖٕٔٓ  )٘ٙٓ:بلنتػا" الكميػة الكميػة مػف الن ػاط الػذهنإل ػإل أأنػاى
المعالجػػػة ػػػإل الػػػذاكرة العاممػػػة لػػػ ؿ تػػػرة زمنيػػػة معينػػػةع كيمكػػػف معالجتػػػه بعػػػدد الكاػػػدات أك
العناصر المعر ية التإل تدلؿ ضمف المعالجة الذهنية إل كقت مادد".
كمػػا عر تػا رمضػػاف اسػػف  )ٕ٘ٓ: ٕٓٔٙبلنتػا "الجتػػد المبػػذكؿ مػػف المػػتعمـ لمتعامػػؿ مػ
اطن ػطة كالمعمكمػػات كالم ػػك ت الموركضػػة عمػػإل النظػاـ المعر ػػإل اللػػاص بػػه كبصػػوه لاصػػة
عمإل الذاكرة العاممة ل ؿ ال ياـ بمتمة ما".
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كأضػػاؼ ص ػ ح مامػػكد  )ٕٕ: ٕٓٔٛبلنت ػا "الكميػػة الكميػػة مػػف الن ػػاط الوعمػػإل ػػإل الػػذاكرة
العاممة ل ؿ كقت معيف كالعامؿ الر يسإل الذل ي ػكؿ العػبى المعر ػإل هػك العػدد الػذل يتكجػب
النتبا لتا".

وبإضتكسا الت سيفات الطابكة يتضح أٌ ال

امل سفى:

 كمية الن اط الع مإل التإل يبذلتا المتعمـ لمتعمـ. يتطمب معالجة المعمكمات إل الذاكرة العاممة لوترة معينة. ي اس بعدد العناصرالمعر ية التإل تدلؿ الذاكرة العاممة إل كقت مادد. يساعد عمإل تـ كتلزيف المادة التعميمية إل الذاكرة طكيمة المدلكعمإل ذلؾ يمكف تعريؼ العػبى المعر ػإل إج ار يػان عمػإل أنػه " كميػة الجتػد المبػذكؿ مػف

قبػػؿ الت ميػػذ لػػتعمـ المعر ػػة العمميػػة اكاب ا تػػا ػػإل الػػذاكرة العاممػػة الن ػػطة مػػف أجػػؿ تػػـ المػػادة
المتعممة كتلزينتا إل الذاكرة طكيمة المدل".

ثالجاً :أىىاع ال

امل سفى

ادد اممإل الويؿ ٕ٘ٔٓ  )ٜٔ-ٛٙ :ككالكجا  )Kayuga ,2011.68-69كسكيممر
ميرنبكر ) (Sweller& Merrienboer ,2010 :88أنكاع العبى المعر إل كالتالإل :

اليىع األول  :ال

امل سفى الداخلى

كيسمإل هذا النكع العبى المعر إل الجكهرل) كي ير إلإل عدد العناصر التإل يتكجب
معالجتتا إل كقت كااد إل الذاكرة العاممة كهذا يعنإل تواعؿ العناصر مما يسبب العبى
المعر إل )Sweller ,et-al,2011 :57 .
كي ير اممإل الويؿ ٕ٘ٔٓ  )ٛٙ:أف هذا النكع يساعد مصممإل التعميـ عمإل بناى

ٍ
طف ذلؾ سيلوض مف العبى المعر إل الدالمإل كيساعد عمإل ضركرة
بناك مناسبع َّ
المعمكمات

إستبعاد أم أن طة ع مية غير مكجتة لبناى اكاكتساب البنيات المعر يةع كين ل مف الطبيعة
التإل تورضتا المعمكمات الم دمةع بعض المكاد تككف صعبة التعمـ ط نتا تتطمب معالجة
العديد مف العناصر المتدالمة إل آف كااد.
كيرل كالكجا

 )Kalyuga ,2011 :4أف التعامؿ م العبى المعر إل الدالمإل يتطمب

تعديؿ طبيعة متاـ التعمـ مأؿ اذؼ بعض العناصر أك الع قات اكاستبدالتا بمتاـ أبسط
مف أجؿ لوض العبى المعر إل الدالمإل.
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كأضاؼ ص ح مامكد  )ٕٔ: ٕٓٔٛأنه إذا تجاكز العبى المعر إل الدالمإل مسااة
الذاكرة دف التعمـ كمعالجة المعمكمات سينلوض م دارهما أل أف الت ير إل الذاكرة طكيمة
المدل سيككف غير مويد.

اليىع الجاىى :ال

امل سفى اخلازجى

كيسػػمإل هػػذا النكع العػػبى المعر ػإل الػػدليؿ) كيعػػزل هػػذا النػػكع مػػف العػػبى المعر ػإل إلػػإل
ط ار ؽ التدريس المستعممة إل عرض المعمكمات عمػإل المتعممػيفع كالرسػكـ كالجػداكؿ كاللػ ار ط
المواهيمية.
كيعرؼ كذلؾ بالعبى المعر إل غير الوعاؿ كهك نتيجػة الت نيػات التعميميػة التػإل ياتاجتػا
المتعممكف لمم اركة إل أن طة الذاكرة العاممػة كالتػإل ال تػرتبط مبا ػرة بملطػط البنػاى المعر ػإل
لممتعمـ)Sweller ,et-al,2011 :57 .
كأضػػاؼ كالكجػػا  )Kalyuga ,et-al,1998 :8أف هػػذا النػػػكع مػػف أنػػكاع العػػػبى
المعر إل يادث بسبب التواعؿ بػيف المعمكمػات الضػركرية المتمػة مػ الاوػاظ عمػإل المعمكمػات
المتمػة مػػف جتػػة كالتواعػػؿ بػػيف المعمكمػػات غيػػر المتمػة مػػف جتػػة ألػػرل كيػػؤدل ذلػػؾ لضػػياع
الكقت كالجتد.

اليىع الجالح  :ال

امل سفى وثًل الصلة

يلتمػػػػػؼ العػػػػػبى كأيػػػػػؽ الصػػػػػمة عػػػػػف النػػػػػكعيف السػػػػػاب يف ػػػػػإل ع قتػػػػػه اليجابيػػػػػة
بػػػػالتعمـع ط نػػػػه ين ػػػػػل نتيجػػػػة تكػػػػػريس المصػػػػادر المعر يػػػػػة ػػػػإل إكتسػػػػػاب كتكػػػػكيف البنيػػػػػات
المعر يػػػةع كقػػػد ن ػػػلت كرتػػػه مػػػف الااجػػػة لتاديػػػد تػػػلأيرات العػػػبى المعر ػػػإل عمػػػإل إكتسػػػاب
كبنػػػػػاى الملططػػػػػات المعر يػػػػػةع كيسػػػػػمإل بالعػػػػػبى المعر ػػػػػإل اطساسػػػػػإل أك الوعػػػػػاؿ كياػػػػػدث
نتيجػػػة لممعالجػػػة المعر يػػػة المويػػػدة مأػػػؿ اط كػػػار التجريديػػػة كغيرهػػػا كالتػػػإل تعػػػزز مػػػف لػػػ ؿ
الكسا ؿ التعميمية(Sweller ,et-al,2011 :57) .
كيتضح مما سبؽ أف معالجة المعمكمات الجديدة إل ضكى نظرية العبى المعر إل يتـ مف
ل ؿ أ أة أنكاع مف العبى؛ العبى المعر إل الجكهرل الذل يجب أال يتجاكز سعة الذاكرة
العاممة كالعبى المعر إل غير الوعاؿ المرتبط بالت نيات التعميمية كالذل يجب إدارته ب كؿ جيدع
كالعبى المعر إل كأيؽ الصمة الذل يجب تاسينه اكاست له للوض الجتد الع مإل كالكصكؿ
لمتعمـ المأمر.
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زاب اً :إضياتًتًات الت له والت لًه املطتيدة إىل ىءسية ال

امل سفى

إف نظرية العبى المعر إل تزكدنا بدستراتيجيات مناسبة لمتلويؼ مف االة العبى المعر إل
التد ت ؿ الذاكرة العاممة كهذ الستراتيجيات اددها اسيف أبك رياش -ٜٔٛ: ٕٓٓٚ
ٕٔٓ) ك يكسؼ قطامدع ٖٕٔٓع ٗ)٘ٚع هيا العتيبإل  )ٖٕٗ: ٕٓٔٚيما يمإل:

 - 1الطهًنا :
ت ير إستراتيجية السكيما إلإل إمت ؾ المتعمـ لمعر ة كاسعة إل مكضكع ماع تمكنه مف
تعمـ المكضكع بناك اعؿ طف ذاكرته العاممة تاتاج

ط إلإل ال ميؿ مف العناصر المعر ية

اتإل تستطي أف تمـ بالمكضكعع ممػػا يترؾ سعة ع مية د الذاكرة العاممة لعممية التعمـع كهذا
يسمح لتا بمعالجة عدد أكبر مف العناصر المعر ية ب ميؿ مف الجتد كال نتبا كبناك آلإل.

- 2اهلدف احلس :
هذ الستراتيجية تادد التدؼ بدقة متضمنة التدؼ الر يسإل كاطهداؼ الورعيةع م
التلكيد عمإل تـ المتعمميف لتاع كتتاب تا ؽ اطهداؼ الورعية لمكصكؿ إلإل التدؼ الر يسإلع
كتعمؿ هذ الستراتيجية عمإل ربط كؿ معمكمة بالتدؼع مما ي مؿ مف زيادة العبى المعر إل
عمإل تعمـ المتعمـ كذاكرته.

- 3املجال احمللىل وإننال املطألة :
هذ الستراتيجية تعرض عددان كبي ارن مف اطمأمة المامكلة كالتد عف طري تا ت دـ مبادئ

كقكاعد المكضكعع أما إكماؿ المسللة متا منطؽ إستعماؿ اطمأمة المامكلة كلكف بدالن مف

إعطاى الطالب مأاالن مامكالن كام نع يزكد المتعمـ بلمأمة مامكلة جز يان أـ يكمؼ المتعمـ بدكماؿ
اؿ المأاؿ.

- 4تسنًص االىتباه :
جاىت هذ الستراتيجية لمتلمص مف مسببات ت تت ال نتبا كالتد تنتج مف العناصر
النصية كالصكرية لممادة التعميمي ة نوستاع كيادث الت تت عندما ياتاج المتعمـ لإلهتماـ
كالتوكير بلكأر مف مصدر مف المعمكمات إل ن اط كاادع كتوصي ت هذ الستراتيجية هد :
ِ
ذهنهع طف التعمـ الجيد
 التركيز عند ال راىة  :أل عمإل المتعمـ أف يبعد الم تتات عف
يمكف أف يككف بلعمإل صكرة اينما تتكا ر اطجكاى التاد ة الم مة .
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قر
 التسمي الذاتإل :عندما يسم المتعمـ نوسه ما أ

دف ذلؾ يزيد مف تأبيت المعمكمة

إل ذهنه.
 الن اط الذاتإل  :إف الن اط الذل يوعمه المتعمـ بنوسه يككف أكأر تلأي ارن د تأبيت
المعمكمة كب ا تا مدة أطكؿ إل الذهف .

 الطري ة الكمية  :كهد أف يدرس المتعمـ المكضكع بناك

امؿ ككمإلع أل ربط أجزاى

المكضكع ببعضتاع ككلنتا كادة متكاممة .
 التكرار المكزع :كهك تكرار المعمكمة المكزعة عمإل اطجزاى الورعية لممكضكعع كذلؾ مف
طريؽ الترابط بينتا .
 تنظيـ المادة العممية  :المادة العممية التد تمتاز بالتنظيـ الجيدع تككف أقرب إلإل الذهف
مف المعمكمة غير المنظمة .
كقد أبت أف المتعمـ بدستطاعته تركيز إنتباهه عندما يككف المكضكع المنتبه عميه ذا
أهميةع متما كانت الم تتات اطلرل مزعجة.

 - 5إضياتًتًة االجياش :
إذا كاف التعمـ النصإل أك الصكرل ك هما موتكـع يجب إستعماؿ أادهما لمتعمـ إما النصإل
أك الصكرلع طف الأانإل يككف زيادة ال ااجة لتاع كيجب إبعاد عف المادة التعميميةع كذلؾ
لتلويؼ العبى المعر إل ع النصكص ذات المصدر الكااد لممعمكمات تا ؽ مستكيات عالية
مف التعمـ المترابطع إف المتعمميف الذيف تعرض عميتـ صكر أك نصكص يتعممكف أ ضؿ مف
المتعمميف الذيف يعرض عميتـ النص كالصكرة.

 - 6الشهلًة :
إف إستراتيجيات نظرية العبى المعر إل جميعتا تعمؿ عمإل ت ميؿ العبى المعر إل بسبب
ّ
مادكدية الذاكرة العاممة بينما ترل إستراتيجية ال كمية أنه يمكف تكسي ادكد الذاكرة العاممة
تات بعض الظركؼع عف طريؽ لوض العبى المعر إل اللارجإلع كذلؾ أأناى تصميـ المادة
التعميمية بايث يعرض جزى منتا بصريان كمعمكمات أُلرل تعرض سمعيانع ممػا يعزز مف
عممية التعمـع أف أ جزاى مف الذاكرة العاممة تككف اساسة لمتكجه إلإل اط ياى المر ية مأؿ

الرسكمات البيانية أك الملططاتع كبعضتا ملصص لممعمكمات ال وكية مأؿ الك ـ.
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كنػػػػظ ارن طهميػػػة السػػػتراتيجيات ال ا مػػػة عمػػػإل نظريػػػة العػػػبى المعر ػػػإل ػػػد تناكلتتػػػا بعػػػض

الدراسات منتا دراسة أامد رمضاف  )ٕٓٔٙالتإل هد ت لمتعرؼ عمػإل عاليػة برنػامج تػدريبإل
قا ـ عمإل نظرية التعمـ المستند لمدماغ إل لوض العبى المعر إل لػدل عينػة بم ػت  ٘ٛطالبػان

مف ط ب الورقة الأانية بكمية التربية كتـ ت سػيمتـ إلػإل مجمػكعتيف أاػداهما تجريبيػة كاطلػرل
ضػابطة كتكصػمت لكجػػكد ػركؽ دالػػة إاصػا يان بػيف متكسػػطات درجػات طػ ب المجمػكعتيف ػػإل

م يػػػاس العػػػبى المعر ػػػإل لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػةع أمػػػا دراسػػػة زينػػػب العػػػامرل )ٕٓٔٙ
تكصمت إلإل عالية تصميـ تعميمإل تعممإل ك ػؽ إسػتراتيجيات العػبى المعر ػإل ػإل ر ػ مسػتكل

تاصيؿ الط ب لدل عينة بم ت  ٙٛمف ط ب الصؼ الراب العممإل إل مادة الكيميػاى ككػذلؾ
متػػارات التوكيػػر البصػػرلع أ ػػارت دراسػػة زينػػب أامػػد كآلػػركف  )ٕٓٔٙإلػػإل عاليػػة تصػػميـ
تعميمإل – تعممإل ك ؽ إستراتيجيات العبى المعر إل عمإل تنمية تاصػيؿ مػادة الكيميػاى كالتوكيػر
البصرل لط ب الصؼ الراب العممإلع كأ ػارت دراسػة مير ػت عبدالاميػد كسػار ػؤاد )ٕٓٔٚ
إلإل عالية برنامج تدريبإل قا ـ عمإل نظرية العبى المعر إل ػإل تنميػة متػارات التوكيػر التاميمػإل
إل الكيمياى اكاتلاذ ال ارر كالاكمة اللتبارية لدل عينػة بم ػت ٓٓٔطالبػة مػف طالبػات الصػؼ
اطكؿ الأػػانكلع كتكصػػمت النتػػا ج إلػػإل توػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة التػػإل درسػػت البرنػػامج عمػػإل
الضابطةع أما دراسة هيا العتيبإل  )ٕٓٔٚتكصػمت إلػإل عاليػة إسػتراتيجية ال ػكمية المسػتندة
إلػػإل نظريػػة العػػبى المعر ػػإل ػػإل تنميػػة تاصػػيؿ طالبػػات الصػػؼ الأػػانإل الأػػانكلع كأأبتػػت دراسػػة
ن ػكاؿ المعػػكلإل  )ٕٓٔٚعاليػػة برنػػامج تػػدريبإل قػػا ـ عمػػإل نظريػػة العػػبى المعر ػػإل ػػإل تنميػػة
التاصػػيؿ ػػإل الويزيػػاى لػػدل ط ػ ب الصػػؼ الأػػانإل ع ػػر منلوضػػإل التاصػػيؿع كأ ػػارت دراسػػة
عباف أامد  )ٕٓٔٛإلإل أأر إستلداـ إستراتيجيات نظرية العبى المعر إل ػإل تنميػة متػارات
التوكيػػر التػػلممإل كالاتوػػاظ بتػػا كت ػػدير الػػذات لػػدل عينػػة بم ػػت  ٕٙطالبػػة مػػف الطالبػػات ذكل
العاقة البصرية بالمرامة الأانكيةع كأأبتت نتػا ج الدراسػة عاليػة تمػؾ السػت ارتيجيات ػإل تنميػة
مت يرات الدراسةع كدراسة السػعدل السػعدل  )ٕٓٔٛأأبتػت عاليػة برنػامج تػدريبإل ػإل ضػكى
نظريػػة العػػبى المعر ػػإل ػػإل تنميػػة الدا ػػعية كمتػػارات التػػدريس لػػدل الطػ ب المعػػمميف بكميػػات
التربيػة بمصػر كالمممكػة العربيػة السػعكديةع كدراسػة عطيػات عاليػة )(Atiyat Aliah ,2018
التإل هد ت إلإل ت ػديـ تصػميـ تعميمػإل لمكسػا ط المتعػددة ك ػان لنظريػة سػكيمر اكالتبػار أأػر ػإل
ت مػػيص العػػبى المعر ػػإل كتنميػػة الموػػاهيـ العمميػػة لػػدل الطمبػػة الصػػـ ػػإل المرامػػة البتدا يػػة
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كتككنػػت العينػػة مػػف  ٗٛطالبػػان ػػإل أػػ ث معاهػػد لالمػػؿ ػػإل أػػ ث ماا ظػػات لمممكػػة العربيػػة

السػػعكديةع كأ ػػارت النتػػا ج إلػػإل عاليػػة الكسػػا ط المتعػػددة ك ػان لمنظريػػة ػػإل تنميػػة مت ي ػرات
الدراسة كأكصت بضركرة الستناد لمبادئ نظرية العبى المعر إل إل التعمـ.
كبدست راى الدراسات الساب ة يتضح أنه:
 تنكعػػت أغ ػراض الدراسػػات السػػاب ة بعضػػتا هػػدؼ لسػػتلداـ السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل

نظرية العبى المعر إل إل تنمية التاصيؿ إل دراسة زينب العػامرل  )ٕٓٔٙع كد ارسػة هيػا
العتيبإل  )ٕٓٔٚكدراسة زينب أامد كآلػركف  )ٕٓٔٙػإل اػيف ااكلػت بعػض الدراسػات
إستلداـ تمؾ السػتراتيجيات لتنميػة مت يػرات الػرل مأػؿ التوكيػر التاميمػإل اكاتلػاذ ال ػرار ػإل
دراسة مير ت عبدالاميد كسار ؤاد  )ٕٓٔٚأك التوكيػر التػلممإل ػإل دراسػة ػعباف أامػد
.)ٕٓٔٛ
 هنػػاؾ دراسػػات سػػعت لعػػداد ب ػرامج قا مػػة عمػػإل نظريػػة العػػبى المعر ػػإل مأػػؿ دراسػػة ن ػكاؿ
المعكلإل  )ٕٓٔٚكدراسة السعدل السعدل .)ٕٓٔٛ
 أجريت أغمب هذ الدراسات إل المرامة الأانكية كالجامعيػة كتلتمػؼ عػنتـ الدراسػة الااليػة
إل تناكلتا لممرامة العدادية .
 تتوػػؽ معتػػـ الدراسػػة الااليػػة ػػإل التلكيػػد عمػػإل أهميػػة تكظيػػؼ السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل
نظريػػة العػػبى المعر ػػإل ػػإل تػػدريس العمػػكـع كلكنتػػا تلتمػػؼ معتػػـ ػػإل مااكلػػة إسػػتلدامتا
لتنمية التوكير المنتج كمتارات التنظيـ الذاتإل لدل ت ميذ المرامة العدادية.
 إستوادت الدراسة الاالية مف الدراسػات السػاب ة ػإل إعػداد دليػؿ المعمػـ ك ػان لإلسػتراتيجيات
ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل ككذلؾ أدكات الدراسة.

احملىز الجاىى  :التفهري امليتج
أوالً :ماًٍة التفهري امليتج
ي تد العالـ تطك ارن كبي ارن متناميان لممعر ػة ممػا أكػد عمػإل تنميػة الع ػكؿ التػإل تعتبػر ضػركرية

ػػإل هندسػػة المعر ػػة اكانعكػػس أأػػر ذلػػؾ عمػػإل التربيػػة لمكاكبػػة هػػذا التطػػكر كتمبيػػة إاتياجاتػػه

المتجددةع كبالتالإل البد مف تتي ة الورد لممارسة متارات التوكير الملتموة.
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كل د كرـ ا﵀ سباانه كتعالإل بنإل آدـ بنعمة التوكيرع كيظتر ذلؾ يما أ ارت إليه العديد
السماك ِ
مف اآليات ال رآنية الكريمة منتا قكله تعالإل بسـ ا﵀ الرامف الرايـ ﴿إِ َّف ِ د َل ْم ِ
ات
ؽ َّ َ َ
ار َآلَي ٍ
ال ِت َ ِ
ات ِطُكِلد ْاطَ ْل َب ِ
ؼ المَّْي ِؿ َك َّ
َك ْاط َْر ِ
اب"﴾ .آؿ عمراف)ٜٔٓ :
ض َك ْ
الن َت ِ َ
كي ير ؤاد اضػاكنة ٕ٘ٔٓ  )ٕٔٔٛ:أف التوكيػر يمأػؿ أع ػد أ ػكاؿ السػمكؾ النسػانإل

تك أعمإل مستكيات الن اط الع مػإلع ػالتوكير بمعنػا العػاـ ي ػمؿ كػؿ أنػكاع الن ػاط الع مػإل أك
السمكؾ المعر إل الذل يتميز بتكظيؼ الرمكز إل معالجػة اط ػياى كاطاػداث بػدالن مػف معالجتتػا

عف طريؽ الن اط الظاهرل.

كتنػػادل التجاهػػات الاديأػػة بلهميػػػة التركيػػز عمػػإل التوكيػػػر المنػػتج اكابػػراز دكر اكاسػػػتاماته
اليجابيػػة ػػإل العمميػػة التعميميػػة نظ ػ ارن لمػػا يتمت ػ بػػه مػػف مزايػػا تجعمػػه يجم ػ مػػا بػػيف التوكيػػر
البداعإل كالتوكير الناقد.

كيػػػرل هكرسػػػكف  )Hurson,2008:45أف التوكيػػػر المنػػػتج يعػػػد أبػػػرز التطػػػكرات التامػػػة
طنكاع التوكير الملتموة نظ ارن طف عممياته يستؿ تعممتا كتكرارهػا كتطبي تػاع كمػا يسػاعد اط ػراد

عمإل الوتـ بطري ة أكأر كضكاانع كما أنه يساهـ ػإل زيػادة قػدرة اط ػراد عمػإل التلطػيط بواعميػة
كيعتمد عمإل إستراتيجيات التوكير الناقد كالتوكير البداعإل معان.

كأضوت عزة عبدالسمي & سمر ال يف ٕٕٔٓ  )ٕٗ:أف التوكير المنػتج عمميػة ذهنيػة

يتواعؿ يتا الدراؾ الاسإل م اللبرة لتا يؽ هدؼ معيف بػدكا

دالميػة أكلارجيػة أك ك همػا

معػانع كيعػػد اطداة المنتجيػػة العمميػػة التػػإل تجمػ بػػيف التوكيػػر الناقػػد كالبػػداعإل لم يػػاـ باطعمػػاؿ
كاؿ الم ك ت بجكدة عالية كن طػة قكتػه أنػه يجمػ بينتمػا كيكظوتمػا لتا يػؽ نتػا ج إيجابيػة

عممية.
كيرل أكليويػ ار ) (Olivera ,2013 :422أف التوكيػر الناقػد كالبػداعإل كجتػاف لعممػة كااػدة
ككؿ منتما يكمؿ اآللر التوكير البداعإل توكير ت اربإل يتػتـ بدنتػاج أ كػار جديػدةع أمػا التوكيػر
الناقد تك توكير تباعدل يؤكػد عمػإل مصػداقية اط كػار المكجػكدة بالوعػؿع كمػ هػذا تمػا ليسػا
متطاب يف كلكؿ منتما متاراته المست مة.
كعرؼ يكسؼ رضكاف )ٕٛ: ٕٓٔٙالتوكير المنتج عمإل أنه " نػكع مػف أنػكاع التوكيػر يجمػ
بػػيف متػػارات التوكيػػر الناقػػد كمتػػارات التوكيػػر البػػداعإل كيتاػػدد بالمتػػارات التاليػػة :الط قػػة-
المركنة – اطصالة – التوسير-ال تراضات –المناق ة كاالستنباط".
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كما عر ته ا ػدة البػدرل  )ٚ٘: ٕٜٓٔبلنػه " أاػد أنػكاع التوكيػر الػذل يجمػ بػيف متػارات
التوكير البداعإل كمتارات التوكير الناقد كيادد بالمتارات التاليػة الط قػة -المركنػة-اطصػالة-
التوسير-ال تراضات-المناق ة-الستنباط".
كعر ه مكرتيػانك كآلػركف  )Murtiano , et-al,2019 :1392بلنػه اطداة المنتجيػة العمميػة
لمجم بيف التوكير الناقد كالتوكير البداعإل لمكصكؿ لاؿ الم ك ت.
كبدست راى التعريوات التالية يتبيف أف التوكير المنتج:
 نمط مف أرقإل أنماط التوكير الملتموة. نمط مف أنماط التوكير يجم ما بيف التوكير الناقد كالبداعإل. يكظؼ نكعإل التوكيرالناقد كالبداعإل ليجاد نكاتج جديدة.كعمػػإل ذلػػػؾ يمكػػػف تعريوػػػه إج ار يػػان بلنػػػه " نمػػػط مػػػف أرقػػإل أنمػػػاط التوكيريتضػػػمف متػػػارات

يمارستا ت ميذ الصؼ الأانإل العػدادل كهػإل الط قػة – المركنػة  -ت يػيـ المناق ػات -كضػ

ال تراضػػػات – التوسػػػير  -السػػػتنباط) كالتػػػإل تجمػػػ مػػػا بػػػيف التوكيرالبػػػداعإل كالتوكيػػػر الناقػػػد
كيكظوتا لنتػاج أ كػار جديػدةع كي ػاس بالدرجػة التػإل ياصػؿ عميتػا التمميػذ ػإل اللتبػار المعػد
لذلؾ".

ثاىًاً :مَازات التفهري امليتج
إف التوكير المنتج يجم ما بيف متارات التوكير الناقد كمتارات التوكير البداعإل كالتالإل:

- 1التفهري الياقد :
يػػرل كاهيػػكد كآلػػركف  )Wahyud,et-al,2019 :6أف التوكيػػر الناقػػد أصػػبح مػػف أهػػـ
متػػارات ال ػػرف الاػػادل كالع ػػريف كمػػف أهػػـ الكوػػاىات التػػإل يكتسػػبتا المتعممػػكف ػػإل المرااػػؿ
التعميمية الملتموةع كيعرؼ عمإل أنه عممية ع مية تتدؼ إلػإل إصػدار اكػـ اػكؿ قيمػة ػ مػا
بالسػػػتناد إلػػػإل مجمكعػػػة مػػػف المعػػػايير كتاميػػػؿ الاجػػػج كتونيػػػد الدعػػػاىات كتجميػػػ اطدلػػػة
كال ػػػكاهدع اكاجػػػراى الستدالالت السػػػت ار ية –السػػػتنتاجية) كالاكػػػـ كالت يػػػيـ اكاتلػػػاذ ال ػػػ اررات
كتاديد ال تراضات كال رح كالتوسير

كللص عزك عوانة  )ٗٙ: ٜٜٔٛمتارات التوكير الناقد إل لمس متارات هإل:
أ -التنبػؤ بال تراضػات :كهػإل ال ػدرة عمػإل تاديػد ال تراضػات التػإل تصػمح لاػؿ م ػػكمة أك
رأل إل ال ضية المطركاة.
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ب -متػػػارة التوسػػػير :تتمأػػػؿ ػػػإل قػػػدرة الوػػػرد عمػػػإل إسػػػتل ص نتيجػػػة معينػػػة مػػػف ا ػػػا ؽ
موترضة بدرجة مع كلة مف الي يف.
ج -متػػارة ت يػػيـ المنا ػػات :كهػػإل ال ػػدرة عمػػإل التميي ػز بػػيف م ػكاطف ال ػػكة كالضػػعؼ ككػػؿ
لعطاى تبريرات اكاستل ص نتيجة ما إل ضكى الكقا

المكجكدة التإل ي بمتا الع ؿ.

د -متارة الستنباط :تتمأؿ إل قدرة الورد عمإل معر ة الع قات بيف كقا

معينة تعطإل لػه

بايث يتمكف مف أف ياكـ إل ضكى هذ المعر ة ما إذا كانت نتيجػة مػا م ػت ة تمامػان

مف هذ الكقا

أـ ال ب ض النظر عف صاة الكقا

المعطاة.

هػػػػ -متػػػارة السػػػتنتاج  :تمػػػؾ ال ػػػدرة الع ميػػػة التػػػإل نسػػػتلدـ يتػػػا مػػػا نممكػػػه مػػػف معػػػارؼ
كمتارات لمتمييز بيف درجات صاة أك لطل نتيجة ما تبعان لدرجػة ال تراضػات التػإل تصػمح كاػؿ

م كمة.

ػإل اػيف ذكػر سػتيوانإل كتسػابارليز  )Stefani & Tsaparlis,2015 :522أف التوكيػػر
الناقد يتككف مف عدة متارات هإل:
أ -التمييز بيف الا ا ؽ التإل يمكف التا ؽ مف صاتتا كتمؾ غير الصاياة.
ب -التعرؼ عمإل الم الطات المنط ية كتدقي تا.
ج -تاديد قكة الدعاى كالبرهاف.
د -تاديد البراهيف كالدعاىات ال امضة.
ق -تاديد أكجه التناقض كعدـ التساؽ إل عممية الستنتاج.
ك -عدـ التايز أك التجاهؿ.
ز -التعرؼ عمإل ال تراضات.
كأ ار داكد الادابإل ٕٕٔٓ  )ٜٓ:أف التوكير الناقد تتملص أهميته إل أنه:
أ -ياكؿ عممية إكتساب المعر ة إلإل ن اط ع مإل يؤدل إلإل إت اف أ ضؿ لمماتكل العممإل.
ب -يكسب الط ب تعمي ت م بكلة لممكاضي المطركاة إل م ك ت الاياة اليكمية.
ج -يؤدل إلإل مراقبة الط ب لتوكيرهـ كضبطه كبالتػالإل تكػكف أ كػارهـ أكأػر دقػة كأكأػر صػاة
مما يساعدهـ عمإل صن ال اررات.
د -يعد مف الم كمات اطساسية لممكاطنة الوعالة.
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 - 2التفهري اإلبدارى:
تعد متارات التوكير البداعإل مػف أهػـ المتػارات التػإل يجػب أف يكتسػبتا الطػ ب أأنػاى
دراستتـ كهناؾ ع قة كأي ة بيف البداع كالنجاز اطكاديمإل)Turkmen,2015:74 .
كتػػػرل سػػػناى سػػػميماف ٕٔٔٓ  )ٕٛٙ:أف التوكيػػػر البػػػداعإل هػػػك" العمميػػػة الذهنيػػػة التػػػإل
نستلدمتا لمكصكؿ إلإل اط كار كالرؤل الجديدة أك التإل تؤدل إلإل الدمج كالتػلليؼ بػيف اط كػار
كاط ياى غير المترابطة".
كي ػػػػػػػػػػير تكركمػػػػػػػػػػاف  )Turkmen,2015:75كعبػػػػػػػػػػدا﵀ امبكسػػػػػػػػػػعيدل كسػػػػػػػػػػميماف
البمك إل ٕٔٔٓ  )ٖٚٛ:كجكدت سعادة  )ٕٚ٘: ٕٜٓٓأف متارات التوكير البداعإل هإل:
أ -الط قػػة  :ال ػػدرة عمػػإل تكليػػد عػػدد كبيػػر مػػف اط كػػار كالبػػدا ؿ عنػػد السػػتجابة لمأيػػر مػػا
كالسرعة كالستكلة إل تكليدها.
كذكػػػػر جػػػػكدت سػػػػعادة  )ٕٚٚ: ٕٜٓٓاكابػػػػراهيـ الاػػػػارأإل  )٘٘: ٕٜٓٓأف أنػػػػكاع
الط قة هإل:
 الط قة الموظية  :كتعنإل ال درة عمإل إنتاج أكبر عدد ممكف مف اطلواظ.
 ط قة التداعإل :كتعنإل ال نتاج التباعدل لع قات المعانإل.
 ط قة اط كاؿ :ال درة عمإل الرسـ السري لالمأمة كالتوصي ت.
 الط قة التعبيرية :كهإل ال درة عمإل التوكير السري

إل الكممات المتصمة الم مة.

ب -المركنػػة :ال ػػدرة عمػػإل معالجػػة المعمكمػػات أك المكضػػكعات بطػػرؽ ملتموػػة كقدرتػػه عمػػإل
ت يير الكجتة الذهنية تجا المكاقؼع كعدـ الستمرار ػإل العمػؿ عمػإل عمػإل أنمػاط ماػددة
مف اط كاركالسعإل لت ييرها ط كار جديدة.
كذكر مجدل إبراهيـ ٕ٘ٓٓ  )ٖ٘:أف لممركنة نكعاف:
 المركنػػة التم ا يػػة :كهػػإل ال ػػدرة عمػػإل إنتػػاج إسػػتجابات مناسػػبة لم ػػكمة مػػا أك مكقػػؼ
مأير.
 المركنػػة التكيويػػة :كهػػإل ال ػػدرة عمػػإل ت ييػػر أسػػمكب التوكيػػر كالتجػػا الػػذهنإل بسػػرعة
لمكاجتة المكاقؼ الجديدة.
ج -اطصػػػالة  :تعنػػػإل ال ػػػدرة عمػػػإل إنتػػػاج أ كػػػار جديػػػدة كجيػػػدة كاللػػػركج عػػػف المػػػللكؼ مػػػف
اط كار اكانتاج إستجابات أصمية تتميز بالجدة كالتورد.
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د -ال اضة:ال درة عمإل إضا ة تواصيؿ جديدة كمتنكعة لوكرة ما أكاؿ لم كمة.
هػ -الاساسية لمم ك ت :قدرة ال لص عمإل رؤيػة الم ػك ت ػإل اط ػياى أك الػنظـ التػإل قػد
يرها اآللركف اكادلاؿ التاسينات عمإل هذ النظـ.
ال ا
كقػػػد إقتصػػػػرت البااأػػػة عمػػػػإل المتػػػارات التاليػػػػة الط قػػػة -المركنػػػػة -ت يػػػيـ المناق ػػػػات-
التوسػػير-السػػتنباط  -التنبػػؤ بال تراضػػات لتوػػاؽ أغمػػب الدراسػػات عميتػػا كلمناسػػبتتا لطبيعػػة
الدراسة الاالية.

ثالجاً :أٍنًة التفهري امليتج
أ ار مكتيانتك كآلركف

 )Mutianto ,et-al,2019:1393أف أهمية التوكير المنتج

تتملص إل ككنه:
أ -أ ضؿ سمة مميزة لسمكؾ التوكير البداعإل لاؿ الم ك ت .
ب -مؤ ارن لمنجاح إل الع قات اطكاديمية كالعممية كالجتماعية.

ج -يساعد الط ب إل إستك اؼ الا ا ؽ كتاديد اطنماط كالع قات.

د -ينمإل البداع المواهيمإل كالست ار إل لدل الط ب.
هػ -يدرب الط ب عمإل الباث عف امكؿ إبداعية لمكصكؿ لنتا ج مأمرة.
كأضا ت سناى سميماف ٕٔٔٓ  )٘ٙٔ:أف التوكير المنتج:
أ -يؤدل إلإل ت يير التجا العاـ لدل الطالب ناك التوكير كعممية ككنتا ج معان.
ب -يعمؿ عمإل تككيف إتجاهات إيجابية ماببة لدل الط ب ناك اؿ الم ك ت.
ج -ينمإل أ ة المتعمـ بنوسه.
د -ي ج المتعمـ عمإل معالجة متارات ككاجبات ع مية صعبة تتطمب المأابرة الع مية.
هػ -ينمإل إاتراـ المتعمـ لذاته ككواىته كقدراته اطكاديمية.
كتػػرل البااأػػة أف التوكيػػر المنػػتج ػػكؿ مػػف أرقػػإل أ ػػكاؿ التوكيػػر يتمتػ بلهميػػة بال ػػة
ايث تؤكػد التجاهػات التربكيػة عمػإل أهميتػه اكاسػتامه اليجػابإل ػإل العمميػة التعميميػة كالتػلأير
المأمر إل بناى لصية المتعمـع ايث ياكؿ عممية التعمـ إلإل عممية ع مية ن طة تجعؿ منػه
لصػػية متكازنػػة قػػادرة عمػػإل اػػؿ الم ػػك ت اكاتلػػاذ ال ػ اررات كتاميػػؿ المعمكمػػات كالاكػػـ عمػػإل
مدل صدقتا.
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كنظػ ارن طهميػػة التوكيػػر المنػػتج ػػد إهتمػػت بعػػض الدراسػػات بتنميتػػه منتػػا دراسػػة أمػػؿ اػػا ظ

ٖٕٔٓ) التإل أ ارت إلإل عالية نمكذج أكرل -كيرجامإل إل تنمية التوكيػر المنػتج لػدل عينػة
بم ػػت ٕٕ مػػف الت ميػػذ ذكل العاقػػة السػػمعية ػػإل المرامػػة العداديػػةع كتكصػػمت الدراسػػة إلػػإل
عالية النمكذج إل تنمية أبعاد التوكير المنتج الملتموة كهػإل الط قػة –المركنػة – اطصػالة –
التكسػ -التليػؿ-النتػاج)ع كهػػد ت دراسػة سػعد عبػدالكريـ ٕ٘ٔٓ) إلػػإل التعػرؼ عمػإل اعميػػة
المنػػاظرة الست صػػا ية ػػإل تنميػػة التوكيػػر المن ػتج لػػدل عينػػة بم ػػت ٘ٓٔ مػػف ت ميػػذ الصػػؼ
الأػػانإل العػػدادل تػػـ ت سػػيمتـ إلػػإل أ ػ ث مجمكعػػات بالتسػػاكل كتكصػػمت الدراسػػة إلػػإل عاليػػة
المنػػاظرة الست صػػا ية ػػإل ذلػػؾع أمػػا دراسػػة يكسػػؼ رضػػكاف  )ٕٓٔٙتكصػػمت إلػػإل عاليػػة
برنامج قا ـ عمإل أبعاد التعمـ عند مارزانك إل تنمية التوكيػر المنػتج لػدل طػ ب الصػؼ التاسػ
اطساسػػإلع كدراسػػة عػػدناف المصػػرل  )ٕٓٔٙبينػػت عاليػػة إسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز اػػكؿ
الم ػػكمة ػػإل تنميػػة التوكيػػر المنػػتج لػػدل عينػػت بم ػػت ٘ٓٔ طالب ػان كطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ
السػػادس اطساسػػإل مػػف لػ ؿ منػػاهج العمػػكـ كتكصػػمت لوعاليػػة السػػتراتيجية ػػإل تنميػػة التوكيػػر

المنتج ب يه البداعإل كالناقدع كما تكصمت دراسة نك ار المصيماإل كدعػاى أبكعبػدا﵀ )ٕٓٔٛ
إلإل أأر إستراتيجية سػكامبر ػإل تنميػة التوكيػر المنػتج ػإل الكسػا ؿ التعميميػة لػدل عينػة بم ػت
ٖ ٛمف الط ب معممإل القتصاد المنزلػإل الورقػة الأانيػة تػـ ت سػيمتـ إلػإل مجمػكعتيف إاػداهما
تجريبيػة كاطلػرل ضػابطة كأ ػارت النتػا ج إلػػإل توػكؽ المجمكعػة التجريبيػة عمػإل الضػابطة ػػإل
إلتبػػار التوكيػػر المنػػتجع كأأبتػػت دراسػػة سػػالإل عبػػدالوتاح  )ٕٓٔٛاعميػػة نمػػكذج الست صػػاى
الأمانإل إل العمكـ لتنميػة متػارات التوكيػر المنػتج لػدل عينػة بم ػت ٔ )ٛمػف ت ميػذ المرامػة
العداديػػةع كهػػد ت دراسػػة امزيػػة اسػػيف  )ٕٓٔٛلمتعػػرؼ عمػػإل متػػارات التوكيػػر المنػػتج لػػدل
طالبػػػات الصػػػؼ اللػػػامس العممػػػإل الايػػػا إل ػػػإل مػػػادة اطايػػػاى كاػػػددتتا ػػػإل متػػػارات معر ػػػة
ال تراضػػات كالمسػػممات-ت ػػكيـ الاجػػج-السػػتنباط-السػػتنتاج -الط قػػة –المركنػػة-اطصػػالة)ع
إل ايف أ ارت دراسة ا دة البدرل  )ٕٜٓٔلوعالية إستراتيجيات التوكير المت عب عمإل تنميػة
متارات التوكير المنتج لدل عينة بم ت ٓ ٙطالبة مف طالبات الصؼ الأانإل المتكسػطع كأبػرزت
دراس لضػػير عبػػاس  )ٕٜٓٔاعميػػة التػػدريس بنمػػكذج التاميػػؿ البنػػا إل ػػإل تنميػػة التوكيػػر
المنتج لدل عينة بم ت ٔ ٙطالب مف ط ب الصؼ الأانإل المتكسط إل مػادة العمػكـع كأظتػرت
النتػػا ج توػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػإل الضػػابطة ػػإل تنميػػة التوكيػػر المنػػتجع كأ ػػارت دراسػػة
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مكتيػػػانتك كآلػػػركف  )Murtianto ,etal,2019أهميػػػة ممارسػػػة متػػػارات التوكيػػػر المنػػػتج
البػػداعإل كالناقػػد) ػػإل اػػؿ الم ػػك ت الرياضػػية كعػػدـ الوصػػؿ بينتمػػا لماصػػكؿ عمػػإل أ كػػار
جديدة كامكؿ إبداعية لمم ك ت.
كبدست راى الدراسات الساب ة يتضح مايمإل :
 هػػد ت الدراسػػات السػػاب ة إلػػإل تنميػػة التوكيػػر المنػػتج مػػف لػ ؿ إسػػتراتيجيات تػػدريس مأػػؿ
نمػػكذج أكرل -كيرجػػامإل ػػإل دراسػػة أمػػؿ اػػا ظ ٖٕٔٓ) أك المنػػاظرة الست صػػا ية ػػإل
دراسػػػػة سػػػػعد عبػػػػدالكريـ ٕ٘ٔٓ) كدراسػػػػة سػػػػالإل عبػػػػدالوتاح  )ٕٓٔٛأك إسػػػػتراتيجية
سكامبر ػإل دراسػة نػك ار المصػيماإل كدعػاى أبكعبػدا﵀  )ٕٓٔٛأك التوكيػر المت ػعب ػإل
دراسػػػة ا ػػػدة البػػػدرل  )ٕٜٓٔأك إسػػػتلداـ بػػػرامج ػػػإل دراسػػػة يكسػػػؼ رضػػػكاف )ٕٓٔٙ
كتتوؽ معتـ الدراسة الاالية مػف ايػث التػدؼ منتػا كالمتمأػؿ ػإل تنميػة التوكيػر المنػتجع
كلكنتػػا إلتموػػت معتػػـ ػػإل مااكلػػة إسػػتلداـ بعػػض السػػتراتيجيات ال ا مػػة عمػػإل نظريػػة
العبى المعر إل إل تنميته.
 أ ادت الدراسة الاالية مف الدراسات الساب ة إل تاديػد أهػداؼ الدراسػة اكالتيػار اطسػاليب
الاصا ية التػإل تلػدـ هػدؼ الدراسػة كتطػكير أدكات الدراسػة ككيويػة التا ػؽ مػف صػدقتا
كأباتتا.

احملىز الجالح  :مَازات التيءًه الراتى
أوالً  :ىشأة الت لًه امليءه ذاتًاً
إف مصػػطمح الػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان يعتبػػر مػػف المصػػطماات الاديأػػة نسػػبيان ػػإل المجػػاؿ

التربكل كهك نظرية كمجاؿ لمباث ظتر إل منتصؼ الأمانينات كيرتكز عمإل مبدأ الػتعمـ الن ػط
كالػػتعمـ البنػػا إل كيباػػث ػػإل الطػػرؽ التػػإل يمكػػف مػػف ل لتػػا لممػػتعمـ السػػيطرة عمػػإل العمميػػات
اللاصة به كالتاكـ إل ذاته)Bramucci ,2013 :3 .
كل د ظتر الهتمػاـ بػالتعمـ المػنظـ ذاتيػان ػإل بدايػة الأمانينػات ايػث بػدأ الباػث عػف كيػؼ

يمكػػف لمط ػ ب أف يصػػباكا منظمػػيف كمتاكمػػيف ػػإل عمميػػة تعممتػػـ كقػػدراتتـ الع ميػػة كأدا تػػـ
اطكػػاديمإلع كيمكػػف مػػف ل ػ ؿ هػػذ المتػػارات أف ياػػكؿ الط ػ ب قػػدراتتـ الع مي ػة إلػػإل متػػارات
أكاديمية متعم ة بالمتاـ التدريسيةع كيستند إلإل أرب نظريات هإل النظريػة السػمككيةع النظريػة
الجتماعية كنظرية معالجة المعمكمات كالنظرية البنا ية)Zimmerman,2008 :1 .
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ثاىًاً  :ت سيف مَازات التيءًه الراتى
إف التنظػيـ الػػذاتإل لػػيس قػدرة ع ميػػة أك متػػارة مرتبطػة بػػلداى أكػػاديمإل ماػدد بػػؿ هػػك عمميػػة
ذاتيػػة التكجيػػه يمكػػف لممػػتعمـ مػػف ل لتػػا تاكيػػؿ قدراتػػه الع ميػػة إلػػإل متػػارات مرتبطػػة بالن ػػاط
الذل يمارسه إل سياؽ مادد)Bramucci ,2013 :3 .
كعر تا لالد العصيمإل  )ٕٛٔ: ٕٓٔٛبلنتا "مجمكعػة مػف العمميػات المنظمػة التػإل تتضػمف
متػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل المعر ػػإل كمػػا كراى المعر ػػإل اكادارة المصػػادر كالكقػػت التػػإل مػػف ل لتػػا

يستطي الط ب تكجيه ذكاتتـ اكاعت اداتتـ الذاتية اكؿ عممية تعممتـ".
كعر ػػػه أامػػػد العبسػػػإل  )ٔٗ: ٕٓٔٛبلنتػػػا " أسػػػمكب لمػػػتاكـ ػػػإل السػػػمكؾ كعمميػػػة منظمػػػة
يستلدـ يتا الورد نيات مناسبة كطري ة يستلدمتا لمتاكـ اكادارة ذاته".
كيتضح مف التعريوات الساب ة أف متارات التنظيـ الذاتإل:
 عمميات ع مية بنا ية ن طة.
 يككف لممتعمـ دكر إيجابإل ن ط إل عممية تعممه.
 يمكف لممتعمـ مف ل لتا تكجيه ذاته كالتاكـ إل سمككه.
 أسمكب لمتاكـ إل السمكؾ النسانإل.
ك إل ضكى ذلؾ عر تتا البااأة إج ار يان عمإل أنتا ""عممية ن ػطة يكػكف يتػا تمميػذ المرامػة

العداديػػة م ػػاركان ػػاع ن ػػإل العمميػػة التعميميػػة كالتػػإل يمكػػف مػػف ل لتػػا المراقبػػة الذاتيػػة

كتنظيـ كتاكيؿ المعمكمات اكادارة الكقت كمكا ػلة الذات اكادارة مصادر الػتعمـ ككػذلؾ الضػبط
البي إل لمتاكـ إل عممية تعممه كضبط سمككه كمراقبة تكجيه ذاته اكاعت اداتػه الذاتيػة اػكؿ
عممية تعممهع كي اس بالدرجة التإل ياصؿ عميتا التمميذ إل الم ياس المعد لذلؾ

ثالجاً :تصيًف مَازات التيءًه الراتى
صػػنوتا زيميرمػػاف  )Zimmerman,2002 :50إلػػإل المتػػارات التاليػػة  :تاديػػد اطهػػداؼ –
مراقبػػة اطداى -إدارة الكقػػت بكوػػاىة – الت يػػيـ الػػذاتإل -الوػػرض السػػببإل لمنتػػا ح -التكيػػؼ م ػ
طرؽ جديدة.
كصنوتا أامد العبسإل  )ٔٛ: ٕٓٔٛإلإل متارة مراقبة الػذات –ت يػيـ الػذات – تعزيػز
الذات -ضبط المت يرات –التلطيط ككض اطهداؼ.
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كمػػا صػػنؼ إيونينػػإل كآلػػركف  )Effeney ,et-al,2013 :62متػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل
إلإل:
 -1الت ييـ الذاتإل  :قدرة المتعمـ عمإل ت ييـ ذاته لمكصكؿ لمجكدة إل اطداى.
 -2تنظػػػيـ كتاكيػػػؿ المعمكمػػػات :قػػػدرة المػػػتعمـ عمػػػإل إعػػػادة ترتيػػػب كتاكيػػػؿ المػػػكاد التعميميػػػة
لتاسيف التعمـ.
 -3تاديد اطهداؼ كالتلطيط :قدرة المػتعمـ عمػإل تاديػد اطهػداؼ العامػة كالتعميميػة كالتلطػيط
لتنويذها بتسمسؿ ك ؽ ترتيب زمنإل كتنويذ اطن طة المتعم ة بتذ اطهداؼ.
 -4الباث عػف مصػادر المعمكمػات :قػدرة المػتعمـ عمػإل الرجػكع إلػإل الكتػب كالمراجػ لماصػكؿ
عمإل قدر أكبر مف المعمكمات.
 -5الاتواظ بالسج ت :قدرة المتعمـ عمإل تسجيؿ اطاداث كتدكيف النتا ج.
 -6ضػػبط البي ػػة الصػػوية :قػػدرة المػػتعمـ عمػػإل ترتيػػب البي ػػة الويزي يػػة كالبتعػػاد عػػف الم ػػتتات
لزيادة ال درة عمإل التركيز.
 -7مكا لة الذات :ت ير إلإل قػدرة المػتعمـ عمػإل مػنح مكا ػلة لذاتػه ػإل االػة النجػاح أك ع ػاب
إل االة الو ؿ.
 -8مساعدة اط راد :ت ير إلإل جتكد المتعمـ لمساعدة أقرانه أأناى أداى المتاـ التعميمية.
كقد إقتصرت البااأة عمإل اطبعاد التالية المراقبة الذاتية -تنظيـ كتاكيؿ المعمكمات-
مكا لة الذات -إدارة مصادر التعمـ -إدارة الكقت -الضبط البي إل) لمناسبتتا لطبيعة العينة
كلتواؽ أغمب الدراسات عميتا.

زاب اً  :أٍنًة تينًة مَازات التيءًه الراتى فى ال لىو
ي ير كا ؿ عمإل ٕٗٓٓ  )ٕ٘:إلإل اطهمية التربكية لمتعمـ المنظـ ذاتيان تك:

أ -يؤدل إلإل تنمية قدرة المتعمـ عمإل التوكير يما يتعممه.

ب -يزيد مف قدرته عمإل التاكـ ػإل الػتعمـ لهتمامػه بتا يػؽ الػكعإل لممتمػة مػف لػ ؿ زيػادة
كعإل المتعمـ لما يدرسه.
ج -يػػؤدل لزيػػادة كعػػإل المػػتعمـ بكيويػػة تعممػػه عمػػإل الناػػك اطمأػػؿ كالػػكعإل بػػاطداى يزيػػد قدرتػػه
عمإل الستيعاب .
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د -يزيد مػف قػدرة المػتعمـ عمػإل إلتيػار متػارات الػتعمـ الػذاتإل الوعالػة كالمناسػبة ػإل إسػتلداـ
المعمكمات كتنظيمتا كمتابعتتا كت كيمتا أأناى التعمـ.
كما أضاؼ أامد العبسإل  )ٔ٘: ٕٓٔٛأف متػارات التنظػيـ الػذاتإل تمعػب دكر العصػب ػإل
الايػػاة النوسػػية لوتػػـ السػػمكؾ النسػػانإل ض ػ ن عمػػإل أنتػػا تمأػػؿ الماػػرؾ الػػذل يسػػاعد اط ػراد
كالط ػ ب تاديػػدان عمػػإل مكاجتػػة الم ػػك ت التعميميػػة بدعتبارهػػا تاػػديات يرغػػب ػػإل مكاجتتتػػا
كالستمتاع إل التعامؿ معتػاع إضػا ة إلػإل أنتػا تزيػد مػف درجػة المركنػة كالتكيػؼ كالتعمػيـ مػف

المكاقػػؼ التعميميػػة إلػػإل بػػاقإل مكاقػػؼ الايػػاة المسػػت بمية كتزيػػد مػػف الدا عيػػة كالأ ػػة بػػالنوس
كالست لية كالتكجه ناك اطهداؼ.
كعمإل ذلؾ ترل البااأػة أف متػارات التنظػيـ الػذاتإل أصػبات مػف أهػـ المتػارات التػإل يجػب
تنميتتػػا لػػدل المتعممػػيف ػػإل المرااػػؿ التعميميػػة الملتموػػة طنتػػا أصػػبات مػػف متطمبػػات عصػػر
النوجار المعر إل ليتمكنكا مف إكتساب المعمكمات الجديدة كتامؿ قدر أكبر مػف المسػ كلية عػف
عممية تعممتـ ايف يكتسبكا ال درة عمإل معالجة المعمكمات كتنظيمتا كالتاكـ يتػا كالػتاكـ ػإل
ذكاتتـ كزيادة قدرتتـ عمإل اػؿ الم ػك تع كمػا أف لتػا أهميػة ػإل كصػكؿ المػتعمـ لمجػكدة ػإل
اطداى كزيادة قدرته عمإل التلطيط الوعاؿ لعمميه تعممه ككض أهداؼ لتا كمراقبػة ذاتػه كتػدبير
كقته كالستوادة ال صكل مف المصادر كتاكيؿ كتنظيـ المعمكمات كمكا لة إنجازاته كالػتاكـ ػإل
البي ػػة الويزي يػػة اكلػػه كتكظيػػؼ الجكانػػب المعر يػػة كالكجدانيػػة لديػػهع أل أف متػػارات التنظػػيـ
الذاتإل تستـ إل بناى بي ات تعمـ تا ؽ له التعمـ الوعاؿ.
كمػف الدراسػات التػإل إهتمػت بتنميػة متػػارات التنظػيـ الػذاتإل دراسػة أميمػة أامػػد ٕٓٔٓ)
التإل أأبتػت عاليػة إسػتلداـ الػتعمـ ال ػا ـ عمػإل اػؿ الم ػك ت المػنظـ ذاتيػان ػإل تنميػة متػارات

التنظػػيـ الػػذاتإل لػػتعمـ العمػػكـ لػػدل عينػػة بم ػػت ٓ ٛتمميػػذان مػػف ت ميػػذ الصػػؼ اطكؿ العػػدادلع
كدراسػػة سػػميـ نك ػػؿ ٕٔٔٓ) التػػإل أ ػػارت إلػػإل أأػػر إسػػتراتيجية قا مػػة عمػػإل التنظػػيـ الػػذاتإل

المكجه إل تنميػة متػارات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان ػإل الكيميػاى لػدل طػ ب الصػؼ اطكؿ الأػانكلع

أما دراسة نادية سػمعاف ٕٕٔٓ) تػد ت إلػإل إعػداد نمػكذج تدريسػإل م تػرح ػإل ضػكى الػتعمـ
ال ا ـ عمإل الدماغ إل تنمية متارات التنظيـ الذاتإل ػإل العمػكـ لػدل ت ميػذ المرامػة العداديػةع
كدراسػػة اطمػػة اللميوػػة ٖٕٔٓ) سػػعت لمك ػػؼ عػػف عاليػػة برنػػامج تػػدريبإل قػػا ـ عمػػإل نظريػػة
التعمـ المسػتند إلػإل الػدماغ ػإل تنميػة الممارسػات الصػوية المتناغمػة مػ الػدماغ لػدل معممػات
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عمكـ الام ة الأانية مف التعميـ اطساسإلع كأأبتت أأػر عمػإل تنميػة متػارات التنظػيـ الػذاتإل لػدل
طالبات الصؼ التاس اطساسإلع اكاستتد ت دراسة هػانإل العمػرل ٖٕٔٓ) الك ػؼ عػف درجػة
إمت ؾ طمبة المرامة اطساسية العميػا لمككنػات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان ػإل مػادة العمػكـ ػإل مدينػة

إربد كتلأرها بالجنس كالمستكل اطكاديمإلع كأظتػرت نتػا ج الدراسػة كجػكد ػركؽ دالػة إاصػا يان
ػػإل درجػػة إمػػت ؾ الطمبػػة لمككنػػات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتي ػان تعػػزل لمت يػػر التاصػػيؿ لصػػالح ذكل

التاصػػيؿ المرتو ػ ع كعػػدـ كجػػكد ػػركؽ تعػػزل لمت ي ػر الجػػنس أك المسػػتكلع كأكصػػت الدراسػػة

بت ػػديـ مجمكعػػة مػػف اطن ػػطة كالتػػدريبات التػػإل مػػف ػػلنتا تعزيػػز ممارسػػات التنظػػيـ الػػذاتإلع
كدراسػػة تتػػانإل الم ػػاقبة ٕٗٔٓ) تكصػػمت إلػػإل أف لتػػدريس العمػػكـ بدسػػتلداـ متػػارات التنظػػيـ
الذاتإل أأر إل إكتساب الموػاهيـ العمميػة كالكوػاىة الذاتيػة لػدل طمبػة الصػؼ السػاب اطساسػإلع
كما تكصمت دراسة عمياى السيد ٕ٘ٔٓ) لواعمية إستراتيجية ملطط البيت الػدا رل ػإل تػدريس
العمػػكـ لتنميػػة متػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل لمػػتعمـ لػػدل عينػػة بم ػػت ٓ ٙمػػف ت ميػػذ الصػػؼ اطكؿ
العدادلع أما دراسة مامد عبدالرامف  )ٕٓٔٚهد ت إلإل التعرؼ عمإل مػدل اعميػة برنػامج
إر ػػادم لتنميػػة متػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل كأأػػر عمػػإل تاسػػيف السػػتمتاع بالايػػاة لػػذكل صػػعكبات
التعمـع كتككنت عينة الدراسة مف ٓٔ) ط ب مف ذكل صعكبات التعمـع كدراسة أامد العبسػإل
 )ٕٓٔٛالتإل أأبتت عالية برنامج إر ادل إل تنمية متارات التنظػيـ الػذاتإل لػدل عينػة بم ػت
ٕٗ طالبػػان مػػف طػػ ب المرامػػة الأانكيػػةع كك ػػوت دراسػػة لالػػد العصػػيمإل  )ٕٓٔٛعػػف أأػػر
إستراتيجية سكامبر لتدريس العمكـ إل تنمية متارات التنظػيـ الػذاتإل لػدل عينػة بم ػت ٓ ٛمػف

ت ميػػػذ الصػػػؼ اطكؿ المتكسػػػطع كأأبتػػػت دراسػػػة اطمػػػة عبدالاميػػػد  )ٕٜٓٔأأػػػر إسػػػتلداـ
تكنكلكجيا الكاق المعزز عمإل تنمية متارات التنظيـ الذاتإل لػدل طالبػات الصػؼ اطكؿ الأػانكلع
كأأبتػػت دراسػػة نبيمػػة المكلػػد  )ٕٜٓٔاعميػػة الػػتعمـ ال ػػا ـ عمػػإل الم ػػركعات عبػػر الكيػػب ػإل
تنميػػة التاصػػيؿ كمتػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل ػإل مػػادة الويزيػػاى لػػدل طالبػػات المرامػػة الأانكيػػةع
كدراسة مامد عيسإل  )ٕٜٓٔالتإل هد ت إلإل التعػرؼ عمػإل اعميػة برنػامج م تػرح قػا ـ عمػإل
مدلؿ التعمـ الستراتيجإل د تنميػة متػارات التنظػيـ الػذاتإل لػدل عينػة بم ػت ٓ ٜمػف طالبػات
الصػػؼ الأػػانإل العػػدادلع كأظتػػرت النتػػا ج كجػػكد ػػرؽ داؿ إاصػػا يان بػػيف متكسػػطإل درجػػات
المجمكعتيف التجريبية كالضػابطة ػد التطبيػؽ البعػدل لمتػارات التنظػيـ الػذاتإل لصػالح طالبػات

التجريبيةع كأف لمبرنامج تلأي ارن كبي ارن إل تنمية متارات التنظيـ الذاتإل لدل طالبات التجريبية.
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كبدست راى الدراسات الساب ة يتضح مايمإل :
 هد ت الدراسات الساب ة إلإل تنمية متارات التنظػيـ الػذاتإل مػف لػ ؿ إسػتراتيجيات الػتعمـ
ال ا ـ عمإل اؿ الم ػك ت المػنظـ ذاتيػان ػإل دراسػة أميمػة أامػد ٕٓٔٓ) كدراسػة هػانإل

العمػػرل ٖٕٔٓ) أك إسػػتراتيجية سػػكامبر إل دراسػػػة لالػػد العصػػيمإل  )ٕٓٔٛأك مػػػدلؿ
التعمـ السػتراتيجإل ػإل دراسػة مامػد عيسػإل  )ٕٜٓٔكتتوػؽ معتػـ الدراسػة الااليػة مػف
ايث التدؼ منتا كالمتمأػؿ ػإل تنميػة متػا ارت التنظػيـ الػذاتإلع كلكنتػا إلتموػت معتػـ ػإل
مااكلة إستلداـ بعض الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل إل تنميته.

 أ ادت الدراسة الاالية مف الدراسات الساب ة إل تاديػد أهػداؼ الدراسػة اكالتيػار اطسػاليب
الاصا ية التػإل تلػدـ هػدؼ الدراسػة كتطػكير أدكات الدراسػة ككيويػة التا ػؽ مػف صػدقتا
كأباتتا.

مىاد وأدوات الدزاضة وإجسا اتَا:
 مىاد الدزاضة
أوالً :إرداد دلًل امل له لتدزيظ وحدة (التهاثس وإضتنساز اليىع) لتالمًر الصف الجاىى اإلردادى
بب ض اإلضياتًتًات الكا نة رلى ىءسية ال

امل سفى:

مرت عممية إعداد دليؿ المعمـ بعدة لطكات هإل:
ٔ -الط ع عمإل بعض اطدبيات كالدراسات كالباكث الساب ة التإل إستلدمت الستراتيجيات
ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل إل تدريس العمكـ ب رض الستوادة منتا إل إعداد
الدليؿ الاالإل.
ٕ -تاديد التدؼ مف الدليؿ :هدؼ الدليؿ إلإل مساعدة المعمـ إل تدريس الكادة الملتارة
بدستلداـ بعض الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل.
ٖ-إعداد م دمة لمدليؿ :تضمنت ال ارة إلإل التدؼ منهع كما تضمنت عرضان لكيوية
إستلداـ الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل إل التدريس كلطكاتتا.

ٗ -عرض اطهداؼ العامة لكادة التكاأر اكاستم ارر النكع الم ررة عمإل ت ميذ الأانإل العدادل
ليستر د بتا المعمـ أأناى تدريس الكادة.

٘ -عرض اللطة الزمنية لتدريس كادة التكاأر اكاستمرار النكع لمت ميذ كقد ركعإل أف يككف
عدد ساعات التدريس متساكيان لمجمكعتإل الدراسة التجريبية كالضابطة.
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 -ٙالتلطيط الجيد لتدريس دركس الكادة :ايث تضمنت لطة كؿ درس تاديد مايمإل:عنكاف
المكضكع -اطهداؼ التعميمية اللاصة بكؿ مكضكع -اطدكات كالكسا ؿ المستلدمة -
اطن طة المستلدمة -لطة السير إل الدرس ك ان لإلستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية

العبى المعر إل  -ت كيـ الدرس مف ل ؿ طرح مجمكعة مف اطس مة ع ب نتاية كؿ
درس.
-ٚإعداد الصكرة النتا ية لمدليؿ :تـ عرض الدليؿ بصكرته اطكلية عمإل مجمكعة مف
الماكميف لبداى اآلراى اكؿ مدل مناسبة الدليؿ لماتكل المكضكعات التدريسيةع س مة
الصياغة الم كية لعبارات الدليؿع إضا ة ما يركنه مف م تراات كآراى بالاذؼ أك التعديؿ
أك الضا ة ع كقد أ ادت معظـ اآلراى بالجتد المبذكؿ إل الدليؿ م إجراى بعض التعدي ت
مأؿ إضا ة بعض اطهداؼ كتعديؿ إل صياغتتاع اللت ؼ إل صياغة بعض اطلواظ مف
درس آللرع مراعاة زمف الاصة عند إعداد الدركس بتذ الدكرةع كذلؾ مراجعة بعض
الصياغات الم كيةع كبذلؾ أصبح الدليؿ صالاان لإلستلداـ إل صكرته النتا ية*.

 إرداد أدوات الدزاضة
أوالً :إرداد إختباز التفهري امليتج
إتبعت البااأة اللطكات التالية لعداد إلتبار التوكير المنتج :

- 1حتديد اهلدف مً اإلختباز:
تمأؿ التدؼ مف اللتبار إل تنمية بعض أبعاد التوكير المنتج لدل ت ميذ الصؼ الأانإل
العدادل.

- 1حتديد أب اد اإلختباز:
إل ضكى الط ع عمإل بعض أدبيات الباكث كالدراسات الساب ة التإل تناكلت التوكير
المنتج مأؿ دراسة سعد عبد الكريـ ٕ٘ٔٓ) كدراسة عدناف المصرل  )ٕٓٔٙكدراسة سالإل
عبدالوتاح  )ٕٓٔٛكدراسة لصير عباس  )ٕٜٓٔتـ تاديد اطبعاد التالية كتعريوتا إج ار يان
كالتالإل:

أ -الط قة :قدرة تمميذ الصؼ الأانإل العدادل عمإل تكليد عدد كبيػر مػف اط كػار كالبػدا ؿ
عند الستجابة لمأير ما كالسرعة كالستكلة إل تكليدها.
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ب -المركنػػة :قػػدرة تمميػػذ الصػػؼ الأػػانإل العػػدادل عمػػإل ت ييػػر إتجػػا توكيػػر كتكليػػد أ كػػار
كرؤل ملتموة.
ج -ت يػػيـ المناق ػػات :قػػدرة تمميػػذ الصػػؼ الأػػانإل العػػدادل عمػػإل ت ػػكيـ الوكػػرة كقبكلتػػا أك
ر ضػػتا كالتمييػػز بػػيف المصػػادر اطساسػػية كالأانكيػػة اكاصػػدار الاكػػـ عمػػإل مػػدل كوايػػة

المعمكمات.

د -التوسػير :قػدرة تمميػػذ الصػؼ الأػػانإل العػدادل عمػػإل التعػرؼ عمػػإل التوسػيرات المنط يػػة
لم كمة ما كت رير ما إذا كانت التعميمات عمإل معمكمات معينة م بكلة أـ ال.
ق -السػػتنباط :قػػدرة تمميػػذ الصػػؼ الأػػانإل العػػدادل عمػػإل إسػػتل ص نتيجػػة مػػف ا ػػا ؽ
معينة أك معر ة بعض النتا ج المترتبة عمإل م دمات أك معمكمات مسب ة.
ك -التنبؤ بال تراضات :قػدرة تمميػذ الصػؼ الأػانإل العػدادل عمػإل تاديػد ال تراضػات التػإل
تصمح كاؿ لم كمة أك رأل إل ال ضية المطركاة.

 - 2صًاغة مفسدات اإلختباز:
تـ صياغة موردات اللتبار ػإل قسػميف ال سػـ اطكؿ ػمؿ التوكيػر البػداعإل ػإل متػارتيف
هما الط قة كالمركنة إل صكرة أس ة موتكاةع أما ال سـ الأانإل

مؿ التوكير الناقػد ػإل أربػ

متػارات هػػإل التوسػػير كالسػػتناط كت يػػيـ المنا ػػات كالتنبػؤ بال تراضػػات ػػإل صػػكرة إلتيػػار مػػف
متعدد بايث تتضمف كؿ موردة مكقػؼ معػيف يميػه أربعػة بػدا ؿ كيطمػب مػف التمميػذ إلتيػار أاػد
هذ البدا ؿ طب ان لمتدؼ مف المتارة التإل تاتكل عمإل الموردة.
 - 5صــًاغة ت لًنــات اإلختبــاز :تػػـ كض ػ مجمكعػػة مػػف التعميمػػات ليستر ػػد بتػػا التمميػػذ عنػػد
الجابة عمإل موردات اللتبارع كركعإل يتا أف تككف ستمة ككاضاة .
- 6إرـداد مفتـات تصـحًح لبختبـاز وتكـديس الــدزجات :تػـ إعػداد موتػاح لتصػايح اللتبػار بعػػد
ت ػػدير الػػدرجات عػػف طريػػؽ إعطػػاى كػػؿ موػػردة مػػف مورداتػػه درجػػة كااػػدة ػػإل االػػة الجابػػة
الصػػاياة كص ػور ػػإل االػػة الجابػػة اللط ػل يمػػا يتعمػػؽ بػػالتوكير الناقػػدع أمػػا التوكيػػر البػػداعإل
تعطػػإل الدرجػػة ك ػان لعػػدد السػػتجابات التػػإل يظترهػػا التمميػػذع كقػػد بمػػد عػػدد عبػػارات الصػػكرة

اطكلية لإللتبار  )ٖٛموردة مكزعة عمإل اطبعاد الماددة.
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 - 7صدم اإلختباز :
لمتا ػػؽ مػػف صػػدؽ اللتبػػار ت ػـ عرضػػه عمػػإل مجمكعػػة مػػف الماكمػػيف :مػػف أسػػاتذة التربيػػة
العممية كالمناهج كطرؽ التػدريس كعمػـ الػنوسع كذلػؾ لمتعػرؼ عمػإل آ ار تػـ كالعمػؿ بتكصػياتتـ
كتعدي تتـ يما يتعمؽ بمدل مكلية اللتبار طبعاد التوكير المنػتج كسػ مة اللتبػار كصػاته
مف ايث الصياغة كالمضمكف العممإل كمدل إرتباط الموردات باطبعاد الم اسهع ك إل ضكى ذلػؾ
تـ إعادة صياغة بعض العبارات.
كقد أجم الماكمكف بنسػبة إتوػاؽ  %ٚٛعمػإل ػمكلية اكانتمػاى كدقػة تمأيػؿ عبػارات اللتبػار
طبعاد .
 - 8التتسي اإلضتطالرى لبختباز :تـ تطبيؽ اللتبار بصكرته اطكلية عمإل عينة إستط عية
بم ت ٘٘) تمميذ كتمميذة مف ت ميذ مدرسة بميد العدادية بددارة البراهيمية كذلؾ ل ؼ
عينة الدراسة اطصميةع كذلؾ بتدؼ تاديد ما يمإل:
أ -اساب أبات اللتبار :
قامت البااأة باساب معامؿ ألوا كركنباخ كالتجز ة النصوية كجتماف للتبار التوكير المنتج
كيكضح جدكؿ ٔ) هذ المعام ت.
انًهبراث
انطالقت
انًزوَت
حقييى انًُبقشبث
انخفسيز
اإلسخُببط
انخُبؤ ببإلفخزاضبث
اإلخخببر ككم

جدول ()1
قيى يعبيم انثببث إلخخببر انخفكيز انًُخج (ٌ = )55
جخًبٌ
طزيقت انخجشئت انُصفيت
يعبيم أنفب
74070
74080
748,0
74010
7.800
74800
74810
74810
748,7
748,,
74000
7480
74810
7485,
7488
74800
74005
74800
7485
7481
7488

يسخىي اندالنت
7475
7475
7475
7475
7475
7475
7475

كيتضح مف جدكؿ ٔ ) أف قيـ معامؿ أبات ألوا كركنباخ كالتجز ة النصوية كجتماف
للتبار التوكير المنتج قيـ مرتوعة كدالة عند مستكل داللة ,0,0كهذا يعنإل أف اللتبار أابت
إلإل اد كبير كيمكف العتماد عميه اكاستلدامه بمكأكقية عالية.
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ب -زمف االلتبار :تـ اساب الػزمف الػ زـ لإلجابػة عمػإل موػردات اللتبػار مػف لػ ؿ المعادلػة
التالية:
زٕ = زٔ *ـٕ /

ؤاد البتإل ع)ٙ٘ٗ: ٜٜٔٚ

ـٔ

ايث زٕ  :الزمف المناسب
ـٕ :المتكسط المرت ب لإللتبار

زٔ :الزمف التجريبإل
ـٔ :المتكسط التجريبإل لمدرجات

كمف ل ؿ المعادلة الساب ة نجد أف زٕ=ٗٗ*ٕٕ ٘ٔ=٘ٓ0ٜ =ٜٔ/دقي ة
كقد تـ إضا ة ٘) دقا ؽ ل راىة التعميمات لصبح زمف اللتبار  )٘ٙدقي ةع كقد
إلتزمت البااأة بتذا الزمف عند تطبيؽ اللتبار.
ج -صدؽ اللتبار  :تـ اساب الصدؽ عف طريؽ اساب معامؿ الرتباط بيف درجة المتارة
الورعية كالدرجة الكمية لإللتباربدستلداـ برنامج  spss.ver 22كيكضح جدكؿ ٕ)
معام ت إرتباط أبعاد اللتبار كهإل معام ت تدؿ عمإل ص اية اللتبار لإلستلداـ.
جدول ()0
يعبيم إرحببط درجبث انًهبراث انفزعيت واندرجت انكهيت إلخخببر انخفكيز انًُخج
انًهبراث

يعبيم
اإلرحببط
ببندرجت انكهيت

يسخىي
اندالنت

انًهبراث

يعبيم
اإلرحببط
ببندرجت انكهيت

يسخىي
اندالنت

انطالقت

74070

7475

انخفسيز

74875

7475

انًزوَت

74,,1

7475

اإلسخُببط

74010

7475

حقييى
انًُبقشبث

7400,

7475

انخُبؤ
ببإلفخزاضبث

74,70

7475

( 2001 / 3424 - ISSN-1687خاص عدد)  2018يوليو ع النوعية ،التربية مجاالت في البحوث الة التربية

 -ٜإعداد الصكرة النتا ية لإللتبار* :بعد النتتاى مف إجراىات ضبط اللتبار لمتلكد مف
ص ايتهع تككنت الصكرة النتا ية ل لتبار مف  )ٖٛموردة مكزعة عمإل المتارات
الماددة كما بجدكؿ ٖ)
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جدول ()0
جدول يىاصفبث إخخببر انخفكيز انًُخج
انًهبرة

انًفزداث انخً حقيسه

عددهب انُسبت انًئىيت

انطالقت

,-5-,-0-0-1

,

%1,

انًزوَت

10-10-11-17-0-8-0

0

%18

حقييى انًُبقشبث

10-18-10-1,-15-1,

,

%1,

انخفسيز

05-0,-00-00-01-07

,

%1,

اإلسخُببط

01-07-00-08-00-0,

,

%1,

انخُبؤ ببإلفخزاضبث

08-00-0,-05-0,-00-00

0

%18

انًجًىع

عدد انًفزداث

08

%177

ثاىًاً :إرداد مكًاع مَازات التيءًه الراتى فى ال لىو:
إقتضت طبيعة الدراسة الاالية إعداد اكاستلداـ م ياس متارات التنظيـ الذاتإل إل
العمكـع كل د مرت عممية إعداد الم ياس باللطكات التالية:
ٔ -حتديد اهلدف مً املكًاع :إستتدؼ الم ياس الاالإل قياس بعض متارات التنظيـ الذاتإل
إل العمكـ لدل ت ميذ الصؼ الأانإل العدادل.
ٕ -حتديد أب اد املكًاع  :إل ضكى الط ع عمإل بعض الدراسات الساب ة التإل إهتمت
ب ياس متارات التنظيـ الذاتإل مأؿ دراسة أميمة أامد

ٕٓٔٓ) كدراسة غادة

النكبإل ٕ٘ٔٓ) تـ تاديد اطبعاد التالية لم ياس التنظيـ الذاتإل كتعريوتا إج ار يان كالتالإل:

أ -المراقبة الذاتية :ك"تعنإل قدرة تمميذ الصؼ الأانإل العدادل عمإل مراقبة كتكجيه
كمتابعة تعممه لنوسه أأناى التعمـ كالمأابرة عمإل ذلؾ لماصكؿ عمإل أ ضؿ نتا ج
ب -تنظيـ كتاكيؿ المعمكمات :قدرة تمميذ الصؼ الأانإل العدادل عمإل ال ياـ بلن طة
ب رض تسجيؿ كتدكيف المعمكمات كالستنتاجات كت يير

كمتا أأناى المذاكرة ب رض

تمتا.
ج -مكا لة الذات :ارص تمميذ الصؼ الأانإل العدادل عمإل ت ديـ الأابة كالاا ز لنوسه
عند عكر بالتميز كالجادة.
د -إدارة مصادر التعمـ :قدرة تمميذ الصؼ الأانإل العدادل عمإل الستعانة بالمصادر
المتعددة كالكتب كالمراج

كالمكسكعات اللكتركنية لجم

المعمكمات لوتـ المادة

العممية كأداى الكاجبات.
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ق -إدارة الكقت :قدرة تمميذ الصؼ الأانإل العدادل عمإل ترتيب كتنظيـ كقته لإلنتتاى مف
المتاـ التإل ياددها لنوسه ك ؽ جدكؿ زمنإل.
ك -الضبط البي إل : :قدرة تمميذ الصؼ الأانإل العدادل عمإل إنت اى كترتيب المكقؼ
الويزي إل لجعؿ التعمـ أستؿ كأيسر كالبتعاد عف الم تتات أأناى المذاكرة.

 - 3صًاغة مفسدات اإلختباز
كل د صي ت موردات الم ياس

إل عبارات يجاب عنتا إل صكرة تدرج أ أإل أ عؿ

دا مان  -أايانان – ناد ارن) كتضمف الم ياس عددان مف العبارات السمبية كقد راعت البااأة
ال ركط العممية إل تمؾ العبارت منتا :

أ -أف تعبر كؿ عبارة عف كرة كاادة.
ب -إتساـ العبارات بالستكلة كالكضكح اتإل يمكف تمتا.
ج -تجنب العبارات التإل قد تاتكل عمإل أكأر مف إاتماؿ لإلجابة اتإل ال تربؾ الط ب
كت تت أذهانتـ.
د -أف تككف مرتبطة بالاياة كالكاق الذل يعي ه التمميذ.

- 4

صًاغة ت لًنات املكًاع :
قامت البااأة بصياغة التعميمات التإل تضمنت تعريؼ الت ميذ بالم ياس كالتدؼ منه

كطري ة الجابة عميه.

- 5

تكديس دزجات املكًاع:

أعطت البااأة أأناى إعدادها لمم ياس درجة لكؿ بديؿ مف البدا ؿ التالية :أ عؿ دا مان أ ث
درجات أ عؿ أايانان درجتافع أ عؿ ناد ارن درجة كاادة كتعطإل لمعبارات السالبة الدرجات

العكسية كتككف الم ياس إل صكرته اطكلية مف ٗٗ) عبارة.

 - 6رسض املكًاع رلى دلنىرة مً احملهنني:
كقد تـ عرضه عمإل مجمكعة مف الماكميف مف أساتذة التربية العممية كالمناهج كطرؽ
التدريس ككذلؾ عمـ النوس كذلؾ لمتعرؼ عمإل آ ار تـ كالعمؿ بتكصياتتـ كتعدي تتـ
اكاضا اتتـ يما يتعمؽ بمػدل:
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أ -تمأيؿ المكاقؼ لالبعاد اكانتماى كؿ مكقؼ لمبعد الذل ي يسه.

ب -م ىمة كؿ مكقؼ لمستكل ت ميذ الصؼ الأانإل العدادل.

ج -مناسبة البدا ؿ المطركاة كراى كؿ مكقؼ مف مكاقؼ الم ياس.
د -س مة العبارات المطركاة إل الم ياس.
ق -كضكح تعميمات الم ياس.
كقد أجم الماكمكف عمإل مكلية اكانتماى كدقة تمأيؿ عبارات الم ياس لالبعاد المدركسة .

 - 7التتسي اإلضتطالرى للنكًاع:
تـ تطبيؽ الم ياس بصكرته اطكلية عمإل نوس العينة الستط عية كذلؾ بتدؼ تاديد ما
يمإل:
أ -شمً املكًاع :بمد زمف الجابة عمإل جمي موردات الم ياس ٔٗ) دقي ةع كقد تـ إضا ة
لمس دقا ؽ ل راىة التعميمات ليصبح الزمف  )ٗٙدقي ةع كقد إلتزمت البااأة بتذا
الزمف عند تطبيؽ الم ياس.

ب-صدم املكًاع:
 الصدم الءاٍسى:
نظ ارن طف التدؼ مف الم ياس هك قياس متارات التنظيـ الذاتإل لدل ت ميذ الصؼ الأانإل

العدادل

د ارصت البااأة أف تا ؽ الصكرة الظاهرية لمم ياس هذا التدؼ مف ايث

كضػػػكح التعميمات كمناسبة المكاقؼ كاسف صياغتتاع كقد تبيف هذا لمبااأة أأناى تطبيؽ
الم ياس عمإل العينة الستط عيةع د أبدل الت ميذ تمتـ له ككضكح التعميمات الكاردة به.
 صـدم احملتىى:
تبيف لمبااأة صدؽ الماتكل مف ل ؿ عرض الم ياس إل صكرته اطكلية عمإل مجمكعة
مف اطساتذة الماكميف بكميات التربية إل المناهج كطرؽ تدريس العمكـع كطمب منتـ إبداى
الرأل اكؿ مدل مناسبة مكاقؼ الم ياس لالبعاد التإل ي يستاع اكاتوؽ أغمبتـ عمإل مناسبة تمؾ
المكاقؼ التإل تـ كضعتا إل الم ياس باد أدنإل  ٝٛٛع كهإل نسبة م بكلة .
 صدؽ المعام ت الورعية  :تـ اساب الصدؽ عف طريؽ اساب معامؿ الرتباط بيف درجة
المتارة الورعية كالدرجة الكمية لمم ياس بدستلداـ برنامج  spss.ver 22كيكضح جدكؿ
ٗ) معام ت إرتباط أبعاد الموياس كهإل معام ت تدؿ عمإل ص اية الم ياس لإلستلداـ
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جدول (),
يعبيم إرحببط درجبث انًهبراث انفزعيت واندرجت انكهيت نًقيبص يهبراث انخُظيى انذاحً
انًهبراث

يعبيم
اإلرحببط
ببندرجت
انكهيت

يسخىي
اندالنت

انًهبراث

يعبيم
اإلرحببط
ببندرجت انكهيت

يسخىي
اندالنت

انًزاقبت انذاحيت

74870

7475

إدارة يصبدر
انخعهى

748,5

7475

حُظيى وححىيم
انًعهىيبث

74008

7475

إدارة انىقج

74081

7475

يكبفأة انذاث

7400,

7475

انضبظ انبيئً

74800

7475

د -اساب أبػات الم ياس :تـ اساب الأػبات باستلداـ طري ػة ألوػا كركنباخع كيتضػح ذلػؾ كمػا
بجدكؿ ٘):
جدول ()5
يعبيالث أنفب ويعبيالث إرحببط يفزداث انًقيبص ببندرجت انكهيت نهبعد انخً حُخًً إنيه ٌ =55
رقى
انًفزدة

انبعد

انًزاقبت
انذاحيت

يعبيم
أنفب

يعبيم
االرحببط
فً
وجىد
انًفزدة

انبعد

رقى
انًفزدة

يعبيم
أنفب

يعبيم
االرحببط فً
وجىد انًفزدة

1

74081

7.810

10

740,

7.,0,

0

7.0,0

74080

18

7.000

7.100-

0

7480,

74,07

,

7.870

7.855

يعبيم أنفب نهبعد بىجىد انًفزدة=7.08,
يكبفأة
انذاث

00

يعبيم أنفب نهبعد بىجىد انًفزدة=74850
إدارة
انىقج

00

74508

0,

74500

74887

74,,,

74,5,

74070

740,8

74070

7.50,

10

7.088

5

7.80,

7.811

07

7.807

7.1,,-

05

,

74,00

74,5,

01

740,0

74011

0,

0

7400,

7.071

00

74,01

74005

00

8

7.815

7.000

00

74,80

7.85,

0

7.0,7

7.000

0,

7.8,8

يعبيم أنفب نهبعد بىجىد انًفزدة= 748,,

05

74875

74070

17

08

748,,

00

74800

74800

,7

7480,

74,70

0,

748,8

74070

,1

74807

74,70

00

7407,

748,5

,0

74800

74000
0

7401,

74800

,0

7.081

7401,

74070

74885

,,

74801

7400,

74,10
740,1

11

74018

74000-

10

74,55

7.,11

10

7.010

74,00

08

1,

74000

7.01

00

15

7.87,

74170-

07

74000

01

7.871

1,

يعبيم أنفب نهبعد بىجىد انًفزدة=74050
7487,

يعبيم أنفب نهبعد بىجىد انًفزدة=74810
إدارة
يصبدر
انخعهى

7480,

74,00
7480,

7.0,5

7.151-

حُطيى
وححىيم
انًعهىي
اث

انبعد

رقى
انًفزدة

يعبيم
أنفب

يعبيم
االرحببط
فً
وجىد
انًفزدة

انضبظ
انبيئً

يعبيم أنفب نهبعد بىجىد انًفزدة=74071

يعبيم ثببث انًقيبص ككم =74851
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يتضح مف الجدكؿ ٘ ) أف:
 معػػام ت ألوػػا لمموػػردات أرقػػاـ ٔٔ )ٕٗ-ٕٓ-ٔٛ-ٔ٘-أكبػػر مػػف معامػػؿ ألوػػا لالبعػػاد
التإل تنتمإل إليتاع كما أف معام ت الرتباط بينتا كبيف البعد منلوضة مما يدؿ عمػإل عػدـ
أبات هذ المورداتع كبالتالإل تـ اذؼ هذ الموردات ليزداد معامؿ ألوا لمبعد.
 معامؿ ألوا لكؿ موػردة أقػؿ مػف أك يسػاكل معامػؿ ألوػا لمبعػد الػذل ينتمػإل إليتػا ككػؿع ممػا
ي ير إلإل أف جمي موردات الم ياس أابتة.
 جمي معام ت الرتباط بيف درجػة كػؿ موػردة كالدرجػة الكميػة لمبعػد الػذل ينتمػإل إليتػا إل
االة كجػكد درجػة الموػردة ػإل الدرجػة الكميػة لمبعػد) دالػة إاصػا يان عنػد مسػتكل ٘ٓ)ٓ0

مما يدؿ عمإل التساؽ الدالمإل كأبات جمي موردات الم ياس.

كل ػػد بمػػد معامػػؿ الأبػػات الماسػػكب بتمػػؾ الطري ػػة ٔ٘ ) ٓ0ٛكهػػذا يعنػػإل أف االم يػػاس
أابت إلإل اد كبير كيمكف العتماد عميه اكاستلدامه بمكأكقية عالية.

كع ب النتتاى مف إجراىات ضبط الم ياس أصبح صالاان إل صكرته النتا ية لمتطبيؽ


كقد تككف مف ٓٗ) موردة مكزعة عمإل اطبعاد المدركسة كما مكضح بجدكؿ )ٙ
انبعد

جدول(),
جدول يىاصفبث يقيبص يهبراث انخُظيى انذاحً
أرقبو انًفزداث

 -1انًزاقبت انذاحيت
 -0حُظيى وححىيم انًعهىيبث
 -0يكبفأة انذاث
 -,إدارة يصبدر انخعهى
 -5إدارة انىقج
 -,انضبظ انبيئً
انًجًىع

0-0-,-5-,-0-0-1
15-1,-10-10-11-17
07-10-18-10-1,
00-0,-05-0,-00-00-01
0,-00-00-01-07-00-08
,7-00-08-00-0,-05
 ,7عببرة

عدد
انًفزداث
0
,
5
0
0
,
,7

انىسٌ
انُسبً
%0045
%15
%1045
%1045
%1045
%15
%177

 ملحق ( :)3الصورة النهائية لمقياس مهارات التنظيم الذاتى.
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جتسبة الدزاضة:
تطمب تنويذ التجربة ال ياـ بعدة إجراىات تمأمت يما يمإل:
ٔ -تاديد التدؼ مف التجربة :هد ت التجربة إلإل التعرؼ عمإل عالية إستلداـ بعض
الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل إل تنمية بعض متارات التوكير المنتج
كالتنظيـ الذاتإل إل العمكـ لدل ت ميذ المرامة العدادية.
ٕ -تاديد مت يرات الدراسة :مت ير مست ؿ تمأؿ إل بعض الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية
العبى المعر إل كمت يريف تابعيف هما التوكير المنتج كالتنظيـ الذاتإل.
ٖ-تاديد منتج الدراسة :إقتضت طبيعة الدراسة الاالية إستلداـ المنتج الكصوإل لمسح
أدبيات المجاؿ لعداد الطار النظرل كتاديد الدراسات الساب ة ذات الصمةع كالمنتج
التجريبإل للتبار صاة الوركض كالتصميـ

به التجريبإل ايث إستلدمت المجمكعتيف

التجريبية كالضابطةع كتـ تدريس كادة التكاأر اكاستمرار النكع

ببعض الستراتيجيات

ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل لممجمكعة التجريبية دكف الضابطة كتـ تطبيؽ أدكات

الدراسة عمإل المجمكعتيف قبميان كبعديان.

ٗ-تاديد عينة الدراسة:

ممت ٓ )ٚمف ت ميذ الصؼ الأانإل العدادل تـ ت سيمتـ إلإل

مجمكعتيف أادهما تجريبية بمد عددها ٖ٘) تمميذ كتمميذة مف ت ميذ الصؼ اطكؿ
العدادل بمدرسة المرع مإل التابعة لدارة البراهيمية التعميمية كألرل ضابطة بمد عددها
ٖ٘) مف ت ميذ مدرسة أبكبكرالعدادية التابعة لنوس الدارةع كبعد التلكد مف ضبط كا ة
العكامؿ المؤأرة إل المت يرات تـ تنويذ التجربة كما يمإل:
أ -التطبيؽ ال بمإل طدكات الدراسة  :تـ تطبيؽ إلتبار التوكير المنتج كم ياس متارات
التنظيـ الذاتإل عمإل المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبميان كذلؾ يكـ الأ أاى ٔٔ-
ٕٕٕٓٓ-ـ كاطربعاىٕٕٕٔٓٓ-ٕ-ـ كتـ التصايح كرصد الدرجات كتاميؿ النتا ج

إاصا يانع كتبيف تكا ؤ المجمكعتيف إل إلتبار التوكير المنتج كم ياس متارات

التنظيـ الذاتإل كما يتبيف مف جدكليف  )ٚك .)ٛ
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جدول ()0
انًخىسطبث واإلَحزافبث انًعيبريت وقيًت (ث) نُخبئج انخطبيق انقبهً إلخخببر انخفكيز انًُخج ككم
ويهبراحه انفزعيت عهً كم يٍ انًجًىعخيٍ انخجزيبيت وانضببطت
انًهبراث

انًجًىعت انخجزيبيت ٌ=05

انًجًىعت انضببطت ٌ=05

و1

ع1

و0

ع0

قيًت ث

يسخىي اندالنت

انطالقت

14,,

147,

14,0

7400

74,5

غيز دال إحصبئيب

انًزوَت

040

147,

041

1410

740,

غيز دال إحصبئيب

حقييى
انًُبقشبث

04,0

1470

040

1478

740,

غيز دال إحصبئيب

انخفسيز

140

740,

1400

7405

7408

غيز دال إحصبئيب

اإلسخُببط

040,

1400

0480

14770

7401

غيز دال إحصبئيب

انخُبؤ
ببإلفخزاضبث

140,

7.00

141,

1410

7400

غيز دال إحصبئيب

ككم

10411

1418

10408

1400

7.,0

غيز دال إحصبئيب

جدول ()8
انًخىسطبث واإلَحزافبث انًعيبريت وقيًت (ث) نُخبئج انخطبيق انقبهً نًقيبص يهبراث انخُظيى انذاحً
ككم ويهبراحه انفزعيت عهً كم يٍ انًجًىعخيٍ انخجزيبيت وانضببطت
انًهبراث

انًجًىعت انخجزيبيت
ٌ=05

انًجًىعت
انضببطت ٌ=05

و1

ع1

و0

ع0

قيًت ث

يسخىي اندالنت

انًزاقبت انذاحيت

748

74,,

740,

7485

748,

غيز دال إحصبئيب

حُظيى وححىيم
انًعهىيبث

145

14778

145,

7480

7400

غيز دال إحصبئيب

يكبفأة انذاث

141,

740,

140

1475

7400

غيز دال إحصبئيب

إدارة يصبدر انخعهى

1400

7400

1470

7485

74,

غيز دال إحصبئيب

إدارة انىقج

14,,

1470

145

7400

7450

غيز دال إحصبئيب

انضبظ انبيئً

1400

145

140

748,

7.80

غيز دال إحصبئيب

ككم

8478

7400

8405

1410 1470

غيز دال إحصبئيب

يتضح مف الجدكليف  )ٚك  )ٛأف قيـ ت) لنتا ج التطبيؽ ال بمإل للتبار التوكير
المنتج ككؿ كمتاراته الورعية ككذلؾ م ياس متارات التنظيـ الذاتإل ككؿ كمتاراته الورعية عمإل
كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة غير دالة إاصا يان عند مستكل داللة ٘ٓ )ٓ0مما
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يدؿ عمإل تكا ؤ مجمكعتإل الدراسة إل إلتبار التوكير المنتج كم ياس متارات التنظيـ الذاتإل
قبؿ تطبيؽ تجربة الدراسة
ب -تدريس كادة التكاأر اكاستمرار النكع لت ميذ المجمكعة التجريبية بدستلداـ الستراتيجيات
ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل ايث إلت ت البااأة بالمدرس الذل يعمؿ م هذا

الوصؿ ك رات له النظرية كالستراتيجيات ال ا مة عميتا ككيوية التدريس بتا كطمبت
منه الستعانة بدليؿ المعمـ المعد لذلؾع إل ايف قاـ مدرس آلر بالتدريس لممجمكعة
الضابطة بالطري ة المعتادة كقد ركعإل أف المدرساف لتما نوس سنكات اللبرة اتإل ال
يككف بينتما ركؽ مؤأرة أأناى التدريسع كقد إست رقت ترة التطبيؽ مف يكـ اطربعاى
المكا ؽٕٔ ٕٕٓٓ-ٕ-ـ إلإل يكـ االربعاى ٕٕٗٓٓ-ٖ-ـ
ج -التطبيؽ البعدل طدكات الدراسة :أعادت البااأة تطبيؽ أدكات الدراسة بعديان عمإل
مجمكعتإل الدراسة يكـ اللميس المكا ؽ ٕٕ٘ٓٓ-ٖ-ـ كتـ رصد الدرجات لستلراج

النتا ج كتوسيرها.

ىتا ج الدزاضة وتفطريٍا:
تناكلت البااأة نتا ج الدراسة الاالية عمإل الناك التالإل:

 - 1اليتا ج اخلاصة بالتفهري امليتج:
ٔ -للتبػػار صػػاة الوػػرض اطكؿ كالػػذل نػػص عمػػإل أنػػه " :يكجػػد ػػرؽ داؿ إاصػػا يان عنػػد
مستكل ٘ٓ )α ≥ ٓ0بيف متكسطد درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة ػد ال يػاس

البعدم اللتبار التوكير المنتج ككؿ ك إل أبعاد الورعية لصالح المجمكعة التجريبية.
كللتبار صاة الورض تـ اساب المتكسطات كالنا ار ات المعيارية كقيـ ت) لدرجات
ت ميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة إل التطبيؽ البعدل للتبار التوكير المنتج ككؿ
كأبعاد الملتموة كما هك مكضح بجدكؿ ) ٜ
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جدول ()0
انًخىسطبث واإلَحزافبث انًعيبريت وقيًت (ث) وحجى انخأثيز نُخبئج انخطبيق انبعدي إلخخببر انخفكيز
انًُخج ككم ويهبراحه انفزعيت عهً كم يٍ انًجًىعخيٍ انخجزيبيت وانضببطت
انًجًىعت انضببطت
ٌ=05

انبعد

انًجًىعت انخجزيبيت
ٌ=05

و1

ع1

و0

ع0

قيًت ث
ودالنخهب

قيًت
0
إيخب

74

حجى ()d
انخأثيزودالنخه

540

انطالقت

0480

14,1

11470

040,

1,405

80

انًزوَت

0400

0410

0040,

0451

00408

740,

8

حقييى
انًُبقشبث

14,0

14778

,400

1471

1,4,5

7480

541

انخفسيز

1478,

7480

,400

7400

07.00

7405

047,

اإلسخُبط

740,

14700

,

1405

174,5

7400

040

انخُبؤ
ببإلفخزاضبث

14,

141,

54,,

140,

1,40

748,

,40

اإلخخببر ككم

184,,

040,

50410

,410

0,455

748

1040

يتضح مف جدكؿ  )ٜمايمإل:
 كجكد ركؽ دالة إاصا يان عند مستكل داللة ٘ٓ )ٓ0بيف متكسطات درجات ت ميذ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة إل إلتبار التوكير المنتج ككؿ ككذلؾ إل أبعاد الورعية
كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.
 قيمة ت) الماسكبة دالة عند مستكل داللة ٘ٓ )ٓ0إل اللتبار ككؿ ككذلؾ إل اطبعاد
الورعية.
 إرتواع قيمة إيتا

ٕ

إل اللتبار ككؿ  )ٓ0ٛكأبعاد الورعية ايث تراكات مابيف -ٓ0ٚٚ

٘.)ٓ0ٜ
 إرتواع قيمة  )dلإللتبارككؿ  )ٕٔ0ٚكلكؿ بعد عمإل ادة تراكات ما بيف .)ٚ0ٓٙ-ٖ0ٚ
كبذلؾ تـ قبكؿ الورض اطكؿع كقد يرج ذلؾ إلإل:
 التدريس ك ؽ الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل التإل أستمت إل
تنظيـ المعر ة كن متا كتكسي سعة الذاكرة العاممة مف ل ؿ إستلداـ أكأر مف
إ ستراتيجية كالذل تجاكز مادكدية سعة الذاكرة العاممة التإل ت ؼ كراى د الكأير مف
المعمكمات مما أطمؽ العناف لتوكيرهـ البداعإل كالناقد مف ل ؿ تنظيـ المعمكمات
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كتكليد اط كار كالتنبؤ بالورضيات كت ديـ التوسيرات لمظكاهر الملتموة اكاستل ص

ننيجة مف ا ا ؽ معينةع

 أف إستلداـ الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل مأؿ اليجاز كتركيز
النتبا كال كمية كالتدؼ الاركغيرها مف الستراتيجيات قد ساعدت الت ميذ عمإل
التوكير برؤل ملتموة كالتلمؿ مما أدل إلإل تنمية المركنة إل أ كارهـ مف ل ؿ
تكليد أكبر قدر ممكف مف البدا ؿ الم تراة لامكؿ الم ك تع كالاكـ عميتا مما أدل
إلإل تنمية التوكير المنتج لديتـ.
 ساهمت الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل إل معالجة عدد أكبر مف
العناصر المعر ية ب ميؿ مف الجتد كال نتبا كبالتالإل إيجاد بي ة صوية ماوزة لمتوكير
المنتج.


الست راتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل أتاات الورصة لمت ميذ لمتواعؿ
م الدرس كزيادة ن اطتـ لما لمطالب مف دكر إيجابإل كمبتكر يتا غير الطري ة
الت ميدية التإل ال تتضمف اللركج عف الركتيف المتب

إل التعميـ.

 نمت تمؾ الستراتيجيات التجاهات اليجابية ناك العمكـ كأأارت دا عيتتـ كابتـ
لمم اركة إل اطن طةع ايث قدمت قد ارن كاضاان مف عناصر الجذب كالت كيؽ
اكاستأارة التوكير مما أطمؽ العناف لمتوكير المنتجع

كؿ هذا قد أتيح لممجمكعة

التجريبية دكف الضابطة مما أدل إلإل تنمية التوكير المنتج لديتاع كتتوؽ هذ

النتيجة م النتيجة التإل تكصمت إليتا دراسة زينب العامرل )ٕٓٔٙع كدراسة عباف
أامد )ٕٓٔٛع كدراسة مير ت تاإل كسار ؤاد .)ٕٓٔٚ

 - 2اليتا ج اخلاصة بالتيءًه الراتى:
للتبار صاة الورض الأانإل كالذل نص عمإل أنه
يكجػػػد ػػػرؽ داؿ إاصػػػا يان عنػػػد مسػػػتكل ٘ٓ )α ≥ ٓ0بػػػيف متكسػػػطد درجػػػات المجمكعػػػة

التجريبيػػة كالضػػابطة ػػد ال يػػاس البعػػدم لم يػػاس متػػارات التنظػػيـ الػػذاتإل ككػػؿ ك ػػإل أبعػػاد
الورعية لصالح لصالح المجمكعة التجريبية.
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كللتبار صاة الورض تـ اساب المتكسطات كالنا ار ات المعيارية كقيـ ت) لدرجات ت ميذ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة إل التطبيؽ البعدل لم ياس التنظيـ الذاتإل ككؿ كأبعاد
الملتموة كما مكضح بجدكؿ ٓٔ )
جدول ()17
انًخىسطبث واإلَحزافبث انًعيبريت وقيًت (ث) وحجى انخأثيز نُخبئج انخطبيق انبعدي نًقيبص انخُظيى انذاحً
ككم ويهبراحه انفزعيت عهً كم يٍ انًجًىعخيٍ انخجزيبيت وانضببطت
انبعد

انًجًىعت انضببطت
ٌ=05
و1

انًجًىعت انخجزيبيت
ٌ=05

ع1

و0

ع0

قيًت ث
ودالنخهب

0

قيًت إيخب

حجى
انخأثيز()d
ودالنخه

 -1انًزاقبت
انذاحيت

11401

0411

0740,

04,1

1,40

7480

5488

حُظيى وححىيم
انًعهىيبث

047,

1450

154,8

1450

104,

740

,41

يكبفأة انذاث

,48,

140

1040,

14,,

154,

7488

54,

إدارة يصبدر
انخعهى

17400

1408

10400

14,0

10400

740

,

إدارة انىقج

17.8

1480

10411

14,5

0740,

7400

0400

انضبظ انبيئً

8451

1400

154,0

1455

07410

7400

0

انًقيبص ككم

5,400

,400

1714,0

5410

004,

7400

1040

يتضح مف جدكؿ ٓٔ) مايمإل:
 كجكد ركؽ دالة إاصا يان عند مستكل داللة ٘ٓ )ٓ0بيف متكسطات درجات ت ميذ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة إل م ياس التنظيـ الذاتإل ككؿ ككذلؾ إل أبعاد الورعية
كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.
 قيمة ت) الماسكبة دالة عند مستكل داللة ٘ٓ )ٓ0إل الم ياس ككؿ ككذلؾ إل اطبعاد
الورعية.
 إرتواع قيمة إيتا

ٕ

إل الم ياس ككؿ  )ٓ0ٜٜكأبعاد الورعية ايث تراكات مابيف ٖ-ٓ0ٚ

.)ٓ0ٜ
 إرتواع قيمة  )dلمم ياس ككؿ  )ٖٔ0ٚكلكؿ بعد عمإل ادة تراكات ما بيف ٗ-٘0
ٕٕ.)ٚ0
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كبذلؾ تـ قبكؿ الورض الأانإلع كقد يرج ذلؾ إلإل:
 أف الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل عممت عمإل تلويؼ الامؿ الكاق
عمإل الذاكرة العاممة مما قمؿ مف الجتد المبذكؿ لمعالجة المعمكمات لتاح رصة لمت ميذ
لتنظيـ المعمكمات كتاكيمتا ك ان لم درات الع مية أأناى أداى المتاـ الدراسية.

 أتاات الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل مأؿ إستراتيجية تركيز النتبا
كاليجاز الورصة لمت ميذ لمراقبة كتكجيه تعممتـ بلنوستـ كتنظيـ كترتيب الكقت كترتيب
البي ة الويزي ية لجعؿ التعمـ أستؿ كالبتعاد عف الم تتات.


أف تكسي

ادكد الذاكرة العاممة أتاح الورصة لعادة تنظيـ السياقات المادية

كالجتماعية اللاصة بتـ لجعمتا متناغم ة م أهدا تـع كتعديؿ طري ة تعممتـ كجعمتـ
ينظمكف أهدا تـ بطري ة أكأر كاقعية.


إستلداـ الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل جعمتـ يديركف كيتاكمكف
إيجابيان إل لبرات تعممتـ بدست لية.



تمؾ الستراتيجيات جعمت التمميذ ماك ارن أساسيان لمعممية التعميمية كك رت بي ة صوية

أتاات رصة لبداى اآلراى كالمناق ات م المعمـ كالزم ى مما دعـ الأ ة بلنوستـ كقد
ساهـ ذلؾ إل جعؿ الت ميذ أكأر قدرة عمإل التاكـ إل سمككتـ كتنظيـ ذكاتتـ ما أ ضإل
إل النتاية إلإل زيادة قدرتتـ عمإل التنظيـ الذاتإلع كتتوؽ هذ النتيجة م النتيجة التإل
تكصمت إليتا دراسة دراسة اطمة عبدالاميد )ٕٜٓٔع كدراسة مامد عيسإل .)ٕٜٓٔ

- 3اليتا ج اخلاصة بال القة بني التفهري امليتج والتيءًه الراتى :
للتبار صاة الورض الأالث كالذل نص عمإل أنه:
تكجد ع قة ارتباطية ذات داللػة إاصػا ية عنػد مسػتكل ٘ٓ )α ≥ ٓ0بػيف متكسػطد
درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة ػػد ال يػػاس البعػػدم لكػػؿ مػػف إلتبػػار التوكيػػر المنػػتج كم يػػاس
التنظيـ الذاتإل.
كلمتا ؽ مف صاة الورض إستلدمت البااأة معامؿ إرتباط بيرسكف كذلؾ بدستلداـ
برنامج  SPSSكما بجدكؿ ٔٔ)
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جدول()11
يبيٍ يدي اإلرحببط بيٍ انخفكيز انًُخج ويهبراث انخُظيى انذاحً ندي حالييذ انصف انثبًَ اإلعدادي
انًجًىعت انعدد (ٌ) يعبيم اإلارحببط(ر) يسخىي اندالنت االحصبئيت
انخجزيبيت

05

7400

دانت عُد يسخىي دالنت 7.75

يتضح مف جدكؿ ٔٔ) كجكد ع قة إرتباطية بيف درجات الت ميذ إل إلتبار التوكيػر المنػتج
كدرجاتتـ إل م ياس متارات التنظيـ الذاتإلع أل أنه كمما إرتوعت درجة التوكير المنػتج إرتوعػت
ال درة عمإل التنظيـ الذاتإل لدل الت ميذع كيمكػف توسػير هػذ النتيجػة بػلف التمميػذ الػذل يمػارس
متػػارات التوكيػػر المنػػتج كيػػتمكف مػػف تكليػػد اط كػػار كيتسػػـ بالمركنػػة ػػإل توكيػػر كال ػػدرة عمػػإل
التوسػػير كالتنبػػؤ بال تراضػػات يمكنػػه تنظػػيـ ذاتػػه كالتعامػػؿ م ػ المعمكمػػات كتاكيمتػػا كمراقبػػة
كتكجيه كمتابعة تعممه كتنظيـ كقته كالتاكـ إل البي ػة الصػوية ب ػكؿ أ ضػؿع كبػذلؾ تػـ قبػكؿ
الورض الأالث.

التىصًــات:
إل ضكى ادكد الدراسة الاالية كالنتا ج التإل تكصمت إليتا يمكف ت ديـ التكصيات التالية:
ٔ -تضميف الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل إل برامج إعداد المعمـ لما لتا
مف عالية إل عمميتإل التعميـ كالتعمـ.
ٕ -الهتماـ بتدريب المعمميف عمإل كيوية تنمية متارات التوكير المنتج كمتارات التنظيـ
الذاتإل لدل ت ميذهـ .
ٖ -ع د دكرات مستمرة لممعمميف لتدريبتـ عمإل كيوية تكظيؼ الستراتيجيات ال ا مة عمإل
نظرية العبى المعر إل إل التعميـ كالتعمـ كتكضيح دكرها إل تنمية التوكير المنتج
كمتارات التنظيـ الذاتإل لدل الت ميذ.
ٗ -التلكيد عمإل تنمية متارات التوكير ب كؿ عاـ كالتوكير المنتج ب كؿ لاص.
٘ -تضميف المناهج التعميمية بعض الكادات الدراسية التإل يتـ تصميمتا ك ؽ دكرة
الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل.
 -ٙالعمؿ عمإل تك ير المناخ التعميمإل كالبي ة الصوية التإل تزيد مف الذاكرة العاممة كت مؿ
العبى المعر إل لدل الت ميذ.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- ٖٕٗ -

فعالية بعض اإلستراتيجيات ...

عدد يناير-ج0100 )10( -0م

املكتـــسحات:
إستكماالن لما بدأته الدراسة الاالية ت ترح البااأة إجراى:

ٔ -دراسة تك ؼ عف عالية الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل إل تنمية
متارات التوكير اطلرل كالتلممإل كالتاميمإل.
ٕ -دراسة تك ؼ عف أأر تكظيؼ مدالؿ اكاستراتيجيات ألرل إل تنمية التوكير المنتج
كمتارات التنظيـ الذاتإل.

ٖ -دراسة مماأمة لمدراسة الاالية تتناكؿ إستراتيجيات ألرل لنظرية العبى المعر إل إل
تنمية متارات التنظيـ الذاتإل كالتوكير المنتج.
ٗ -برنامج م ترح لتدريب المعمميف أأناى اللدمة عمإل الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية
العبى المعر إل.
٘ -دراسة تك ؼ عف أأر إستلداـ الستراتيجيات ال ا مة عمإل نظرية العبى المعر إل.
إل تنمية متارات ماكراى المعر ة كالندماج اطكاديمإل.
 -ٙبناى كادات دراسية قا مة عمإل مبادئ نظرية العبى المعر إل كقياس أأرها إل تنمية
التوكير كالتاصيؿ لدل الط ب.
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املساجع
أوالً :املساجع ال سبًة واألجيبًة
-1

إبراهيـ الحارثى( .)2006أنكاع التوكير ،الرياض ،مكتبة الشقرة.

 -2إبراهيـ بف عبداهلل المحيسف.)2007(.تدريس العمكـ تلصيؿ كتاديث ،الرياض ،مكتبة العبيكاف.

 -3أحمػد ثابػت ل ػؿ رم ػاف (" : )2016لعاليػة براػامت تػػدريبى ػاىـ عمػى الػتعمـ المسػتاد إلػى الػػدماغ
لػػى تاميػػة متػػارات التلكيػػر الماظػػلمى لالػػض العػػب المعرلػػى لػػدط طػػلب كميػػة التربيػػة" ،مجمػػة

كمية التربية ،جامعة طاطا ،)4(64،أكتلبر.82-1 ،

 -4أحمػػد محمػػد أبػػل الايػػر(".)2013أثػػر براػػامت ػػاىـ عمػػى متػػارات التاظػػيـ الػػااتى لػػى تاميػػة المتػػارات
الحياتي ػػة لع ػػادات ارس ػػتاكار ل ػػدط ط ػػلب المدرس ػػة الثاالي ػػة" ،مجمػػػة العمػػػكـ التربكيػػػةع الق ػػاهرة،

 ،)2(|21ابريؿ.506-469 ،

 -5أحمد سعيد محمد العبسى( ".)2018لاعميػة براػامت إرشػادط لػى تاميػة متػارات التاظػيـ الػااتى لػدط
طمبة الثاالية العامة لأثره عمى دالعية اراجاز" ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العميا ،جامعػة

األ صى ،غزة ،لمسطيف.

 -6آال ريػػاض األسػػمر (".)2016متػػارات التلكيػػر الماػػتت المت ػػماة لػػى محتػػلط ماػػاهت الريا ػػيات
لممرحمػػة األساسػػية العميػػا لمػػدط إكتسػػاب طمبػػة الصػػؼ العاشػ ػرلتا"ع رسػػػالة ماجسػػػتير ،الجامعػػة

ارسلمية ،غزة.

 -7أمؿ الشػحات حػالظ(".)2013امػلا ألرط-كيرجػامى لػى تاميػة التصػلر البصػرط المكػااى لالتلكيػر
الماتت لى الريا يات لدط التلميا الط ارعا ة السمعية لى المرحمة ارعدادية" ،دراسات عربيػة
إل التربية كعمـ النوس ،)3(4،أغسطس.297-266 ،

 -8أميمة محمد عليلى أحمد(".)2010لاعمية إستراتيجية التعمـ القاىـ عمى حؿ المشكلت المػاظـ ااتيػا
لػػى تاميػػة التحصػػيؿ للتػػـ طبيعػػة العمػػـ لالتاظػػيـ الػػااتى لػػتعمـ العمػػلـ لػػدط تلميػػا الصػػؼ األلؿ
ارعدادط" ،مجمة التربية العممية ،)13(6 ،اللمبر.130-81 ،

 -9إيماف صػابر عبػدالقادر العػزب( ".)2018أثػر تػدريس لحػدة مقترحػة لػى

ػل بعػض مبػادئ اظريػة

العػػب المعرلػػى لػػى تاميػػة متػػارات التلكيػػر البصػػرط لالػػض الجتػػد العقمػػى لػػدط تلميػػا المرحمػػة
ارعدادية المعا يف سمعيا" ،" ،دراسات عربية إل التربية كعمـ النوس ،ع( ،)102أكتلبر-23 ،

.47
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 -10تت ػػااى ا ػػايؼ عم ػػى المش ػػا بة(".)2014أث ػػر ت ػػدريس العم ػػلـ بهس ػػتاداـ مت ػػارات التاظ ػػيـ ال ػػااتى ل ػػى
إكتساب الملاهيـ العممية لالكلا ة الااتيػة لػدط طمبػة الصػؼ السػابا األساسػى"ع رسػالة ماجسػتير،

جامعة آؿ البيت ،كمية العملـ التربلية،األردف.

 -11جابر عبدالحميد (.)1999سيككلكجية التعمـ كنظريات التعمـع دار الات ة العربية ،القاهرة.
 -12جلدت سعادة(.)2009تدريس متارات التوكير ،عماف ،دار الشرلؽ.

 -13حسيف محمد أبل رياش ( .)2007التعمـ المعر إل ،عماف ،دار المسيرة لماشر لالتلزيا.

 -14حمم ػػى اللي ػػؿ ( .)2015الػػػذكاى المنظػػػكمإل ػػػد نظريػػػة العػػػبى المعر ػػػإلع ط ،1مكتب ػػة األاجم ػػل
المصرية ،القاهرة .

 -15حمزي ػػة حس ػػيف عم ػػى (".)2018مت ػػارات التلكي ػػر الما ػػتت ل ػػدط طالب ػػات الص ػػؼ الا ػػامس العممػ ػى
األحياىى لى مادة عمـ األحيا " ،الدراسات التربكية.360-341 ،)44( 11 ،

 -16االػػد بػػف حمػػلد بػػف محمػػد العصػػيمى(".)2018أثػػر إسػػتراتيجية سػػكامبر لتػػدريس العمػػلـ لػػى تاميػػة
التلكير ارستداللى لالتاظيـ الااتى لالمتارات الحياتية لدط طلب الصؼ األلؿ المتلسط" ،مجمة

كمية التربية ببنتاع  ،)8(16أكتلبر.335-270 ،

 -17ا ير جاحـ عبػاس( ".)2019لاعميػة أامػلا التحميػؿ الباػاىى لػى تاميػة التلكيػر الماػتت لػى مػادة
العملـ لدط طلب الصؼ الثااى المتلسط" ،مجمة الدراسات المستدامة.152-134،)3(1،

 -18دالد عبػػدالممؾ الحػػدابى( ".)2012مسػػتلط التلكيػػر الاا ػػد لػػدط طمبػػة جامعػػة العمػػلـ لالتكالللجيػػا
اليمايػة" ،المؤتمر العممػإل العربػإل التاسػ لرعايػة المكهػكبيف كالمتوػكقيف -ػباب مبػدع إنجػازات

كاعدة.111-81 ،)1( ،

 -19راايػػا لػػارلؽ عمػػى أبػػل هاشػػـ ( ".)2016أثػػر إسػػتاداـ بيىػػة تعمػػـ الكترلاػػى تشػػاركى عمػػى تاميػػة
بعػض متػػارات التاظػيـ الػػااتى لالتحصػيؿ لمػػادة الريا ػيات لػػدط طػػلب المرحمػة الثااليػػة" ،مجمػػة
تربكيات الرياضيات ،)12(19 ،أكتلبر203 - 182 ،

 -20رم اف حسف (".)2016العب المعرلى لعل ته بالتلكير الاا د لدط طلب الجامعػة" ،دراسػات
تربكية اكاجتماعية.534-493 ،)1(22 ،

 -21زيا ػػب عزي ػػز أحم ػػد الع ػػامرط( ".)2016تص ػػميـ تعميم ػػى تعمم ػػى عم ػػى لل ػػؽ إس ػػتراتيجيات الع ػػب

المعرل ػػى لأثػ ػره ل ػػى تحص ػػيؿ م ػػادة الكيمي ػػا لالتلكي ػػر البص ػػرط لط ػػلب الص ػػؼ ال ارب ػػا العمم ػػى"،

المؤتمر العممإل الأامف ع رع مناهج العمكـ بيف المصػرية كالعالميػة ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة
العممية ،القاهرة ،مركز الشيخ صالح ،جامعة األزهر ،يلليل.236-215 ،
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 -22زياػب عزيػػز أحمػػدد االػد لتػػد عمػػى دعبػاس لا ػػؿ كػػاظـ(".)2016تصػميـ تعميمػػى-تعممػػى عمػػى
للػػؽ إسػػتراتيجيات العػػب المعرلػػى لأث ػره عمػػى تحصػػيؿ مػػادة الكيميػػا لالتلكيػػر البصػػرط لطػػلب
الصؼ ال اربػا العممػى" ،المػؤتمر العممػإل الأػامف ع ػرع منػاهج العمػكـ بػيف المصػرية كالعالميػةع

مركز الشيخ صالح كامؿ ،جامعة األزهر  ،القاهرة 25- 24،يلليل.236-215،

 -23سالى كماؿ إبػراهيـ عبػداللتا( ".) 2018 (.لاعميػة امػلا ارستقصػا الثمػااى  8W'Sلػى العمػلـ
لتاميػػة مت ػػارات التلكي ػػر الما ػػتت لارتج ػػاه اح ػػل العم ػػؿ داا ػػؿ مجتم ػػا ال ػػتعمـ ل ػػدط تلمي ػػا المرحم ػػة
ارعدادية" ،مجمة التربية العممية ،)11(26،اللمبر.192-155 ،

 -24السػعدط الوػلؿ السػعدط( ".)2018براػػامت تػدريبى مقتػر( لػى

ػػل اظريػة العػب المعرلػى لتاميػػة

متارات التدريس لالدالعية العقميػة لػدط الطػلب المعممػيف بكميػات التربيػة بمصػر لالمممكػة العربيػة
السعلدية" ،مجمة كمية التربية ،جامعة أسيلط ،)11(34 ،اللمبر.377-318 ،

 -25سعد اميلة عبدالكريـ (".)2015لاعمية المااظرة ارستقصاىية لى تامية التلكير الماػتت لػدط تلميػا
الصػػؼ الثػػااى ارعػػدادط عبػػر د ارسػػتتـ لمعمػػلـ" ،مجمػػة كميػػة التربيػػة ،جامعػػة أسػػيلط،)4(31 ،

يلليل.182-116 ،

 -26سػػميـ محمػػد سػػميـ اللػػؿ (". )2011أثػػر إسػػتراتيجية اىمػػة عمػػى التاظػػيـ الػػااتى الملجػػه ل ػ تاميػػة
متارات التعمـ الماظـ ااتيا ل الكيميا لدط طلب الصؼ األلؿ الثاالط" ،مجمػة الباػث العممػد
د التربية.1029 – 999 ،)12(4 ،

 -27ساا محمد سميماف (.)2011التوكير :أساسياته كأنكاعه التعميمية كتنمية متاراته ،القاهرة ،عالـ
الكتب.

 -28شػعباف عبػدالعظيـ أحمػػد (".)2018إسػتاداـ إسػتراتيجيات اظريػػة العػب المعرلػى لػػى تػدريس عمػػـ
ال ػػالس لتامي ػػة مت ػػارات التلكي ػػر التػ ػ ممى لارحتل ػػاظ بت ػػا لتق ػػدير ال ػػاات ل ػػدط الطمب ػػة الط ارعا ػػة
البصرية بالمرحمة الثاالية" ،مجمة كمية التربية ،جامعة أسيلط ،)5(34 ،مايل.107-40 ،

 -92صػػل( الػػديف عرلػػة محمػػلد ( :.)2018تالػػيض ال ػػولط لاألعبػػا المعرلػػى لػػدط التلميػػا مػػف
الؿ ماظلمة الماتت الدراسى لى

ل اظريتى العب المعرلى لالمرلاة المعرلية ،دراسات ػإل

المناهج كطرؽ التدريس ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية،ع( ،)235يلليل.34-16 ،

 -03عبدالرازؽ سليمـ هماـ (".)2017أثر إستاداـ إستراتيجية مال ار المعرلة  )KWL(PLUSلى تامية
بعض متارات التلكير للؽ المعرلى لالدالا لإلاجاز لتحصيؿ بعض الملاهيـ العممية لدط طلب
الصؼ األلؿ المتلسط بالسعلدية" ،مجمة التربية العمميةع  ،)20(9سبتمبر.220-191 ،

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- ٖٕٛ -

فعالية بعض اإلستراتيجيات ...

عدد يناير-ج0100 )10( -0م

 -03عبػػداهلل بػػف امػػيس أمبلسػػعيدط لس ػػميماف بػػف محمػػد البملش ػػى(.)2011ط ار ػػػؽ تػػػدريس العمػػػكـ
مواهيـ كتطبي ات عمميةع عماف ،دار المسيرة لماشر لالتلزيا.

 -09عػػدااف المصػػرط( ".)2016لعاليػػة إسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػلؿ المشػػكمة لػػى تاميػػة التلكيػػر
الماػ ػػتت م ػ ػػف ا ػ ػػلؿ مات ػ ػػا العم ػ ػػلـ"ع مجمػػػػػة جامعػػػػػة مسػػػػػطيف لالباػػػػػاث كالدراسػػػػػاتع ،)2(7

يلايل.288-255،

 -00عػػزة عبدالسػػميا دسػػمر الش ػػيف ( ".)2012ام ػػلا ألريجػػامى ل ػػى تاميػػة التلكيػػر الما ػػتت لاألدا
األكػػاديمى ل ػػى الريا ػػيات لػػدط التلمي ػػا الط ارعا ػػة الس ػػمعية لػػى المرحم ػػة ارعدادي ػػة ،مجمػػػة
الجمعية المصرية لممناهج كطرؽ التدريس ،يلايل ،ع(.47-15 ،)183

 -34عػ ػػزل علااػ ػػة ( " .)1998مسػ ػػتلط متػ ػػارات التلكيػ ػػر الاا ػ ػػد لػ ػػدط طمبػ ػػة كميػ ػػة التربيػ ػػة بالجامعػ ػػة
ارسلمية بوزة"  ،مجمة الباكث كالدراسات التربكية الومسطينية ،المجمد ( ،)1مايل .

 -35عميػػا عمػػى عيسػػى السػػيد(".)2015لاعميػػة إسػػتراتيجية ماطػػط البيػػت الػػداىرط لػػى تػػدريس لحػػدة
التلاعلت الكيمياىية لتامية التحصيؿ لمتارات التلكير البصرط لالتاظيـ الااتى لمتعمـ لدط تلميا
الصؼ األلؿ ارعدادط" ،مجمة التربية العممية ،)18(4 ،يلليل.111-51،

 -36غػػادة محمػػد حسػػاى الاػػلبى(".)2015لعاليػػة إسػػتاداـ دلرة التقصػػى الثااىيػػة لػػداكس Dunkhase
لى تػدريس ار تصػاد المازلػى لتاميػة متػارات التاظػيـ الػااتى لالتلكيػر الاا ػد لػدط طالبػات المرحمػة
الثاالية" ،مجمة كمية التربية ،جامعة باى سليؼ ،يلليل ،الجز ( ،)2ص ص .306-223

 -37لاىدة ياسيف طػه البػدرط( ".)2019لاعميػة إسػتراتيجيات التلكيػر المتشػعب لػى التحصػيؿ لمتػارات
التلكي ػػر الما ػػتت ل ػػى الريا ػػيات ل ػػدط طالب ػػات الص ػػؼ الث ػػااى متلس ػػط" ،دار سػػػػمات لمدراسػػػػات

كاطبااثع .86-73 ،)4(8

 -38لاطمة محمد الاميلة( ".)2013لعالية براامت تدريبى اىـ عمى اظريػة الػتعمـ المسػتاد إلػى الػدماغ
لى تامية الممارسة الصلية المتااغمة لدط معممات العملـ أثاا الادمة لأثػره عمػى التاظػيـ الػااتى
لتمميااتتف" ،المجمة التربكية ،الكليت.252-201 ،)108(27،

 -39لاطمة محمد عبدالعميـ عبدالحميد ( " .)2019أثر إستاداـ تكالللجيا اللا ا المعزز عمػى تاميػة
متارات التاظيـ الااتى لالتحصيؿ لدط طالبات الصؼ األلؿ الثاالط" ،دراسات عربية د التربية
كعمـ النوس  ،ع( ،)107مارس.228 – 206 ،

 -40لؤاد البتى السيد( .)1979عمـ النوس الاصا إل كقياس الع ؿ الب رل ،القاهرة ،دار اللكر
العربى.
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 -41لػ ػؤاد إب ػػاد لػ ػؤاد ح ػػالاة( ".)2015عممي ػػة التلكي ػػر ارب ػػداعى ل ػػى التص ػػميـ" ،دراسػػػػات العمػػػػكـ
النسانية كالجتماعيةع الجامعة األرداية.1227-1217 ،)42( ،

 -42مجدط عزيز ابراهيـ( .)2005التدريس البداعإل كتعميـ التوكير ،القاهرة ،عالـ الكتب.

 -30محمػػد أحمػػد عيسػػى (". )2019لاعميػػة براػػامت مقتػػر( ػػاىـ عمػػى مػػداؿ التعمػػيـ ارسػػتراتيجى لػػى
تاميػػة متػػا ارت ارسػػتماع الاا ػػد لالتاظػػيـ الػػااتى لػػدط طالبػػات الصػػؼ الثػػااى ارعػػدادط" ،المجمػػة
التربكية  ،جامعة الكليت ،)130( 33 ،مارس.350-297 ،

 -44محم ػػد عب ػػدالعزيز محم ػػد عب ػػدالرحمف (".)2017لاعمي ػػة برا ػػامت إرش ػػادط لتامي ػػة مت ػػارات التاظ ػػيـ
الااتى لأثره عمى تحسيف ارستمتاع بالحياة لالط صعلبات الػتعمـ" ،مجمة التربية ،جامعػة األزهػر
 -كمية التربية  ،)1(174 ،يلليل .145 – 102،

 -45محمد يلسؼ الزغبى( ".)2012العبى المعر إل بيف النظرية كالتطبيؽ ،دار اليازلردط العممية.
 -46متػػدط جاسػػـ حسػػف( ".)2011العػػب المعرلػػى لػػدط طمبػػة المرحمػػة ارعداديػػة" ،مجمػػػة اطسػػػتاذ
لمعمكـ النسانية كالتربكية ،ع(.306-279 ،)145

 -47ميرلت حسف لتحى عبدالحميد د سحر محمدط لػؤاد (".)2017لاعميػة براػامت تػدريبى ػاىـ عمػى
اظريػػة العػػب المعرلػػى لػػى تاميػػة متػػارات التلكيػػر التحميمػػى لػػى الكيميػػا لاتاػػاا الق ػرار لالحكمػػة
اراتباريػػة لػػدط طػػلب الصػػؼ الثػػاالط" ،دراسػػػات عربيػػػة ػػػإل التربيػػػة كعمػػػـ الػػػنوسع ع(،)89

سبتمبر.94-20 ،

 -48ااديػػة لطػػؼ اهلل سػػمعاف( ".)2012امػػلا تدريسػػى مقتػػر( لػػى

ػػل الػػتعمـ القػػاىـ عمػػى الػػدماغ

لتاميػػة المعػػارؼ األكاديميػػة لارسػػتدالؿ العممػػى لالتاظػػيـ الػػااتى لػػى العمػػلـ لتلميػػا الصػػؼ األلؿ

ارعدادط" ،مجمة التربية العممية.279- 229،)3(15،

 -49ابيمة عاتؽ اليمى المللد ( ".)2019لاعمية التعمـ القػاىـ عمػى المشػرلعات عبػر الليػب لػ تاميػة
التحص ػػيؿ لمت ػػارات التاظ ػػيـ ال ػػااتى لػ ػ م ػػادة الليزي ػػا ل ػػدط طالب ػػات المرحم ػػة الثاالي ػػة" ،المجمػػػة
العربية لمتربية النكعية ،ع، 8إبريؿ .68 – 37 ،

 -50ال ار مصيمحى عمى مصػيمحىد دعػا أحمػد إبػراهيـ أبلعبػداهلل (".)2018أثػر إسػتراتيجية سػكامبر
لتاميػة التلكيػػر الماػػتت لػػى اللسػػاىؿ التعميميػػة للعاليػة الػػاات األكاديميػػة لمطػػلب معممػػيف ار تصػػاد
المازلػػى" ،مجمػػػة الباػػػكث ػػػإل مجػػػاالت التربيػػػة النكعيػػػة ،كميػػة التربيػػة الالعيػػة ،جامعػػة المايػػا،

ع( ،)17يلليل.193-141 ،
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 -51اػلاؿ باػػت حمػػداف بػػف سػػالـ المعػػللى ( ".)2017لعاليػػة براػػامت تعميمػػى ػػاىـ عمػػى اظريػػة العػػب
المعرلػػى عمػػى ماال ػػى التحصػػيؿ الد ارسػػى لػػى مػػادة الليزيػػا لػػى الصػػؼ الثػػااى عشػػر"ع رسػػالة
ماجستير ،جامعة السمطاف ابلس ،عماف.

 -52هػػااى لصػػاؿ العمػػرط(".)2013درجػػة إمػػتلؾ طمبػػة المرحمػػة األساسػػية العميػػا لماطقػػة إربػػد األللػػى
لمكلاػػات الػػتعمـ المػػاظـ ااتيػػا لػػى ماػػاهت العمػػلـ لػػى
-53

ػػل بعػػض المتوي ػرات" ،مجمػػػة الجامعػػػة

الس مية لمدراسات التربكية كالنوسية".127-95 ،)4(21 ،

هي ػػا س ػػاد العتيب ػػى ( ".)2017لاعمي ػػة إس ػػتراتيجية الش ػػكمية المس ػػتادة إل ػػى الع ػػب المعرل ػػى ل ػػى

تحصيؿ طالبات الصؼ الثااى الثاالط لى مادة اللقه" ،مجمة الباث العممػإل ػإل التربيػة ،جامعػة
عيف شمس ،كمية الباات لآلداب لالعملـ لالتربية.443-425 ،)2(18،

 -54لسف مػاهر جميػؿ(".)2015أثػر التػدريس للػؽ اظريػة العػب المعرلػى لػى تحصػيؿ مػادة الكيميػا
الحياتية لاستبقا المعملمات لالتالر العممى لالتكالللجى لدط طمبة سـ الكيميا كميػة التربيػة ابػف
التيثـ لمعملـ الصرلة" ،مجمة التربية العممية ،)18(4 ،يلليل.241-217 ،

 -55يلسؼ إبراهيـ ر لاف(".)2016لاعمية براامت اىـ عمى أبعاد التعمـ عاػد مػارزاال لتاميػة متػارات
التلكيػػر الماػػتت لػػى مػػادة الريا ػػيات لػػدط طػػلب الصػػؼ التاسػػا األساسػػى" ،رسػػالة ماجسػػتير،

الجامعة ارسلمية ،غزة.

 -56يلس ػ ػػؼ محم ػ ػػلد ط ػ ػػامى ( ".)2013إسػػػػػتراتيجيات التعمػػػػػيـ كالتعمػػػػػيـ المعر يػػػػػة ،دار المس ػ ػػيرة
لماشرلالتلزيا ،عماف ،األردف.
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