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:بحثمستخلص ال  

التفكيار فاو  تنمية مهاااا   يف ( Woods) وودزاستخدام نموذج  أثرتعرف الحالي  بحثاستهدف ال

 بحاثمااد  الدااساا  اتمتمادياةي  ياث تاي تحدكاد ملاكلة ال يفا صا  اوو  اعداداد لدى تالميا  ال المعرفي

البا ثاة للتفكيار مما دفا  اعدداد ي  و لدى تالمي  الص  او التفكير فو  المعرفيضع  مهااا   يالحالي ف

الجانب المعرفاي للتفكيار فاو  في تداكس ماد  الدااسا  اتمتمادية؛ لتنمية كل من  وودزنموذج  استخدامفي 

 يا الصا لدى تالمي  ه  يةي المعرفة اللرطيةالمعرفي والمتمثل في أبعاد: المعرفة التقركركةي المعرفة اعمرائ

 يث اتضح  والجانب اودائي لمهااا  التفكير فو  المعرفيي متمثلة في مهااا : التخطيطي المراقبةي التقوكي؛

؛ مماا معال هناا  لصا  اوو  اعداداد لدى تالميا  ا مهااا  التفكير فو  المعرفيللبا ثة انخفاض مستوى 

اعداداد    اوو تالميا  الصا   التفكيار فاو  المعرفاي لادىلتنمياة مهاااا   ودزوضروا  تستخدام نماوذج 

 :تيفي السؤا  الرئيس اآل بحث الحاليوتمحوا  ملكلة ال

 

" كيف يمكن تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي من خالل استخدام 

 ة وعالقة ذلك بنمط تعلمهم؟"نموذج وودز في تدريس مادة الدراسات االجتماعي

التفكيار وقد ادتمد  البا ثة دلى المانه  بابا التجركبايي وتمثلاو أدوا  البحاث فاي امتبااا مهاااا  

 اوثاار اعكجااابي الكبياارداان  لبحااثي وكلاافو نتااائ  افااو  المعرفااي بجانبيااا المعرفاايي واودائااي

التفكيار فاو  تنمياة مهاااا   وودز في تداكس ماد  الدااساا  اتمتمادياة دلاىستخدام نموذج ت

   ذو  نمط التعلي اوكمني واوكسري والمتكامل  اعدداد  و لدى تالمي  الص  اوالمعرفي 
 

 

 

 

 

 
 
 

Using Woods' Model in Teaching Social Studies to Develop Prep 

Stage Students' Meta Cognitive Thinking Skills and its Relation to 

their Learning Styles   
 

Abstract 
The research aimed at identifying the effect of using Woods' Model in 

Social Studies Teaching to Develop First Year Prep Stage Students' Meta 

Cognitive Thinking Skills. The problem of the current research lies in the 

low level of First Year Prep Stage Students' Meta Cognitive Thinking 
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Skills. This instigated the researcher to use Woods' model to teach social 

Studies to first year prep stage students in order to develop both their Meta 

Cognitive Thinking Skills which are embodied in such dimensions as 

affirmative knowledge, operational knowledge and conditional knowledge 

as well as the Meta Cognitive Thinking performance Skills which are 

embodied in such dimensions as planning, monitoring and evaluation 

skills. It has become obvious to the researcher that first year prep stage 

students' level in Meta Cognitive Thinking Skills is rather low which 

necessitates the use of Woods' Model to Develop First Year Prep Stage 

Students' Meta Cognitive Thinking Skills. The problem of the current 

research can, therefore, be postulated in the following question: 

How can prep stage students' Meta Cognitive thinking skills be developed 

through using Woods' Model in Teaching Social Studies and its Relation to 

their Learning Styles? 

The researcher has made use of the quasi experimental design. The 

research instrument was a Meta Cognitive thinking skills Test with its two 

basic dimensions, the cognitive and the performance. Results of the study 

revealed a significant positive effect of the use of Woods' Model to 

develop Meta cognitive thinking skills in social studies of first year prep 

stage students whose learning styles are either left, right or both. 

 

 مقدمة:

, والتكيف معها ,, مما يتحتم على الفرد مواءمتهاتطور وتجدد مستمر إن المعارف اإلنسانية في حالة

 وخاصة في التعامل مع هذه المستجدات. ,وبالتالي السعي وراء تطوير قدراته

 هيؤكدون على ضرورة االنتقال بواقع تدريسالدراسات االجتماعية  دريس مقررا  ألن القائمين على تونظر  

تعليم التالميذ كيف  فينبغي , ونشاطه يحقق إيجابية المتعلم ,اللفظية والحفظ والتجريد إلى واقع أفضلمن 

, من خالل كونه , ولعل معلم الدراسات االجتماعية هو المفتاح للوصول إلى ذلك الواقع المأموليفكرون

 .ا  لتالميذه فيما يستخدمه من طرق وأساليب تدريسملهم  

البحث  ويتفق التربويون في أن الطريقة المثلى في التدريس هي التي تعتمد على تشجيع التالميذ على

, حيث هذا هو فكر النظرية البنائيةو, , وأن يبنوا معرفتهم بأنفسهم, وتدريب العقل على التفكيروالتجريب

 .يركز الفكر البنائي على التفكير والفهم واالستدالل

 ؛ط وفاعليةفالنماذج المنبثقة من الفكر البنائي هي أفعال تمكن الطالب من القيام بالعديد من األنشطة بنشا

تتحدى  ,, حيث يهيئ التدريس البنائي بيئة تعليمية تفاعليةويرتب بنيته المعرفية  ,ليستنتج المعرفة بنفسه

 .أفكار الطالب 

 في أن:)*( ( 92, 9113والتي أشار إليها زيتون ) ,الفكر البنائي يرتكز على بعض المباديءكما أن 

 لتعلم.المعرفة السابقة للمتعلم هي محور االرتكاز في عملية ا -
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لما يتعلمه بنفسه, من خالل استخدام حواسه في ربط المعلومات والبيانات الحديثة  المتعلم يبني معنى -

 وبشكل يتفق مع المعنى العلمي السليم. ,بما لديه من معلومات سابقة

نحو ال ينتج تعلم ما لم ينشأ تحويل في البنية المعرفية للفرد, حيث يعاد ترتيب األفكار والخبرات بها  -

 دخول بيانات حديثة.

 التعلم يكون على أفضل وجه عندما يواجه الفرد بموقف واقعي وحقيقي.  -

 بل يبنيها من خالل عملية تفاوض اجتماعي.  ,المتعلم ال يبني معرفته بمعزل عن اآلخرين -

 

؛ من روبن وودز, وهذا النموذج صممه ويعد نموذج وودز من النماذج التدريسية المنبثقة من النظرية البنائية

 ,مراحل, ويتكون هذا النموذج من ثالث أجل مساعدة الطالب على التخلص من المفاهيم ذات الفهم الخاطيء

أن قيام المتعلم بهذه المراحل أو العمليات العقلية يساعده  حيث يرى وودز ؛التفسيروالمالحظة, وهي: التنبؤ, 

, وتحليلها ,جمع المعلومات :مثل ,المهارات العقلية ديه العديد من, وينمي لعلى تغيير بنيته المعرفية

كما يعتمد هذا النموذج على قيام المتعلم بتطبيق المعلومات والمهارات في  متعددة, وتركيبها من مصادر

 .سياق خبراته الحياتية 

 

من أنماط التفكير المعرفي, فهو يتعلق بمراقبة الفرد لذاته, وكيفية  اويعد التفكير ما وراء المعرفي نمط  

 (Cooper, S.,2006, 213)(, 990, 9114استخدامه لتفكيره, أي أنه التفكير في التفكير. )العتوم ,
0 

ويراقبه  وتلعب ما وراء المعرفة دورا  مهما  في التعليم, فهي تهتم بقدرة المتعلم على أن يخطط تعلمه 

لديه, وحل  ومهارات اتخاذ القرار ,, فهي تعمل على تحسين اكتسابه للمعلومات, وتنمية أفكارهويسيطر عليه

 ( 9, 4911. )عبيد ,المشكالت

 

( أن مفهوم ما وراء المعرفة يشير إلى العمليات المعرفية العليا الناتجة عن حدوث 44 ,9112)كامل فيرى 

؟ أي أن ما وراء المعرفة هي واتخذته قرار مافي المعرفة ذاتها: ماذا بعد أن تم التعلم؟ وماذا بعد أن فكرت 

ة الذاتية التي يمارسها الفرد التفكير في كيفية التفكير, أما مهارات ما وراء المعرفة فهي تلك المهارات العقلي

 وكيف يتم حل المشكالت وصناعة القرارات.  ,لتساعده في التفكير حول التفكير

مهارات التفكير ما أن االهتمام بتنمية  ( 34, 9119وجروان ) ,(44, 9113كل من سعادة ) ؤكدوي

بد من تطوير المناهج الدراسية  يتم ذلك ال ذ علي اكتساب معلومات جديدة, ولكيساعد التالميوراء المعرفي ي

 التفكير مهاراتأن  إلى فهم متكامل لألفكار العلمية, كماوالممارسات التعليمية, فـتلميذ القرن الحالي يحتاج 

حيث  المعلومات, معالجة في المهمة الذكي السلوك مكونات ومن المعقدة, فوق المعرفي من المهارات العقلية

 المشكلة. لحل التفكير أنشطةتوجه 

 

                                                 
 ED thAmerican Psychological Association, 6*( كسير التوثيق مال  البحث الحالي وفقًا لإلصداا السادس للجمعية اومرككية لعلي النفس: )
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مستويات  أن هذا النمط من التفكير هو أعلى(   Nolan., M,702000 , (نوالنيرى في السياق ذاته و

كما يعد من أنماط  التقويم( لتفكيره بشكل مستمر, ,المراقبة ,التفكير, فيه يمارس الفرد عمليات )التخطيط 

التفكير الذاتي المتطور, والذي يتعلق بمراقبة الفرد لذاته, وكيفية استخدامه لتفكيره, أي أنه التفكير في 

التفكير, فالتفكير ما وراء المعرفي له دور في تنظيم الوقت والجهد, وبخاصة في فهم المواقف المعقدة قبل 

 .التسرع في محاولة حلها

 

من خالل العديد  االمعرفي, وإمكانية تنميتهوراء د من الدراسات بمهارات التفكير ما ولقد اهتمت العدي

التي و   Higgins(2000)دراسة هفينس :ومن بين هذه الدراسات ,من االستراتيجيات والنماذج المختلفة

الثانوية العامة في مبحث  لتدريس فوق المعرفي في تحصيل طالبهدفت إلى مقارنة أثر استخدام طريقة ا

, تم توزيعهم ( طالب ا41ت العينة الدراسية من )الجغرافيا, وذلك بمقارنتها مع الطريقة التقليدية, وقد تكون

, وأظهرت النتائج أن هناك تفاعال  بين التحصيل الدراسي والجنس لصالح الذكور الذين درسوا عشوائي ا

 باستخدام طريقة التدريس فوق المعرفي.  

استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس  فاعلية( والتي هدفت إلى تعرف 9112الجزار وبدوي ) ودراسة

ما وراء المعرفة لدى  الفهم القرائي ومهارات على تنمية بعض مهارات للصف األول الثانوي التاريخمادة 

االستراتيجية في تنمية مهارات ما من طالب هذا الصف, وتوصلت الدراسة إلى الدور الفعال لهذه عينة 

   وراء المعرفة لديهم.

 في استراتيجية التكعيب باستخدام الجغرافيا تدريس فاعليةلتعرف ( 9103جاءت دراسة صبري ) كما

 الثاني الصف تالميذعينة من  لدى والتحصيل المعرفة ما وراء ومهارات الجغرافية المهارات بعض تنمية

 .اإلعدادي

ا جاءت دراسة السيد )وفي مجال     أثر استخداموالتي استهدفت تعرف  ,(9104تعليم الجغرافيا أيض 

عينة من  العلمي لدى واالستدالل المعرفة وراء ما مهارات الجغرافيا لتنمية تدريس في المعرفيةالتلمذة 

 .االبتدائية المرحلة تالميذ

 .K. W. Lباستراتيجية ) التدريس أثر لبحث( 9104جاه الرسول )وفي مجال تعليم التاريخ جاءت دراسة 
N)  )لدى تالميذ التاريخ مادة في الدراسي المعرفة والتحصيل وراء ما مهارات بعض تنمية على المطورة 

 .اإلعدادية المرحلة

استهدفت تنمية بعض مهارات التفكير فوق المعرفي لدى عينة من  فقد ,(9102)  محمدأما دراسة 

جغرافيا, طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الدقهلية من خالل استخدام البحث اإلجرائي في تدريس مادة ال

ا تقريرية, : المعرفة ال, متضمن ا أبعاديقيس الجانب المعرفي للتفكير فوق المعرفي حيث أعد الباحث اختبار 

           لمهارات التفكير فوق المعرفي ا أدائي االمعرفة الشرطية, كما أعد اختبار  معرفة اإلجرائية, ال

على مجموعة البحث, وتوصل إلى فعالية هذا النموذج في  وطبقه قبلي ا وبعدي االتقويم(,  ,المراقبة , )التخطيط

 تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طالب المرحلة الثانوية. 

الدراسات لتجريب استخدام بعض استراتيجيات ل تعليم الدراسات االجتماعية جاءت بعض وفي مجا

التفكير اإليجابي ومهارات فهم المقروء, التفكير فوق المعرفي لتنمية متغيرات مختلفة كالتحصيل الدراسي و
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( تستهدف تنمية مهارات فهم المقروء واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى 9100فجاءت دراسة عبد السميع )

 .Pعينة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من خالل استخدام استراتيجيتي ) التساؤل الذاتي, واستراتيجية 

Q4R)  , وراء ما استراتيجيات استخدام بعضفاعلية ( تعرف 0910الهادي )  استهدفت دراسة عبدكما 

 الثاني الصف لدى عينة من تالميذ الجغرافي البحث مهارات تنمية على تدريس مقرر الجغرافيا في المعرفة

 االعدادي.

وبعض المهارات ( تنمية التحصيل الدراسي والتفكير اإليجابي 9109استهدفت دراسة أحمد ) ذلكك

 .الثاني اإلعداديالجغرافية لدى تالميذ الصف 

وفي غير مجال تعليم الدراسات االجتماعية استهدفت دراسات أخرى تنمية مهارات التفكير فوق 

فعالية  تعرف والتي استهدفت ,(9112)  يالمرس المعرفي لدى تالميذ المراحل التعليمية المختلفة, كدراسة

, وقد التدريس التبادلي في التحصيل وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

انطلقت هذه الدراسة من كون التدريس التبادلي يشترك مع النظرية البنائية في جعل المتعلم محور العملية 

مما ينمي لديه  ل المعاني مع زمالئه ومع معلمه؛ادوذلك بإتاحة الفرصة له للحوار والمناقشة وتب ؛التعليمية

في لغة الحوار السليمة, وتعديل بنيته المعرفية, وقد كشفت الدراسة عن فعالية استراتيجية التدريس التبادلي 

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في مادة العلوم. تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي 

 

( تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على نادي الغابة في تنمية مهارات 9109كما استهدفت دراسة محمود )

, وذلك من خالل برنامج المرحلة اإلعداديةب وتلميذة  ا( تلميذ  09عينة مكونة من )التفكير فوق المعرفي لدى 

  واستثارة لتفكيرهم. اتشويق  ع آخر أكثر ينقلهم من الواقع التقليدي لعملية التعلم إلى واق ,استكشافي علمي

  ( لتعرف أثر استخدام استراتيجيات فهم المقروء وهي استراتيجية)9102وجاءت دراسة  المولى )

S.Q.3R   ,) ( واستراتيجية P.O.S.S.E   (واستراتيجية ,)C.S.R   في تنمية التفكير فوق المعرفي )

حيث  ؛لدى عينة من طالب الصف الرابع في إعدادية عمر بن الخطاب للبنين بمدينة الموصل بالعراق

التقويم(, وأكدت نتائج والتحكم, والمراقبة, وتمثلت مهارات التفكير فوق المعرفي في مهارة ) التخطيط, 

 تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى هؤالء الطالب. الدراسة فاعلية االستراتيجيات الثالث في 

 

المعرفي في تنمية بعض  عرف أثر استخدام النموذج المنظوميوالتي استهدفت ت ,(9102ودراسة عليمات )

األساسي بتربية الزرقاء مهارات التفكير فوق المعرفي في مادة الفيزياء لدى عينة من تالميذ الصف التاسع 

 .باألردن

 

المراحل التعليمية الدنيا  تالميذولم يقتصر اهتمام الدراسات السابقة بتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى 

وهذا يؤكد أهمية  ,والمتوسطة فقط, بل امتد هذا االهتمام إلى طالب الجامعة وطالب مرحلة الدراسات العليا

ويصبح لديه قدرة عالية  ,يكتمل النضج العقلي للمتعلم التفكير وضرورة االرتكاز عليه حتىهذا النوع من 

لتحديد درجة امتالك طالب  (9109الحويطي ) دراسة كم في بنيته المعرفية, فقد جاءت حعلى الضبط والت

طالب ( 911لدى عينة مكونة من ) كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك لمهارات التفكير فوق المعرفي 

التربية الخاصة(, حيث توصلت الدراسة إلى امتالك  -التاريخ -فة ) اللغاتمن تخصصات مختلجامعي 
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اللغات المختلفة درجات أعلى من مهارات التفكير فوق المعرفي مقارنة  في تخصصاتطالب الجامعة 

   التاريخ والتربية الخاصة. يبتخصص

لتحديد درجة امتالك طالب مرحلتي الماجستير والدكتوراه لمهارات التفكير فوق  (9109)  دراسة الديلميو

( مهارة 44استبانة تتضمن ) ؛ حيث أعد الباحثوذلك من وجهة نظر األساتذة والطالب أنفسهمالمعرفي 

طبقها على عينة من أساتذة الجامعة وطالب مرحلتي الماجستير  ,فرعية من مهارات التفكير فوق المعرفي

فوق والدكتوراه بالجامعة األردنية, وتوصل إلى أن درجة امتالك طالب درجة الدكتوراه لمهارات التفكير 

 متوسطة.  لتلك المهاراتطالب الماجستير امتالك المعرفي جاءت كبيرة, بينما كانت درجة 

أساسي على ومن خالل استعراض الدراسات السابقة وما توصلت إليه من نتائج, اتضح ارتكازها بشكل 

تعتمد على دور المتعلم اإليجابي في العملية  ,استخدام وتجريب أساليب واستراتيجيات تدريسية حديثة وعديدة

 وذلك لتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديه.  ؛التعليمية

باألدوات التي من هنا تبرز أهمية تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى التالميذ, فهي تزودهم 

 .يحتاجونها؛ حتى يتمكنوا من التعامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات في المستقبل

 

 هلينمي لدى تالميذ يتبعها المعلم داخل غرفة الصفوقد جرت محاوالت عديدة لبلورة استراتيجيات تنفيذية 

, والتي تؤكد على الدور النشط النظرية البنائيةهيم والحقائق والمهارات المختلفة وذلك وفق أسس المفا

التعلم  في عملية التعلم, وبالتالي جعل هذاالفعالة النشطة الفكرية , كما تؤكد على المشاركة للتالميذ في التعلم

 معنى قائم على الفهم. ذي

 

ا ما تُهيأ للمتعلم فرص وبالرغم من ذلك فالمستقرأ من مهارات  لتنمية ما لديه لواقع مدارسنا يجد أنه نادر 

اوي ,التفكير من خالل طرق  ؛هائال  من المعلومات, والحقائق, والمعارف قتصر دورها على إعطاء المتعلم كم 

من واجب المؤسسات التربوية أن فلذا  ؛ بهدف اجتياز االختبارات؛الحفظ والتلقين , تعتمد علىتدريس تقليدية

 لالصفية المختلفة. رسة التفكير في المواقف الصفية واتعلم على مماتهيئ الفرص المناسبة التي تحفز الم

تسهم في تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي,  ,ومن هنا جاء التفكير في استراتيجيات ونماذج جديدة

من مزايا ف ,وودز ومن بين هذه االستراتيجيات والنماذج في تدريس مادة الدراسات االجتماعية نموذج

أنه يتضمن مراحل تنظم اكتساب الطالب للمفاهيم والمعلومات دون الحاجة لتكلفة عالية  هذا النموذجاستخدام 

في ضوء اإلمكانات المتاحة في من الوسائل التعليمية المستخدمة, وبالتالي يمكن استخدام هذا النموذج 

 مدارسنا. 

 

من خالل معلوماتهم بد من اتباع استراتيجية تدريسية تهدف إلى مساعدة التالميذ على التنبؤ  وبالتالي ال

عليه من تفسيرات ومالحظات جديدة, وما يحصلون , وإجراء المقارنات بين هذه المعلومات السابقة السابقة

هي: التنبؤ,  ,يمارس فيه المتعلم ثالث عمليات متسلسلة ومتتابعة ,فنموذج وودز هو نموذج بنائي

أثناء الموقف التعليمي,  يكون فيها المتعلم نشط ا ,ضمن مجموعات صغيرة ومتعاونة التفسيروالمالحظة, و

حيث يتنبأ بما يحدث من خالل ما لديه من معلومات سابقة, ثم تنفيذ التجارب واألنشطة المختلفة للتحقق من 

  (94, 9104, العنزي) المعلم وإرشاده.يرها تحت توجيه , وشرح النتائج وتفسصحة هذه التنبؤات
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لينطلق منها لحل  ؛يحتاج في مرحلته األولى إلى تركيز المتعلم على معرفته السابقةفتنفيذ هذا النموذج 

المرحلة الثانية بغرض تسجيل المالحظات  فيالمشكالت التي تواجهه, ثم استخدام حواسه المختلفة 

األخيرة يكون المتعلم قد نظم معرفته بشكل يمكنه من تقبل المعرفة , وفي المرحلة والوصول إلى نتائج

 الجديدة.

 

ا ألهمية هذا النموذج البنائي فقد استخدمته العديد من الدراسات في غير مجال تعليم الدراسات  ونظر 

والتي استهدفت المقارنة بين  ,(9103)أبو العال,  دراسة :االجتماعية لتنمية العديد من جوانب التعلم, مثل

استراتيجيتي ويتلي ونموذج وودز في تنمية التحصيل الدراسي والقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة من 

 ؛, حيث قسمت الباحثة العينة إلى مجموعتين تجريبيتينالصف الثالث اإلعدادي بمحافظة اإلسكندريةطالبات 

واألخرى تدرس باستراتيجية ويتلي, ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة  ,إحداهما تدرس بنموذج وودز

أهمية نموذج وودز في تنمية التحصيل الدراسي واتخاذ القرار لدى الطالبات, المعتادة, وتوصلت الباحثة إلى 

 ,والمالحظة ,التنبؤ :مثل ,وقد أرجعت الباحثة ذلك إلى توظيف هذا النموذج لمهارات عقلية أساسية

  ير, كذلك إثارة األسئلة لدى الطالبات. والتفس

, وهذا ما كشفت عنه دراسة في تنمية المهارات العقلية لدى الطالب بدور فعالنموذج وودز  كما قام

 والتي أجريت على عينة من طالب الصف األول المتوسط في مادة العلوم. ,(9119)الحيدري, 

تعرف أثر استخدام نموذج وودز في تنمية التحصيل ( 9101مصطفى, أمين وكما استهدفت دراسة )

تم , الصف الخامس العلمي في مادة الفيزياءب ( طالب ا 90عينة مكونة من )الدراسي والتفكير الناقد لدى 

ضابطة تدرس بالطريقة األخرى تجريبية تدرس بنموذج وودز, وإحداهما يمهم إلى مجموعتين, ستق

ا في التفكير الناقد يقيس مهارات: االستنتاج, تقويم المعتادة, وقد صمم الباحثان اختب ا تحصيلي ا واختبار  ار 

الحجج, معرفة االفتراضات, االستنباط, التفسير, طبقهما قبل التدريس وبعده على كال المجموعتين, 

 الب. وتوصلت الدراسة إلى األثر اإليجابي لهذا النموذج في تنمية التحصيل ومهارات التفكير الناقد لدى الط

ا ,(9109وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة القبالن ) إلى األثر اإليجابي لهذا النموذج في  والتي توصلت أيض 

 تنمية المفاهيم الفيزيائية والتفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي باألردن.

 

والتي استخدمت نموذج وودز لتنمية التحصيل  ,(9114جاءت دراسة العبيدي )  وفي مجال تعليم الجغرافيا

مجموعتين, إحداهما تجريبية درست إلى ( طالبة بالصف الرابع العام, تم تقسيمهم 99لدى عينة مكونة من ) 

لمدة أسبوعين بنموذج وودز, والمجموعة األخرى ضابطة درست بالطريقة المعتادة, وقد كشفت نتائج 

 ذج وودز في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الجغرافيا. األثر اإليجابي لنمو الدراسة عن 

( تعرف فاعلية استخدام نموذج وودز في تنمية التحصيل الدراسي لدى 9112استهدفت دراسة حسن )كما 

  .عينة من طالب الصف األول المتوسط بمقرر الجغرافيا العامة

تصحيح المفاهيم الجغرافية ذات الفهم ( استخدام نموذج وودز في 9100كذلك استهدفت دراسة العزاوي )

( طالب ا بالصف األول المتوسط بمدينة بغداد تم تقسيمهم لمجموعتين 21الخاطئ لدى عينة مكونة من )

بنموذج وودز واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة, وأعد الباحث اختبار إحداهما تجريبية, تدرس 

مفاهيم الجغرافية العامة ذات الفهم اللضابطة لتشخيص تشخيصي طبقه على المجموعتين التجريبية وا
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وتوصلت الدراسة إلى أن هذا النموذج ذو فاعلية كبيرة في تعديل المفاهيم الجغرافية الخاطئة الخاطئ لديهم, 

 لدى الطالب.

( الكشف عن أثر نموذج وودز في تحصيل مادة تاريخ الحضارات 9104كما استهدفت دراسة  السعدي )
 ول المتوسطالصف األ( طالبة ب24وبقاء أثر هذا التحصيل لدى عينة مكونة من )القديمة 

الفصول )الرابع, الخامس, مجموعتين, إحداهما تجريبية تدرس , تم تقسيمهن إلى بتربية بابل بالعراق 

والثانية ضابطة تدرس نفس  ,بنموذج وودزلهذا الصف  السادس( من كتاب تاريخ الحضارات القديمة

ا تحصيلي ا في هذه الفصول طبقته قبل التدريس الفصول الثالثة بالطريقة المعتادة,  وقد أعدت الباحثة اختبار 

وبعده على كال المجموعتين, وتوصلت الدراسة إلى األثر اإليجابي لنموذج وودز في تنمية تحصيل 

 الطالبات. 

 

الجتماعية للصف األول اإلعدادي؛ الدراسات امقرر وودز في تدريس وقد تبنت الباحثة استخدام نموذج 

ا ق المعرفي لدى تالميذ هذا الصف, من وجود انخفاض في مستوى مهارات التفكير فو لما استشعرته نظر 

, الصف األول اإلعداديبقتها الباحثة على عينة من تالميذ الدراسة االستطالعية التي طوهذا ما أكدته نتائج 

 وأشارت نتائجها إلى وجود ضعف لدى تالميذ هذا الصف في مهارات التفكير فوق المعرفي.

 

فنمط التعلم هو األسلوب الذي يفضله المتعلم  ومن منطلق أن لكل فرد نمط يميزه في تعلمه وتفكيره,

 ,وترميزها ,وتخزينها ,دون غيره من األساليب في دراسته وبه تتم معالجة المعلومات  ويستخدمه

,  , والعمريه, نوافلأو أكثر أثناء تعلمه. )رواشدة  ا كما أن الفرد يمكنه أن يستخدم نمط   واسترجاعها,

9101 ,324) 

 

واستدعائه لها, فقد  ,واحتفاظه بها ,ونظرا  ألهمية هذا البعد ودرجة تأثيره في مدى معالجة الفرد لمعلوماته

وذلك بغرض الكشف عن الطريقة التي  مختلف التخصصات؛لمجال التربوي في حظي باهتمام الباحثين في ا

وترميز بياناته, فقد استهدفت بعض الدراسات السابقة تحديد نمط تعلم الطالب,  ,يتبعها المتعلم لمعالجة

المختلفة  التفكير بأنواعهو: التحصيل الدراسي, لمث ,ودراسة عالقة هذا النمط ببعض المتغيرات األخرى

ما اهتمت بعض هذه الدراسات بتعرف العالقة اإلحصائية التفاعلية بين نمط تعلم الطالب ككالتفكير الناقد, 

 ,Robert& Dyerدراسة  روبرت ودير )  :ومن هذه الدراساتواستخدام المعلم لبعض طرق التدريس, 

 وبالرغم من أهمية هذا البعد فقد ,(9104) و دراسة طه ,(9101رواشدة وآخرون ) ودراسة, (2005

الحظت الباحثة أن الطرق التقليدية المتبعة من جانب معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية ال 

مما  , فلكل متعلم نمط تعلم خاص به؛خاصة ألنماط تعلمهم ,تعطي اهتماما  للفروق الفردية بين التالميذ

صائص كل نمط, مما يعد موجها  استرعى اهتمام الباحثة بضرورة تحديد أنماط تعلم التالميذ, وتعرف خ

فكثير من هذا النمط وتحفزه قدر المستطاع,  للمعلم في اختيار طرق واستراتيجيات ومواد التعلم التي تالئم

 تحت ظروف مغايرة ألساليب تعلمهم.التعلم الطالب يعانون من صعوبة في تعلمهم نتيجة إجبارهم على 

 ,ى العمليات المنطقية اللفظية في التعلم واكتساب المعرفةفهناك نماذج واستراتيجيات تدريسية تركز عل

, وهناك من وهذا هو تمثيل لذوي نمط التعلم األيسر ,وذلك على حساب إجراء العالقات المكانية البصرية

هو ما يمثل و ,واالستكشاف ,والتجريب ,االستراتيجيات التدريسية ما يركز على إجراء العروض العملية
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تعد تركز على كال النمطين األيمن واأليسر التي التدريسية , إال أن االستراتيجيات األيمنذوي نمط التعلم 

  األكثر إفادة وفاعلية في عملية التعلم. 

ر فوق لذا حاولت الباحثة خالل البحث الحالي تعرف العالقة اإلحصائية التفاعلية بين تنمية مهارات التفكي

؛ لعل البنائي وبين نمط تعلم كل تلميذ باستخدام نموذج وودز داديالمعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلع

ا , وموجه  ا داال  لمعلم الدراسات االجتماعية لهذا الصف في اتباع إجراءات تدريسية تالئم  ذلك يكون مؤشر 

 ,والبصرية ,أنماط تعلم تالميذه قدر اإلمكان, كذلك مراعاة تنوع مواد ووسائل التعلم ما بين السمعية

 . لدى التالميذ فهذا من شأنه تحقيق نواتج تعلم مرغوبة كثيرة ومتنوعة ,والعروض العملية

 

 ,أجل تنمية مستويات عليا من التفكير لدى التالميذ, ينبغي اكتسابهم مهارات التفكير فوق المعرفي ومن

ساعدنا على أداء وهذا يفيه,  والتحكم وسائل للتعلمالتي تشير إلى الوعي بما نملكه من معلومات ومصادر وو

الدراسات االجتماعية  قررملاحتواء هناك  نجد على الجانب اآلخر أنالمهام المختلفة بشكل أكثر فاعلية, 

فكير فوق تالتي تحتاج إلى مهارات  العديد من المفاهيم الجغرافية والتاريخيةعلى بالصف األول اإلعدادي 

الدراسات االجتماعية  مقرربالباحثة إلى تبني نموذج وودز في تدريس  هذا كله حدا ,معرفي الستيعابها

وذلك استجابة للتقدم والتطور الحادث في مجال طرق تدريس الدراسات  ؛لتالميذ الصف األول اإلعدادي

تعرف  لذا استهدف البحث الحالي (؛9109) أحمد؛ كدراسة كذلك توصيات الدراسات السابقة االجتماعية,

تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي  على الدراسات االجتماعية قررأثر استخدام نموذج وودز في تدريس م

في الحالي وبذلك تم صياغة مشكلة البحث , وعالقة ذلك بنمط تعلمهم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

 السؤال الرئيس اآلتي:

استخدام لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي من خالل  " كيف يمكن تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي

 الدراسات االجتماعية وعالقة ذلك بنمط تعلمهم؟" قررنموذج وودز في تدريس م

 وتتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

 لديهم؟ما أنماط التعلم التي يتبعها تالميذ الصف األول اإلعدادي في معالجة وتخزين المعلومات  -0

 ؟تالميذ الصف األول اإلعدادي لدى مهارات التفكير فوق المعرفي ما مستوى -9

ميذ مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالالجانب المعرفي لما أثر استخدام نموذج وودز في تنمية  -3

 الدراسات االجتماعية؟ قررالصف األول اإلعدادي في م

ميذ األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالما أثر استخدام نموذج وودز في تنمية الجانب  -4

 الدراسات االجتماعية؟ قررالصف األول اإلعدادي في م

أنماط التعلم الثالثة ) أيمن, أيسر, متكامل( لدى تالميذ المجموعة ما العالقة اإلحصائية بين  -4

 لديهم؟مهارات التفكير فوق المعرفي الجانب المعرفي لتنمية التجريبية و

ما العالقة اإلحصائية بين أنماط التعلم الثالثة ) أيمن, أيسر, متكامل( لدى تالميذ المجموعة  -2

 ؟التجريبية وتنمية الجانب األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي لديهم 

  

 البحث: فروض

 : اختبر البحث الحالي صحة الفروض اآلتية
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متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية بين ( 1014)≥عند مستوى ا  يوجد فرق دال إحصائي   -0

مهارات التفكير فوق المعرفي لصالح التطبيق المعرفي لختبار البعدي للفي التطبيق القبلي وا

 البعدي.

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ( 1014)≥عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائي ا -9

مهارات التفكير فوق المعرفي لصالح المجموعة في لالمعرختبار الوالضابطة في التطبيق البعدي ل

 التجريبية. 

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ( 1014)≥عند مستوى يوجد فرق دال إحصائي ا   -3

 في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي لصالح التطبيق البعدي.

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ( 1014)≥عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائي ا -4

والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي لصالح المجموعة 

 التجريبية. 

( بين متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة 1014)≥يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى   -4

التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي  في متكامل( -أيسر -م )أيمننمط التعلالتجريبية حسب 

 لمهارات التفكير فوق المعرفي.

( بين متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة 1014)≥يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى   -2

انب األدائي التطبيق البعدي الختبار الج في متكامل( -أيسر -)أيمن التجريبية حسب نمط التعلم

 لمهارات التفكير فوق المعرفي.

 

 أهداف البحث: 

 هدف البحث الحالي إلى: 

 تحديد أنماط التعلم التي يفضلها تالميذ الصف األول اإلعدادي في معالجة وتخزين المعلومات لديهم. -

الدراسات  قررتحديد مستوى مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في م -

 االجتماعية. 

الجانب  الدراسات االجتماعية على تنمية قرراستخدام نموذج وودز في تدريس مأثر  الكشف عن -

 مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. ل المعرفي

ب الدراسات االجتماعية على تنمية الجان قرراستخدام نموذج وودز في تدريس مالكشف عن أثر  -

 األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. 

الجانب تنمية أنماط التعلم الثالثة لتالميذ المجموعة التجريبية وتحديد العالقة اإلحصائية بين  -

 مهارات التفكير فوق المعرفي لديهم.المعرفي واألدائي ل

 

 

 

 أهمية البحث:

 .التفكير فوق المعرفيتنمية مهارات استجابة للتوجهات الحديثة التي تركز على  يعد البحث الحالي -
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ا تدريسي ا البحث الحاليقدم ي -  تعليم الدراسات االجتماعية بعد ا جديد ا, يضيف إلى مجال ,حديثا   نموذج 

 يمكن لمعلمي هذه المادة االسترشاد به في التدريس.

ا يوفر البحث الحالي -  .يقيس مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةمقنن ا  اختبار 

فيد واضعي مناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية في إعادة صياغة الوحدات الدراسية ي -

أسئلة من دروس  وأن تتضمن هذه الوحدات وما تشملهلهذه المادة بشكل يتبع مراحل نموذج وودز, 

 تقيس مهارات التفكير فوق المعرفي لدى التالميذ. ,تقويمية

جديدة أمام الباحثين في مجال تعليم الدراسات االجتماعية الستخدام هذا  ق اآفا البحث الحاليفتح قد ي -

 النموذج في تنمية جوانب تعلم أخرى.

ي زيادة قدرتهم وتحمل المسئولية مع زمالئهم, وبالتال ,تيح الفرصة أمام التالميذ للتعبير عن آرائهمي -

 على التفكير فوق المعرفي. 

بما  ؛فيد في تحديد أنماط تعلم التالميذ, وبالتالي تقديم معالجات تدريسية ونماذج تقابل هذه األنماطي -

 وتحقيق أكبر عائد تعليمي.  ,يضمن مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

التالميذ, مما يمكن من زيادة االهتمام بهذه تزويد المختصين التربويين بمعلومات عن أنماط تعلم  -

 . ه تعلمه ذاتي ا, ومساعدة التلميذ على توجياألنماط

مما  ؛مساعدة معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية على تعرف أنماط تعلم تالميذهم -

وصياغة  يساعدهم على اختيار محتوى تعليمي واستراتيجيات تدريسية تناسب هذه األنماط للتعلم,

 والسعي لتحقيقها لديهم.  ,أهداف سلوكية تالئم هذه األنماط

ألنماط  دوات مقننة لتصنيف تالميذهم وفق اتوجيه نظر معلمي الدراسات االجتماعية إلى استخدام أ -

 تعلمهم. 

 

 حدود البحث: 

 اقتصر البحث الحالي على: 

تقسيمهم إلى مجموعتين, إحداهما  عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمحافظة الدقهلية, تم -

تركة, والمجموعة األخرى مدرسة بدواي اإلعدادية المشبتلميذا  وتلميذة (  31) وعددهم, تجريبية

 مدرسة كفر بدواي اإلعدادية المشتركة.بتلميذ ا وتلميذة  ( 31) عددهمضابطة و

المعرفة  -لمعرفة اإلجرائيةا -مستويات الجانب المعرفي للتفكير فوق المعرفي ) المعرفة التقريرية -

 الشرطية(. 

 التقويم(.  -المراقبة -مهارات الجانب األدائي للتفكير فوق المعرفي ) التخطيط -

 

 أدوات البحث ومواده:

 :أدوات البحث -أ

 ) إعداد الباحثة(               استبانة مهارات التفكير فوق المعرفي. -

 ) إعداد الباحثة(                مقياس مهارات التفكير فوق المعرفي. -

 ) إعداد تورانس وزمالؤه(                      اختبار تورانس ألنماط التعلم. -

 ) إعداد الباحثة(   .االختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي -
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 ) إعداد الباحثة(   .االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي -

 

 :مواد البحث -ب

 دليل المعلم.  -

 كراسة نشاط التلميذ. -

 

 منهج البحث: 

؛ لتحديد أثر استخدام نموذج " وودز" في تنمية مهارات التفكير فوق المنهج شبه التجريبياتبعت الباحثة 

حيث اعتمدت الباحثة على تصميم المجموعتين المتكافئتين:  ؛تالميذ الصف األول اإلعدادي لدىالمعرفي 

 التجريبية والضابطة, والشكل اآلتي يوضح التصميم شبه التجريبي للبحث: 

 

 
 

 ( التصميم شبه التجريبي للبحث0شكل ) 

 

 مصطلحات البحث: 

 Woods Model  نموذج وودز

تابعة , هي: ( بأنه : استراتيجية تدريسية تتضمن ثالث مراحل مت Woods, 1994, p.34وودز )  فهعر  

 وبإرشاد وتوجيه من المعلم.  ,تنفذ من قبل المتعلمين ضمن مجموعات صغيرة ,التفسيروالمالحظة, ونبؤ, الت

 

حيث  : التنبؤ, والمالحظة, والتفسير؛هي ,مراحلا  بأنه: نموذج تدريسي يتضمن ثالث وتعرفه الباحثة إجرائي  

والتنبؤ منها بنتائج معينة, ثم  ,وتنظيمها ,جمع المعلوماتيساعد معلم الدراسات االجتماعية تالميذه على 

 تم التي النتائج تفسيرللتحقق من صحة هذه التنبؤات, وتسجيل المالحظات العلمية, ثم  ؛تنفيذ مهام التعلم

 لحكم على دقتها.وا ,إليها التوصل

 

 Metacognitive Thinking Skills  مهارات التفكير فوق المعرفي

 

االختباا املاريفااهاملرتاا اا ململ-1

 التفكريملفوقملاريفها.

االختباا املاائا اااملرتاا اا مل-2

 ململالض بطةاجملموعةمل التفكريملفوقملاريفها.

 اريفت ئةب لطهيقةملتداسمل

 

 اجملموعةملالتجهيبيةململ

 ب ستخدامملمنوذجملووئزتداسمل

 التطبيقملالبيفدي التطبيقململالقبلا

 

االختب املاريفهاملرت اا مل-1

 التفكريملفوقملاريفها.

االختبااااااا املاائا ااااااااململ-2

رتااا اا ملالاااتفكريملفاااوقمل

 اريفها.
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( مهارات التفكير فوق المعرفي بأنها: القدرة على صياغة خطة معينة, 44 ص, 9113زيتون )  فعر  

ثم  أثناء وبعد إنجازه,في ومراقبة تنفيذها, وتحديد األخطاء ومعالجتها, ومتابعة العمل قبل و ,ومراجعتها

 تقويم عمليات التفكير.

تلميذ الصف األول اإلعدادي بما يدور  معرفةبأنها:  رات التفكير فوق المعرفي إجرائي اوتعرف الباحثة مها

 ,التنفيذ المكلف بها, ثم مراقبته تبدأ بعملية التخطيط ألداء المهمة ,من عمليات معرفية أو ذهنية بذهنه

مة في االتجاه الصحيح, والتأكد من تحقيق وذلك إلتمام هذه المه العمل؛في أثناء وتعديل هذه العمليات 

 العمليات.هذه تقييم فاعلية خالل من  ؛األهداف المطلوبة

 

 Learning Style  نمط التعلم

 

( نمط التعلم لدى الفرد بأنه: الطريقة التي يتبناه في التعامل مع 49 ص ,9111ف  أبو حطب وصادق )عر  

 المعلومات أثناء عملية تعلمه أو البحث عن هذه المعلومات.

 

 تامعالجة المعلومات والبيانويعرف إجرائيا  بأنه : األسلوب الذي يفضله تلميذ الصف األول اإلعدادي في 

من روائع حضارتنا " مظاهر الحضارة  -المناخ والنبات الطبيعيالجغرافية والتاريخية المتضمنة بوحدتي )

ويحدد نمط التعلم بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ  ,وتخزينها واسترجاعها  وترميزها  ( المصرية القديمة

  في مقياس أنماط التعلم لتورانس.

 

 

 اإلطار النظري للبحث: 

 Woods Model     وودز نموذج

 إعداد في المعلم يمارسها التي اإلجراءات من مجموعة( نموذج وودز بأنه: 2 ص ,9110)  الداينيف تعر  

 في وودز حددها ,كما)التفسيرو المالحظة,و التنبؤ, ( متسلسلة عقلية عمليات ثالث وفق الخطط التدريسية,

 األهداف لبلوغ الصف؛ داخل متعاونة مجموعات في الطالب, من قبل تنفيذها على واإلشراف نموذجه,

 المحددة.

 

 مواقف بإعداد المعلم فيه يقوم البنائية, النظرية على قائم نموذج :( بأنه093 ص ,9102ويعرفه العنزي ) 

, المالحظة, والتنبؤ( : هي ,متسلسلة عقلية عمليات لثالث وفقا وتنظيمها  تخطيطه لدروسه عند تعليمية

 .محددة أهداف إلى للوصول ا؛جماعي   التالميذ ينفذها ,)التفسيرو

 ؛ حيث عرفه( من تعريف إجرائي لنموذج وودز992 ص ,9112وقد اتفق معه في ذلك ما قدمه حسن )

 ,الذي يقوم عليه المدرس عند إعداد الخطة التدريسية ,أنه: نموذج تعليمي يقوم على تنظيم الموقف التعليميب

  , والتي أشرف على تنفيذها الطالب. التفسيرو ,المالحظةو ,وفق عمليات عقلية ثالث : التنبؤ

 :هي وودز, لنموذج مراحل ثالث( 924, 0222وقد حدد الخليلي وآخرون ) 

 

 المرحلة األولى: التنبؤ
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 لديهم ما على بناء وذلك يحدث, بما والتنبؤ للدراسة, الخاضعة الظاهرة وصف التالميذ من يطلب وفيها

 القدرة أي ,متعاون كفريق العمل في تالميذ أربعة أو ثالثة كل يتشارك وفيها عنها, سابقة معرفة من

 األشياء. حدوث توقع على

 ( أهم خطوات مرحلة التنبؤ في اآلتي: 34 ص ,9100وقد حدد سعادة )

 .جمع المعلومات والبيانات حول موضوع ما, مع ربطه بالخبرات السابقة -

 تحليل البيانات والمعلومات وتصنيفها.  -

 التنبؤ بالنتائج المتوقعة من المعلومات التي تم جمعها وتحليلها وتصنيفها.  -

 تطبيق خطوات مهارة التنبؤ بدقة.  -

من خالل ثالثة أسئلة مهمة, هي: ما الذي تم  ؛الحكم على فعالية األعمال التي تم تطبيق مهارة التنبؤ -

 األشياء المتبقية بطرق جديدة ؟  ما الذي يمكن فعله مع؟ ودذي لم يتم إنجازه بعما الوفعله حتى اآلن؟ 

 

 المرحلة الثانية: المالحظة

 متفقة النتائج كانت فإذا ,التنبؤات صحة من للتحقق ؛التجارب تنفيذ المجموعات من يطلب المرحلة هذهفي 

أما إذا كانت التوقعات تتعارض مع الفهم السابق غير  ,السابقة بمعرفتهم التالميذ ثقة التنبؤات, تعززت مع

 فينبغي عليهم الرجوع إلى ما تنص عليه النظريات العلمية المعاصرة. , السليم

بد أن تكون موضوعية  أن المالحظة لكي تؤدى بشكل علمي دقيق ال( إلى 39, 9113هنا أشار زيتون ) و

 ر المالحظة المباشرة.ومضبوطة ودقيقة, وأن تسجل في أسرع وقت عقب صدو

 

 المرحلة الثالثة: التفسير

 للتالميذ, السابقة األفكار ضوء في إليها توصلت التي النتائج تفسير مجموعة كل من في هذه المرحلة يطلب

 للمفاهيم النهائي التقويم يتم وعليه العلمية, النظريات مع المتفق السليم الفهم إلى حيث ينقل المعلم التالميذ

 الطالب.لدى 

ا  لالتجاه الصحيح, وذلك من خالل ربطه لمعلوماته وخبراته السابقة ا  لنموذج وودز يسير تبع  فالمتعلم وفق  

ا  فيسعى جاهد   ,مع التركيز على المفاهيم والتصورات التي قد تكون غير صحيحة لديه ,بمعلوماته الحالية

  .الصحيح قائم عل الفهم ,وبالتالي يصبح تعلمه ذا معنى ,لتصحيحها

 

ومصطفى )  ,أمينو(, 329, 9119الخوالدة )يتمتع بعدد من الميزات, حدد بعضها  فهذا النموذج إذ ا

 في اآلتي: ( 93, 9112

حيث  عندما يواجهون الظاهرات الجديدة؛ وذج متعة االستكشاف لدى الطالبيوفر هذا النم -

 ويستقصون حولها, ويوسعون معارفهم وقدراتهم. ,يالحظون الظاهرة

 يوفر جو تعليمي يساعد التالميذ على فهم المادة التعليمية.  -

 ربط المقررات الدراسية بواقع الحياة ومشكالتها. ي -

 جوانب اإلبداع لدى التالميذ.لجوانب النظرية بالعملية, وينمي ربط اي -

 تساعدهم على اكتشاف المعارف الجديدة بأنفسهم.  ,خبرات محسوسة للتالميذ يقدم -
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من خالل تنفيذ األنشطة ضمن فرق ومجموعات  النشط للتالميذ في عملية التعلم؛يؤكد على الدور  -

 عمل. 

 التحصيل الدراسي لدى التالميذ.  ينمي -

 

عند استخدامه  وقد أوضح وودز وفق هذا النموذج بعض الخطوات التدريسية التي ينبغي على المعلم اتباعها

 هي:وفي التدريس, 

 ( تالميذ.4-3ما بين ) ,ات متعاونةتقسيم التالميذ إلى مجموع -

 .التالميذ وبيئة الحالي, بالدرس وربطه السابق, الدرس عن ملخص إعطاء -

 .الدرس موضوع لتوضيح ؛الالزمة واألجهزة واألدوات المواد تهيئة -

 .درس كل في مجموعة لكل عمل ورقة تقديم -

 التفاعل. محور يمثل الذي التعليمي اإلجراء أو الموقف, تحديد -

 واألفكار المطروحة.  المفاهيم حول مجموعة بكل الخاص التنبؤ تسجيل -

 ربط ثم , ومنالتنبؤات صحة من للتحقق بها؛ يتعلق ما وكل المدروسة, للظاهرة التالميذ مالحظة -

 .الرسم أو التجريب من خالل المباشرة؛ بالخبرات توقعاتهم

 السليم, العلمي التفسير إلى للوصول المناقشة وقيادةتقديم المعلم للتوجيهات واإلرشادات,  -

 (9, 9102)الدوسري,  وتنبؤاتهم. بين مالحظاتهم, المقارنات إجراء على ومساعدتهم

 

لمناقشات الذي يسمح بإجراء ا ,يقوم على العمل الجماعي التعاوني ,فنموذج وودز هو نموذج بنائي

, كما على فهم المتعلم للمعلومة بشكل صحيح وعلمي امما بدوره ينعكس إيجابي   والموازنات والتفسيرات؛

بيانات والمعلومات التي يستقونها, لمصدر األساسي للوليس ا ,يصبح خالله المعلم أحد مصادر التعلم لتالميذه

حيث يقوم المعلم خالل هذا النموذج بدور الموجه والمرشد لتالميذه للوصول إلى إجابات علمية من خالل 

 التفسير.والمالحظة, وعملية التنبؤ, 

حيث  ؛على التلميذ التدريسي, فلعل ذلك ينعكس بشكل جيد ر المعلم في نموذج وودزوإذا كان هذا هو دو

الذي غاية اهتمامه هو حفظ المعلومة واسترجاعها, إلى دور المتعلم  ,ينقل التلميذ من دور المتعلم السلبي

ئه من خالل ما يجريه مع زمال التلميذ فرد ا اجتماعي ا؛, كما يكون هذا معلوماتلالنشط الواعي المستقصي ل

سابقة وما يكتسبه من وإحداث اتزان معرفي بين ما لديه من معلومات  ,ومعلمه من محادثات ومناقشات

  .معارف جديدة

 

 

  Metacognitive Thinking Skillsمهارات التفكير فوق المعرفي 

 , وتتضمن معرفته(  أن التفكير فوق المعرفي هو تفكير الفرد في تفكيره Fisher, 2005يؤكد فيشر )

 وتحديد المشكالت وعناصرها, وما يستطيع عمله لتحسين, وماذا تعلم ,بنفسه من خالل تحديد ماذا يعرف

 تعلمه وتحصيله. 

 ," مهارات ما وراء المعرفة بأنها: فهم األفراد لعملياتهم المعرفيةSternbergكما عرف ستيرنبرج " 

التخطيط, والمراقبة, والتقييم ألداء الفرد في  :وظيفتها ,وهي عبارة عن عمليات تحكم عليا ,وتحكمهم فيها
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توجيه وإدارة مهارات التفكير المختلفة العاملة في حل المشكلة كأحد  :مهمتها ,ومهارات تنفيذية ,حل المشكلة

 (Sternberg, 2006, 222)  مكونات األداء الذكي أو معالجة المعلومات. 

, معرفي يعني القدرة على صياغة خطة معينة( أن التفكير فوق ال44 , 9113وقد ذكر زيتون ) 

أثناء وبعد إنجازه, ثم في وتحديد األخطاء ومعالجتها, ومتابعة العمل قبل وومراقبة تنفيذها,  ,ومراجعتها

 تقويم عمليات التفكير.

 ,, ثم تبدأ بعد ذلك عمليات التنظيمأن التفكير فوق المعرفي يتمثل في معرفة الفرد ووعيه بتفكيره أي

مثل : مفاهيم ما وراء التحليل,  ,معينة ارتبطت بهذا التفكير وراء المعرفي فهناك مفاهيم, , والمراقبةوالتقويم

 (9103والعامري,  ,, وما وراء االنفعاالت. )الجابريما وراء المناقشةو

على  التفكيرهذا النوع من ( من تعريف 349, 9101نوفل ) وقد اتفق هذا التعريف مع ما قدمه أبو جادو و

بعملية التخطيط ألداء  ألما يدور في ذهنه من عمليات معرفية أو ذهنية تبد ووعيه أنه: معرفة الطالب

وذلك إلتمام هذه المهمة في االتجاه  في أثناء العمل والتنفيذ؛وتعديل هذه العمليات  ,المهمة, ثم مراقبة التنفيذ

بد من تقييم فاعلية العمليات التي قام بها  المرغوبة الالصحيح المرغوب فيه, وللتأكد من تحقيق األهداف 

 المتعلم. 

 

 بمهمة تقوم متقدمة, عقلية راتمهابأنها:  مهارات التفكير وراء المعرفي (49, 9119جروان ) فوقد عر  

 للفرد المعرفية الموارد أو راتالقد واستخدام ,المشكلة لحل الموجهة العاملة التفكير نشاطات جميع توجيه

, والضبط ,التخطيط :هي ة,فئات رئيس ثالث إلى وتصنف , التفكير مهمة متطلبات مواجهة في بفاعلية

 .والتقويم

 وقد صنف هذه المهارات الرئيسة الثالث إلى عدد من المهارات الفرعية, كاآلتي: 

 أوالً: مهارة التخطيط

 وتشتمل على المهارات الفرعية اآلتية: 

 وتحديد طبيعتها.  ,تحديد هدف أو مشكلة -

 اختيار استراتيجية التنفيذ ومهاراته.  -

 ترتيب الخطوات والعمليات.  -

 تحديد العقبات واألخطاء المحتملة.  -

 تحديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء.  -

 التنبؤ بالنتائج المتوقعة.  -

 : مهارة الضبط والتحكمثانيًا

 وتشتمل على المهارات الفرعية اآلتية: 

 على الهدف في بؤرة االهتمام.اإلبقاء  -

 الحفاظ على تسلسل العمليات. -

 تحقق هدف فرعي. معرفة مدى  -

 معرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية.  -

 اكتشاف العقبات واألخطاء.  -

 معرفة كيفية التغلب على العقبات واألخطاء.  -
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 : مهارة التقييمثالثًا

 وتشتمل على المهارات الفرعية اآلتية: 

 تحقق األهداف. مدى تقييم -

 .وكفايتها النتائج دقة على الحكم -

 المستخدمة.  األساليب مةمالء مدى تقييم -

 والعقبات. األخطاء تناول كيفية تقييم -

 وتنفيذها. الخطة فاعلية تقييم -

 

( على   (Vlachopoulos, S., 2012, 3, وفالتشوبولس    (929, 9113عسر ) كما اتفق كل من 

ومراقبة تقدم الفرد  ,وتنفيذها ,التفكير فوق المعرفي هي قدرة الفرد على تخطيط مهمات التعلمأن مهارات 

 من الخطة والتنفيذ في عملية التعلم.  ومالءمة أفعاله لتساير تلك الخطة, ومراجعة كل  

 

 (  ما وراء المعرفة إلى ثالثة أصناف من السلوك العقلي, هي: 22, 9111صنف عبيد )  وقد

 الفرد عن عمليات فكره الشخصي, ومدى دقته في وصف تفكيره. معرفة  -

 ومتابعة الفرد لما يقوم به عند انشغاله بعمل عقلي.  ,التحكم والضبط الذاتي -

 ومدى تأثير هذه المعتقدات على تفكيره.  ,معتقدات الفرد وحدسياته الوجدانية -

 

التفكير فوق المعرفي أن هذا النوع من  نستنتج من العرض السابق للمهارات الرئيسة والفرعية لمهارات

التفكير يركز على جعل المتعلم يفكر بنفسه في حل موقف التعلم الذي يعالجه, واالهتمام بأفكاره الداخلية في 

, حل مشكالت التعلم التي تواجهه, من خالل إلمامه بالصعوبات والعقبات التي تواجهه في فهم الموضوعات

, وفي ذلك إعداد وتأهيل  أثناء التعلمفي لها  ألدائه والخطوات التي يسير وفق ا تيباإلضافة إلى التأمل الذا

 فكري للمتعلم. 

ا  بمهمته, يحدد هدفه, ا  تام  ( أن المفكر ما وراء المعرفي يكون لديه وعي  42, 9112وضح أبو الغيط ) وهنا ت

يتأمل فيما يفكر وأثناء التنفيذ,  فيمع وجود مرونة  ,يلتزم بالخطة التي يضعها للحلف, وخطوات تحقيقه

يهتم بالتعرف على نقاط ويتروى في اتخاذ قراراته, ويراقب ما يفعل, ويتأمل في تفكير اآلخرين, وويعمل, 

 . االضعف في أدائه ويعالجه

؛ ( أنها مهارات مهمة0192, 9112السعدي )  التفكير فوق المعرفي فقد أوضحت وعن أهمية مهارات

 لكونها: 

 واالستمتاع بها.  ,عملية التعلمتعزز  -

 وتوظيفها بفاعلية.  ,تساعد في كيفية التعامل مع المعلومات -

 تساعد في زيادة دافعية ونشاط الطالب.  -

 وإثارة تفكيرهم.  ,اإللمام بأهمية العمل الجماعي بين الطالب -
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( إلى هذه األهمية أن مهارات التفكير فوق المعرفي تحقق 23, 29, 9112كما أضافت محمد ) 

 العديد من المزايا التربوية, منها أنها تساعد على: 

 تنمية التفكير, والوعي الذاتي, وتقييم التعلم. -

 تنمية التحصيل, واالتجاه نحو المادة.  -

 تمرة. أثناء عملية التعلم بصفة مسفي مراقبة الذات  -

 التخطيط, والتنظيم لكل خطوة من خطوات التعلم.  -

 تعديل األخطاء, ومراجعتها, وتحويلها للوجهة الصحيحة.  -

)  عبد العزيزكل من , فقد أشار  وتنميتها مهارات التفكير فوق المعرفيوهناك طرق متعددة لتطوير 

أن بعض الطرق واالستراتيجيات التي يمكن  إلى( Leather, 2009, 6, وليزر ) ( 32 ,9112

حيث يستخدم المتعلم معرفته السابقة في الفهم  ؟؛ماذا أعرف :استخدامها لتنمية التفكير وراء المعرفي, منها

؛, والتحدث عن عوماذا ال أعرف؟ حسب البناء المعرفي لديه,  حيث يكتسب  ملية التفكير بصوت عال 

 بهيسجل  ايستخدم المتعلم دفتر   , حيث, واالحتفاظ بصحيفة التفكيرية التفكيريوظفها في عمل ,المتعلم مفردات

توجد استراتيجية  , كماحيث يبدأ بوضع البدائل لحل المشكلة التي تواجهه مالحظاته حول إدراكاته الغامضة؛

وبالتالي تحدث عملية حيث يمتلك المتعلم قدرة المالحظة حول مدى تحقيق أهدافه بشكل ذاتي,  التقييم الذاتي؛

 تنشيط واستثارة للتفكير.

 

ا في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي, فبالنسبة ا مهم  لكل من المعلم والمتعلم دور   يتضح مما سبق أن

رف عن؟ وماذا أحتاج أن إحساس تالميذه بمعرفتهم مثل: ماذا أع طرحه أسئلة تنميللمعلم يتضح دوره في 

ما الذي استنتجوه من الموضوع؟, باإلضافة إلى اختياره أنشطة تساعدهم على تحقيق الهدف أبحث عن؟ و

من مهمة التعلم, واستخدام استراتيجيات حديثة تنمي مهارات التفكير فوق المعرفي, وتقديم التغذية الراجعة 

 للتالميذ. 

 

من خالل وعيه بأهداف النشاط  ؛في لديهدور مهم في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفله للتلميذ   وبالنسبة 

وتنظيم المعرفة القبلية المرتبطة بموضوع تعلمه, واتباع  أثناء وبعد تنفيذ النشاط,في والتأمل والمراقبة قبل و

 بل ويقوم بتقييم فاعليتها أيضا . ,خطة منظمة ومرتبة للعمل, يقوم بتنظيم خطواتها

 

 

 وخطواته نموذج وودزت في توظيفها داخل إجراءات واالستراتيجياوقد استفادت الباحثة من هذه األساليب 

وما ال  ,ن به ما يعرفهللدرس, يدو   حرصت على أن يكون لكل تلميذ سجل , فقدة بالبحث الحاليالمستخدم

 وما يريد أن يتعلمه. ,يعرفه عن مفاهيم الدرس

 

 Learning Styles  أنماط التعلم
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( Keefe, 1978لقد ورد مفهوم أنماط التعلم في األدب التربوي بعدة تعريفات, ومنها تعريف كييف ) 

في كيفية إدراك  , التي تمثل مؤشرات ثابتة نسبي ابأنها: مجموعة الخصائص السلوكية والمعرفية والنفسية

 (42, 9104, الحويجيواستجابته لها. ) في:  ,وتفاعله معها ,المتعلم للبيئة التعليمية

( بأنها: األسلوب الذي يفضله المتعلم ويستخدمه دون غيره 324 ص ,9101كما عرفها رواشدة وآخرون ) 

 . واسترجاعها ,وترميزها ,وتخزينها ,وبه تتم معالجة المعلومات ,من األساليب في دراسته

يكتسبه من معلومات, كما ط تعلم الفرد هو الطريقة التي يعتاد استخدامها في معالجة ما موفي ضوء ذلك فن

  أثناء تعلمه. في أن الفرد يمكنه أن يستخدم نمط أو أكثر

طريقة الفرد الطبيعية في  هونمط التعلم  أن( في 3 ص ,9112)  الضمورأشار إليه ويتفق معهم في ذلك ما 

والمهارات التي تستمر بصرف النظر عن طرق التعليم أو  واسترجاعها, معالجة المعلومات الجديدة

 المحتوى. 

, فلكل متعلم طريقته في للطريقة التي يستطيع التعلم بها قه في الحصول على تعلم أفضل وفق افلكل فرد ح

الحصول على المعرفة وتنظيمها, فهناك من يلجأ إلى تلخيص الموضوع الذي يدرسه؛ حتى يستطيع استيعابه 

؛ حتي يتمكن من تخزين المعلومات التي اكتسبها,وهناك آخر  وفهمه,  يدرس الموضوعات بصوت عال 

, وهنا تكمن القيمة التربوية في تفهم المعلم وهناك ثالث يستخدم حاسة السمع قبل قراءة الكلمات أو كتابتها

لتعلم ما يساعد طالبه ألنماط تعلم طالبه, وبالتالي يختار من استراتيجيات وطرق التدريس ووسائل ومواد ا

, وتخطيط وذلك بما يضمن نجاح التواصل مع الطالب ,لنمط تعلم كل منهم ستيعاب وفق اعلى الفهم واال

  .هذا التعلممما يزيد من فاعلية  مهم؛دروس تالئم نمط تعل

 

توضح طرق معالجة الفرد لمعلوماته, فقد جاءت عدة تصنيفات ونماذج وعن تصنيف هذه األنماط التي 

ن , يفي ضوء بعدين رئيسوالذي  صنف أنماط التعلم  ,(Kolb, 1984مقسمة لها, ومنها نمط كولب ) 

 هما:

 وينتهي بالمفاهيم المجردة.  ,والذي يبدأ من الخبرات الحسية ,البعد األول: إدراك المعلومات -

 وينتهي بالتجريب الفعال.  ,ويبدأ من المالحظة التأملية ,تجهيز المعلوماتالبعد الثاني:  -

 هي:  ,مراحل متتالية موذج إلى أن التعلم يتم وفق أربعوقد أشار الن

 الخبرات الحسية. -

 المالحظة التأملية. -

 المفاهيم المجردة. -

 التجريب الفعال. -

 

ته في مرحلتين من المراحل األربع, فتتحدد وفي ضوء هذه المراحل يتحدد نمط تعلم الفرد من خالل درج

 ي: األنماط كاآلت

: حيث يتصف الطالب وفق هذا النمط بالقدرة على حل المشكالت التي تتطلب إجابة يالنمط التقارب -

 واحدة. 

النمط  التباعدي: ويتصف الطالب وفق هذا النمط بالقدرة على استخدام الخبرات الحسية والمالحظة  -

 التأملية. 
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ط االستيعابي: يتصف الطالب وفق هذا النمط بقدرتهم على استخدام المفاهيم المجردة النم -

 وال يهتمون بالتطبيق العملي لألفكار.  ,والمالحظة التأملية

النمط التكيفي: ويتصف الطالب وفق هذا النمط بقدرتهم على استخدام الخبرات الحسية والتجريب  -

 (42, 9111قطامي, ؛ و)قطامي الفعال. 

 أنماط التعلم إلى أربعة أنماط , هي: ( Herrmann, 1989كما يصنف هيرمان ) 

أنهم يتعلمون بشكل أفضل من  :: ويتسم أصحابه ببعص الخصائص والمؤشرات, منهاالتفاعليالنمط  -

يستخدمون العالقات واإلشارات لتمثيل األفكار وفهمها, خالل التعاون مع اآلخرين, كما أنهم 

, كما أنهم يعبرون عن مشاعرهم وآرائهم وأفكارهميتعاملون مع الروح بشكل منفصل عن الجسد, و

  ., كما يتواصلون بوضوح مع الكلمات المكتوبةكما أنهم لديهم مهارات تحدث لفظية جيدة

, ويتصفون بأنهم يتعاملون مع األشياء واألفكار واحدة تلو األخرى بشكل مرتب: النمط اإلجرائي -

, يهتمون بأجزاء الفكرة أو الموضوع, لعناصر في عالقات مترابطة منطقي ارتبون األشياء واكما ي

إلى التعامل مع  ونيميلواألساليب والمعاني لتحقيق نهاية مرغوبة قبل البدء في التنفيذ,  ونيحددو

  المخاطرة. ونيتجنبواألفكار الثابتة والتقليدية, 

يحبون العمل ويتصفون بأنهم قادرون على الخروج باستنتاجات من معلومات سابقة,  :الداخليالنمط  -

وال يهتمون بأمور المستقبل, قادرون على تجزئة األفكار,  ,يهتمون باألمور الواقعيةومع الحقائق, 

 يفهمون ويطبقون المعارف والمعلومات.ويحكمون على مدى معقولية األفكار, و

مواجهة المشكالت وحلها فيستطيعون جديدة,  اوطرق   ايتصفون بأنهم يبتكرون أفكار   :الخارجيالنمط 

ون المعلومات يستكشفوالعناصر واألجزاء المنفصلة في شيء جديد,  ونعيجم  وبطرق جديدة, 

 ( 424 , 9112في: أحمد , ) عمل األشياء.ويبادرون ب, بأنفسهم

 

 ثالثة أنماط, هي:كما صنف تورانس وزمالؤه أنماط التعلم إلى 

 ,من خالل استخدام العالقات المكانية ؛النمط األيمن: هو ما يفضله المتعلم في القيام باالستكشاف واإلبداع

 وإنتاج األفكار بطريقة حدسية لحل المشكالت. 

 

من خالل تذكر المعلومات بطريقة  ؛النمط األيسر: هو الذي يفضله المتعلم في األعمال المنظمة المخططة

 فظية, وترتيب األفكار في صورة خطية ل

 

وبالتالي تتكامل وظائف  ,النمط المتكامل: وهو ما يتساوى فيه استخدام المتعلم للنمطين األيمن واأليسر

 (09, 9112طين لدى المتعلم.  ) في: الضمور, مالن

 

تعرف اعد على يعد تحديد نمط التعلم والتفكير لدى المتعلم من األمور التربوية المهمة, فهذا يسو

على استيعابها  , وبالتالي يساعده ذلكاالستراتيجيات التدريسية التي تالئم نمط تعلمه ومعالجته للمعلومات

اوفهما بشك ولكل نمط وظائف  لنمط تعلمهم إلى ثالثة أنماط , , ويصنف األفراد وفق ال أكثر دقة ووضوح 

 هي:  وخصائص تميزه, وهذه األنماط 
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أن المتعلم يفضل التعامل مع المثيرات  :منها ,ببعض الوظائف طيتسم هذا النمالنمط األيمن:  -

استخدام الخيال في تذكر المعلومات, باإلضافة إلى اإلبداع في حل والمصورة والمتحركة, 

 , وفهم الحقائق الجديدة. المشكالت

يستخدمون التفكير , حيث يتعاملون مع المعلومات بطريقة لفظيةالنمط األيسر: وأصحاب هذا النمط  -

 (991, 9102المنطقي والتحليلي, ويميلون إلى النقد لما يسمعون أو يقرأون.  )أبو العينين, 

 

في التعامل مع  اهو طريقة يتبناه( أن نمط التعلم لدى الفرد 49, 9111صادق )أبو حطب وويرى 

    .أثناء عملية تعلمه أو البحث عن هذه المعلوماتفي المعلومات 

 

ا التحصيل  :مثل ,, فقد استهدفت بعض الدراسات بحث عالقته ببعض المتغيراتألهمية هذا البعد  ونظر 

والتي استهدفت تعرف أثر نمط  التعلم  ,(Robert& Dyer, 2005روبرت ودير ) كدراسة  ؛الدراسي

لدى  في مادة األحياء المعرفي باستخدام نموذج جريجورك في التحصيل الدراسي واتجاهاتهم نحو التعلم

بين عينة الدراسة  عدم وجود فروق دالة إحصائي ا, وكشفت نتائج الدراسة عن عينة من طالب جامعة فلوريدا

 في النمط المعرفي, كذلك ال يوجد أثر للنمط المعرفي في اتجاهاتهم نحو التعلم.

لدى طالب جامعة جنوب األردن لتعرف العالقة بين أنماط التعلم السائدة ( 8002الضمور ) دراسةجاءت و

 ية الذاتية األكاديمية لديهم.والتحصيل األكاديمي والفاعل

العالقة بين نمط التعلم والتحصيل الدراسي في مادة الكيمياء  لتعرف (8000) رواشدة وآخرين دراسةو

إلى أن أكثر أنماط  لدى عينة من طالب الجامعة, حيث طبق عليهم استبانة لتحديد نمط التعلم لديهم, وتوصل

كما أن يليه النمط الداخلي, ثم اإلجرائي, ثم النمط الخارجي,  ,لدى الطالب هو النمط التفاعلي التعلم شيوع ا

 التحصيل في مادة الكيمياء يختلف باختالف نمط التعلم لصالح النمط الداخلي. 

دراسة جاءت  واستراتيجيات التدريسوعن دراسة التفاعل بين نمط تعلم التالميذ ومتغيرات أخرى كالتفكير 

تعلم والتفكير لدى عينة لوالتي استهدفت تعرف عالقة التفاعل بين الخرائط الذهنية ونمط ا ,(8002)  طه

حيث  ؛من طالب المرحلة الثانوية في تنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها لديهم من خالل مادة الكيمياء

 -إلى النمط  ) األيمنا  لتصنيف تورانس وزمالئه لتعلم لدى الطالب وفق  اعتمد الباحث على تصنيف أنماط ا

وجود أثر لنمط التعلم والتفكير على تنمية مهارات توليد على المتكامل(, وقد أكدت نتائج الدراسة  -األيسر

ة المعلومات وتقييمها لدى الطالب, كذلك وجود أثر لتفاعل نمط التعلم والتفكير لدى الطالب والطريق

 وهي الخرائط الذهنية.  ,التدريسية المتبعة

 

 

في مستوى تجهيز المعلومات, فهنا يشير عبد  ذوي أنماط التعلم المختلفة عامل مهما  ألن المعرفة لدى ونظر  

اكتساب المعرفة في  السابقة لدى المتعلم تشكل أساس ا محوري ا أن المعرفةإلى ( 224, 9110النبي ) 

في عمليات تجهيز المعلومات  فإنهم يختلفون إذ ا, وأن األفراد عندما يتساوى بنائهم المعرفي الجديدة

 لديهم أي في نمط تعلمهم. ومعالجتها 

 ( أن األسلوب الذي يتخذه الفرد كأسلوب مفضل لديه في معالجة المعلومات21, 9114ويرى عامر ) 

 , وفهم األنشطة العقلية التي يمارسها. له دور كبير في تفسير السلوك اإلنساني وتجهيزها
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تعلم الفرد يتعلق بطريقته في التعامل مع المعلومات التي يبحث عنها  نستخلص من العرض السابق أن نمط 

يتم اكتسابها واالحتفاظ بها باستخدام أو يقوم بتجميعها, وهذه المعرفة سواء كانت سابقة أو جديدة لدى الفرد 

ولعل في  ,وجه نحو تحقيق نواتج تعلم مرغوبةدريسية مختلفة, تسعى جميعها وتُ نماذج واستراتيجيات ت

 ,مليات معالجتهعو ,والتي هي نتاج وعي الفرد بتفكيره ,مقدمتها تأتي مهارات التفكير فوق المعرفي

جاء  بل وتقييم فاعلية هذه العمليات الذهنية التي قام بها, من هنا ,ومراقبته لتعلمه ,وتجهيزه للمعلومات

بين تنمية مهارات التفكير فوق نتائج البحث الحالي خالل  سوف تتضح منإحساس الباحثة بأن هناك عالقة 

 تعلم هؤالء التالميذ.   المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام نموذج وودز البنائي وبين نمط

 

 

 :إجراءات البحث

 واختبار صحة فروضه, قامت الباحثة ببعض اإلجراءات, تعرضها كاآلتي:  لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي

 

ما أنماط التعلم التي يتبعها تالميذ  , والذي كان نصه:أوالً: لإلجابة عن السؤال األول للبحث الحالي

 اتبعت الباحثة اآلتي: معالجة وتخزين المعلومات لديهم؟ الصف األول اإلعدادي في

( تلميذا  بالصف األول اإلعدادي, تم 21عينة البحث الحالي, والتي تمثلت في )  قامت الباحثة باختيار

, ( تلميذة من مدرسة بدواي اإلعدادية المشتركة31)  ولى تجريبية وعددهاتقسيمهم إلى مجموعتين, األ

بتطبيق حيث قامت الباحثة  ؛( تلميذة بمدرسة كفر بدواي اإلعدادية المشتركة31)  والثانية ضابطة, وعددها

       (, والذي تكون من 0مقياس تورانس  وزمالئه على تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة  ) ملحق 

إحداهما تصف ذوي النمط األيمن والثانية  مجموعة عبارة عن عبارتين, ( مجموعة من العبارات, وكل92)

تصف ذوي النمط األيسر وكالهما معا  يصفان ذوي النمط المتكامل, وقد أسفرت نتيجة التطبيق عن توافر 

 , والمتكامل( بكال المجموعتين؛ حيث جاءت أعداد التالميذ وفق ااأليسر, و) األيمن ةأنماط التعلم الثالث

 عة كما يوضحها الجدول اآلتي: لألنماط الثالثة في كل مجمو

 

 (  0جدول )

 أنماط تعلم تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع عدد التالميذ نمط التعلم المجموعة

 31 09 أيمن تجريبية

 9 أيسر

 00 متكامل

 31 01 أيمن ضابطة

 2 أيسر

 04 متكامل
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ألنماط التعلم الثالثة بين تالميذ كال المجموعتين التجريبية  اتوافر  يتضح من الجدول السابق أن هناك 

حيث بلغت نسبتهم في  بين تالميذ المجموعة التجريبية؛ والضابطة, ولكن كانت الغلبة للنمط األيمن

( من إجمالي عدد التالميذ بالمجموعة, بينما ساد النمط المتكامل بين تالميذ %41المجموعة التجريبية ) 

 ( من إجمالي عدد التالميذ بالمجموعة. %42موعة الضابطة, حيث بلغت نسبتهم ) المج

 

       لنمط تعلمهم كل مجموعة إلى ثالثة أصناف وفق ا وبناء  على هذه النتيجة قامت الباحثة بتصنيف تالميذ

 متكامل( .و ,أيسرو ,)أيمن

 

ما مستوى أداء تالميذ الصف األول للبحث الحالي, والذي كان نصه:   لإلجابة عن السؤال الثاني: اثانيً 

 اإلعدادي لمهارات التفكير فوق المعرفي؟ اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية: 

 

االطالع على البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بتحديد مهارات التفكير فوق المعرفي لدى  -0

م الدراسات االجتماعية, وكذلك المجاالت الدراسية األخرى؛ تالميذ المرحلة اإلعدادية في مجال تعلي

وذلك لالستفادة منها في إعداد قائمة منضبطة بمهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ المرحلة 

( 34ضمت )  ,اإلعدادية عينة البحث الحالي, وقد استطاعت الباحثة بناء قائمة بهذه المهارات

, : التخطيط, هي مهاراتمهارات رئيسة للتفكير فوق المعرفي (3تندرج تحت )  ,مهارة فرعية

(؛ لتحديد 9(, وتم عرضها على مجموعة من المحكمين )ملحق 3التقويم.) ملحق و ,المراقبةو

مة كل مهارة فرعية للمهارة الرئيسة التي تندرج الميذ الصف األول اإلعدادي, ومالءمالئمتها لت

والصياغة اللغوية السليمة لكل مهارة وتعريفها اإلجرائي, وبناء على تحتها, كذلك الدقة العلمية 

توجيهات المحكمين أجرت الباحثة التعديالت المطلوبة, والتي تمثلت في: إعادة الصياغة اللغوية 

لبعض المهارات الفرعية, وتعديل التعريف اإلجرائي للتفكير فوق المعرفي, كما جاءت بعض 

 :, وهي مهاراتسبة لتالميذ الصف األول اإلعداديالمهارات أقل أهمية ومنا

 يقدم الحل للمشكلة المطروحة. معرفة متى -

 معرفة الطريقة المناسبة لحل المشكلة المطروحة. -

 االلتزام بالخطة الموضوعة ألداء المهمة. -

 استخدام المعرفة السابقة في فهم طبيعة المهمة المطلوبة. -

 التوصل إليها. تم نتائج التيالربط بين أهداف المهمة المطلوبة وال -

 أثناء تنفيذ المهمة المطلوبة. في تنظيم الوقت إلى مراحل -

 تقييم فاعلية الخطة المتبعة  إلنجاز المهمة. -

 تبرير النتائج التي تم التوصل إليها لآلخرين بشكل واضح ودقيق. -

 أثناء تنفيذ المهمة. في تقديم طرق فعالة للتغلب على العقبات التي تظهر -

 

وبناء عليه قامت الباحثة بحذفها, وبذلك أصبحت قائمة مهارات التفكير فوق المعرفي في صورتها النهائية  

 ( مهارة فرعية من مهارات التفكير فوق المعرفي.34مكونة من )
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حيث  لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي, مهارات التفكير فوق المعرفيتحديد مستوى بناء مقياس ل -9

( تلميذا  بالصف األول اإلعدادي, وأعدت الباحثة مقياسا  31الباحثة عينة مكونة من )اختارت 

ة في اإلجراء السابق للبحث لمهارات التفكير لمهارات التفكير فوق المعرفي في ضوء القائمة المعد  

( عبارة كل منها تصف إحدى المهارات الفرعية للتفكير فوق 41فوق المعرفي, وتضمن المقياس )

   معرفي, حيث قامت الباحثة بتوزيع عبارات المقياس على مهارات التفكير فوق المعرفي الثالث ال

 التقويم(, وهذا ما يتضح من الجدول اآلتي: -المراقبة-)التخطيط

 
 ( توزيع عبارات مقياس التفكير فوق المعرفي9جدول ) 

 العدد رقم العبارة المهارة

-31-92-94-90-91-04-01-2-4-4-9-0 التخطيط
30-33 

04 

-34-99-92-94-04-03-02-09-2-2-3 المراقبة
34-32 

03 

-39-39-92-93-99-02-09-02-00-9 التقويم
32-32-41 

03 

 41 المجموع

  

وقد أُعد  هذا المقياس في ضوء االطالع على البحوث والدراسات السابقة التي أعدت قوائم لمهارات 

التفكير فوق المعرفي في مجاالت دراسية مختلفة, ثم قامت الباحثة بعرض المقياس على مجموعة من 

(, 9حق المحكمين متخصصي المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وعلم النفس التربوي ) مل

وتم  إجراء التعديالت المطلوبة, وأصبح المقياس صالحا  للتطبيق على تالميذ العينة االستطالعية, وقد 

 (4م. ) ملحق 9102/ 9102طبقت هذه الدراسة في األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاني للعام 

 :تيت المقياس كاآلتلميذ على عباراوقد أعطت الباحثة تقديرا  كميا  لكل استجابة يسجلها ال

       ( درجات, وإذا اختار االستجابة3في العبارات الموجبة يأخذ )  "إذا اختار التلميذ االستجابة " دائما  

      (, أما إذا اختار االستجابة0يأخذ الدرجة ) "(, وإذا اختار االستجابة " أحيانا  9" غالبا " يأخذ الدرجة )

 درجة.  091(= 3× 41" نادرا " يأخذ صفرا , وبذلك تصبح الدرجة الكلية للمقياس ) 

على  اء التالميذجاءت النسب المئوية ألدوفي ضوء ذلك قامت الباحثة بتصحيح أوراق التالميذ , و

من درجات فأقل ( 42الدرجة ) التالميذ على عدد من إجمالي  %23المقياس ضعيفة, فقد حصل 

 األوزان النسبية لدرجات, والجدول اآلتي يوضح والتي تقابل التقدير ضعيف وضعيف جدا   المقياس

 الطالب على مقياس مهارات التفكير فوق المعرفي.

 ( 3) جدول

 األوزان النسبية لدرجات الطالب على مقياس مهارات التفكير فوق المعرفي.

الدامة /  اقي الطالب الوزن النسبي 120الدامة / اقي الطالب

120 

 الوزن النسبي

1 48 40% 16 53 44% 



26 

 

2 44 36% 17 55 46% 

3 49 41% 18 49 41% 

4 45 37% 19 35 29% 

5 46 38% 20 74 61% 

6 40 33% 21 37 31% 

7 47 39% 22 39 32% 

8 47 39% 23 47 39% 

9 46 38% 24 48 40% 

10 42 35% 25 46 38% 

11 48 40% 26 45 37% 

12 39 32% 27 45 37% 

13 46 38% 28 43 36% 

14 46 38% 29 47 39% 

15 57 47% 30 51 42% 

وبالتالي جاءت نتيجة تطبيق مقياس مهارات التفكير فوق المعرفي تؤكد ضعف مستوى مهارات التفكير 

وعيهم بهذه المهارات, وبذلك تمت اإلجابة فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي وضعف 

 السؤال الثاني للبحث. عن

 

 ً ما أثر استخدام نموذج وودز في تنمية , والذي كان نصه:  للبحث الحالي لإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثا

الدراسات االجتماعية؟, قامت  قررميذ الصف األول اإلعدادي في ممهارات التفكير فوق المعرفي لدى تال

 الباحثة بالخطوات اآلتية:

 :تحديد عينة البحث  -0

( تلميذا , 21من تالميذ الصف األول اإلعدادي قوامها ) البحث اختارت الباحثة عينة 

( تلميذا  وتلميذة بمدرسة بدواي 31وقسمتهم لمجموعتين, إحداهما تجريبية وعددها ) 

( تلميذا  وتلميذة بمدرسة كفر 31اإلعدادية المشتركة, والمجموعة األخرى ضابطة وعددها ) 

 بدواي اإلعدادية المشتركة. 

 

 والمتمثلة في:  ,إعداد مواد البحث -9

 دليل المعلم.   -أ

 كراسة نشاط التلميذ.  -ب

 

 :دليل المعلم  -أ

 

المناخ )   , وهما وحدتااإلعدادي الدراسات االجتماعية للصف األول قامت الباحثة باختيار وحدتين من مقرر

 امرأت مناسبته , والتي( "من روائع حضارتنا " مظاهر الحضارة المصرية القديمة, والنبات الطبيعي

العديد من المفاهيم والمعلومات الجغرافية والتاريخية  للغرض من البحث الحالي؛ حيث تضمنت الوحدتان
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التي يمكن توظيفها أثناء تنفيذ خطوات وعمليات نموذج وودز, وبما يساعد التلميذ على إجراء التنبؤات 

إجراء التفسيرات العلمية المختلفة للظواهر الجغرافية, وتسجيل المالحظات عن سبب وكيفية حدوثها, و

 لذلك, بما ينمي لديه مستويات عليا من المهارات العقلية. 

التفسير( , والمالحظة, ولعمليات نموذج وودز ) التنبؤ,  بإعادة تنظيم دروس الوحدتين وفق اثم قامت الباحثة 

, األقاليم المناخيةو ,عناصر المناخهي:  ,( دروس 3حيث بلغ عدد دروس الوحدة األولى في الجغرافيا )

 ,( دروس, هي: الحياة االجتماعية3في التاريخ ) الثالثة , وتضمنت الوحدة النبات الطبيعي والحيوان البريو

 الحياة الثقافية والفكرية. و ,إبداعات مصرية ) الكتابة, األدب(و

 

 وقد اشتمل الدليل على:

 الفلسفة التي يقوم عليها الدليل.  -

 لتدريس الوحدتين.األهداف العامة  -

 .الوحدتين دروساألهداف اإلجرائية ل -

 توجيهات عامة للمعلم بشأن تدريس الوحدتين.  -

 التوزيع الزمني لموضوعات الوحدتين.  -

 دروس الوحدتين, وتتضمن  -

 األهداف اإلجرائية للدرس 

  .خطة السير في الدرس 

 .التقويم 

 .المصادر اإلضافية 

ثم قامت الباحثة بعرض هذه الدروس على مجموعة من المحكمين تخصص المناهج وطرق  

 ,؛ لتحديد مدى صالحية الدروس للغرض من البحث(9تدريس الدراسات االجتماعية ) ملحق 

ق المعرفي لدى تالميذ الصف بما ينمي مهارات التفكير فو ؛وتوافقها مع عمليات نموذج وودز

 اإلعدادي. األول

 

بصياغة األهداف السلوكية  , والتي جاء معظمها متعلق االتي اقترحها السادة المحكمون تعديالتالت يأجرقد و

, وأصبح دليل وربطها بشكل أكبر بمهارات التفكير فوق المعرفي المحددة بالبحث الحالي ,لبعض الدروس

على وحدتي  موزعة ,( دروس 2ا  من )مكون   الصالحة للتطبيق على عينة البحث المعلم في صورته النهائية

 (4الدراسة, كما ألحق به خطة زمنية يسترشد بها المعلم في تدريسه لهاتين الوحدتين. ) ملحق 

 

 كراسة نشاط التلميذ: -ب

بحيث  ام المتضمنة بكراسة نشاط التلميذ؛راعت الباحثة التوافق بين دروس دليل المعلم واألنشطة والمه

تحقق من صحة التنبؤات التي سجيل هذه المالحظات ؛ للتو ,لظاهراتالتلميذ لتسمح هذه األنشطة بمالحظة 

 السابقة  ومقارنتها بمعلوماته ,إليها من خالل األنشطة توصل

 وقد تكونت كراسة نشاط التلميذ من المكونات اآلتية: 
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 تالميذات التفكير فوق المعرفي لدي مقدمة توضح فكرة استخدام نموذج وودز, وأهمية تنمية مهار -

 المرحلة اإلعدادية. 

 األنشطة ومهام التعلم . -

 أوراق عمل التالميذ. -

من التنبؤ ببعض الظاهرات أو األحداث المتضمنة بوحدتي  التلميذ بعض المواقف التي تمكن -

 الدراسة.

 إما في جداول أو رسوم بيانية وما إلى ذلك. واستخالص النتائج ,أدوات تدوين المالحظات -

وطرق تدريس الدراسات  النشاط على مجموعة من المحكمين تخصص المناهجوتم عرض كراسة 

وسهولة تطبيقها على  ,لنموذج وودز وفق ا وخطواته مة إجراءات التعلماالجتماعية؛ وذلك للتأكد من مالء

اختصار بعض أوراق العمل المتعلقة وتمثلت التعديالت التي اقترحوها في  تالميذ الصف األول اإلعدادي,

 بتنفيذ أنشطة التعلم بالدرس الثاني بالوحدة األولى بمقرر الجغرافيا.

 

وأصبحت في صورتها النهائية الصالحة للتطبيق  ,وقامت الباحثة بإجراء هذه التعديالت على كراسة النشاط

 ( 2على عينة البحث. ) ملحق 

 

 :إعداد أدوات البحث -3

ق المعرفي لدى لقياس مهارات التفكير فو أدائيمعرفي واختبار  البحث في اختبارتمثلت أداتي 

  اإلعدادي. تالميذ الصف األول

 أوال : بناء االختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي

 

جوانب المعرفة قامت الباحثة ببناء اختبار الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي يقيس 

, وذلك بعد اطالعها على عدد من  التقريرية -الشرطية -الثالث للتفكير فوق المعرفي: اإلجرائية

االختبارات المعرفية لمهارات التفكير فوق المعرفي التي أعدتها الدراسات السابقة في مجاالت 

مع مراعاة الدقة العلمية وصيغ هذا االختبار المعرفي من نوع االختيار من متعدد, , دراسية مختلفة

لمستويات المعرفية المراد قياسها, تساوي البدائل في الطول قدر ووضوح المعنى اللغوي, شمولها ل

توزيع وتم أ, ب, ت, ( بدائل, 3( مفردة , يتبع كل سؤال ) 31المفردات ) عدد  حيث بلغاإلمكان؛ 

والجدول اآلتي يوضح توزيع مفردات االختبار  ,اإلجابات الصحيحة عشوائي ا؛ لتقليل درجة التخمين

 :ةالتفكير فوق المعرفي على جوانب المعرفة الثالثالمعرفي لمهارات 

 (4) جدول

 االختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي مواصفات

الوزن  العدد أرقام المفردات المستوى م

 النسبي

 -01-2-2-4-3-9 -92-99 المعرفة التقريرية 0

03- 02- 02- 94- 94-31 

04 42% 
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 -93-02 -04-09-00-2-4-0 المعرفة اإلجرائية 9

92 

2 31% 

 %93 9 92-99-90-91-09-04-9 المعرفة الشرطية 3

 %011 31 المجموع

: للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين متخصصي صدق االختبار

 المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية, وتمثلت التعديالت في:    

 ( .2للسؤال رقم )  تعديل الصياغة اللغوية -

 تعديل بعض البدائل. -

 التقليل من طول متن السؤال قدر اإلمكان. -

 أن تكون البدائل من نفس الفئة قدر اإلمكان. -

في صورته  عرفيلمهارات التفكير فوق الم المعرفي وقد أجرت الباحثة هذه التعديالت وأصبح االختبار

 ( 9النهائية . ) ملحق 

 

 الدراسة االستطالعية:

غير عينة البحث األصلية, بلغ  –طبق االختبار على عينة استطالعية من تالميذ الصف األول اإلعدادي

( تلميذا  وتلميذة بمدرسة البدالة اإلعدادية المشتركة  التابعة إلدارة شرق المنصورة التعليمية,  31عددهم )

وحساب معامالت االرتباط بين كل  ,وذلك لحساب القوة التمييزية لكل مفردة من مفردات االختبار المعرفي

مفردة والمحور الذي تنتمي إليه وبالتالي حساب ثبات االختبار ككل, كذلك حساب الزمن الالزم لتطبيق 

 االختبار على عينة البحث.

 حساب معامل التمييز:

, وفقا  لنموذج التصحيح ( 2المسجلة بنموذج اإلجابة ) ملحق  إجابات أفراد العينة االستطالعيةبعد تصحيح 

حيث أعدت الباحثة مفتاح لتصحيح إجابات التالميذ على االختبار في  ,(2الذي أعدته الباحثة ) ملحق 

ورقم البديل الصحيح, على أن يتم تصحيح كل سؤال بإعطاء التلميذ درجة وموضح به رقم السؤال ضوئه, 

ا إذا لم تتطابق إجابته مع مفتاح واحدة عندما تتطابق إجابته على السؤال مع مفتاح التص حيح, ويعطى صفر 

تم ترتيب الدرجات تنازليا  , وقسمت إلى  ( درجة,31, وبذلك أصبحت الدرجة الكلية لالختبار ) التصحيح

( مجموعة دنيا , ثم طبقت معادلة معامل التمييز, وتم اتخاذ 04( مجموعة عليا و ) 04مجموعتين , ) 

يارا  لقبول تمييز المفردة من عدمها, وفي ضوء ذلك حظيت جميع مفردات ( فأكثر مع1 094النسبة ) 

 (01االختبار على قوة تمييزية عالية.  ) ملحق 

 

 حساب زمن تطبيق االختبار:

بحساب متوسط الزمن الذي من خالل التجربة االستطالعية لالختبار, تم تحديد زمن اإلجابة عن االختبار 

( 4( دقيقة وإضافة ) 34) وبذلك بلغ زمن تطبيقه استغرقه أول تلميذ وآخر تلميذ في اإلجابة عن االختبار 

       دقائق للتعليمات, وبذلك يكون الزمن الكلي لتطبيق االختبار المعرفي لمهارات  التفكير فوق المعرفي هو

 ( دقيقة. 41) 
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  حساب ثبات االختبار:

في ضوء المعالجة اإلحصائية للبيانات الخاصة بالدراسة االستطالعية, تم حساب ثبات االختبار  
 بطريقتين :

 حساب معامل االتساق الداخلي لمفردات االختبار:  (0

 تم حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي, وذلك من خالل:  

  تم حساب معامالت  درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه:حساب معامل ارتباط

ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد التي تنتمي إليه, وجاءت النتائج كما هي مبينة بالجدول 

 اآلتي:

 ( 4جدول )
المعرفي  قيم معامالت ارتباط درجة كل مفردة من مفردات االختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق

 بالدرجة الكلية لألبعاد المنتمية إليها

 األبعاد
رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 األبعاد

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

المعرفة 
 التقريرية

8 047.2 0400 

 المعرفة
 اإلجرائية

2 04732 0400 

3 04772 0400 9 042.8 0400 

. 042.. 0400 00 04.77 0400 

6 04678 0400 08 0439 0402 

2 04772 0400 0. 0466 0400 

00 04770 0400 06 04. 0402 

03 04989 0400 83 047.2 0400 

02 04.62 0400 89 0467 0400 

09 04268 0400 

المعرفة 
 الشرطية

7 04202 0400 

8. 04787 0400 02 042.8 0400 

82 04772 0400 07 04209 0400 

87 04268 0400 80 0478. 0400 

82 04283 0400 80 04623 0400 

30 0437. 0402 88 04.29 0400 

المعرفة 
 اإلجرائية

0 04.88 0402 86 04263 0400 

, مما 1010, 1014يتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة  من الجدول السابق:     
يدل علي قوة العالقة بين درجة مفردات االختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي بالدرجة الكلية 

 لألبعاد المنتمية إليها.

 حساب معامل ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لالختبار 

للتأكد من صدق التكوين الفرضي )االتساق الفرضي( لالختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق        
, ويوضح المعرفي, تم حساب معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

 قيم معامالت االرتباط ومستويات داللتها: الجدول اآلتي
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 ( 2جدول ) 
 ارتباط أبعاد االختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي بالدرجة الكلية لالختبارمعامالت 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد االختبار

 1010 10229 المعرفة التقريرية

 1010 10222 المعرفة اإلجرائية

 1010 1022 المعرفة الشرطية

, 1014يتضح أن معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  من الجدول السابق:
مما يدل على صدق االتساق الداخلي لالختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي بالدرجة الكلية  1010

 لالختبار.
 حساب ثبات االختبار بمعادلة ألفا كرونباخ (8

ألفا كرونباخ حيث تقوم هذه الطريقة على حساب تباين مفردات  تم حساب ثبات االختبار بطريقة        
االختبار, والتي يتم من خاللها بيان مدى ارتباط مفردات االختبار ببعضها البعض, وارتباط كل مفردة مع 

 الدرجة الكلية لالختبار وذلك من خالل المعادلة التالية:

( = αمعامل )
ن

ن

ع

عم 

 

 
















1
1

2

2

 

 عحيث ن: عدد بنود االختبار      
 : التباين الكلى لدرجات الطالب في االختبار2

 عمجـ  
 : مجموع تباين درجات الطالب على فقرة من فقرات االختبار.2

 :تائج كما هي موضحة بالجدول اآلتيوجاءت الن
 ( 9 جدول )

 االختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي ولالختبار ككلمعامالت الثبات ألفا ألبعاد 

 معامل الثبات ألفا عدد المفردات أبعاد االختبار

 10239 04 المعرفة التقريرية

 10290 2 المعرفة اإلجرائية

 10922 9 المعرفة الشرطية

 10290 31 االختبار ككل

 – 10922أن معامالت الثبات ألبعاد االختبار جاءت في المدى ) من الجدول السابق يتضح:
, مما يدل على 10290(, وهي قيم ثبات مقبولة, ولالختبار ككل جاء معامل الثبات = 10239

 مالئمة االختبار ألغراض البحث. 

الصوالحة فوي صوورته النهائيوة المعرفي لمهارات التفكير فووق المعرفوي ختبار الوبذلك أصبح ا 
 (9طبيق على عينة البحث. ) ملحق للت

 

 ثانيا : بناء االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي  

استندت الباحثة في بناء مفردات  من نوع االختيار من متعدد, حيث ُصممت مفردات هذا االختبار

هذا االختبار إلى قائمة مهارة التفكير فوق المعرفي والتي أعدتها في الخطوة األولى من خطوات 

 مهارات (3موزعة على )  ,مفردة (31هذا البحث, حيث تكون االختبار في صورته المبدئية من ) 

 عدد من المهارات الفرعيةتفرع منها ت وكل مهارةالتقويم , والمراقبة, والتخطيط, رئيسة هي: 
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, والجدول اآلتي يوضح توزيع مفردات االختبار األدائي على مهارات التفكير فوق تصفها كل مفردة

 : المعرفي الرئيسة والفرعية

 ( 2جدول ) 
 االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي مواصفات
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أرقام  المهارة الفرعية المهارة الرئيسة
 المفردات

 العدد

تنفيذ  عندأضع هدفي في بؤرة تركيزي في  التخطيط
 المهمة المكلف بها.

0 01 

أتأكد أوال  من توافر الوسائل واألدوات التي 
 ستعينني على إنجاز مهمتي.

3 ,01 

تنفيذ تبعها في ا  الطريقة التي أأعرف جيد  
 النشاط

2 

أحدد الخطوات التي سوف أتبعها في تنفيذ 
 المهمة المكلف بها قبل التنفيذ.

9 

أتنبأ بالنتائج المترتبة على أداء المهام المكلف 
 بها في ضوء الخطة الموضوعة.

2 

أحدد األفكار الرئيسة والفرعية بالموضوع 
 الذي أدرسه.

02 

 90 أثناء تنفيذ الخطة بشكل مرن.في أعد ل 

أوضح  العالقة المنطقية بين أجزاء وعناصر 
 المهمة المطلوبة.

99 

أرتب أفكاري والمعلومات المتاحة لدي  قبل 
 البدء في تنفيذ المهمة المطلوبة.

31 

أقدم طرق فعالة للتغلب على العقبات التي  المراقبة
 أثناء تنفيذ المهمة.في تواجهني 

4,4 ,2 09 

أتأكد من فهمي الجيد ألجزاء المهمة المكلف 
 بها.

00 

أثناء حل في أسجل كل ما يدور بتفكيري 
المشكلة أو إنجاز المهمة في سجل تفكير 

 خاص بي.

09 

المناسب لالنتقال من مهمة فرعية أحدد الوقت 
 خرى.أل

03 

أثناء تنفيذ في تصحيح األخطاء التي أقع بها 
 المهمة المكلف بها.

02 

 91 أحدد المعلومات الناقصة إلنجاز المهمة 

أحفز نفسي باستمرار لمواصلة إنجاز المهمة 
 المطلوبة

93 

أفكر في حل المشكلة  بصوت عال  مع 
 زمالئي.

94 

وأركز على الهدف المطلوب من  ,أعمل بجدية
 المهمة المكلف بها.

92 

ستوعب األفكار والمعلومات التي تدور أ
 ا  بطرق وأدوات مختلفة.بذهني جيد  

92 
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 يخصصمتعلى مجموعة من المحكمين تم عرضه االختبار  : للتحقق من صدقصدق االختبار

 المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية, وتمثلت التعديالت في:    

 ( .3تعديل الصياغة اللغوية للسؤال رقم )  -

  ؟خريطة توزيع مناخ أم نباتهي هل و ,وتحديد نوعها ,تحديد الخريطة المطلوب مراجعة رسمها -

 المساواة بين البدائل في الطول قدر اإلمكان. -

مهارات التفكير فوق المعرفي في صورته ل األدائي ختبارالوأصبح ا ,هذه التعديالتوقد أجرت الباحثة 

 ( 03 النهائية . ) ملحق

 

 :الدراسة االستطالعية

غير عينة البحث األصلية, بلغ  –اإلعدادي ن تالميذ الصف األولطبق االختبار على عينة استطالعية م

 ة إلدارة شرق المنصورة التعليمية؛التابع المشتركة اإلعدادية  البدالة بمدرسة وتلميذة ( تلميذ ا 31عددهم )

 وبالتالي حساب ثبات االختبار ,والمحور الذي تنتمي إليه ,معامالت االرتباط بين كل مفردةوذلك لحساب 

 لتطبيق االختبار على عينة البحث.كذلك حساب الزمن الالزم ككل,  األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي

 

 زمن تطبيق االختبار: حساب

بعد تصحيح إجابات أفراد العينة االستطالعية  وفق ا لنموذج إجابة و ل التجربة االستطالعية لالختبارمن خال

زمن متوسط تم تحديد (,  09فقا  لنموذج التصحيح الذي أعدته الباحثة ) ملحق وو (,00التلميذ ) ملحق 

 2 9 مدى تحقق هدفي.أقي م  التقويم

 04 من أفكار. أتأمل ما يقدمه اآلخرون

ا  أركز على المعلومات األكثر ارتباط  
وأستبعد  ,بالموضوع أو المهمة المطلوبة

 المعلومات غير المرتبطة.

04 

لجزئية لأراجع  كل نتيجة فرعية قبل االنتقال 
 الفرعية التالية.

02 

السابقة والحالية أقارن بين مستوى المعرفة 
 .عن الموضوع الذي أدرسه

09 

  94 أقي م مدى تحقق الهدف من المهمة. 

أقدم مقترحات ونصائح لآلخرين في مهمات  
 مشابهة.

92 

 99 أتروى في اتخاذ  قراراتي. 

 مفردة 31 المجموع
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( دقائق للتعليمات , وبذلك 4وإضافة )  ,( دقيقة44) بين أول وآخر تلميذ وقد بلغ اإلجابة عن االختبار 

 ( دقيقة. 41التفكير فوق المعرفي هو ) األدائي لمهارات ختبار اليكون الزمن الكلي لتطبيق ا

 

 حساب ثبات االختبار: 

ثبات االختبار  , تم حسابالخاصة بالدراسة االستطالعية في ضوء المعالجة اإلحصائية للبيانات  
 بطريقتين :

 حساب معامل االتساق الداخلي لمفردات االختبار:  -
 ختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي , من خالل:التم حساب صدق االتساق الداخلي ل

 :تم حساب معامالت  حساب معامل ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه

ول بالجدارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد التي تنتمي إليه, وجاءت النتائج كما هي مبينة 

 :اآلتي

 
 ( 2جدول )

قيم معامالت ارتباط درجة كل مفردة من مفردات االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي 

 بالدرجة الكلية لألبعاد المنتمية إليها

 ألبعادا
رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 األبعاد

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 التخطيط

0 0476. 0400 

تابع: 

 المراقبة

03 046.2 0400 

3 04228 0400 09 04738 0400 

6 0462 0400 80 042.8 0400 

7 0472 0400 83 04682 0400 

9 04.62 0400 8. 04209 0400 

00 04600 0400 82 04630 0400 

02 04269 0400 89 0476 0400 

80 042.2 0400 

 التقويم

8 0422 0400 

88 04723 0400 0. 0462 0400 

30 046.7 0400 02 04606 0400 

 المراقبة

. 04.67 0400 06 0462. 0400 

2 0477 0400 07 04238 0400 

2 0467 0400 82 04728 0400 

00 0429 0400 86 04720 0400 

08 0428 0400 87 04726 0400 

, مما 1010, 1014يتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة  من الجدول السابق:     
يدل علي قوة العالقة بين درجة مفردات االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي بالدرجة الكلية 

 لألبعاد المنتمية إليها.
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 ختبارجة كل بعد بالدرجة الكلية لالحساب معامل ارتباط در: 

ختبار األدائي لمهارات التفكير فوق الللتأكد من صدق التكوين الفرضي )االتساق الفرضي( ل       
, ويوضح المعرفي, تم حساب معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

 قيم معامالت االرتباط ومستويات داللتها: الجدول اآلتي
 (  01جدول )

 باط أبعاد االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي بالدرجة الكلية لالختبارمعامالت ارت

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد االختبار

 1010 1099 التخطيط

 1010 1024 المراقبة

 1010 10290 التقويم

مما  1010يتضح أن معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة من الجدول السابق:
 ختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي.اليدل على صدق االتساق الداخلي ل

 :حساب ثبات االختبار بمعادلة ألفا كرونباخ -

حيث تقوم هذه الطريقة على حساب تباين مفردات  ؛تم حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ        
االختبار, والتي يتم من خاللها بيان مدى ارتباط مفردات االختبار ببعضها البعض, وارتباط كل مفردة مع 

 :تبار, كما هو موضح بالجدول اآلتيالدرجة الكلية لالخ
 ( 00 جدول )

 لتفكير فوق المعرفي ولالختبار ككلمعامالت الثبات ألفا ألبعاد االختبار األدائي لمهارات ا

 معامل الثبات ألفا عدد المفردات أبعاد االختبار

 1093 01 التخطيط

 10219 09 المراقبة

 10934 2 التقويم

 10922 31 االختبار ككل

 – 1093أن معامالت الثبات ألبعاد االختبار جاءت في المدى ) من الجدول السابق يتضح:
, مما يدل على 10922(, وهي قيم ثبات مقبولة, ولالختبار ككل جاء معامل الثبات = 10219

 مالئمة االختبار ألغراض البحث. 
 

فوي صوورته النهائيوة يتكوون مون مهارات التفكير فوق المعرفي األدائي لختبار الوبذلك أصبح ا
(, كموا يتضوح مون التقوويمو ,المراقبوةو ,مهوارات ) التخطويط , موزعة علوى ثوالثمفردة (31)

 :ول اآلتيالجد
 (  09جدول )

 مهارات التفكير فوق المعرفياألدائي لختبار اليوضح توزيع مفردات ا

 الوزن النسبي عدد العبارات المهارة م

 %33,3 01 التخطيط 0

 %41 09 المراقبة 9

 %92,9 2 التقويم 3

 %011 مفردة 31 المجموع
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في صورته النهائية الصالحة  مهارات التفكير فوق المعرفياألدائي لختبار الاوضع وبذلك تم 
 (. 03 . )ملحقاإلعدادي تالميذ الصف األولللتطبيق على 

 

 الدراسة الميدانية: 

 

 على كل منبجانبيه المعرفي واألدائي تبار التفكير فوق المعرفي بإجراء التطبيق القبلي الخقامت الباحثة 

التكافؤ بين وقامت برصد الدرجات وحساب مدى  م, 9102/ 3/  3المجموعتين يوم األحد الموافق 

 :اآلتيين ينن, ويتضح ذلك من خالل الجدولالمجموعتي

 ( 03جدول )

 في الضابطة والمجموعةالتجريبية  المجموعة درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة
 مهارات التفكير فوق المعرفي والدرجة الكلية له قبليا  لأبعاد االختبار المعرفي 

أبعاد االختبار 
مهارات لالمعرفي 

 التفكير فوق المعرفي

المجمو
 عة

 المتوسط ن
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المعرفة التقريرية
التجريبي
 ة

31 4013 10224 
10424 42 

غير 
 دالة

 10920 4009 31 الضابطة

 المعرفة اإلجرائية
التجريبي
 ة

31 904 10499 
00120 42 

غير 
 دالة

 10239 909 31 الضابطة

 المعرفة الشرطية

التجريبي
 ة

31 0049 10292 
10294 42 

غير 
 دالة

 00112 0099 31 الضابطة

 الدرجة الكلية

التجريبي
 ة

31 200 00929 
00423 42 

غير 
 دالة

 0049 2023 31 الضابطة

 
 
 ( 04) جدول

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  بين متوسطي للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة
 االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي

أبعاد االختبار األدائي 
مهارات التفكير فوق 

 المعرفي
 المتوسط ن المجموعة

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 التخطيط
 10244 9029 31 التجريبية

 غير دالة 42 1022
 10224 902 31 الضابطة

 المراقبة
 10224 300 31 التجريبية

 غير دالة 42 0012
 00033 304 31 الضابطة
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أبعاد االختبار األدائي 
مهارات التفكير فوق 

 المعرفي
 المتوسط ن المجموعة

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 التقويم
 10499 904 31 التجريبية

 غير دالة 42 10242
 10290 904 31 الضابطة

 الدرجة الكلية للمقياس
 00494 2099 31 التجريبية

 غير دالة 42 10292
 00444 202 31 الضابطة

 عدم, مما يشير إلى (1014) داللة مستوى عند إحصائي ا دالة ت" غير " قيم يتضح من الجدولين السابقين أن
في االختبار المعرفي  الضابطةالمجموعتين التجريبية و درجات متوسطي بين إحصائي ا دالة فروق وجود

تكافؤ  إلى يشير لمهارات التفكير فوق المعرفي, واالختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي, وهذا
 . البحث يأدات في التجريبية والضابطة المجموعتين

 
من روائع حضارتنا " مظاهر الحضارة  ,المناخ والنبات الطبيعيقامت الباحثة بتدريس وحدتي ) ذلك بعد

مستخدمة مراحل وخطوات نموذج وودز, بينما درست المجموعة  ,للمجموعة التجريبية ( "المصرية القديمة

 -4/  9إلى   4/3في الفترة من )  مارسالضابطة نفس الوحدتين بالطريقة المعتادة, وتم التطبيق خالل شهر 

ا  مهارات التفكير فوق المعرفي بعدي  الجانبين المعرفي واألدائي لم (, ثم أعادت الباحثة تطبيق اختبار 9102

م , وتم رصد الدرجات ومعالجتها 9102 أبريلمن شهر  األسبوع الثاني على مجموعتي البحث في

لحساب أثر استخدام نموذج وودز في تنمية مهارات  ؛مستخدمة األساليب اإلحصائية المناسبة ,ا  إحصائي  

 الدراسات االجتماعية.  قررفي ماإلعدادي  لدى تالميذ الصف األول التفكير فوق المعرفي

 

 : البحث والختبار صحة فروض

يوجد فرق دال إحصائي ا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي  -0

 المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي لصالح التطبيق البعدي.والبعدي لالختبار 

يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق  -9

 البعدي لالختبار المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي لصالح المجموعة التجريبية. 

درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي يوجد فرق دال إحصائي ا  بين متوسطي  -3

 والبعدي لالختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي لصالح التطبيق البعدي.

يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق  -4

 معرفي لصالح المجموعة التجريبية. البعدي لالختبار األدائي لمهارات التفكير فوق ال

توجد عالقة إحصائية دالة بين أنماط التعلم الثالثة لتالميذ المجموعة التجريبية وتنمية الجانب  -4

 المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي لديهم.

 توجد عالقة إحصائية دالة بين أنماط التعلم الثالثة لتالميذ المجموعة التجريبية وتنمية الجانب  -2

 األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي لديهم.
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 قامت الباحثة باآلتي: 

 :األول اختبار صحة الفرض -أوالً 

لتحديد داللة الفروق  ؛هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" للمجموعات المرتبطةصحة الختبار 
مهارات المعرفي لختبار البين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في أبعاد ا
 التفكير فوق المعرفي والدرجة الكلية له, ويتضح ذلك من خالل الجدول اآلتي:

 ( 04جدول )
التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة

 في اختبار الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي

أبعاد االختبار المعرفي 
مهارات التفكير فوق 

 المعرفي
 المتوسط ن التطبيق

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستو
ى 

 الداللة

 قيمة )
η2) 

حجم 
 التأثير

 المعرفة التقريرية
 قبلي

31 
4013 10224 39044

9 
 كبير 10292 1010 92

 10924 00023 بعدي

 المعرفة اإلجرائية
 قبلي

31 
904 10499 31042

3 
 كبير 1029 1010 92

 10490 9029 بعدي

 المعرفة الشرطية
 قبلي

31 
0049 10292 99010

3 
 كبير 10229 1010 92

 10440 402 بعدي

 الدرجة الكلية
 قبلي

31 
200 00922 24099

2 
 كبير 1022 1010 92

 00139 9402 بعدي

 أنه: من الجدول السابق يتضح
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في       

البعدي أبعاد اختبار الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي والدرجة الكلية له بعديا  لصالح التطبيق 
 -310423 -390449)حيث جاءت قيم "ت" تساوي  ,(8246 -242 -7427 -00493)المتوسط األكبر=

 .1010( وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 240992 -990103
 

ً الفرض األولومن ثم نقبل          (  بين متوسطي درجات 0402عند مستوى )  " يوجد فرق دال إحصائيا
 التفكير فوق المعرفيمهارات المعرفي لختبار التالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ل

 لصالح التطبيق البعدي".
 

 اختبار صحة الفرض الثاني: -ثانيًا

 :الختبار صحة الفرض الثاني: والذي ينص على
(  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين 0402عند مستوى )  ايوجد فرق دال إحصائيً " 

مهارات التفكير فوق المعرفي لصالح المعرفي لختبار اللالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 
 المجموعة التجريبية".

 
لتحديد داللة  ؛هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار " ت " للمجموعات المستقلةصحة الختبار 

المعرفي  ختبارالالفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية, والمجموعة الضابطة في أبعاد ا
 :ويتضح ذلك من خالل الجدول اآلتي ا ,التفكير فوق المعرفي والدرجة الكلية له بعدي  مهارات ل
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  (02) جدول
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة

 التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي

أبعاد االختبار المعرفي 
مهارات التفكير فوق ل

 المعرفي

المجمو
 عة

 المتوسط ن
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المعرفة التقريرية

التجريبي
 ة

31 00023 10924 94009
4 

42 1010 
 10423 2093 31 الضابطة

 المعرفة اإلجرائية

التجريبي
 ة

31 9029 10490 91012
3 

42 1010 

 10220 4029 31 الضابطة

 المعرفة الشرطية

التجريبي
 ة

31 402 10440 04022
4 

42 1010 
 10420 3023 31 الضابطة

 الدرجة الكلية

التجريبي
 ة

31 9402 00139 41024
4 

42 1010 
 10234 04093 31 الضابطة

 من الجدول السابق يتضح أنه:        
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في أبعاد اختبار       

الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي والدرجة الكلية له بعديا  لصالح المجموعة التجريبية 
 -910123 -940094)حيث جاءت قيم "ت" تساوي  ,(8246 -242 -7427 -00493)المتوسط األكبر=

 .1010( وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 410244 -040224
(  بين متوسطي درجات 0402عند مستوى )  ايوجد فرق دال إحصائيً ومن ثم نقبل الفرض الثاني"         

مهارات التفكير فوق المعرفي لختبار التالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ل
 المعرفي  لصالح المجموعة التجريبية".

 

مهارات التفكير فوق المعرفي لدى الجانب المعرفي لنموذج وودز  في تنمية حساب حجم تأثير  
 تالميذ الصف األول اإلعدادي. 

مهارات التفكير فوق الجانب المعرفي لالتجريبية )نموذج وودز( في تنمية  المعالجة تأثير قوة لبيان     
 :اآلتي الجدول يوضحه كما وذلك, (η2التأثير ) حجم تم حساب اإلعدادي لدى تالميذ الصف األولالمعرفي 

 
 (09)   جدول

مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول الجانب المعرفي لتأثير نموذج وودز في تنمية  حجم
 اإلعدادي

الجانب المعرفي  أبعاد 
مهارات التفكير فوق ل

 المعرفي
 حجم التأثير (η2 قيمة )
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مهارات التفكير ل الجانب المعرفي يتضح من الجدول السابق أن حجم تأثير )نموذج وودز( في تنمية
 -10229) بينحيث تراوحت قيم حجم التأثير  اإلعدادي كبير؛ تالميذ الصف األولفوق المعرفي لدى 

1022.) 
مهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف الجانب المعرفي لرجع الباحثة هذا التحسن في وتُ 

 األول اإلعدادي إلى: 
 

, والتنبؤ ,المالحظة :مثل ,نموذج وودز التالميذ على ممارسة العمليات العقلية العليا مساعدة   

 ,مما أدى إلى الفهم السليم لديهم للمفاهيم والمعلومات والحقائق الجغرافية والتاريخية والتفسير؛

والوعي بما يحدث من عمليات  ,وتعديل بنيتهم المعرفية في االتجاه السليم باإلضافة إلى دقة تفكيرهم

  .أثناء التفكيرفي 

يضع التالميذ أمام مواقف تعليمية تتيح الفرصة أمامهم للبحث عن التعلم ضمن مجموعات تعاونية  

مواقف تحتاج إلى أدوار متعددة, مما ساعد على  مالحقائق نحو التفكير العلمي السليم, فيصبح أمامه

  .لديهملمهارات التفكير فوق المعرفي تنمية هذا الجانب المعرفي 

الواعي بما يقوم به و ,المستقصي الباحث عن المعلومات رالتالميذ من القيام بدومك ن نموذج وودز  

كذلك تحديد وترتيب التالميذ  المتعاون مع اآلخرين,ووما يريد أن يحصل عليه من معلومات, 

للخطوات التي يجب أن يتبعوها أثناء تنفيذ األنشطة والمهام , وتحديد الطريقة والمصدر المالئم 

 المعرفة التقريرية, واإلجرائية.عد لتنفيذه, مما نمى لديهم بُ 

تضمنت إجراءات تنفيذ نموذج وودز تحديد التلميذ متى وأين يمكن تنفيذ المهمة والنشاط وكذلك  

عد المعرفة اإللمام بالشروط الواجب توافرها لتنفيذ مهام التعلم المطلوبة؛ مما ساعد على تنمية بُ 

 الشرطية لديهم.

 لث للبحث.وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثا

 

 ثالثًا: اختبار صحة الفرض الثالث:

يوجد فرق دال إحصائي ا  بين متوسطي  الختبار صحة الفرض الثالث للبحث, والذي نص على:

درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار األدائي لمهارات التفكير 

 فوق المعرفي لصالح التطبيق البعدي.

لتحديد داللة الفروق بين متوسطي درجات  الباحثة اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة؛ استخدمت
التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في أبعاد االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي 

 والدرجة الكلية له, ويتضح ذلك من خالل الجدول اآلتي:
 ( 02جدول )

 كبير 10299 المعرفة التقريرية

 كبير 10222 المعرفة اإلجرائية

 كبير 10229 المعرفة الشرطية

 كبير 10221 الدرجة الكلية لالختبار
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التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة
 في االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي

أبعاد االختبار األدائي 
مهارات التفكير فوق 

 المعرفي
 المتوسط ن التطبيق

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجا
ت 
الحر
 ية

مستو
ى 

 الداللة

 قيمة 
( η2) 

حجم 
 التأثير

 التخطيط
 قبلي

31 
9029 10244 92044

9 
 كبير 10229 1010 92

 10292 2049 بعدي

 المراقبة
 قبلي

31 
300 10224 33093

3 
 كبير 10294 1010 92

 102 01003 بعدي

 التقويم
 قبلي

31 
904 10499 92030

3 
 كبير 1022 1010 92

 10442 2023 بعدي

 الكلية لالختبارالدرجة 
 قبلي

31 
2099 00494 44023

2 
 كبير 1022 1010 92

 00120 94033 بعدي

 من الجدول السابق يتضح أنه:
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في      

 -00403 -2427)المتوسط األكبر=مهارات التفكير فوق المعرفي لصالح التطبيق البعدي لاالختبار األدائي 
( وهي قيم 440232 -920303 -330933 -920449)حيث جاءت قيم "ت" تساوي  ,(82433 -6463

 .1010ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
(  بين متوسطي درجات 0402الفرض األول" يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) ومن ثم نقبل         

لمهارات التفكير فوق المعرفي  األدائيتالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار 
 لصالح التطبيق البعدي".

 

 رابعًا: اختبار صحة الفرض الرابع: 

يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي  للبحث, والذي نص على:الختبار صحة الفرض الرابع 

درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار األدائي لمهارات التفكير 

استخدمت الباحثة اختبار " ت " للمجموعات المستقلة؛ معرفي لصالح المجموعة التجريبية, فوق ال

متوسطي درجات المجموعة التجريبية, والمجموعة الضابطة في أبعاد  لتحديد داللة الفروق بين

االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي والدرجة الكلية له بعدي ا , ويتضح ذلك من خالل 

 الجدول اآلتي:

 
 (02) جدول

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  بين متوسطي للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة
 مهارات التفكير فوق المعرفي بعديا  لاالختبار األدائي 

أبعاد االختبار األدائي 
مهارات التفكير فوق 

 المعرفي
 المتوسط ن المجموعة

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1010 0209242 10292 2049 31 التجريبية التخطيط
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أبعاد االختبار األدائي 
مهارات التفكير فوق 

 المعرفي
 المتوسط ن المجموعة

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 4 10922 4 31 الضابطة

 المراقبة
94002 102 01003 31 التجريبية

3 
42 1010 

 10224 409 31 الضابطة

 التقويم
04039 10442 2023 31 التجريبية

2 
42 1010 

 102 3029 31 الضابطة

 الدرجة الكلية لالختبار
32004 00120 94033 31 التجريبية

4 
42 1010 

 00339 04019 31 الضابطة

 من الجدول السابق يتضح أنه:
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار      

 -2427)المتوسط األكبر=لصالح المجموعة التجريبية  بعدي امهارات التفكير فوق المعرفي لاألدائي 
( 320044 -040392 -940023 -020924)حيث جاءت قيم "ت" تساوي  ,(82433 -6463 -00403

        .1010وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
(  بين متوسطي درجات 0402عند مستوى ) يوجد فرق دال إحصائيًا " رابعومن ثم نقبل الفرض ال 

لمهارات التفكير فوق  األدائيتبار تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالخ
 المعرفي  لصالح المجموعة التجريبية".

 

لمهارات التفكير فوق المعرفي لدى  الجانب األدائينموذج وودز  في تنمية حساب حجم تأثير  
 تالميذ الصف األول اإلعدادي. 

لمهارات التفكير فوق  األدائيالجانب التجريبية )نموذج وودز( في تنمية  المعالجة تأثير قوة لبيان     
 :اآلتي الجدول يوضحه كما وذلك, (η2التأثير ) حجم تم حساب المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

 
 (91)   جدول

لمهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول  الجانب األدائيتأثير نموذج وودز في تنمية  حجم
 اإلعدادي

 
 
 
 
 

لمهارات التفكير  الجانب األدائي يتضح من الجدول السابق أن حجم تأثير )نموذج وودز( في تنمية
 (1022 -1022)فوق المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي كبير؛ حيث تراوحت قيم حجم التأثير بين 

 

 األدائيمهارات الجانب 
 لتفكير فوق المعرفيل

 حجم التأثير (η2 قيمة )

 كبير 10299 التخطيط

 كبير 10221 المراقبة

 كبير 10229 التقويم

 كبير 10220 الدرجة الكلية لالختبار
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لمهارات التفكير فوق المعرفي لدى تالميذ الصف  الجانب األدائيوتُرجع الباحثة هذا التحسن في 
 األول اإلعدادي إلى: 

 

استخدام نموذج وودز ساعد التالميذ على التنبؤ بالنتائج المتوقعة من حدوث بعض الظاهرات  

 مدى تقييم, كذلك وكفايتها النتائج دقة على والحكمالجغرافية, والخروج باستنتاجات علمية دقيقة, 

 المستخدمة في جمع المعلومات والبيانات.  المتنوعة األدوات والمصادر مالءمة

من كيفية الربط بين معلوماتهم السابقة وما اكتسبوه من معلومات جديدة,  ن التالميذمك   نموذج وودز 

 .المعرفي فوقمهارات التفكير األدائي لوهذا كله ساعد التالميذ على اكتساب الجانب  

 (9102وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )العنزي , 

فرصة لتسجيل مالحظاتهم بحرية, كذلك إبداء آرائهم حول األنشطة والمهام الأتاحت الباحثة للتالميذ  

المكلفين بها, واقتراح موضوعات وأفكار جديدة يودون مناقشتها أو بحثها, وهذه البيئة من العمل 

 والتعلم الحر قد ساعدت على تنمية مهارات التفكير العليا لديهم كمهارات التفكير وراء المعرفي.   

ودز جعل التلميذ هو محور العملية التعليمية؛ مما ساعده على التخطيط, وتنفيذ األنشطة نموذج و 

واألعمال المختلفة وتقييم النتائج التي توصل إليها نتيجة تنفيذ هذه األنشطة, وذلك من خالل جو من 

د على العمل التعاوني االجتماعي الذي سمح بالمناقشة والحوار وتبادل األفكار واآلراء مما ساع

 تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لديهم. 

 

 الرابع للبحث.وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال 

 

 ً  :خامساختبار صحة الفرض ال -خامسا

( 1014)≥يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى والذي نص على:  ,للبحث الختبار صحة الفرض الخامس

متكامل( في  -أيسر -التجريبية حسب نمط التعلم )أيمنبين متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة 

 التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي.

 تالميذلمعرفة داللة الفرق بين متوسطات رتب درجات  "كروكسال والس "اختبار قامت الباحثة باستخدام
التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي  فيمتكامل(  -أيسر -م )أيمنالتعلالمجموعة التجريبية حسب نمط 

", ويوضح الجدول SPSSلمهارات التفكير فوق المعرفي, وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية "
 :تالميذالدرجات  رتب متوسطات بين للفرق اإلحصائية وداللتها 9قيمة كا اآلتي

 ( 90 ) جدول
المجموعة التجريبية حسب نمط  تالميذمتوسطات رتب درجات  بين للفرق اإلحصائية وداللتها 9قيمة كا
 التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي فيمتكامل(  -أيسر -م )أيمنالتعل

أبعاد االختبار المعرفي 
مهارات التفكير فوق ل

 المعرفي

 8قيمة كا متوسط الرتب ن مأنماط التعل
مستوى 

 الداللة

 المعرفة التقريرية
 07427 08 أيمن

04003 
غير دالة 

عند   03423 7 أيسر
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 0402 06 00 متكامل

 المعرفة اإلجرائية

 07407 08 أيمن

04027 

غير دالة 

عند 

0402 

 .0346 7 أيسر

 0.426 00 متكامل

 المعرفة الشرطية

 06492 08 أيمن

04697 

غير دالة 

عند 

0402 

 0.472 7 أيسر

 0.42 00 متكامل

 الدرجة الكلية

 .0740 08 أيمن

04672 

غير دالة 

عند 

0402 

 0.432 7 أيسر

 0.426 00 متكامل

, مما يشير 1014عند مستوى داللة  حصائي ادالة إغير  "9قيم "كاأن يتضح من نتائج الجدول السابق:      
 -أيسر -م )أيمنالتعلالمجموعة التجريبية حسب نمط  تالميذلعدم وجود فروق بين متوسطات رتب درجات 

 , لذا تتضح فاعليةالتطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمهارات التفكير فوق المعرفي فيمتكامل( 
 م الثالثة.كير فوق المعرفي لدى أنماط التعلتنمية الجوانب المعرفية لمهارات التف في نموذج وودز

 

 

وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن هذه العالقة اإلحصائية التفاعلية بين تنمية الجانب المعرفي لمهارات 

الثالثة: ط التعلم انمأباستخدام نموذج وودز لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي التفكير فوق المعرفي 

يميلون إلى  :منها أنهم ,يتسمون بعدد من الخصائص األيمن إلى أن ذوي النمط واأليسر, والمتكامل األيمن,

 ,قدرتهم العالية على تذكر الصورباإلضافة إلى والتنبؤ, والتعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد,  ,التخيل

باإلضافة إلى تفضيلهم  ومالحظة وتأمل ما تعرضه من أفكار, والتفكير في هذه الصور, ,ل البصريةواألشكا

كما حقق ذوي النمط األيسر  والمعلومات, وتركيب األفكار للخروج باستنتاجات معينة, ,لتلخيص األفكار

يقرأون يحللون األفكار, نتيجة فعالة في الجانب المعرفي للتفكير فوق المعرفي والذين يتسمون بأنهم: 

ولعل هذا , األرقام واألسماء والتواريخ يسترجعون ويقومون بتنظيمه, ,يستمعون للشرح اللفظيالتفاصيل, 

واألشكال, وإعطاء  ,وودز من حيث التنبؤ, ومالحظة الظاهراتمراحل وإجراءات نموذج  ما تناولته

لتالميذ أثناء , وهذا ما الحظته الباحثة على تحركات اةقنعة بناء على نتائج علمية صحيحتفسيرات منطقية م

تنفيذ الدروس وفق ا لنموذج وودز, فقد كان التالميذ حريصين على تأمل الظاهرات وتحليل األفكار 

المطروحة, كذلك الخروج باستنتاجات منطقية, وهناك من اتسم بقدرته على طرح تنبؤات وتفسيرات مقنعة 

متها الباحثة, كذلك هناك من كان يفضل , كذلك اهتم البعض من التالميذ بالعرض اللفظي للمعلومات التي قد

 ا مفضال  لديهم في اكتساب ومعالجة المعلومات المختلفة. العروض والصور البصرية التي تعد نمط  

أي أن نموذج وودز أثبت فاعلية كبيرة في تنمية الجانب المعرفي لدى التالميذ وهذا يتفق مع نتيجة دراسة 

 (.9104)السعدي و (,9114العبيدي )كل من 

يوجد فرق  للبحث, كما أننا نرفض الفرض الخامس للبحث, حيث ال وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الخامس

( بين متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية حسب نمط 1014)≥دال إحصائي ا عند مستوى 

 لمهارات التفكير فوق المعرفي.متكامل( في التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي  -أيسر -التعلم )أيمن
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 ً  اختبار صحة الفرض السادس: -سادسا

يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى الختبار صحة الفرض السادس للبحث, والذي نص على: 

 -أيسر -( بين متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية حسب نمط التعلم )أيمن1014)≥

 الختبار الجانب األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي.متكامل( في التطبيق البعدي 

لمعرفة داللة الفرق بين متوسطات رتب درجات تالميذ ؛ "اختبار" كروكسال والس قامت الباحثة باستخدام
متكامل( في التطبيق البعدي الختبار الجانب األدائي  -أيسر -المجموعة التجريبية حسب نمط التعلم )أيمن

", ويوضح الجدول SPSSفوق المعرفي, وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية " لمهارات التفكير
 التالميذ:درجات  رتب متوسطات بين للفرق اإلحصائية وداللتها 9اآلتي قيمة كا

 ( 99)  جدول
متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية حسب نمط  بين للفرق اإلحصائية وداللتها 9قيمة كا
 متكامل( في التطبيق البعدي الختبار الجانب األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي -أيسر -)أيمنالتعلم 

أبعاد االختبار األدائي 
لمهارات التفكير فوق 

 المعرفي

 8قيمة كا متوسط الرتب ن أنماط التعلم
مستوى 

 الداللة

 التخطيط

 07 08 أيمن

04870 

غير دالة 

عند 

0402 

 06480 7 أيسر

 034.0 00 متكامل

 المراقبة

 06477 08 أيمن

04206 

غير دالة 

عند 

0402 

 0242 7 أيسر

 0.433 00 متكامل

 التقويم

 06422 08 أيمن

04387 

غير دالة 

عند 

0402 

 0.479 7 أيسر

 0.433 00 متكامل

 الدرجة الكلية

 02492 08 أيمن

04060 

غير دالة 

عند 

0402 

 02432 7 أيسر

 02 00 متكامل

, مما يشير 1014دالة احصائيا  عند مستوى داللة غير  "9قيم "كاأن يتضح من نتائج الجدول السابق:      
 -أيسر -لعدم وجود فروق بين متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية حسب نمط التعلم )أيمن

, لذا تتضح فاعلية نموذج لمهارات التفكير فوق المعرفيمتكامل( في التطبيق البعدي الختبار الجانب األدائي 
 تنمية الجوانب األدائية لمهارات التفكير فوق المعرفي لدى أنماط التعلم الثالثة. فيوودز 

 

وترجع الباحثة هذه النتيجة في وجود عالقة إحصائية تفاعلية بين تنمية الجانب األدائي لمهارات التفكير فوق 

أن  إلى ذوي أنماط التعلم الثالثة: األيمن, واأليسر, والمتكامل الصف األول اإلعدادي المعرفي لدى تالميذ

والقيام بها, وبالتالي هم  ,ثم محاولة تجريبها ,مشاهدة األشياءذوي نمط التعلم األيمن من بين خصائصهم: 

يراقبون ما تعلموه جيدا  ويتعرفون على األخطاء التي يقعون فيها أثناء التنفيذ, ويسعون لتصحيح هذه 
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لتوضيح  ؛والوصول باألداء إلى المستوى المطلوب, كما أنهم يهتمون بتنظيم األشياء واألفكار ,األخطاء

كذلك عدم خيال في التخطيط, والمرونة في تعديل هذه الخطط, وتفسيرها, كما أنهم يميلون إلى ال ,العالقات

وهذا يتالءم مع مهارات التفكير فوق المعرفي: وتقييم جميع طرق الحل الممكنة,  ,الثبات في التجريب

الضبط  التعلم عن طريق التجريب, :بـكما أن ذوي النمط األيسر يتسمون التخطيط, والمراقبة, والتقويم, 

جريب, البحث عما هو حقيقي وأكيد, تنظيم األشياء في تسلسل زمني, التخطيط الواقعي, والنظام في الت

وبالتالي كان لديهم قدرة عالية على  التحقق من صحة األشياء واألفكار,معرفة ما يجب عليهم عمله, 

ا  كلهوهذا التخطيط الجيد للتعلم وتنظيم ومراقبة هذا التعلم, ثم تقويم فاعلية إجراءات التعلم,  يقدم لنا تفسير 

ا ل على الدرجات  واأليسر والمتكامل ط التعلم األيمنانمأذوي  حصول تالميذ المجموعة التجريبيةواضح 

  .في االختبار األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي األعلى

الذي لم مهارات الجانب األدائي للتفكير فوق المعرفي وأي أن نموذج وودز ذو فاعلية كبيرة في تنمية 
 تكشف عنه أي  من الدراسات السابقة.

دال  للبحث, ونرفض الفرض السادس للبحث, حيث ال يوجد فرق ذلك تمت اإلجابة عن السؤال السادسوب

( بين متوسطات رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية حسب نمط التعلم 1014)≥إحصائي ا عند مستوى 

 البعدي الختبار الجانب األدائي لمهارات التفكير فوق المعرفي.متكامل( في التطبيق  -أيسر -)أيمن

مهارات التفكير فوق الجانب األدائي لوبذلك تؤكد هذه النتيجة اإلحصائية فاعلية نموذج وودز في تنمية 

 المعرفي لدى التالميذ ذوي أنماط التعلم المختلفة ) أيمن, أيسر, متكامل(.

 

 التوصيات: 

تعمل على تنمية  ,االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية مواقف وأنشطة متنوعةتضمين كتب الدراسات  -

 مهارات التفكير فوق المعرفي لدى التالميذ.

الدراسات  قرراستخدام نموذج وودز في تدريس مأثناء الخدمة على في تدريب المعلمين  -

 االجتماعية.

الدراسات االجتماعية  ر فوق المعرفي من جانب معلمي ضرورة التركيز على تنمية مهارات التفكي -

 أثناء عمليتي التخطيط والتنفيذ للدرس. في وذلك 

عقد ندوات وورش عمل لتطوير مهارات التفكير فوق المعرفي لدى الطالب والمعلمين في المراحل  -

 التعليمية المختلفة. 

االستراتيجيات والنماذج التدريسية الحديثة ومنها إعداد وزارة التربية والتعليم أدلة معلم تتضمن  -

نموذج وودز يوزع على المعلمين, ويوضع في مكتبة المدرسة يسترشد به معلم الدراسات 

 االجتماعية في مختلف المراحل التعليمية.

 ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ داخل غرفة الصف في ضوء أنماط تعلمهم. -

 

 :البحوث المقترحة

 

للمفاهيم ء يية لتعديل الفهم الخاطالدراسات االجتماع قرراستخدام نموذج وودز في تدريس م -

 المرحلة اإلعدادية.  لدى تالميذالجغرافية والتاريخية 
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 الجغرافيا.  قرردى طالب المرحلة الثانوية في مفاعلية نموذج وودز في تنمية التفكير اإلبداعي ل -

الجغرافيا  قررفي م المرحلة الثانوية عادات العقل لدى طالبية فاعلية نموذج وودز في تنم -

 واتجاههم نحوه.

المرحلة اإلعدادية وتنمية مهارات التفكير  ط التعلم لدى تالميذأثر التفاعل بين نموذج وودز ونم -

 االبتكاري لديهم.
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 المراجع

 المراجع العربية: -أوالً 

(. أثر استخدام استراتيجيتين قائمتين على النظرية البنائية في تدريس 9103أبو العال, هالة سعيد . )
مجلة كلية االقتصاد المنزلي على التحصيل الدراسي والقدرة على اتخاذ القرار لطالبات المرحلة اإلعدادية. 

 .399 -943(, ص ص 4, العدد ) 93, المجلد التربية. جامعة اإلسكندرية
 

(. فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج عبر البالك بورد في تنمية 9102أبو العينين, يسري عطية. ) 

المجلة مهارات إنتاج البرامج اإللكترونية وأنماط التعلم والتفكير واالتجاه نحوها لدى طالبات كلية التربية. 

 .302  -949ص ص  , ديسمبر,42, المجلد التربوية. كلية التربية. جامعة سوهاج

 

فعالية برنامج مقترح قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية (. 9112أبو الغيط, إيمان علي. )

. مهارات األداء التدريسي والتفكير الناقد واتخاذ القرار لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلي

 ة األزهر. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية, جامع

 

. عمان: دار المسيرة للنشر تعليم التفكير النظرية والتطبيق (.9101ونوفل, محمد بكر. )  ,أبو جادو, صالح

 والتوزيع. 

 

أثر استخدام نموذج وودز في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير  الناقد لدى (. 9102أبو جلنبو, صفاء خليل. )

. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية, الجامعة م العامةطالبات الصف السادس األساسي في العلو

 اإلسالمية بغزة. 

 
 (. القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية. 2)ط. علم النفس التربوي.(. 9111أبو حطب, فؤاد, وصادق, آمال. )

 تنمية في وأثرها تدريس الجغرافيا في المعرفي فوق التفكير استراتيجيات(. 9109أحمد, أحمد زارع. ) 

مجلة كلية التربية. جامعة اإلعدادية.  المرحلة تالميذ لدى اإليجابي الجغرافية والتفكير والمهارات التحصيل

 .224 -244, أبريل, ص ص (9), العدد 93, المجلد أسيوط

 

 . الدمام: مكتبة المتنبي.علم النفس التربوي(. 9112أحمد, محسن محمد .) 

 

 طالب تحصيل في وودز أنموذج استخدام أثر(. 9101, ومصطفى, رضوان محمد . )جوهر أمين, أحمد

 جامعة .األساسية التربية كلية أبحاث   مجلة الناقد. تفكيرهم وتنمية الفيزياء مادة في العلمي الخامس الصف

 .92 -40(, ص ص 4, العدد )01موصل, المجلد ال

 

. عمان: دار التفكير: دراسة نفسية تفسيرية(. 9103الجابري, كاظم كريم, والعامري, ماهر محمد. ) 

 الشروق للنشر والتوزيع. 
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 الخامس الصف تالمذة تحصيل في وودز أنموذج وفق التدريس أثر(. 9110الدايني, بتول محمد. ) 

 .العراق ,ديالي جامعة المعلمين, كلية منشورة. غير رسالة ماجستير العامة. العلوم في االبتدائي

 

ذج               نمو وتطويرها باستخدام المناهج بناء مقرر تدريس فاعلية(. 9102الدوسري, علي بن طارد. ) 

(Woods  )فيصل.  بن عبدالرحمن اإلمام جامعة لدى طالب اإلنجاز ودافعية األكاديمي التحصيل في

 (, يونيو. 20, العدد )رسالة التربية وعلم النفس مجلةالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. 

 

 التفكير لمهارات الجامعات األردنية في العليا الدراسات طلبة امتالك درجة(. 9109الديلمي, طه علي ) 

, العدد 0, المجلد جامعة األزهرمجلة كلية التربية. نظرهم ونظر أساتذتهم.  وجهة من المعرفي فوق

 .494 -411(, ص ص 092)

 

 تنمية على التاريخ تدريس في الذاتي التساؤل استراتيجية فاعلية(. 9112الجزار, نجفة وبدوي, عاطف. ) 
الجمعية التربوية للدراسات  .الثانوي االول الصف لدى طالب المعرفة وراء ما ومهارات التاريخي الفهم

 (, يناير. 2العدد)  , االجتماعية
 
 
 

(. درجة امتالك طلبة كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك لمهارات 9109الحويطي, عواد بن عمار. ) 

(, مارس, ص ص 49, العدد )مجلة دراسات لجامعة عمار ثليجي األغوار. الجزائرالتفكير فوق المعرفي. 

20-  22 . 

 
الفيزياء باستخدام نموذج وودز في تحصيل الطلبة واتجاهاتهم أثر تدريس (. 9102الحربي, بيان محمد. )

 . رسالة ماجستير. كلية العلوم التربوية, جامعة آل البيت, األردن. نحو الفيزياء في المرحلة األساسية العليا

 

(. العالقة بين مستويات تجهيز المعلومات أنماط التعلم لدى طالب 9104الحويجي, خليل بن إبراهيم. ) 

(, 44, العدد )مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. 

 .21 -42الجزء األول, يناير, ص ص  

 

أنموذج وودز في تحصيل مادة العلوم العامة وتنمية المهارات العقلية أثر (. 9119الحيدري, محمد حافظ. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية, جامعة بغداد. لدى طالب الصف األول المتوسط 

 (.002, العدد )مجلة كلية التربية(. مضامين الفلسفة البنائية . 0222الخليلي, خليل يوسف. ) 
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 تحصيل في البنائي المنحى على قائمتين تدريسيتين استراتيجيتين أثر(. 9119العزيز. ) الخوالدة, سالم عبد

 .التربوية للبحوث المنارة مجلة .نحوها واتجاهاتهم األحياء مادة في العلمي الثانوي األول الصف طالب

 .414  -344, ص ص  (3) العدد , 03  األردن, المجلد البيت. آل جامعة

 أثر أنموذج وودز في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة واستبقائها (. 9104السعدي, وئام محمد. )
 بية, جامعة بابل, بغداد.. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الترلدى طالبات الصف األول المتوسط

 

 وراء ما مهارات لتنميةالجغرافيا  تدريس في المعرفية التلمذة (. استخدام9104السيد, جمال حسن. ) 
, العدد ) الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةاالبتدائية.  المرحلة تالميذ العلمي لدى واالستدالل المعرفة

 (, مايو.91
 التعليم المدمج فصول في المعرفي فوق التفكير مهارات توظيف مدى(. 9102الشطي, يعقوب يوسف. )

(,  0, العدد )22, المجلد مجلة كلية التربية. جامعة طنطاالكويت.  دولة في المتوسطة المرحلة طلبة لدى

 .32 -0يناير, ص ص 

 
عالقة أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعات إقليم جنوب األردن (. 9112الضمور, محمد مسلم. ) 

سات العليا, . رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الدرابالتحصيل األكاديمي والفاعلية الذاتية األكاديمية

 الجامعة األردنية. 

 

 العام الرابع الصف ل طالباتتحصي في وودز أنموذج استخدام أثر(. 9114العبيدي, إسراء عبد الرحمن. ) 

 .العراق ديالي, جامعة التربية, كلية منشورة. غير رسالة ماجستير .العامة الجغرافية مادة في

 

 . عمان: دار المسيرة.المعرفي: النظرية والتطبيقعلم النفس (. 9114. )يوسف العتوم, عدنان

 

أثر أنموذج وودز في تصحيح المفاهيم الجغرافية ذات الفهم الخاطئ لدى (. 9100العزاوي, ماهر لطيف. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة بغداد.طالب الصف االول المتوسط

 

 االبتكاري التفكير تنمية على العلوم تدريس في وودز نموذج داماستخ فاعلية(. 9104العنزي, فايز سعد. )

 .القرى أم جامعة منشورة, دكتوراه . رسالةعرعر بمدينة المتوسط األول طالب الصف لدى للتعلم والدافعية

 

 عادات تنمية على العلوم تدريس في وودز نموذج استخدام فاعلية(. 9102العنزي, مبارك بن غدير. ) 

. السعودية, مجلة رسالة التربية وعلم النفسالمتوسط.  الثالث الصف تالميذ لدى والتفكير االستداللي العقل

 .002 -041(, ص ص 3العدد )

 

أثر استراتيجيتي التعلم التوليدي وودز في التحصيل وإحداث التغيير المفاهيمي (. 9109القبالن, فايزة. )

. رسالة دكتوراه غير منشورة, لدى طالبات الصف العاشر األساسي لبعض المفاهيم الفيزيائية والتفكير الناقد

 جامعة اليرموك, األردن.
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 الصف طالب تحصيل في وودز أنموذج استخدام أثر(. 9101المعموري, عصام  و الخيالني, رعد. )

ديالى.  جامعة .اإلنسانية للبحوث ديالي مجلة العلمي. وتفكيرهم مادة الفيزياء في المعلمين إعداد معهد الثالث

 .944 -029(, ص ص 42العراق, العدد )

 

 التفكير فوق وتنمية العلوم مادة تحصيل في التبادلي التدريس فعالية(. 9112المرسي, نجاح السعدي. )

 فى النوعي التعليم تطوير - الثالث العلمي المؤتمر اإلعدادية.  المرحلة تالميذ لدى لإلنجاز والدافع المعرفي

 .0012 -0124, ص ص 9, المجلد العربي, كلية التربية النوعية بالمنصورةوالوطن  مصر

 
في تنمية  وأثرها المقروء فهم استراتيجيات وفق الرياضية المسائل حل(. 9102المولى, سليمان أحمد. )

 .939  -901( , ص ص 01,العدد )3, المجلد مجلة األطروحة للعلوم اإلنسانيةالتفكير فوق المعرفي. 

 

 تنمية على المطورة(,  (K. W. L. Nباستراتيجية ) (. أثر التدريس9104الرسول, ايمان مصطفى. )جاه 
الجمعية اإلعدادية.  المرحلة لدى تالميذ التاريخ مادة في الدراسي التحصيل المعرفة وزيادة وراء ما مهارات

 (, مايو. 91العدد)  , التربوية للدراسات االجتماعية
 

 .الجامعي الكتاب العين: دار .وتطبيقات مفاهيم -التفكير تعليم(. 9119جروان, فتحي عبد الرحمن. )

 

 في المتوسط األول الصف طالب تحصيل في وودز أنموذج استخدام فاعلية(. 9112حسن, محمد مهدي. )

 .942-990ص ص  (,01, العدد)  3. المجلد مجلة كلية التربية. جامعة الكوفةالجغرافيا.  مادة مبادئ

(. أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع في إربد 9101رواشدة, إبراهيم,  نوافله, وليد, والعمري, علي. ) 

, المجلد الثامن, العدد الرابع, ص ص المجلة األردنية في العلوم التربويةوأثرها في تحصيلهم في الكيمياء.  

320- 394 . 

 

. القاهرة: عالم ةرؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكر –التفكير تعليم (. 9113زيتون, حسن حسين. )

 الكتب. 

 

 . عمان: دار الشروق. تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية(. 9113سعادة, جودت أحمد. )

 

 بعض تنمية في استراتيجية التكعيب باستخدام الجغرافيا تدريس (. فاعلية9103صبري, عبد الحميد. ) 
الجمعية  .اإلعدادي الثاني طالب الصف لدى والتحصيل المعرفة ما وراء الجغرافيا ومهارات المهارات

 (, سبتمبر. 43العدد)  , التربوية للدراسات االجتماعية
 

أثر تفاعل الخرائط الذهنية ونمط التعلم والتفكير في تنمية مهارات توليد (. 9104طه, عبد الله مهدي. ) 

 ,مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمعلومات وتقييمها في الكيمياء لدى طالب المرحلة الثانوية. 

 . 929 -994(, فبراير, ص ص 42العدد )
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(. بعض المتغيرات المعرفية والال معرفية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم 9114عامر, طارق محمد. )

 والعاديين. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية بكفر الشيخ, جامعة طنطا. 

 

ة في تنمية فعالية استخدام استراتيجيتين من استراتيجيات ما وراء المعرف(. 9100عبد السميع, هبه السيد. )

بعض مهارات فهم المقروء واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في مادة الدراسات 

 . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية, جامعة المنصورة.االجتماعية

 

 زيع.. عمان: دار الثقافة للنشر والتوتعليم التفكير ومهاراته(. 9112عبد العزيز, سعيد. ) 

 

 والتحصيل المعرفي فوق التفكير تنمية في الموجه االكتشاف طريقة أثر(. 9109عبد القادر, خالد. )

, مجلة جامعة النجاح الوطنيةغزة.  بمحافظات األساسي التاسع الصف طلبة لدى الرياضيات الدراسي في

 .9030 -9021(, ص ص 2, العدد )92المجلد 

 

مجلة كلية (. تجهيز المعلومات اللغوية لمستويات التقريب التتابعية, 9110عبد النبي, محمد محمود. ) 

أكتوبر, ص  92 -99, الفترة من التربية فرع الفيوم. المؤتمر العلمي الثالث التربية والثقافة في عالم متغير

 . 919  -229ص 

 

 تنمية في تدريس الجغرافيا في المعرفة وراء ما جياتاستراتي (. فاعلية9100عبد الهادي, شيماء على. ) 
, العدد الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةاالعدادي.  الثاني الصف لدى تالميذ الجغرافي البحث مهارات

 .(, سبتمبر34)
 

, الجمعية المصرية للمعرفة والقراءة(. ما وراء المعرفة المفهوم والداللة. 9111عبيد, وليم تاوضرس. )

 العدد األول.  

 

(. المعرفة وما وراء المعرفة, المفهوم والداللة. المؤتمر العلمي الرابع , 9114ــــــــــــــــــــــــــــ )

 يوليو.  2 -9, الجمعية المصرية لتربويات الرياضياترياضيات التعليم العام في مجتمع المعرفة.  

 

(. الرياض: 9. )ط.التفكير وإثراؤه في المنهج المدرسي مداخل تعليم(. 9113عسر, حسني عبد الباري. ) 

 مكتبة الشقري. 

 التفكير مهارات تنمية في الشامل المعرفي المنظومي النموذج استخدام أثر(. 9102عليمات, أيمن محمد. )

العلوم  -مجلة دراساتاألردن.  في األساسي التاسع الصف طالب لدى الفيزياء في والتحصيل المعرفي فوق

 .423 -442, ص ص 44. األردن, المجلد التربية
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(. مهارات ما وراء المعرفة مدخل إلعادة البناء الذاتي للنجاح في الحياة. 9112كامل, عبد الوهاب محمد. )

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوي الخامس لكلية التربية بكفر الشيخ " دور كليات التربية في التطوير 

 أبريل . 09 -04من " في الفترة والتنمية

 

 . عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.سيكولوجية التعلم الصفي(. 9111قطامي, يوسف؛ وقطامي, نايفة. ) 

(. استخدام نموذج التعلم التوليدي في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية 9112محمد, إيمان حسنين. )

المرحلة االبتدائية. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية, المرتبطة بالمادة والمغناطيسية لدى تالميذ 

 جامعة المنصورة.

فعالية نموذج مقترح للبحث اإلجرائي في تدريس مقرر الجغرافيا (. 9102محمد, ضاحي عبد الحميد. ) 

ورة. .  رسالة ماجستير غير منشعلى تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طالب المرحلة الثانوية

 كلية التربية, جامعة المنصورة. 

 

(. فاعلية برنامج قائم على نادي الغابة في تنمية مهارات التفكير فوق 9109محمود, صالح محمد. )

(, 9, العدد )3, المجلد مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحثالمعرفي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي. 

 . 94  -0فبراير, ص ص 

 , المنصورة: عامر للطباعة والنشر. تقنين مقياس أنماط التعلم والتفكير(. 0222حمد. )مراد, صالح أ
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