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  * سليمان أمحد القادريد. 

                    
  ا���ص

  
فـي  الميتـامعرفي، لمهـارات التفكيـر معلمي العلـوم ممارسة مستوى هدف هذا البحث إلى تحديد

 باختالف مستوى خبرتهم التدريسية لذلك، تدريس المفاهيم العلمية، وبيان مدى اختالف تقديراتهم
  ونوعهم االجتماعي.

) فقـرة، بعـد أن 26ولتحقيق ذلك تّم إعداد استبانٍة لهذه الغاية تألفت في صورتها النهائيـة مـن ( 
ــة مجــاالٍت هــي: التخطــيط ، والضــبط ، تــم التأكــد مــن صــد قها وثباتهــا، وتوزعــت الفقــرات فــي ثالث

) معلمـاً ومعلمـة للعلـوم 142والتقويم. طبقت االستبانة على عينة البحـث المتاحـة التـي تألفـت مـن (
م. وتــّم تحليــل بيانــات 2010/2011فــي محافظــة عمــان خــالل الفصــل األول مــن العــام الدراســي 

يـــات اإلحصـــائية التـــي تناســـب طبيعـــة البحـــث، منهـــا المتوســـطات الحســـابية البحـــث باســـتخدام التقن
  واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثنائي.

أظهرت نتائج البحث إّن تقديرات عينة البحث لمستوى ممارستهم لمهارات التفكير المعرفي في 
النتــائج أن مســتوى  تدريســهم للمفــاهيم العلميــة بشــكل إجمــالي هــو بمســتوى متوســط. كمــا أظهــرت

) 12) مهــارة تفكيــر ميتــامعرفي هـــو بمســتوى تقــدير متوســط ، وأن مســتوى ممارســـة (14ممارســة (
مهارة تفكير ميتامعرفي هو بمستوى مرتفع لدى عينة البحث، كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة 

دريس المفـاهيم إحصائيًا في متوسطات تقدير عينة البحث لمستوى ممارستهم لتلك المهارات فـي تـ
العلمية، ترجع إلى اخـتالف مسـتوى خبـرتهم التدريسـية أو إلـى نـوعهم االجتمـاعي أو إلـى تفاعلهمـا،  
كمـــا أظهــــرت نتــــائج البحــــث وجــــود جملــــة مــــن المعيقــــات لمســــتوى ممارســــتهم لمهــــارات التفكيــــر 

التوصــيات  الميتـامعرفي فــي تـدريس المفــاهيم العلميـة، وفــي ضــوء هـذه النتــائج تـّم التقــدم بجملـة مــن
  ذات العالقة.

  : مهارات التفكير الميتامعرفي، المفاهيم العلمية، معلمو العلوم.الكلمات المفتاحية
  
  .األردن -جامعة آل البيت-كلية العلوم الرتبوية  –قسم املناهج والتدريس -أستاذ مشارك  *
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  المقدمة واإلطار النظري -1
مليتامعرفة، إال أا تشري بشكٍل عام إىل وعي على الرغم من تعدد التعريفات املقدمة ملفهوم ا 
من خالل مراقبته لعمليات تفكريه ، ولقدراته على فهم وضبط ومعاجلة عملياته املعرفية الفرد ملعرفته

وتنظيمها، والوعي باخلطوات واالسرتاتيجيات اليت يتخذها حلل املشكالت اليت تواجهه 
)Dirakes,1985; Fisher,1998( .  

  تامعرفة من فئاٍت ثالث هي: وتتألف املي

  املتمثلة يف وعي الفرد لنظم ذاكرته ومستوى فعاليتها.  الذاكرة الميتامعرفية -

املتثمل يف قدرة الفرد على مراقبة درجة فهمه للمعلومات اليت تصله،  الفهم الميتامعرفي -
ت وعلى متييز نقاط اإلخفاق اليت وقع فيها، واالسرتاتيجيات اليت استخدمها يف حاال

  اإلخفاق. 

الذايت املتمثلة يف قدرة الفرد على تعديل عمليات تعّلمه استجابة إلدراكه  مهارات التنظيم -
  لعمليات التغذية الراجعة اليت تصله عن موضوع التعلم اجلديد

)Harris&Pressley,1991;Najar,1998.(  

  ويرتبط مفهوم امليتامعرفة بثالثة صنوف من السلوك العقلي:

  تصل مبعرفة الفرد ملدى دقته يف وصف تفكريه. أوهلما: ي 

  ثانيهما: يتصل مبدى متابعته ملا يقوم به عند انشغاله بعمل عقلي. 

  ثالثهما: يتصل مبعتقدات الفرد املتعلقة بفكره، ومدى تأثري تلك املعتقدات يف طريقة تفكريه. 

واجلهد، وفهم املوقف الذي مير  وهذا يشري إىل أن ملفهوم امليتامعرفة دورًا مهمًا يف إدارة الوقت
 (Campione,1983 به الفرد، ويف القرارات اليت يتخذها، من خالل التخطيط واملتابعة والرقابة 

&Brown, Bransford , Ferrara ،2001؛ عبيد (. 
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أّما يف جمال التدريس فتتضمن مهارات التفكري امليتامعريف وعي الفرد لعمليات التدريس الرئيسة 
، من خالل مراقبة التقدم ) Ertmer & Newby,1996(التخطيط والتنفيذ والتقومي  الثالث:

احلاصل يف التعلم، وتصويب األخطاء، وحتليل فعالية اسرتاتيجيات التعلم، وتغيري السلوك التعليمي 
; Winn, & Snyder,1996واالسرتاتيجيات املتبعة يف التدريس عند احلاجة لذلك (

(Ridley, Schutz, Glanz, & Weinstein,1992.  حتسني امليتامعرفة يف تسهم وهلذا
)، مبا فيها تطوير Adey& Shayer, 1993; Harris&Pressley,1991عملّية التعلم (

  ). Fisher,1998مهارات اختاذ القرارات يف خمتلف نواحي احلياة اليومية (

يتامعريف يعد ) على أن التفكري املFisher,1988;Najar,1998ويؤكد بعض الباحثني (
العنصر الرئيس يف حدوث التعلم الفّعال، انطالقًا من أن التفكري امليتامعريف يساعد املتعلمني على حتقيق 

)، املتمثل يف فهم حمتوى التعلم ومنهجياته وكيفية حدوثه؛ من meta-learningالتعلم امليتامعريف (
 ,Pressley, Borkowski& Schneider) وعي عايل املستوى لعمليات التعلم املختلفةخالل 

وهذا يؤكد ضرورة اهتمام املعلمني مبساعدة الطلبة على تطوير وعيهم امليتامعريف من خالل  . (1987
) اليت تثري التفكري  Meta-teaching strategiesتوظيف اسرتاتيجيات التدريس امليتامعرفية (  

  علمية.امليتامعريف لدى املتعلمني يف أثناء تعلم املفاهيم ال

)  (Pramling,1988يشري براملنجونظراً ألمهية مهارات التفكري امليتامعريف يف تطوير األداء؛   
إىل أن تركيز التعليم جيب أال يقتصر على تطوير املهارات املعرفية وحسب أي على التفكري املعريف، بل 

) هذه العملية Pramling,1988ينبغي أن يركز على التفكري امليتامعريف للتعلم، وقد قسم براملنج (
  إىل ثالث مراحل هي: 

): وتتمثل يف الرتكيز على cognitive description CD( مرحلة الوصف املعريف -
  ما يفكر به املتعلم. 

): وتتمثل يف الرتكيز على cognitive extension CEومرحلة التوسع املعريف( -
  حتفيز التفكري. 

: وتتمثل يف MT) (metacognitive thinking)ومرحلة التفكري امليتامعريف ( -
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  الرتكيز على وعي املتعلم لتفكريه.

يتضح مما تقدم أّن مهارات التفكري امليتامعريف تعّد من املهارات األساسية يف تدريس املفاهيم   
العلمية؛ لقدرا على توعية املعلمني مبمارسام التدريسية، إذ أا تساعدهم على وعي العمليات اليت 

ن ا يف أثناء ختطيطهم لتدريس املفاهيم العلمية، ويف أثناء تدريسهم هلا ويف تقومي تدريسهم هلا. يقومو 
وهذا يقتضي من املهتمني بتطوير تدريس املفاهيم العلمية االهتمام مبهارات التفكري امليتامعرفية؛ لضمان 

اقع احلال تشري إىل عكس ذلك، سالمة املمارسات التدريسية لتلك املفاهيم، ولكن املؤشرات املتصلة بو 
إذ يلحظ ضعف الرتكيز على تلك املهارات، سواء أكان ذلك يف برامج اإلعداد اجلامعي أو يف الدورات 
التدريبية اليت تعقد ملعلمي العلوم يف أثناء اخلدمة؛ وهلذا تشيع لديهم طرق تدريس تقليدية يف تدريسهم 

  ).2011؛ حسنني، 2011للمفاهيم العلمية ( طنوس، 

أمهية يف ضوء التغريات العلمية والتكنولوجية احلاصلة يف الوقت احلاضر اليت ويزداد هذا املوضوع   
تتطلب تطوير التعليم مبختلف مراحله، دف إعداد الفرد القادر على التفكري العلمي السليم، وعلى 

يتامعرفة توظيف كل تعلم يف حياته من أجل االنتقال من مرحلة املعرفة إىل مرحلة امل
Metacognition   املتمثلة يف التفكري والتأمل يف املعرفة، والتعمق يف فهمها وتفسريها واكتشاف

أبعادها الظاهرة، واالستدالل على أبعادها الكامنة من خالل منظومة حية من البحث والتقصي (عبيد، 
ط التدريس الفّعال، الذي )، وهذا يتطلب نقل منط تدريس املفاهيم العلمية من التقليدي إىل من2001

يوّظف مهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية لرفع مستوى وعي معلمي العلوم ملمارسام 
)، وأكثر متعة  (Blakey& Spence,1990التدريسية، وجعل عملية التدريس أكثر دينامية وحيوية

  ).1998وفائدة للطلبة (  فونتني وفوسكو، 

االهتمام بإدماج مهارات التفكري امليتامعريف يف التدريس؛ واستقطبت تلك املهارات  هلذا تنامى
 Metcalfe  &Shimamura؛  Osman & Hannafin, 1992( اهتماماً حبثياً ملحوظاً 

,1996 .(  
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  الدراسات السابقة -2

ى ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة املتعلقة ذا املوضوع، مل يعثر الباحث إال عل -
دراسة واحدة تتصل مباشرة مبهارات التفكري امليتامعريف للمعلمني وعالقتها مبستوى خربم 
التدريسية، ولكن لوحظ وجود العديد من الدراسات اليت أجريت للكشف عن فعالية 
اسرتاتيجيات التدريس امليتامعرفية يف التحصيل وحل املشكلة واالجتاهات العلمية لدى 

  رق التدريس التقليدية. املتعلمني مقارنة بط
أما الدراسة املتعلقة مبهارات التفكري امليتامعريف لدى املعلمني، فقد أجراها كوبر وستيوارت  -

(Cooper & Stewart,2006)     هدفت إىل حتديد ما إذا كانت املهارات و
ف امليتامعرفية للمعلمني تزداد بازدياد العمر أو مستوى اخلربة التدريسية، أو أا ختتل

باختالف نوعهم االجتماعي (ذكور، إناث). طبقت الدراسة على متطوعني، منهم 
) من طلبة ماجستري تربية يف 123) معلمًا قبل اخلدمة ختصصهم الرئيس تربية، و(91(

يف الواليات املتحدة األمريكية، معظمهم معلمني ذوي خربة  )Utahجامعة يوتاه (
التنظيم امليتامعريف لدى عينة الدراسة يعزى أظهرت النتائج وجود فروق يف تدريسية. 

للخربة التدريسية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مهارات التفكري 
  امليتامعرفية، تعزى ملستوى خربم التدريسية أو إىل نوعهم االجتماعي ( الذكور، اإلناث).

 ى الطلبة، دراسة سوانسونومن الدراسات املتعلقة باملهارات امليتامعرفية لد -
)Swanson,1990 اليت هدفت إىل املقارنة بني الطلبة من ذوي االستعداد والقدرات (

والطلبة من ذوي االستعداد والقدرات امليتامعرفية املنخفضة يف امتالكهم  ،امليتامعرفية املرتفعة
ة الدراسة للقدرات االستكشافية واالسرتاتيجيات الالزمة حلل املشكلة، وتكونت عين

) طالبًا وطالبة من طلبة الصفني الرابع واخلامس، وأشارت نتائج دراسته إىل أن 65من(
القدرات امليتامعرفية تؤثر إجيابيًا يف أداء الفرد يف حل املشكلة، وأن الطلبة من ذوي 
 االستعداد املرتفع والقدرات امليتامعرفية املرتفعة ميتلكون قدرات استكشافية واسرتاتيجيات

  أكثر فاعلية يف حل املشكالت من الطلبة ذوي االستعداد والقدرات امليتامعرفية املنخفضة.

) اليت هدفت إىل استقصاء أثر النمط املعريف(اعتمادي 1993ودراسة رواشدة( -
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اال/مستقل اال) وأثر بعض اسرتاتيجيات التعلم فوق املعرفية(رسم خريطة املفهوم، 
لم طلبة الصف الثامن األساسي للمعرفة العلمية ويف مستوى ) يف تعVوالكشاف املعريف

) 182اكتسام للمفاهيم وتفسري الظواهر وحل املشكلة، وتكونت عينة الدراسة من(
تفوق طلبة الصف الثامن  طالبًا وطالبة يف مدارس إربد احلكومية، وأظهرت نتائج الدراسة

لى الطلبة من ذوي النمط املعتمد؛ من النمط املستقل يف تعلم املفاهيم وحل املشكلة ع
تفوق اسرتاتيجية التعلم  وتكافئاً يف مستوى اكتساب املفاهيم، كما أظهرت نتائج الدراسة

فوق املعريف(الكشاف املعريف) على الطريقة التقليدية مبستوى تفسري الظواهر، وكذلك 
بة الصف الثامن تفوق اسرتاتيجية التعلم فوق املعريف(رسم خارطة املفهوم) يف تعلم طل

األساسي مبستوى اكتساب املفاهيم، وتفسري الظواهر وحل املشكالت على الطريقة 
  التقليدية.

) اليت هدفت إىل املقارنة بني أثر استخدام اسرتاتيجيات اإلدراك 1995ودراسة رضوان( -
ت الفوق معريف وطريقة العرض ألوزبل يف قدرة الطلبة على تعميم املفاهيم العلمية، وتكون

) طالبًا من الصف السابع دّرسوا وحدة الضغط من كتاب العلوم 126عينة الدراسة من(
للصف السابع، وأشارت نتائج دراسته إىل تفوق الطلبة الذين دّرسوا باستخدام 

  اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعريف على الطلبة الذين درسوا بطريقة العرض ألوزبل.

ت إىل تقصي أثر طريقة التدريس املعرفية وفوق ) دراسة هدف1995كما أجرت اخلطيب( -
املعرفية يف حتصيل طالبات الصف السابع األساسي للمعرفة الرياضية، وتكونت عينة 

) طالبه، وتوصلت الدراسة إىل تفوق طريقة التدريس فوق املعرفية واملعرفية 24الدراسة من(
عرفية وفوق املعرفية للطلبة على الطريقة التقليدية، كما أظهرت تفوق طريقيت التدريس امل

  ذوي التحصيل املنخفض واملرتفع.

) دراسة هدفت إىل تقصي أثر طريقة التدريس املعريف وفوق 1997وأجرى عطا اهللا( -
املعريف لطلبة املرحلة األساسية يف تفكريهم العلمي وحتصيلهم للمفاهيم العلمية مقارنة بأثر 

) طالبة من طلبة 682) طالبًا و(474ن(الطريقة التقليدية، تكونت عينة الدراسة م
الصف اخلامس األساسي يف مدارس وكالة الغوث يف حمافظة الزرقاء باألردن، وأظهرت 
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نتائج الدراسة تفوق طريقيت التدريس املعريف والفوق معريف على الطريقة التقليدية، وذلك 
وق الطلبة من ذوي يف حتصيل املفاهيم العلمية والتفكري العلمي، كما بيّنت النتائج تف

التحصيل املرتفع يف جمموعيت التدريس املعريف والفوق معريف على أقرام يف اموعة 
التقليدية، كما توصلت الدراسة إىل عدم تفوق التدريس املعريف على التدريس فوق املعريف 

  يف حتصيل املفاهيم والتفكري العلمي.

تطور استخدام الوعي ) دراسة هدفت إىل وصف Koch, 2000وأجرى كوخ ( -
وتكونت  ،امليتامعريف يف حتسني فهم الطلبة واستيعام لقراءة النصوص يف مادة الفيزياء

) سنة، وهم يدرسون مساق 28-21) طالبًا تراوحت أعمارهم(64عينة الدراسة من(
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  ،مدخل يف الفيزياء ملستوى السنة األوىل

يف حتسن مستوى فهم الطلبة واستيعام لقراءة النصوص تعزى لطريقة التدريس  إحصائية
  ولصاحل طريقة التدريس امليتامعرفية.

) بدراسة هدفت إىل تقصي أثر استخدام اسرتاتيجية تدريس 2001كما قام النمروطي( -
 فوق معرفية يف حتصيل طلبة الصف السابع واجتاهام العلمية ومدى اكتسام ملهارات

) طالباً 58وتكونت عينة الدراسة من( ،عمليات العلم مقارنة بطريقة التدريس التقليدية
أظهرت  .وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي يف إحدى املدارس اخلاصة يف عمان

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة تعزى لطريقة التدريس 
فية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصاحل الطريقة فوق املعر 

يف اكتساب االجتاهات العلمية تعزى لطريقة التدريس ولصاحل طريقة التدريس فوق 
املعرفية، وأيضًا أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اكتساب عمليات 

  ق املعرفية.العلم، تعزى لطريقة التدريس ولصاحل طريقة التدريس فو 

) دراسة هدفت إىل معرفة أثر استخدام الشبكات املفاهيمية يف 2002وأجرى عليوه ( -
تنمية مهارات التفكري امليتا معرفية لدى طلبة الصف األول ثانوي علمي يف مادة الفيزياء، 

) طالبًا مثلوا اموعة 25) طالبًا قسموا إىل جمموعتني، (47وتكونت عينة الدراسة من(
) مثلوا اموعة الضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 22يبية و(التجر 
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إحصائية بني متوسطي اموعتني يعزى لطريقة التدريس ولصاحل اموعة التجريبية اليت 
  دّرست بطريقة الشبكات املفاهيمية.

ءة العلوم، ) فقد هدفت إىل تعّرف درجة امليتامعرفية يف قرا2004أما دراسة اخلزام( -
وعالقتها جبنس الطلبة وحتصيلهم ومستواهم الدراسي، وتكونت عينة الدراسة 

) طالبًا وطالبة من طلبة الصفني السابع والتاسع األساسيني وطلبة األول 1197من(
ثانوي، وأظهرت نتائج دراسته أن الطلبة ميتلكون معرفة ميتامعرفية بدرجة متوسطة، 

ذات داللة إحصائية بني درجة وعي الطلبة بأشكال وأشارت كذلك إىل وجود فروق 
املعرفة الثالث: التقريرية، اإلجرائية، والشرطية تعزى لكل من اجلنس، واملستوى الدراسي، 
والتحصيل األكادميي لصاحل اإلناث بالنسبة للجنس، ولصاحل طلبة الصف األول ثانوي 

  بالنسبة للتحصيل األكادميي. بالنسبة للمستوى الدراسي، ولصاحل ذوي التحصيل املرتفع

) دراسة هدفت إىل تقصي أثر برنامج تدرييب للمهارات فوق 2004وأجرى بقيعي( -
) طالبّا من طلبة 72املعرفية يف التحصيل والدافعية للتعلم، تكونت عينة الدراسة من(

الصف العاشر األساسي يف مدارس ذكور إربد اإلعدادية اخلامسة (وهي من املدارس 
لوكالة الغوث). أظهرت نتائج الدراسة تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة على  التابعة

االختبار القبلي يف التحصيل والدافعية، كما أظهرت وجود أثر للربنامج التدرييب يف 
  التحصيل والدافعية للتعلم لدى عينة الدراسة ولصاحل اموعة التجريبية. 

  نتائج الدراسات السابقة -3
  ل استعراض األدب النظري والدراسات السابقة ميكن مالحظة اآليت:من خال

تؤدي املهارات امليتامعرفية دورًا مهمًا يف جتويد خمرجات الرتبية العلمية من خالل فاعليتها  -
يف تنمية شخصية الفرد املتعلم حبيث يصبح واعيًا لتعلمه، وقادرًا على التعلم الذايت الفّعال 

 شكالت اليت تواجهه.واملستقل، وعلى حل امل
تركز الدراسات السابقة على فاعلية اسرتاتيجيات التدريس امليتامعرفية مقارنة بالطريقة  -

)، ويف Swanson,1990االعتيادية يف تنمية مهارات حل املشكلة كما يف دراسة (
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، Koch, 2000) )، ودراسة كوخ (1993التحصيل العلمي كما يف دراسة رواشدة (
)، ويف تنمية مهارات التفكري 2001اهات العلمية كما يف دراسة النمروطي(ويف تنمية االجت

)، ويف إثارة الدافعية كما يف دراسة 2002امليتامعريف لدى الطلبة كما يف دراسة عليوه (
)، وجتدر اإلشارة إىل أن ممارسة اسرتاتيجيات التدريس امليتامعرفية يف تلك 2004بقيعي (

 لتجربة، ليعود التدريس إىل الطريقة االعتيادية.الدراسات تنتهي بانتهاء ا
ندرة الدراسات السابقة املتعلقة مبهارات التفكري امليتامعريف املتعلقة مبعلمي العلوم، وخباصة  -

يف األردن، على الرغم من أمهيتها يف حتسني خمرجات الرتبية العلمية، إذ مل يتم العثور إال 
 Cooper)بر وستيوارت على دراسة أجنبية واحدة هي دراسة كو 

& Stewart,2006)  ًاليت أظهرت أن مسستوى اخلربة التدريسية للمعلمني تؤثر إجيابيا
أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مهارات التفكري تنظيمهم امليتامعريف، يف حني يف 

 امليتامعرفية للمعلمني تعزى إىل مستوى خربم التدريسية أو إىل نوعهم االجتماعي
 (الذكور،اإلناث).

لكشف مستوى ممارسة معلمي هذه املالحظات تشري إىل ضرورة إجراء دراسات ميدانية  -
العلوم ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية، وعالقتها بنوعهم االجتماعي 

  ومستوى خربم التدريسية، وهو ما حفز الباحث إلجراء هذا البحث.

  جرائيةالتعريفات اإل -4
  اشتمل البحث على مصطلحات حتتاج إىل تعريف إجرائي، وهذه املصطلحات هي:

: مهارات عقلية متقدمة، تقوم مبهمة توجيه مجيع نشاطات مهارات التفكير الميتامعرفي •
واستخدام القدرات املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبات  ،التفكري املوجهة حلل املشكلة

صنف إجرائيًا يف ثالثة جماالت رئيسية، هي: التخطيط والضبط والتقييم مهمة التفكري، وت
)Najar,1998; Favell,1979 وتضم كل فئٍة من هذه الفئات عدداً من املهارات ،(

  ):1999الفرعية ميكن تلخيصها فيما يلي ( جروان، 

يعتها، واختيار وتشمل مهارات حتديد اهلدف أو اإلحساس بوجود مشكلة وحتديد طب مجال التخطيط: -
اسرتاتيجية التنفيذ ومهاراته، وترتيب تسلسل اخلطوات أو العمليات حلل املشكلة، وحتديد العقبات 
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  واألخطاء احملتملة، وحتديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء، والتنبؤ بالنتائج املرغوبة أو املتوقعة.
يف بؤرة االهتمام، واحلفاظ على  وتشمل مهارات اإلبقاء على اهلدف الضبط والتحكم: مجال - 

تسلسل العمليات أو اخلطوات، ومعرفة مىت يتحقق هدف فرعي، ومعرفة مىت جيب االنتقال إىل العملية 
التالية، واختيار العملية املالئمة تتبع يف السياق واكتشاف العقبات واألخطاء، ومعرفة كيفية التغلب على 

  العقبات والتخلص من األخطاء.
وتشمل مهارات تقييم مدى حتقق األهداف، واحلكم على دقة النتائج وكفايتها، وتقييم  التقييم:مجال  -ـ

مدى مالءمة األساليب اليت استخدمت، وتقييم كيفية تناول األخطاء والعقبات، وتقييم فاعلية اخلطة 
توزعت على ااالت  ) مهارة26وتنفيذها، ومتثلت مهارات التفكري امليتامعريف إجرائياً يف هذا البحث يف (

  الثالثة: التخطيط، والضبط، والتقييم.
أما مستوى ممارسة تلك املهارات فيقاس إجرائيًا مبتوسط الدرجات اليت يقّدرها معلم العلوم ملستوى  

ممارسته كًال من مهارات التفكري امليتامعريف اليت متثلها فقرات استبانة البحث، وقد مت تصنيف مستويات 
  هارات التفكري امليتامعريف على النحو اآليت:املمارسة مل

  )1جدول (

  تصنيف مستوى ممارسة مهارات التفكير الميتامعرفي في التدريس بحسب درجة التقدير

 درجة التقدير الرقم
 مستوى ممارسة المهارة

 مبستوى منخفض أمارسها 1.49 – 1.00 1

 أمارسها مبستوى متوسط 2.49 – 1.50 2

 سها مبستوى مرتفعأمار  3 – 2.50 3

  
: وتتمثل يف املفاهيم املتصلة باملباحث الرئيسية اآلتية: الفيزياء واألحياء المفاهيم العلمية •

  والكيمياء وعلوم األرض.
: وهم أعضاء هيئة التدريس الذين تزيد خربم يف أعضاء هيئة التدريس ذوو الخبرة الطويلة •

  التدريس اجلامعي عن أربع سنوات.
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: وهم أعضاء هيئة التدريس الذين تكون خربم يف التدريس ذوو الخبرة القصيرةأعضاء هيئة  •
  التدريس أربع سنوات فأقل.

  مشكلة البحث وأسئلته  -5
متثّلت مشكلة البحث يف ضعف االهتمام مبهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم   

لوم لتلك املهارات يف أثناء تدريسهم للمفاهيم العلمية، وخباصة ما يتصل بتحديد مستوى ممارسة معلمي الع
العلمية؛ على الرغم من أمهيتها يف حتسني تعلم تلك املفاهيم، ويف تنمّية التفكري العلمي لدى الطلبة، وعليه 

  متثّلت مشكلة البحث يف حماولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

ات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم السؤال األول: ما مستوى ممارسة معلمي العلوم ملهار  -5-1
  العلمية على جماالت األداة وعلى كل فقرة من فقراا من وجهة نظرهم؟.

السؤال الثاين: هل خيتلف مستوى ممارسة عينة البحث ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس  -5-2
م التدريسية ( قصرية، طويلة) من وجهة املفاهيم العلمية على جماالت األداة الثالثة باختالف مستوى خرب 

  نظرهم ؟.

السؤال الثالث: هل خيتلف مستوى ممارسة عينة البحث ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس  -5-3
املفاهيم العلمية على جماالت األداة الثالثة باختالف نوعهم االجتماعي ( ذكور، إناث) من وجهة نظرهم 

  ؟.

هل خيتلف مستوى ممارسة عينة البحث ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس السؤال الرابع:  -5-4
املفاهيم العلمية على األداة بشكل إمجايل باختالف كل من: نوعهم االجتماعي ومستوى خربم 

  التدريسية وتفاعلهما من وجهة نظرهم؟.

تفكري امليتامعريف يف تدريس السؤال اخلامس: ما املعيقات اليت حتد من مستوى ممارسة مهارات ال-5-5
  املفاهيم العلمية من وجهة نظرك؟
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  أهمّية البحث  -6
  تنبع أمهّية هذا البحث من األمور اآلتية:  

اتصاله مبهارات التفكري امليتامعريف اليت توجه سلوك معلم العلوم يف جماالت: التخطيط والضبط  -6-1
  والتقومي، وهي العناصر األساسية لعملية التدريس.

اده على وجهات نظر معلمي العلوم الذين ميثّلون حجر الزاوية يف منظومة الرتبية العلمية؛ اعتم -6-2
بسبب تواصلهم املستّمر مع مدخالا وخمرجاا، وتفاعالا املختلفة وخباصة يف اتصاهلم املباشر 

  بالطلبة.
التفكري  ندرة الدراسات امليدانية اليت تتصل بكشف مستوى ممارسة معلمي العلوم ملهارات -6-3

  امليتامعريف أثناء تدريسهم للمفاهيم العلمية.
ميكن لنتائج هذا البحث أن تساعد أعضاء هيئة التدريس ومجيع املهتمني بالرتبية العلمية على  -6-4

تطوير مناهج العلوم، لرفع مستوى استيعاب الطلبة هلا، من خالل تفعيل دور مهارات التفكري 
  لمية، واليت رمبا يكون قسم منها ذا طابع بيئي. امليتامعريف يف تدريس املفاهيم الع

كما ميكن لنتائج هذا البحث أن تسهم يف تطوير برامج إعداد معلمي العلوم يف املستوى  -6-5
  اجلامعي، ويف حتسني برامج تدريبهم يف أثناء اخلدمة.

 وميكن أن متهد نتائج هذا البحث إىل إجراء دراسات أخرى يف هذا اال. -6-6

  ث وحدودهمحددات البح -7
) معلماً 142اقتصرت عينة البحث على املعلمني الذين أبدوا رغبتهم باملشاركة، وقد تألفت من ( -7-1

  م.2010/2011ومعلمًة، يعملون يف حمافظة العاصمة عمان خالل العام الدراسي 
ريف يف اقتصرت األداة املستخدمة يف الكشف عن مدى ممارسة معلمي العلوم ملهارات التفكري املع -7-2

) فقرة، غطت مهارات تفكري ميتامعريف، توزعت يف 26تدريس املفاهيم العلمية على استبانة تألفت من (
جماالت ثالثة هي: جمال مهارات التخطيط امليتامعريف، وجمال مهارات الضبط امليتامعريف، وجمال مهارات 

  التقومي امليتامعريف.

  منهجية البحث  -8
  الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة البحث وألهدافه. اتّبع يف البحث املنهج    
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  عينة البحث  -9
متثلت عينة البحث يف عينة متاحة من معلمي ومعلمات العلوم يف حمافظة العاصمة عمان للعام 

) فرداً. وكان توزيعهم حسب مستوى خربم يف التدريس 142م، بلغ حجمها (2010/2011الدراسي 
  جتماعي( ذكور، إناث) على النحو اآليت :(قصرية، طويلة) ونوعهم اال

  )2جدول (

  جدول يوضح توزيع عينة البحث حسب جنسهم ومستوى خبرتهم في التدريس 

 اإلمجايل مستوى اخلربة النوع االجتماعي

 طويلة قصرية

 69 44 25 ذكور
 73 24 49 إناث

 142 68 74 اإلمجايل

 أداة البحث - 10
األدب الرتبوي السابق املتصل مبهارات التفكري امليتامعريف،  على البحث باالعتماد ّمت تطوير فقرات أداة      

  ) فقرة.30وعلى خربات الباحث امليدانية، وقد تألفت يف صورا األولية من (

يف ااالت  وقد روعي يف وضع الفقرات متثّيلها ملهارات حمتملة للتفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية 
الثالثة الرئيسة: جمال مهارات التخطيط، جمال مهارات الضبط، وجمال مهارات التقومي، واشتملت االستبانة يف 

) فقرات يف ضوء مالحظات احملكمني، وقد توزعت يف 4فقرة، بعد حذف ( (26)صورا النهائية على 
ؤال مفتوح اإلجابة يتصل ). كما اشتملت األداة على س3املبني يف جدول( ااالت الثالثة على النحو

 .مبعيقات ممارسة معلمي العلوم ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية

  صدق المحتوى لألداة  1- 10
) حمكماً، منهم 14مت التحقق من صدق احملتوى لألداة من خالل عرض مجيع فقراا على (  

) مشرفني للعلوم، طلب إليهم حتديد مدى مالءمة  8وم، و() أعضاء هيئة التدريس يف كلييت الرتبية والعل6(
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كل فقرة للمجال الذي اندرجت حتته، ومدى وضوح الفقرات والسالمة اللغوية هلا، وإبداء أية مالحظات 
أو اقرتاحات بشأن حذف أو إضافة أو تعديل أية فقرات، وقد مت تعديل بعض الفقرات وحذف بعض 

ني وتوصيام بشأن وضوحها ودقتها اللغوية. واستخدمت طريقة الوشي الفقرات يف ضوء مقرتحات احملكم
)Lawshe ) (Cohen,et.al,1988 حلساب معامل االتفاق بني احملكمني على متثيل الفقرة (

  للمجال الذي اندرجت حتته باستخدام املعادلة التالية :

  
الذين اتفقوا على أن ) إىل عدد احملكمني nإىل نسبة صدق احملتوى، و ( CVRحيث تشري     

) فتشري إىل العدد الكلي للمحكمني. وقد Nالفقرة أساسية يف قياس اال الذي تندرج حتته، أما (
أظهرت املعاجلة اإلحصائية باستخدام طريقة الوشي حلساب درجة االتفاق بني احملكمني أن نسبة صدق 

) فقرات كانت نسبة االتفاق يف 4د ()، بعد أن مت استبعا0.80) إىل (0.87الفقرات قد تراوحت بني(
)، وبذلك توافرت داللة صدق احملتوى لألداة من خالل %80تصنيفها وتقدير مدى مالءمتها أقل من ( 

) يوضح 3نسب االتفاق املرتفعة بني احملكمني يف تقدير مدى مناسبة الفقرات الواردة يف األداة، واجلدول (
 توزيع الفقرات على جماالت األداة:

  )3ل (جدو 

  توزيع الفقرات على مجاالت األداة ونسب االتفاق بين المحكمين على صدق محتوى مجاالتها
 متوسط نسبة االتفاق عدد الفقرات جماالت االستبانة

 0.88  9 جمال مهارات التخطيط امليتامعريف  -

 0.86 8 جمال مهارات الضبط امليتامعريف  -

 0.84 9 جمال مهارات التقومي امليتامعريف   -

 صدق البناء ألداة البحث 2- 10
وزعت استبانة مهارات التفكري امليتامعريف على عينة الثبات يف البحث؛ دف استخراج دالالت صدق  

-0.33البناء لالستبانة، وقد تراوحت معامالت االتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية على االستبانة بني(
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حىت يتم  )0.20ي فقرة بالدرجة الكلية على االستبانة عن ( ، وبذلك مل يقل معامل ارتباط أ0.74)
) معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية على استبانة مهارات التفكري 4ويوضح اجلدول (رفضها، 

  امليتامعريف:
  )4جدول(

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية على االستبانة 
 

 رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط
0.59 14 0.45 1 
0.66 15 0.36 2 
0.33 16 0.49 3 
0.43 17 0.42 4 
0.46 18 0.45 5 
0.33 19 0.57 6 
0.59 20 0.41 7 
0.52 21 0.67 8 
0.46 22 0.63 9 
0.61 23 0.45 10 
0.56 24 0.58 11 
0.62 25 0.44 12 
0.32 26 0.74 13 

 
  ة ثبات األدا 3- 10

) معلمــــاً 24للتحقــــق مــــن دالالت الثبــــات ألداة البحــــث، مت تطبيقهــــا علــــى عينــــة تألفــــت مــــن (  
  ومعلمًة للعلوم من خارج عينة البحث، واستخدمت املؤشرات اإلحصائية التالية:

  االتساق الداخلي -10-3-1
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كرونبــاخ تــوفرت داللــة الثبــات لــألداة مــن خــالل تقــدير االتســاق الــداخلي باســتخدام معادلــة ألفــا    
) يبني قيم 5للمجاالت الثالث لألداة، على أساس أن تلك ااالت تقيس مهارات خمتلفة، واجلدول رقم (

  ) للمجاالت الفرعية ألداة البحث.  معامالت االتساق الداخلي (
 

  ) 5جدول( 
  معامالت الثبات ( االتساق ) للمقاييس الفرعية لمهارات التفكير العلمي

  
 معامل ثبات االتساق الداخلي) المقياس الفرعي

 0.83 جمال مهارة التخطيط

 0.81 جمال مهارة املراقبة والضبط

 0.85 جمال مهارة التقومي

    
) أن قــيم معــامالت الثبــات للمجــاالت الفرعيــة يف األداة تراوحــت 5تظهــر النتــائج الــواردة يف اجلــدول رقــم (

)، وهــذا يــدل علــى وجــود P<0.01مســتوى ( ) ، وهــي ذات داللــة إحصــائية عنــد 0.81-0.85بــني (
  جتانس داخلي مرتفع بني جماالت األداة الفرعية ملهارات التفكري امليتامعريف.

  ثبات السكون ( االستقرار ) -10-3-2
كما مت التحقق من ثبات السـكون لـألداة مـن خـالل تطبيقهـا علـى عينـة الثبـات وإعـادة تطبيقهـا   

  ).0.84معامل االرتباط بني التطبيق األول والتطبيق الثاين (عليهم بعد أسبوعني، فكانت قيمة 

  إجراءات البحث - 11

 مت تطوير أداة البحث وفقاً ملا متت اإلشارة إليه. -
  متت خماطبة اجلهات املعنية ألخذ موافقتها على إجراء البحث. -
فكري امليتامعريف يف جرى توزيع استبانة البحث املتعلقة بقياس مستوى ممارسة معلمي العلوم ملهارات الت -

) معلٍم ومعلمٍة للعلوم يف حمافظة عمان يف الفصل األول من العام 200تدريس املفاهيم العلمية على (
  م، وطلب منهم اإلجابة عنها بدقٍة وموضوعية.2010/2011الدراسي 
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استبانة مت توزيعها على عينة البحث يف حمافظة  200استبانة فقط من أصل  142مت اسرتجاع  -
  ان.عم
جرى تصحيح اإلجابات الواردة على فقرات االستبانة على النحو اآليت: أعطيت اإلجابة مرتفع  -

 ثالث عالمات، واإلجابة متوسط عالمتان، واإلجابة منخفض عالمة واحدة.
  ).1مت تصنيف مستوى ممارسة مهارات التفكري امليتامعريف وفقا للتصنيف املشار إليه يف جدول ( -
). SPSSجرى حتليل بيانات البحث إحصائيًا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم الرتبوية ( -

واستخدمت التقنيات اإلحصائية املناسبة لطبيعة األسئلة الواردة يف البحث، ومتثّلت يف املتوسطات 
 قلة وحتليل التباين الثنائي.احلسابية واملتوسطات املوزونة واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) للبيانات املست

 نتائج البحث - 12
  النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول 1- 12

ما مستوى ممارسة معلمي العلوم لمهارات التفكير الميتامعرفي في تدريس المفاهيم العلمية على 
  مجاالت األداة وعلى كل فقرة من فقراتها من وجهة نظرهم؟.

املتوسطات احلسابية واملتوسطات املوزونة واالحنرافات  لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب
) يوضح 6املعيارية لتقديرات عينة البحث على كل جمال يف األداة وعلى األداة بشكل إمجايل، واجلدول (

  ذلك:

  )6جدول رقم(

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الموزونة  

مارستهم لمهارات التفكير الميتامعرفي في تدريس المفاهيم لتقديرات معلمي العلوم لمستوى م
 العلمية على كل مجال من مجاالت أداة البحث وعلى األداة ككل. 

  رقم
 العدد اال

املتوسطات 
 االحنراف املعياري احلسابية

 مستوى التقدير املتوسط املوزون

 مرتفع 2.53 3.16 22.77 136 جمال مهارات التخطيط 1



  القادري.......... د. .........................................مستوى ممارسة معلمي العلوم لمهارات التفكير الميتامعرفي

  
 

 28

 مرتفع 2.50 3.15 22.50 138 ارات الضبطجمال مه 2

 متوسط 2.41 3.09 19.29 140 جمال مهارات التقومي 3

 متوسط 2.48 8.45 64.56 132 األداة بشكل إمجايل 4

 
) إىل أن املتوسط املوزون لتقديرات معلمي العلوم، ملستوى 6تشري البيانات الواردة يف اجلدول (

معريف الواردة يف األداة بشكل إمجايل، جاء مبستوى تقدير متوسط، كما ممارستهم ملهارات التفكري امليتا
)، أي مبستويات تقدير 2.53 –2.41تشري إىل أن املتوسطات املوزونة للمجاالت الثالثة تراوحت بني (

ين متقاربة. وجاء اال األول (مهارات التخطيط) يف املرتبة األوىل، ومبستوى تقدير مرتفع، تاله اال الثا
(مهارات الضبط) يف املرتبة الثانية، ومبستوى تقدير مرتفع أيضاً، أما جمال (التقومي) فقد جاء يف املرتبة 

  األخرية ومبستوى تقدير متوسط.

وميكن أن تعود هذه النتائج إىل اهتمام املعنيني بتدريس املفاهيم العلمية من معلمني مشرفني  
صلية وبالتحضري اليومي، الذي يسبق تدريس املفاهيم العلمية لدى وإدارات مدرسية، باخلطط الدراسية والف

مجيع املعلمني، إضافة إىل اهتمام معلمي العلوم بتحقيق أهداف تدريس العلوم وفقًا للخطة املوضوعة. أّما 
إىل ما يتعلق بتواضع مستوى ممارسة معلمي العلوم ملهارات التفكري امليتامعريف يف جمال التقومي؛ فرمبا يعود 

تركيز معلمي العلوم على التقيد باالختبارات اليت تقيس البعد املعريف، مع إمهاهلم للبعد امليتامعريف لتعلم 
املفاهيم العلمية، وهو موضوع رمبا ال يوليه مشرفو العلوم اهتماما يف زيارام اإلشرافية، فضًال عن ضعف 

  لمي العلوم أثناء اخلدمة.تركيزهم عليه يف الربامج التدريبية اليت يعقدوا ملع

أما النتائج املتعلقة باملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة البحث على فقرات 
  ):7األداة فكانت كما يف اجلدول (
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  )7جدول (
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات تقدير عينة البحث 

  لتفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية على فقرات األداة.ملستوى ممارسام ملهارات ا

 العدد   نص الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 التقدير

 مرتفع 0.482 2.78 139 .أخطط ألهداف تدريس املفاهيم العلمية الرئيسة والفرعية 1

 مرتفع 0.469 2.79 142 .يم العلميةأخطط للطرق اليت سأستخدمها يف تدريس املفاه 2

 مرتفع 0.594 2.66 142 .أخطط لتسلسل العمليات اليت سأتبعها يف تدريس املفاهيم العلمية 3

 مرتفع 0.555 2.51 142 .أخطط األنشطة اليت سأستخدمها يف أثناء تدريس املفاهيم العلمية 4

 مرتفع 0.58 2.53 142 .ية مسبقاً أخطط دور الطلبة يف تنفيذ أنشطة تعلم املفاهيم العلم 5

 متوسط 0.625 2.44 142 .أخطط لألسئلة اليت سأطرحها على الطلبة يف أثناء تدريس املفاهيم العلمية 6

 متوسط 0.698 2.18 142  .أخطط للمعوقات اليت قد تواجهين يف تدريس املفاهيم العلمية 7

 مرتفع 0.627 2.51 142 .ريس تلك املفاهيمأخطط للطرق اليت سأستخدمها للتغلب على معوقات تد 8

 متوسط 0.726 2.33 139 .أخطط لالختبارات اليت سأستخدمها يف تقومي تعلم املفاهيم العلمية 9

 متوسط 0.597 2.27 142 .أتابع حتقيق أهداف تدريس املفاهيم العلمية املخطط هلا 10

 مرتفع 0.654 2.59 142 .فاهيم العلميةأحافظ على تسلسل اخلطوات اليت أتبعها يف تدريس امل 11

 متوسط 0.698 2.31 140 .أحدد الزمن املطلوب لتحقيق كل هدف أو مهمة 12

 مرتفع 0.638 2.62 142 .أحدد مىت يتحقق كل هدف فرعي أو رئيسي يف أثناء تدريس املفاهيم العلمية 13

 متوسط 0.638 2.49 142 فاهيم العلميةأطلب من املتعلمني وصف التفكري الذي يقومون به يف تعلم امل 14

 مرتفع 0.643 2.66 140 .أكتشف األخطاء اليت تقع يف أثناء تدريس املفاهيم العلمية 15

 مرتفع 0.615 2.55 140 استخدم أساليب بديلة للتغلب على العقبات اليت تعرتضين يف التدريس 16

 متوسط 0.638 2.46 142  .أثناء تعلم املفاهيم العلميةأحدد مدى تنفيذ الطلبة لألدوار املطلوبة منهم يف  17

 متوسط 0.617 2.48 140 .أقَيم مدى حتقق أهداف تدريس املفاهيم العلمية املخطط هلا 18

 متوسط 0.634 2.42 142 .أحتقق من دقة نتائج تدريس املفاهيم العلمية 19

 متوسط 0.745 2.19 140 العلمية أقَيم فاعلية اخلطة اليت وضعتها لتنفيذ تدريس املفاهيم 20
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 متوسط 0.64 2.27 142 .أقّيم مدى دقة اسرتاتيجيات تعلم الطلبة للمفاهيم العلمية 21

 متوسط 0.65 2.49 142 .أقَيم فاعلية األساليب اليت اتبعتها يف التدريس يف املرات القادمة 22

 متوسط 0.712 2.49 142 فاهيم العلميةأقيم مدى فاعلية األنشطة املخربية املستخدمة يف تدرس امل 23

  متوسط 0.758 2.37 142 أقيم كم كنت فعاالً يف تدريس املفاهيم العلمية. 24

 مرتفع 0.711 2.54 142 أقيم مدى دقة وفاعلية االختبارات املستخدمة يف تقومي تعلم الطلبة للمفاهيم العلمية 25

 مرتفع 0.536 2.58 142 د استخدامها مستقبالً أقيم أي املمارسات التدريسية احلالية سأعي 26

  )3الدرجة العظمى (•
) إىل أن املتوسطات احلسابية لتقديرات عينة البحث ملستوى 7تشري البيانات الواردة يف اجلدول (

) 12ممارستهم ملهارات التفكري امليتامعريف على فقرات األداة تراوحت بني متوسط ومرتفع. إذ حصلت (
) فقرة على مستوى 14تقدير مرتفع، جاء نصفها يف جمال التخطيط، وحصلت ( فقرة على مستوى

) منها يف جمال التقومي، وجاءت 7) تقريبًا من فقرات األداة، كان (%54تقدير متوسط، أي بنسبة (
) واليت تنص على"أخطط للطرق اليت سأستخدمها يف تدريس املفاهيم العلمية" يف املرتبة األوىل، 2الفقرة (

) واليت تنص على " أخطط ألهداف تدريس املفاهيم العلمية 1ستوى تقدير مرتفع، تلتها الفقرة (ومب
) واليت تنص على " 7الرئيسة والفرعية " يف املرتبة الثانية، ومبستوى تقدير مرتفع، بينما احتلت الفقرة (

  خرية. أخطط للمعوقات اليت قد تواجهين يف تدريس املفاهيم العلمية " يف املرتبة األ
ورمبا ترجع هذه النتائج إىل أن معلمي العلوم يلتزمون بالتخطيط اليومي للتدريس؛ التزامًا منهم 
بالواجب املطلوب، وعادة ما يكون ذلك يف دفاتر التحضري اليت يتم تدقيقها بشكل دوري من قبل 

اليت قد تواجه معلمي  اإلدارات املدرسية ومشريف العلوم، يف حني أن االهتمام بالعقبات أو املعوقات
العلوم يف تدريس املفاهيم العلمية ال تسرتعي اهتمام معلمي العلوم، وال حتظى باهتمام مديري املدارس أو 
مشريف العلوم يف أثناء زيارام اإلشرافية، وهو ما انعكس على مستوى ممارسة معلمي العلوم لتلك 

  املهارات يف أثناء تدريسهم للمفاهيم العلمية.

  النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني 2- 12
هل يختلف مستوى ممارسة عينة البحث لمهارات التفكير الميتامعرفي في تدريس المفاهيم العلمية 

  على مجاالت األداة الثالثة باختالف مستوى خبرتهم التدريسية( قصيرة، طويلة)من وجهة نظرهم؟.

احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات     
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البحث على كل جمال من جماالت أداة الدراسة حسب مستوى خربم التدريسية ( قصرية، طويلة)، 
  ) يوضح ذلك:8واجلدول (

): املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتوسطات تقدير عينة البحث ملستوى ممارسام 8جدول (
تفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية حسب مستوى خربم التدريسية، ونتائج اختبار ملهارات ال

  (ت) للبيانات املستقلة على جماالت البحث الثالثة.

 اال
مستوى 

 العدد اخلربة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 قيمة(ت) املعياري

درجات 
 مستوى الداللة احلرية

  جمال مهارات التخطيط
 

 0.264 2.74 22.84 74 قصرية
 

134 
 

0.792 
 3.62 22.69 62 طويلة 

  جمال مهارات الضبط
 

 1.188 3.00 22.82 72 قصرية
 

136 
 

0.237 
 3.30 22.18 66 طويلة 

 0.008 138 2.708 2.71 19.95 74 قصرية جمال مهارات التقومي
 3.33 18.56 66 طويلة

  

) إىل وجود فروٍق ظاهريٍة طفيفٍة بني متوسطات تقدير عينة 8ل (تشري النتائج الواردة يف اجلدو 
البحث من ذوي اخلربة التدريسية الطويلة ونظرائهم من ذوي اخلربة القصرية يف مستوى ممارسام ملهارات 
التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية يف ااالت الثالثة الواردة للبحث: جمال مهارات التخطيط 

  وجمال مهارات الضبط وجمال مهارات التقومي. 

ولتحديد ما إذا كانت تلك الفروق دالة إحصائيًا استخدم اختبار (ت) للبيانات املستقلة على 
) إىل وجود فرق دال إحصائياً يف جمال 8ااالت الثالثة، وتشري النتائج املتعلقة بذلك الواردة يف اجلدول (

  ملتصل مبجال مهارات التقومي، ولصاحل ذوي اخلربة التدريسية القصرية.واحد فقط هو اال الثالث ا

وإلجياد حجم أثر مستوى اخلربة التدريسية يف مستوى ممارسة عينة البحث ال مهارات الضبط 
  ): 1997) وفقاً للمعادلة اآلتية (منصور، ἠيف تدريس املفاهيم؛ مت حساب(
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مستوى ممارسة عينة البحث ال مهارات مستوى  تدريسية يفأثر مستوى اخلربة ال وقد بلغ حجم     
  ). 0.051يف جمال التقومي حوايل ( التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية

مما  ) من التباين احلاصل بني اموعينت يرجع ملستوى اخلربة التدريسية؛%5.1وبذلك ميكن القول أن ( 
مستوى ممارسة عينة البحث ملهارات مستوى التفكري  ربة التدريسية يفيشري إىل أن حجم أثر مستوى اخل

على الرغم من وجود داللة إحصائية  يف جمال التقومي منخفٌض نسبياً، امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية
موعينت ورمبا يرجع الفرق يف مستوى ممارسة ا .ملستوى اخلربة يف جمال التقومي ولصاحل ذوي اخلربة القصرية

ملهارات التفكري امليتامعريف إىل أن معلمي العلوم ذوي اخلربة التدريسية القصرية، أكثر محاسًة وحرصًا على 
تعرضوا يف أثناء إعدادهم األكادميي  حتقيق التدريس الفعال، فضًال عن أن املعلمني ذوي اخلربة القصرية رمبا

تطبيقها يف تدريس املفاهيم العلمية، وخباصة أن تلك  ملهارات التفكري امليتامعريف وآليات يف اجلامعة
برامج إعداد املعلمني اجلامعية. ويف املقابل فإن برامج  املهارات بدأت حتظى باهتمام يف الوقت احلاضر يف

مل توِل هذا املوضوع االهتمام الذي  من قبل املشرفني الرتبويني التدريب اليت تعقد للمعلمني يف أثناء اخلدمة
قه، وهذا رمبا أدى إىل أن تكون طول اخلربة اجرتاراً للخربات السابقة اليت بدأ ا هؤالء املعلمون مهنة يستح

  .التدريس

  النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث 3- 12
هل يختلف مستوى ممارسة عينة البحث لمهارات التفكير الميتامعرفي في تدريس 

الثالثة باختالف نوعهم االجتماعي ( ذكور، إناث) من وجهة  المفاهيم العلمية على مجاالت األداة
  نظرهم؟.

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة 
  ) يوضح ذلك:9البحث على كل جمال من جماالت أداة الدراسة حسب نوعهم االجتماعي، واجلدول (

ابية واالحنرافات املعيارية ملتوسطات تقدير عينة البحث ملستوى ممارسام ): املتوسطات احلس9جدول (
ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية حسب نوعهم االجتماعي ( ذكور، إناث)، ونتائج 
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  اختبار (ت) للبيانات املستقلة على جماالت البحث الثالثة.

 اال
النوع 

 العدد االجتماعي
ط املتوس

 احلسايب
اإلحنراف 

 املعياري
درجات 

 قيمة ت احلرية
مستوى 
 الداللة

  جمال مهارات التخطيط
 

 130 8.61 64.58 66 ذكور
 

0.702 
 

0.484 
 8.34 64.55 66 إناث 

  جمال مهارات الضبط
 

 134 3.53 22.58 66 ذكور
 

1.217 
 

0.226 
 2.77 22.96 70 إناث 

 3.12 22.84 69 ذكور جمال مهارات التقومي
136 1.217 0.226 

 3.17 22.19 69 إناث

  

) إىل وجود فروق طفيفة بني متوسطات تقدير عينة البحث 9تشري النتائج الواردة يف اجلدول (
من الذكور وبني متوسطات تقدير عينة البحث من اإلناث يف مستوى ممارسام ملهارات التفكري امليتامعريف 

لمية يف ااالت الثالثة الواردة للبحث: جمال مهارات التخطيط، وجمال مهارات يف تدريس املفاهيم الع
  الضبط، وجمال مهارات التقومي. 

ولتحديد ما إذا كانت تلك الفروق دالة إحصائيًا استخدم اختبار (ت) للبيانات املستقلة على 
إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً ) 9ااالت الثالث، وتشري النتائج املتعلقة بذلك الواردة يف اجلدول (

يف ااالت الثالثة للبحث. وهذا يشري إىل أن النوع االجتماعي ملعلمي العلوم ال يؤثر يف مستوى ممارستهم 
ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية. ورمبا يعود ذلك إىل مجلة من األسباب منها أن 

ث يتعرضون لنفس اخلربات وبرامج التدريب، سواًء أكان ذلك يف أثناء معلمي العلوم الذكور واإلنا
  إعدادهم يف برامج التدريس اجلامعي، أو يف برامج تدريبهم يف أثناء اخلدمة.

اليت  )Cooper& Stewart,2006(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كوبر وستيوارت 
 ) يف مهارات التفكري امليتامعريف للمعلمني.أظهرت عدم وجود أثر للنوع االجتماعي ( ذكور، إناث
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  النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرابع  4- 12
لمهارات التفكير الميتامعرفي في  -من معلمي العلوم  –هل يختلف مستوى ممارسة عينة البحث 

تدريس المفاهيم العلمية على األداة بشكل إجمالي باختالف كل من: نوعهم االجتماعي ومستوى 
  رتهم التدريسية وتفاعلهما من وجهة نظرهم؟.خب

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة 
البحث على األداة بشكل إمجايل حسب مستوى خربم التدريسية ( قصرية، طويلة) ونوعهم االجتماعي( 

  ) يوضح ذلك:10ذكور، إناث)، واجلدول (

):املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتوسطات تقدير عينة البحث ملستوى ممارسام 10( جدول
ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية على األداة بشكل إمجايل حسب مستوى خربم 

  .التدريسية ونوعهم االجتماعي
 االحنراف املعياري حلسايباملتوسط ا العدد مستوى اخلربة النوع االجتماعي

  ذكور
 

 7.31 65.76 25 قصرية
 9.34 63.85 41 طويلة

  إناث
 

 7.41 65.59 47 قصرية

 10.06 61.95 19 طويلة
  

) وجود فروق ظاهرية يف مستوى ممارسة عينة البحث 10تظهر النتائج الواردة يف اجلدول رقم (
العلمية باختالف نوعهم االجتماعي ومستوى خربم ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم 

  التدريسية. 

 Twoولتحديد ما إذا كانت تلك الفروق ذات داللة إحصائية استخدم حتليل التباين الثنائي 
Way ANOVA ) يبّني تلك النتائج:11، واجلدول (  

والنوع االجتماعي يف ألثر مستوى اخلربة التدريسية   X 2 2): نتائج حتليل التباين الثاين11جدول (
متوسطات تقدير عينة البحث ملستوى ممارسام ملهارات التفكري املعريف يف تدريس املفاهيم العلمية من 

  وجهة نظرهم
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 مصدر التباين
درجات 

 مستوى الداللة ف  متوسط املربعات جمموع املربعات احلرية
 0.51 0.436 30.999 30.999 1 النوع االجتماعي

 0.079 3.135 223.104 223.104 1 مستوى اخلربة
 0.58 0.308 21.943 21.943 1 مستوى اخلربة  xالنوع االجتماعي

   71.171 9109.948 128 اخلطأ 
   9346.515 131 اموع
  

) عدم وجود أثر دال إحصائيًا لكل من مستوى اخلربة 11تظهر النتائج الواردة يف اجلدول (
يف مستوى ممارسة عينة البحث ملهارات التفكري امليتامعريف. وهذا يشري إىل أن والنوع االجتماعي وتفاعلهما 

مستوى ممارسة معلمي العلوم الذكور ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية ال خيتلف عن 
وم ذوي مستوى ممارسة املعلمات لتلك املهارات، كما تشري إىل أن مستوى ممارسة معلمي ومعلمات العل

اخلربة التدريسية الطويلة ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية ال خيتلف عن مستوى ممارسة 
معلمي ومعلمات العلوم من ذوي اخلربة التدريسية القصرية لتلك املهارات بشكل إمجايل. وهذا يدل على 

لمي ومعلمات العلوم ملهارات التفكري امليتامعريف أن اخلربة التدريسية ال تسهم يف تنمية مستوى ممارسة مع
يف تدريس املفاهيم العلمية. ورمبا يرجع ذلك إىل أن طول اخلربة ميثل اجرتارًا لنفس اخلربات السابقة اليت 
بدؤوا ا مهنتهم يف تدريس املفاهيم العلمية، كما أن الدورات التدريبية اليت تعقد ملعلمي ومعلمات العلوم 

  اخلدمة رمبا ال تتناول موضوع مهارات التفكري امليتامعريف، وال تتطرق ملهارات التدريس امليتامعريف. يف أثناء

أما بالنسبة لعدم وجود أثر للتفاعل بني مستوى اخلربة والنوع االجتماعي ملعلمي العلوم يف 
أن يرجع ذلك إىل أن ما  مستوى ممارستهم ملهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية، فيمكن

يتعرض له املعلمون من اخلربات يشابه ما تتعرض له املعلمات من اخلربات، سواًء أكان ذلك يف برامج 
  إعدادهم اجلامعي قبل اخلدمة، أو يف الربامج التدريبية اليت تعقد هلم يف أثناء اخلدمة.

) من Cooper& Stewart,2006وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كوبر وستيوارت (
حيث عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف مهارات التفكري امليتامعرفية للمعلمني بشكل إمجايل تعزى إىل 

  مستوى خربم التدريسية، أو إىل نوعهم االجتماعي (الذكور، اإلناث).
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  النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الخامس 5- 12
تفكير الميتامعرفي في تدريس المفاهيم العلمية من ما المعيقات التي تحد من ممارسة مهارات ال

  وجهة نظرك؟

كانت نسبة استجابة عينة البحث على هذا السؤال املفتوح منخفضة، إذ بلغت عدد االستبانات اليت 
) استبانة، أي ما نسبته 142) استبانة فقط من أصل (17وردت إجابات على هذا السؤال حوايل (

 اسرتجاعها، وقد تنوعت املعيقات الواردة يف إجابات عينة البحث على ) من االستبانات اليت مت12%(
  هذا السؤال، وفيما يلي عينة من اإلجابات الواردة على هذا السؤال يف االستبانات املستعادة:

  هذه املمارسات التدريسية مهمة ولكن حتتاج إىل وقت طويل لتنفيذها على الواقع. -

   زمن قصري ال يتسع ملثل هذه األفكار.مطلوب مين قطع املادة املقررة يف -

  املهم عندي قطع املادة وأنا أشعر بأن التدريس الذي أقوم به مناسب ويغطي مثل هذه املهارات. -

  مل نتدرب على بعض املهارات الواردة يف االستبانة. -

  لدينا صفوف دراسية مزدمحة بالطلبة وتطبيق هذه املمارسات يتطلب صفوفاً صغرية احلجم. -

يم العلوم الواردة يف الكتاب املقرر كثرية جداً، ويصعب قطعها بالوقت احملدد فيكف إذا استخدمت مفاه -
  هذه األساليب بالتدريس.

  طلبة الوقت احلاضر يريدون املفاهيم على اجلاهز دون أي تعب. -

  يصعب تطبيق هذا األفكار يف الصفوف ألنه يثري الفوضى. -

  ال يوجد تشجيع ملثل هذه األفكار. -

تحليل تلك االستجابات ميكن القول بأا متحورت حول عدة معيقات، منها طول منهاج وب  
العلوم، وكثرة املفاهيم العلمية الواردة فيه، وصعوبة ضبط الصف أثناء ممارسة مثل هذه املهارات يف أثناء 
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املعلمون أن ممارسة تدريس املفاهيم العلمية، وازدحام الصفوف الدراسية بأعداد كبرية من الطلبة، إذ يعتقد 
مهارات التفكري امليتامعريف يف تدريس املفاهيم العلمية تتطلب صفوفًا بأعداد قليلة. إضافة إىل ضعف ميل 
الطلبة إىل مثل هذه املمارسات التدريسية، إذ أم يفضلون التدريس املباشر للمفاهيم العلمية، ومنهم من 

لرتبويني أو من قبل اإلدارات املدرسية ملثل هذا النوع من أرجع ذلك إىل عدم وجود تشجيع من املشرفني ا
املهارات يف تدريس املفاهيم العلمية، فضًال عن ضعف اهتمام الربامج التدريبية يف أثناء اخلدمة مبثل تلك 

  املهارات على الرغم من أمهيتها يف جتويد عملية تعلم املفاهيم العلمية.

مستوى ممارسة معلمي العلوم ملهارات التفكري  إن نتائج هذا البحث اليت متحورت حول
مع نتائج الدراسات السابقة اليت متحورت حول  تتكاملامليتامعريف، واليت أظهرت أنه مبستوى متوسط، 

الطلبة، من خالل تركيزها على كشف فاعلية اسرتتيجيات التدريس امليتامعرفية يف تنمية شخصية املتعلم 
؛ ألن البحث يف أمهية اسرتاتيجيات التدريس امليتامعرفية يتطلب كشف مستوى معرفيًا ومهاريًا وانفعالياً 

 ممارسة معلمي العلوم ملهارات التفكري امليتامعريف أثناء تدريسهم للمفاهيم العلمية.

  التوصيات    -13
  يف ضوء نتائج البحث ميكن التقدم بالتوصيات اآلتية:  

رات التفكري امليتامعريف يف أثناء تدريسهم للمفاهيم ضرورة حتفيز معلمي العلوم على ممارسة مها -
 العلمية وخباصة يف جمال التقومي.

ضرورة تركيز الدورات التدريبية اليت تعقد ملعلمي العلوم يف أثناء اخلدمة على مهارات التفكري  -
؛ لتحسني خمرجام امليتامعريف لتدريس املفاهيم العلمية، وخباصة مهارات التفكري امليتامعريف يف جمال التقومي

التدريسية؛ ولكيال تبقى اخلربة التدريسية اجرتارًا للخربات السابقة يف جمال ممارسة مهارات التفكري 
 امليتامعريف.

ضرورة إدماج مهارات التفكري امليتامعريف لتدريس املفاهيم العلمية يف الربامج اجلامعية إلعداد   -
  املهارات يف تدريس املفاهيم العلمية مستقبالً. معلمي العلوم، كي يوظف معلمو العلوم تلك

تضمني مناهج العلوم أنشطة تتطلب مهارات التفكري امليتامعريف؛ ملساعدة املعلمني على ممارسة  -
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  تلك املهارات يف أثناء تدريسهم للمفاهيم العلمية.

تدريسهم املفاهيم دراسة العالقة بني مستوى ممارسة معلمي العلوم ملهارات التفكري امليتامعريف يف  -
 العلمية. والتحصيل العلمي وتنمية التفكري العلمي للطبة يف املفاهيم العلمية. 
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