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   ∗لزعيبطالل عبد اهللا ا. د

  א
احلسني بن  إىل استقصاء أثر طريقة التدريس فوق املعريف لطلبة جامعة الدراسة هذه هدفت

وتنمية مهارات التفكري  ،يف حتصيلهم للمفاهيم العلمية ،من مستوى الدبلوم العام يف التربية ،طالل
طالباً ) 50(عينة الدراسة  رادـوقد بلغ عدد أف ،مقارنة مع طريقة التعليم التقليدية ،الناقد لديهم

 ،عشوائياً جمموعة جتريبية مت اختيار إحداهاوقد  ،وطالبة توزعوا على شعبتني بطريقة عشوائية
درس أفراد اموعة التجريبية مادة مقدمة يف البحث واإلحصاء التربوي  .واألخرى جمموعة ضابطة

 ،ذاا بالطريقة التقليدية قد درسوا املادةأما طلبة اموعة الضابطة ف ،بطريقة التدريس فوق املعريف
من خالل  ،من حيث مهارات التفكري الناقد ؛وقبل البدء بالتجربة مت التأكد من تكافؤ اموعتني

  . تطبيق اختبار مهارات التفكري الناقد القبلي
 ،لتربويأعد الباحث اختباراً حتصيلياً للمفاهيم اليت وردت يف مادة مقدمة يف البحث واإلحصاء ا

آخر لقياس مهارات التفكري الناقد، ومت التأكد من صدق االختبارين بعرض كل منهما على  اًواختبار
ومعامالت  ،ومعامالت التمييز ،وحسب معامل الثبات لكل منهما ،جمموعة من احملكمني املتخصصني

ظهرت النتائج الختبار فرضيات الدراسة، أ) ANOVA(واستخدم حتليل التباين األحادي  ,الصعوبة
مقارنـة بطريقـة التـدريس     ،تفوق طريقة التدريس فوق املعريف يف حتصيل الطلبة للمفاهيم العلمية

التقليدية، كما تفوقت طريقة التدريس فوق املعريف يف تنمية مهارات التفكري الناقـد لـدى طلبـة    
إىل جمموعـة مـن   وخلصـت الدراسـة    ،مقارنة مع طريقة التدريس التقليدية ،اموعة التجريبية

االهتمام بتنمية مهارات التفكري فوق املعريف لـدى طلبـة اجلامعـة،    : كان من أبرزها ،املقترحات
تعمل على تنمية تلك املهارات، وتضمني طريقة التدريس فـوق   ،واستخدام طرائق تدريس مناسبة

   .املعريف يف وصف مواد وأساليب التدريس العامة واخلاصة يف اخلطة الدراسية

                                           
 .أستاذ مساعد، جامعة احلسني بن طالل، األردن ∗
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  المقدمة  -1
تشري البيانات والوقائع أننا نخرم  جأعداداً هائلة من طلبة اجلامعات الذين تتجلى خربا

بصورة أساسية يف تذكر واستدعاء املعلومات، بينما يفتقرون بشكل ملحوظ إىل القـدرة  
على استخدام تلك املعلومات يف التوصل إىل اختيارات أو بدائل أو قـرارات مسـتنرية،   

إذ غالباً ما تسودها إما الطريقة اإللقائية التقليدية  ،ق التدريس املستخدمة يف اجلامعاتائطرف
ـ يقوم فيها احملاضر بسرد وتفسري املادة العلمية، أو طريقة املناقشة التقليدية، كما أن طر ق ائ
البسيطة،  التقومي املستخدمة غالباً ما تسودها االختبارات املقالية، أو االختبارات املوضوعية

. )2003الـزعيب،  (ويف كلتا احلالتني يكون االهتمام كله منصباً على تقومي املادة العلمية 
  .وملواجهة مثل هذه االختبارات ليس أمام الطالب إال حفظ املطلوب واستظهاره جيداً

ـا  حيوي دور لهوالتفكري احلاذق  ألن  ؛يف جناح األفراد وتقدمهم داخل املؤسسة التعليمية وخارجه
ـا   ،يف أثناء الدراسة ،أداءهم يف املهمات األكادميية التعليمية، واالختبارات، واملواقف احلياتية وبعد إائه

  .)1999جروان، (أو إخفاقهم،  ،ومبوجب ذلك يتحدد جناحهم ،يشكل نتاج تفكريهم
ية معاجلـة  ات من القرن العشرين حركة تدريس تدعو إىل تعليم الطلبة كيفيلقد شهد عقد الثمنين

, املعلومات، وكيفية التفكري تفكرياً مستقالً وفعاالً، وهذا النوع من التدريس يسمى التدريس املعريف
كما يشتمل  ،وهو الذي يركز على الفهم وعلى تعلم كيفية التعلم بوصفهما هدفني رئيسني للتدريس

 ،تفكري الناقد، وصنع القـرار مثل حل املشكالت، وال ،التدريس املعريف على جوانب التفكري املتعددة
ـيخ،  (شياً مع هذا االجتاه يتحول الطالب من دور املتلقي للمعرفة إىل دور املستقصي عنـها  اومت الش

 Metacognitive(ويف السنوات األخرية جتسد اهتمام الباحثني يف التفكري فوق املعـريف   ،)1983

Thinking( س التفكري، وقد احتلت العمليـات فـوق   يف جمال تدري ،بالتركيز على النظرية والتطبيق
مكاناً بارزاً يف اإلطار اخلاص بتعليم مهارات التفكري العليـا؛  ) التخطيط، والضبط، والتقومي(املعرفية 

يكون مصـدرها مرتبطـاً    بلفاألفكار فوق املعرفية ال تنطلق من واقع الشخص اخلارجي املباشر، 
 اليت تشمل ما يعرفه الشخص عن هذه التصورات، وكيفيـة بالتصورات العقلية الداخلية هلذا الواقع، 

 :بأنـه  –بكـل بسـاطة    - ومن هنا  مت تعريف التفكري فوق املعريف  ،عملها وكيفية شعوره حياهلا
أنه معرفة وإدراك حول ظـاهرة  « )Flavell(وباستخدام كلمات   »التفكري يف جمريات التفكري«

 ،مثل خصائص املعلومات ،ونواجتها ،ياته املعرفية وأنواعهاأي معرفة الفرد اليت تتعلق بعمل .»معرفية
  .اليت تتعلق بالتعلم وتالئمه ،أو البيانات
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)Lin,. 2001; Claudia,. 2001; Flavell, 1976; Angela,. et al., 2003(    

  الخلفية النظرية للبحث -2
  التدريس فوق المعرفي -2-1

وحتسني , فراد على الفهم واالستيعاب يهدف التدريس فوق املعريف إىل حتسني قدرة األ
وحيددون اخلطوات الـيت   ،عندما يفكرون ،ووصف ما يدور يف أذهام, وعيهم بتفكريهم

, إلكمـال الـنقص يف معلومـام   إليه والصعوبات اليت واجهوها، وما حيتاجون  ،اتبعوها
التربوي املركزي  ربـر املختـوقد فس ،وكيفية قيامهم بعمليات التخطيط واملراقبة والتقومي

 ،تتضمن ثالثة عناصر أساسية ،بأن العمليات فوق املعرفية -الشمالية يف أمريكا  للمنطقة -
  .وتقومي اخلطة, اخلطة )متابعة(ومراقبة  ,تطوير خطة عمل :هي

واملعلمون املتميزون ميكن أن يسألوا أنفسهم أسئلة فوق معرفية لكل عنصر مـن هـذه   
  :اآليتالعناصر على النحو 

  :خبصوص تطوير خطة العمل -1
  .؟ما املعرفة السابقة اليت أملكها وتساعدين يف إجناز هذه املهمة •
  ؟به ما الذي جيب أن أبدأ أوالً •
  ؟هل أعرف الوجهة املناسبة للحصول على املعرفة حول املوضوع •
  ؟ألتعلم هذا إليه كم من الوقت أحتاج •
  ؟كما االستراتيجيات اليت علي اتباعها ألتعلم ذل •

 :خبصوص مراقبة اخلطةو -2
  ؟أو رأيته ،أو قرأته ،هل فهمت ما مسعته •
  ؟املسار الصحيح يفهل أنا  •
  ؟كيف ميكن اكتشاف اخلطأ إذا وقعت فيه •
 ؟كيف ميكن تعديل اخلطة إذا مل تنجح •
  ؟يف أثناء العمل ،أو تسجيالت ،هل احتفظ مبالحظات •

 :وخبصوص تقومي اخلطة -3
  ؟أوصلتين إىل ما تنبأت بههل االستراتيجية اليت اخترا  •
  ؟ما الذي ميكن عمله خبالف ذلك •
  ؟إىل أي مدى ميكن تطبيق خط التفكري الذي اتبعته يف حل مسائل أخرى •

(Paul, , 2001; Angela et al., 2003; Claudia, 2001; Rowan & Catherine 2001; Bull, et al., 2003) 
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لتفكري فوق املعريف تتطلب أن يكـون  إن االستراتيجيات اليت تستعمل يف تنظيم نشاط ا
عند قيامه بأداء مهمة حمددة، ومن مث استخدام هذا  ،املتعلم على وعي تام بأسلوب تفكريه

 )Angela, et al., 2003(وقد حـددت   ،الوعي يف التحكم فيما يقوم به من نشاط أو أداء
  :بـ للتعلم فوق املعريف اآلتيةاالستراتيجيات 

  .يدة باملعرفة السابقة عند الفرد املتعلمربط املعرفة اجلد -1
  .االختيار الواعي الستراتيجيات التفكري -2
 .التخطيط واملراقبة وتقومي عمليات التفكري -3

 )جـونز (مثـل منـوذج    ،وقد طور الباحثون عدداً من مناذج التدريس فوق املعـريف 
  :هي ،وجمموعته، الذي يتكون من ثالث مراحل

  .لتعلمالتهيئة والتحضري ل -1
   .تقدمي احملتوى املراد تعلمه -2
  . التطبيق واإلدماج  -3

   :هي ،ويتكون أيضاً من ثالث مراحل )ماري لندكوست(ومنوذج 
  .مرحلة التهيئة -1
   .مرحلة تقدمي احملتوى والتوسيع -2
   .)1989الشيخ، ( مرحلة التطبيق -3

   :هي ،منوذجاً ضم أربع مراحل )Costa(ووضع كوستا 
تعلمني حنـو  واستقطاب انتباه امل ،تشمل استعادة املعلومات من الذاكرةخالت، املد -1

  .مهارة تفكري معينة
تتضمن إدخال املعلومات عن طريق احلواس، وعلى الطلبة يف هذه املرحلة  ،عملية التدريس -2

  .املرحلةأن يكونوا حاضري الذهن متيقظي اإلحساس، على وعي مبا يدور يف هذه 
   .تشمل تطبيق املهارات املكتسبة يف سياقات أخرى جديدة ,خرجاتاملمرحلة  -3
إىل ؛ ويتم فيها استعراض مراجعة املهارة كلما سـنحت الفرصـة   املراجعةمرحلة  -4

  . )1996عدس، (حلث الطلبة على مواصلة استخدامها بشكل طوعي  ؛ذلك
عـداً  ويضـفي ب  ،أكثـر فائـدة  , يف رأي كوسـتا , إن التعليم فوق املعريف يكـون  

 مـن خـالل توجيـه أسـئلة ذاتيـة      ،طبيعة مهارات الـتفكري على وإجرائياً  ،اًـعملي
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)Smith, 1996(.  
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  التفكير الناقد -2-2
ألنه يتطلب اسـتخدام   ؛استحوذ التفكري الناقد على اهتمام الباحثني واملفكرين التربويني

ويشـتمل علـى    ،)لتقوميالتحليل، والتركيب، وا(املستويات املعرفية العليا يف تصنيف بلوم 
ضوابط تصحيحية ذاتية، ويعتمد على حمكات يف الوصـول إىل األحكـام أو القـرارات،    

والتفكري الناقد  ،وينطوي على جمموعة من مهارات التفكري اليت ميكن تعلمها والتدرب عليها
حيتاج إىل مهارة يف استخدام قواعد املنطق واالستدالل، ويستلزم إصدار حكم من جانـب  

أو تأجيل  ،أو رفضه ،ملا ينبغي قبوله ،لفرد الذي ميارسه، وهذا احلكم يتصف باحلذر والتأينا
 أو قضية معينة، مع توافر درجة من الثقة ملا يقبـل أو يـرفض،   ،حول مطلب ما البت فيه

)Meye, 1991; Mcwhorter, 2002(.  
عد أساساً يف احلكم على وللتفكري الناقد جمموعة من املعايري املتفق عليها لدى الباحثني ت

نوعية التفكري الذي ميارسه األفراد، وهي مبثابة موجهات ينبغي مالحظتها وااللتزام ـا يف  
الوضوح، والصحة، والدقة، والربط،  :ومن أبرز هذه املعايري ،تقومي عملية التفكري الناقد
  .)Edler & paul, 1996(، والعمق، واالتساع واملنطق

  ير الناقدمهارات التفك -2-3
وحيتاج إىل مهارة يف  ،يتطلب التفكري الناقد إصدار حكم من جانب الفرد الذي ميارسه

وينطوي التفكري الناقد علـى جمموعـة مـن     ،قواعد املنطق واالستدالل املنظّمة لألموراستخدام 
  :يتوإجادا، وميكن تلخيص هذه املهارات كما يأ ،والتدرب عليها ،املهارات اليت ميكن تعلمها

إىل أن التفكري الناقد يتكون من مهـارات   )Facion, 1998(أشار فاسيون  -2-3-1 
التفسـري، والتحليـل، والتقـومي،     :فهـي  املهارات املعرفيهأما  ،معرفيه وميول انفعاليه

املعرفة، وسـعة   حب :فهي امليول االنفعالية، وأما واالستدالل، والشرح، وتنظيم الذات
يقة، وامليل إىل التحليل، والنظامية والنضج املعريف، والبحـث  األفق، والبحث عن احلق

  . والثقة بالنفس
مهارات التفكري  )Udall & Daniels, 1991(وصنف الباحثان أودل ودانيالز  -2-3-2

 ،ومهارات التفكري االسـتنتاجي  ،مهارات التفكري االستقرائي :هي ،الناقد يف ثالث فئات
  .ومهارات التفكري التقوميي

مهارات التفكري الناقد  )Watson & Glaser, 1980(وحدد واطسون وجليسر  -2-3-3
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التعرف على االفتراضات، والتفسري، واالستنباط، واالستنتاج، وتقـدمي   :على النحو اآليت

بترمجة اختبار واطسون وجليسـر وتعديلـه    )1998(وقد قام احلموري والوهر . احلجج
  .وتكييفه للبيئة األردنية

التمييز بني احلقائق  :عشر مهارات للتفكري الناقد هي )Beyer,1985(وذكر  -2-3-4
واالدعاءات، وحتديد مصداقية املعلومات، وحتديد دقة  ،والتمييز بني املعلومات ،واالدعاءات

اخلرب أو الرواية، والتعرف على االدعاءات واحلجج الغامضة، والتعرف على االفتراضـات  
ري التحيز، والتعرف على املغالطات املنطقية، والتعـرف علـى   غري الظاهرة يف النص، وحت

  .أوجه التناقض، وحتديد درجة قوة الربهان
وحـدد   ،وألغراض هذه الدراسة فقد اطلع الباحث على النماذج السابقة -2-3-5

االستقراء، واالستنتاج، والتقييم، والتمييز، واملقارنة، تضـمنتها أداة  : هي ،مخس مهارات
ألن هذه املهارات تنسجم من املهارات اليت  ؛اصة بقياس مهارات التفكري الناقدالدراسة اخل

ورد يف دليـل جامعـة    الذي يف البحث واإلحصاء التربوي مقدمةتضمنها وصف مادة 
عضو هيئة التدريس على تنميتها لـدى   هذه املهارات ينبغي أن حيرصو ،احلسني بن طالل

  .تدريس هذه املادة اجنازطلبته بعد 
  الدراسات السابقة -2-4

وتزايد البحـث   ،زاد االهتمام يف السنوات األخرية بدراسة مفهوم التفكري فوق املعريف
 )Zan, 2000(ففي دراسة قامت ـا زان   ،وعملياته واستراتيجياته ،املوجه إىل هذا املفهوم

لرياضيات، فقد هدفت إىل معرفة أثر استخدام التفكري فوق املعريف يف حتسني أداء الطلبة يف ا
مـن   )بيولوجيا(علم األحياء تكونت عينة الدراسة من جمموعة من طلبة اجلامعة، ختصص 

يف مادة الرياضيات، وأشارت النتائج إىل أن الصعوبات الرئيسة الـيت  غري مرة  واالذين رسب
يف القدرات فوق املعرفية، إال أنه مع التدريب املسـتمر علـى    نقص ،كانت سبباً يف ذلك

  .تخدام مهارات التفكري فوق املعريف متكن مجيع الطلبة من اجتياز امتحان الرياضياتاس
تراتيجية ـاسية السـز األسـدراسة بعنوان أثر الركائ )Marga, 2001(وأجرت مارجا 

وتكونت عينة الدراسة مـن ثـالث    ،ما وراء املعرفة يف التحصيل يف حل املسألة الرياضية
واسـتخدمت يف دراسـتها    ،يدرسون مـادة الرياضـيات   ،شعب من طلبة كلية جمتمع

استراتيجيتني تدريسيتني مت تصميمهما لترسيخ أنشطة ما وراء املعرفة للطلبة، مـن خـالل   
 ،طرح جمموعة من األسئلة تؤكد على االنتظام الذايت ما وراء املعريف، وبعد عشر جلسات

علـى طلبـة اموعـة     ،لتجريبيةأشارت نتائج االختبار البعدي إىل تفوق طلبة اموعة ا
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  .يف التحصيل الرياضي ،الضابطة
دراسة هدفت إىل استقصاء أثر طريقة التعليم فوق  )Hamlin, 2001(كما أجرت هاملن 

مقارنة بالطريقة التقليدية، استخدمت الباحثة  ،املعريف يف حتصيل الطلبة للمفاهيم اإلحصائية
وأشـارت   ،، واختبار لالحتفاظ املؤجل للمفـاهيم اختبار قبلي، واختبار بعدي :أداتني مها

 ،الذين درسوا بطريقة التعليم فوق املعريف ،نتائج الدراسة إىل تفوق أفراد اموعة التجريبية
 )77(وبلغ حجـم العينـة    ،الذين درسوا بالطريقة التقليدية ،على طلبة اموعة الضابطة

  .يف اموعة الضابطة طالباً )38(بية، ويف اموعة التجري طالباً )39( طالباً، بواقع
بعنوان القدرة على حل املسائل  )Goldberg, 1999(ويف الدراسة اليت قام ا جولد بريغ 

 ،)التخطيط، واملراقبة، والتقييم(من خالل استخدام مهارات التفكري فوق املعريف  ،الرياضية
 اليت تتطور بصورة طبيعـة عنـد   هدفت إىل استقصاء أية مهارات للتفكري فوق املعريفاليت 

سنوات، وكذلك استقصاء أثر استخدام استراتيجيات مـا وراء   )9 – 8(األطفال يف سن 
من طلبة الصف  طالباً )52(تكونت عينة الدراسة من  حيث ،املعرفة يف تدريس حل املسألة

إحداها  :سنوات، وزّعوا بالتساوي إىل جمموعتني )9 – 8(تراوحت أعمارهم من  ،الثالث
ـ  - يف تدريس اموعة التجريبية -ستخدم اُقد خرى ضابطة، واألو ،جتريبية ن مـن  انوع

على تنمية قدرة الطلبة على الوعي الـذايت   ،ركز النوع األول ،االستراتيجيات فوق املعرفية
تفكريهم أثناء حل املسائل، كما ركز النوع الثاين على تدريب الطلبـة  خيص اصة فيما خبو

خطيط واملراقبة والتقييم أثناء حل املسائل، وأظهرت النتائج أن طفـل الثامنـة ال   على الت
أثناء حل املسألة، إال  )التخطيط، واملراقبة، والتقييم(يستخدم مهارات التفكري فوق املعريف 

أن بعض األطفال ممن أمتوا التاسعة من أعمارهم كانوا أقدر على مراقبة ومراجعة عملـهم  
 ،ئل، كما أن مهارة املراقبة واملراجعة تتطور لدى األطفال بصـورة طبيعـة  أثناء حل املسا

وقد أظهرت الدراسة ارتباطاً قوياً بني استخدام مهارات املراقبـة   ،مقارنة مبهاريت التخطيط والتقييم
  .وتطور الفهم وقدرة الطلبة على حل املسائل الرياضية لصاحل اموعة التجريبية ،واملراجعة

دراسة هدفت إىل استقصاء  )Everson et. al, 1996(يفرسون وآخرون إى وكذلك أجر
والتحصيل األكادميي يف  )التعلم(واستراتيجيات الدراسة  ،العالقة بني معرفة ما وراء املعرفة

طالباً جامعيـاً   )120(القدرة على التعبري اللفظي والرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من 
أن معرفة ما وراء املعرفة ميكن تعميمها يف اـالني اللفظـي    وأظهرت نتائج هذه الدراسة
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والرياضي، كذلك وجود ارتباط بني مستوى مراقبة املعرفة وثقة الطلبة بأنفسهم، وكـذلك بـني   

  .)التحصيل األكادميي(ومعدل عالمات الطلبة يف مجيع املقررات  ،مستوى مراقبة املعرفة
فت دراستها إىل استقصاء أثر طريقة التـدريس  فقد هد )Cardelle, 1992(أما كارديال 

  فوق املعرفية يف حتصيل الطلبة واجتاهام حنو الرياضيات، تكونت عينـة الدراسـة مـن    
طالباً يف الصف السادس من ذوي التحصيل املتدين يف الرياضيات، وأظهرت نتائج  )122(

لطريقـة  إىل اوهذا يعـزى   ،ويف اجتاهام حنو الرياضيات ،الدراسة حتسناً يف حتصيل الطلبة
  .فوق املعرفية

اليت هدفت إىل استقصاء أثر استراتيجية التـدريس   )Shapiro, 1988(ويف دراسة شابريو 
أعـد   ،يف حتصيل طلبة اجلامعة يف مساق عالجـي يف الرياضـيات   ،املعريف وفوق املعريف
 طالبـاً  )156(لدراسة بلغت عينة ا ،التحصيل يف املدرسة االبتدائية يخصيصاً للطلبة متدني
اموعة التجريبية درست املادة باستخدام استراتيجيات التـدريس   :وزعت على جمموعتني

املعريف وفوق املعريف، واموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية، وأظهرت النتـائج  
  .وجود فرق ذي داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية

هدفت إىل استقصاء أثر طريقـة التـدريس    )1995اخلطيب، (ويف دراسة قامت ا 
وذلك  ،وفوق املعريف يف حتصيل طالبات الصف السابع األساسي للمعرفة الرياضية ،املعريف

طالبـة يف   )44(مقارنة مع طريقة التعلم الصفي االعتيادي، وتكونت عينة الدراسة مـن  
ي، ومت اختيار وحدة األعداد وزعت إىل جمموعتني بشكل عشوائ ،الصف السابع األساسي
وأعادت الباحثة صياغتها بصورة تالئـم   ،لتكون املادة الدراسية ؛النسبية من كتاب الطالب

طريقة التدريس املعرفية وفوق املعرفية، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طريقـة التـدريس   
الطالبـات،   على طريقة التدريس التقليدية فيما يتعلـق بتحصـيل   ،املعرفية وفوق املعرفية

يف اموعـة   )، ومتـدن عالٍ(تفوق يف حتصيل الطالبات يف فئيت التحصيل ظهر وكذلك 
ويف  ،يف اموعـة الضـابطة  نفسـيهما  التجريبية على حتصيل طالبات من فئيت التحصيل 

عـريف  املأثر طريقة التدريس املعريف وفوق «بعنوان  )1992عطا اهللا، (الدراسة اليت أجرها 
حيث تكونـت   ؛»وحتصيلهم للمفاهيم العلمية ،حلة األساسية يف تفكريهم العلميلطلبة املر

طالباً وطالبة من الصف اخلامس، واختريت وحـدة احلركـة    )1156(عينة الدراسة من 
والقوة من كتاب الطالب املقرر للصف اخلامس هلذا الغرض، وأشارت النتائج إىل تفـوق  

على طريقة التدريس التقليديـة يف حتصـيل الطلبـة     ،طريقة التدريس املعريف وفوق املعريف
وكذلك يف حتصيل الطلبة من فئة التحصيل املرتفـع   ،ويف التفكري العلمي ،للمفاهيم العلمية
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  .للمفاهيم العلمية وحتصيلهم للتفكري العلمي
تعـود يف  أـا  من خالل استعراض هذه الدراسات يالحظ أن معظمها حديث نسبياً و

ربط بني  هاكما أن معظم ،لتسعينيات من القرن املاضي وبداية القرن احلايلغالبها إىل عقد ا
تطرق إىل أثر يومل  ،طريقة التدريس فوق املعريف وحتصيل الطلبة يف مراحل التعليم املدرسي

  .طريقة التدريس فوق املعريف يف املرحلة اجلامعية يف تنمية مهارات التفكري الناقد
زيـادة مسـامهة    مناليت توصلت إليها معظم الدراسات السابقة ونظراً للنتائج اإلجيابية 

زيادة حتصيل الطلبة، جاءت الدراسـة احلاليـة تعزيـزاً     علىطريقة التدريس فوق املعريف 
للدراسات السابقة فتناولت أثر استخدام طريقة التدريس فوق املعريف يف حتصيل الطلبة من 

 .وتنمية مهارات التفكري الناقد لديهم ،اجلامعةمستوى الدبلوم العام للمفاهيم العلمية يف 
  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها -3

يف تدريس  ،هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء أثر استخدام طريقة التدريس فوق املعريف
يف  ،لطلبة اجلامعة علـى مسـتوى الـدبلوم    ،مقدمة يف البحث واإلحصاء التربويمادة 

وقـد  ، مقارنة بالطريقة التقليدية ،تفكري الناقد لديهمحتصيلهم للمفاهيم وتنمية مهارات ال
  :صيغت مشكلة الدراسة على النحو اآليت

مقدمـة يف البحـث   يف تدريس مـادة   ،ما أثر استخدام طريقة التدريس فوق املعريف
مستوى الدبلوم العام يف التربيـة يف  (لطلبة جامعة احلسني بن طالل،  ،واإلحصاء التربوي
وانبثق ، )وتنمية مهارات التفكري الناقد لديهم بالطريقة التقليدية ،العلميةحتصيلهم للمفاهيم 

  : عن مشكلة الدراسة األسئلة اآلتية
يف حتصـيل  ) 0.05=  ∝( ،على مستوى الداللة ،هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية -1

 ،بيةبني طلبة اموعة التجري ،ملفاهيم مادة مقدمة يف البحث واإلحصاء التربوي ،الطلبة
 ،وبني طلبة اموعة الضـابطة  ،الذين درسوا باستخدام طريقة التدريس فوق املعريف
  ؟الذين درسوا املادة نفسها باستخدام الطريقة التقليدية

بني متوسط ) 0.05=  ∝( ،على مستوى الداللة ،هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية -2
وبـني متوسـط    ،فكري الناقدعالمات طلبة اموعة التجريبية على اختبار مهارات الت

 ؟على االختبار نفسه ،عالمات طلبة اموعة الضابطة
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  أهمية الدراسة -4
على طلبة اجلامعة اليت  ،أمهية الدراسة من كوا طبقت طريقة التدريس فوق املعريف تأيت

، نظراً الرتباطها بنظريات الـذكاء  ؛من االهتمام اًوما زالت تلقى كثري ،تطور االهتمام ا
والتعلم، واستراتيجيات حل املشكلة، واختاذ القرار، وتفـتح آفاقـاً واسـعة للدراسـات     

وتكمن األمهية النظريـة هلـذه الدراسـة يف حداثـة      ،واملناقشات النظرية فيها ،التجريبية
إذ من املتوقع أن تساهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  ؛موضوعها، واحلاجة للبحث فيه

ة للمعرفة العلمية، املتمثلة يف أثر طريقة التدريس فوق املعـريف يف تنميـة   يف إضافة جديد
ق جديدة للتدريس اجلامعي، وتوسيع اإلفادة ائمهارات التفكري الناقد، إضافة إىل تطوير طر

= اإلكلينيكـي  (من التطبيقات العملية للتدريس فوق املعريف، واالرتقاء به من املسـتوى  
من كوا  ،كما تأيت أمهية هذه الدراسة ،ستوى اجلمعي التعاوينالفردي إىل امل) اديـالعي
املعرفة السـابقة، والبنيـة   ( :مثل ،مية والعمليات العقلية الداخليةوز على البنية املفهـترك
خبالف الدراسـات   )ة، والعمليات العقلية يف معاجلة البيانات، واألسلوب املعريفـميواملفه

البيئة الصفية، وشخصـية  (مثل  ،جية املسؤولة عن تعلم الطلبةاليت تركز على العوامل اخلار
  .)...املعلم، وطريقته

  
  فرضيات الدراسة -5

  :يف ضوء أسئلة الدراسة السابقة فقد صيغت فرضيات الدراسة على النحو اآليت
  الفرضية األولى -5-1
مات بني متوسطي عال) 0.05=  ∝( ،عند مستوى الداللة ،فرق ذو داللة إحصائية مثة

وطلبة اموعة  )عرفيةالذين مت تدريسهم باستخدام الطريقة فوق امل(طلبة اموعة التجريبية 
على اختبار حتصيل املفاهيم يف مادة مقدمة  )الذين مت تدريسهم بالطريقة التقليدية(الضابطة 

  .يف البحث واإلحصاء التربوي
 الثانيةالفرضية  -5-2
بني متوسطي عالمات ) 0.05=  ∝( ،مستوى الداللةعند  ،فرق ذو داللة إحصائية مثة

وطلبـة   )الذين درسوا باستخدام طريقة التدريس فـوق املعـريف  (طلبة اموعة التجريبية 
يف اختبار مهـارات   )الذين درسوا باستخدام طريقة التدريس التقليدية(اموعة الضابطة 
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  .التفكري الناقد
  
  حدود الدراسة -6

يف جامعة احلسني بن طـالل   ،على طلبة الدبلوم العام يف التربيةاقتصرت هذه الدراسة 
يف الفصـل األول مـن العـام     مقدمة يف البحث واإلحصاء التربويالذين اختاروا مادة 

، كما اقتصرت على استقصاء أثر استخدام طريقة التـدريس  2004/  2003الدراسي 
حتصيل املفاهيم، وتنمية مهارات  :فوق املعريف مقارنة مع طريقة التدريس التقليدية من حيث

وبناًء عليه تتحدد نتائج هذه الدراسة جزئياً خبصـائص األدوات   ،التفكري الناقد لدى الطلبة
سواء أكان ذلـك يف حتصـيلهم    ،وقدرا على كشف التباين بني الطلبة ،املستخدمة فيها

ضبط املتغريات األخرى  كما تتحدد مبدى ،للمفاهيم أم يف امتالكهم ملهارات التفكري الناقد
  .اليت مل تتناوهلا الدراسة، اليت قد تؤثر يف إجراءاا

  
  التعريفات اإلجرائية -7
  طريقة التدريس فوق المعرفي -7-1

هي الطريقة اليت تركز على االختيار الواعي الستراتيجيات التفكري من قبل الطلبة، مـن  
اج الطلبة يف حل املوقف املستعصي، الـيت  خالل األسئلة اليت يطرحها احملاضر يف أثناء اندم

تعمل على ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة السابقة، وتبقي الطالب على وعـي بالتصـورات   
والعالقات اليت تربط بينها، ويتحمل الطلبة مسؤولية  ،العقلية الداخلية للمفاهيم اليت ميلكها

ديدة بقصد تطوير املفهـوم  وتنظيم تعلمهم، مث يوضع الطلبة يف مواقف أخرى ج ،ختطيط
وترسيخه واستخدامه يف سياقات أخرى جديدة، ويستطيع احملاضـر أن يقـود طلبتـه يف    
التخطيط للوصول لإلجابة من خالل بيان األسباب اليت تكمن وراء اختيار كـل خطـوة   

  . وكيفية تنفيذ كل عملية
  طريقة التعلم التقليدي -7-2

باتباع أسلوب العرض  ،تقدمي املفاهيم واملبادئ العلميةهي الطريقة اليت يتبعها احملاضر يف 
إلثارة النقاش بطريقة تؤدي إىل توضيح املفاهيم واألفكـار   ؛اللفظي، وطرح بعض األسئلة

األخرى الواردة يف احملاضرة، ويتحدد دور الطلبة يف هذه الطريقة باستقبال املفاهيم اجلديدة 
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  .هذه املفاهيم ىلإور يف التوصل اليت يعرضها احملاضر دون أن يكون هلم د

  التفكير الناقد -7-3
هو التفكري الذي تتطلب ممارسته استخدام املستويات املعرفية العليا الثالثة يف تصـنيف  

مي، ويتضمن التحقق من الشيء وتقييمه باالستناد إىل ووهي التحليل والتركيب والتق )بلوم(
مـا  أو ونؤمن بـه   ،معايري متفق عليها، ويركز يف النهاية على اختاذ قرار بشأن ما نصدقه

وخطط للتجريب، مع التمهل  ،وبدائل ،وأسئلة ،نفعله، وما يتطلبه ذلك من وضع فرضيات
 ؛أو توافر معلومات وأدلة كافيـة  ،حني التحقق من األمر ىلإيف إعطاء األحكام وتعليقها 

  . )1999جروان، (لدعمه أو دحضه 
بالعالمة اليت حيصـل عليهـا    ،وتقاس مهارات التفكري الناقد، إجرائياً يف هذه الدراسة

  .اختبار مهارات التفكري الناقد الذي أُعد هلذه الغاية يفالطالب 
  مادة مقدمة البحث واإلحصاء التربوي -7-4

ري لطلبة دبلوم التربية يف جامعة احلسني بن طـالل، حيمـل الـرقم    هي متطلب اختيا
، ويتضمن التعريف مبفهوم البحث التربوي، وأساليبه وأمهيتـه، وطريقـة   )0101309(

وطرائق مجع  ،والفرضيات ،التفكري العلمي، وأسلوب حل املشكلة، وصياغة أسئلة الدراسة
، إضافة إىل تعريف الطالب بأمهية اإلحصاء، املعلومات والتوثيق، ومعاجلة البيانات وتفسريها

 ،ومقاييس التشتت، ومعامالت االرتباط، واالحندار البسـيط  ،زعة املركزيةـومقاييس الن
  .)2002دليل اجلامعة، (وكيفية اختبار الفرضيات 

  
  الدراسة وأدواتهامنهج  -8
  منهج الدراسة -8-1

لك يف اختيار جمموعيت الدراسـة  سواء أكان ذ ،اعتمدت هذه الدراسة املنهج التجرييب
وتطبيقها  ،أم يف إعداد أدوات القياس ،وأخرى جتريبية ،وطريقة تقسيمها إىل جمموعة ضابطة

  .واستقصاء ما ينتج عنه من أثر يف املتغري التابع ،وإدخال املتغري املستقل
 عينة الدراسة -8-2

ربنامج الدبلوم العام يف التربية وبلغ بالذين التحقوا  ،تكونت عينة الدراسة من مجيع الطلبة اجلدد
  طالبــاً وطالبــة يف الفصــل الدراســي األول مــن العــام اجلــامعي )50(عــددهم 

وقد  ،مقدمة يف البحث واإلحصاء التربويسجلوا مجيعاً مادة الذين  2004/  2003 
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طبقت يف بداية الفصل الدراسي األول من  ،اعتمدت جامعة احلسني بن طالل خطة جديدة
من خرجيي  ،األوىل للطلبة: ، وكانت سابقاً تعتمد خطتني2004/  2003ام اجلامعي الع

كليات التربية، والثانية  للطلبة من خرجيي الكليات األكادميية األخرى، وكان ذلك يتطلب 
فقد عملت على دمج  :أما اخلطة اجلديدة ،الكليات باقيفصل طلبة كليات التربية عن طلبة 

 )9(ساعة معتمـدة، يـدرس الطالـب     )30(واشتملت على  ،كافةالطلبة من الكليات 
ساعات منها يف كل فصل، وبسبب تفرغ الطلبة يف الفصل الصيفي يسمح هلم بتسـجيل  

بالتنسيق مع وزارة (ثنني واألربعاء فقط من كل أسبوع يداوم الطلبة يومي اإل ،ساعة )12(
وجيري التنسـيق بـني    ،لسادسة والنصفمن الساعة الثانية وحىت الساعة ا )التربية والتعليم

يسـجل ـا    ،مواد يف كل فصل )3(زيل ـالطلبة واملرشد األكادميي ورئاسة القسم لتن
ضمت كل منهما عـدداً   ،بناًء عليه مت تقسيم طلبة الدبلوم العام إىل شعبتنيو ،الطلبة كافة

بطريقـة   واإلنسانية إضافة إىل التخصصات العلمية ،متساوياً من فئات املعلمني واإلداريني
طالباً وطالبة، ومت اختيار إحدى هذه الشعب  )25(بلغ عدد الطلبة يف كل شعبة  ،عشوائية

  .جمموعة جتريبية، واألخرى جمموعة ضابطةلتكون  )القرعة(بالطريقة العشوائية البسيطة 
  التصميم التجريبي -8-3

يس فـوق املعـريف لطلبـة    هدفت هذه الدراسة التجريبية إىل استقصاء أثر طريقة التدر
  .اجلامعة يف حتصيل املفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكري الناقد لديهم

أما املتغري التابع فهـو   ،أسلوب التدريس املتبع هو املتغري املستقليكون ويف ضوء ذلك 
  .اختبار حتصيل املفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكري الناقد يفأداء الطلبة 

توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات طلبة اموعتني التجريبيـة  حسبت امل
والضابطة، واستخدم حتليل التباين األحادي للمقارنة بني املتوسطات احلسـابية يف ضـوء   

  .خمطط تصميم الدراسة) 1(ويظهر اجلدول رقم  .فرضيات الدراسة
ـا مت تطبيـق   وللتأكد من تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة،  باإلضافة إىل العشوائية يف اختيارمه

اختبار قبلي خاص مبهارات التفكري الناقد، وحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات 
  .للمقارنة بني املتوسطني احلسابيني) ت(اموعتني الضابطة والتجريبية كما مت استخدام اختبار 
  )1(جدول رقم 
  دراسةخمطط تصميم ال
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  املتغريات التابعة
 اموعة التجريبية

 طريقة التدريس فوق املعريف
  اموعة الضابطة

  طريقة التدريس التقليدية
 قياس بعدي قياس قبلي قياس بعدي قياس قبلي

 2م 1م 2م *  1م* مهارات التفكري الناقد
 2م ... 2م  ... حتصيل املفاهيم العلمية

  ت حتصيل الطلبة على االمتحان القبليتعين معدل عالما :1م 
  تعين معدل عالمات حتصيل الطلبة على االمتحان البعدي :2م 

  .)ت(خالصة نتائج اختبار  )2(ويبني اجلدول رقم 
  

  )2(جدول رقم 
  للمقارنة بني متوسطي عالمات طلبة اموعتني التجريبية والضابطة  )ت(خالصة نتائج اختبار 

  فكري الناقد القبليعلى اختبار مهارات الت
 مستوى الداللة قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اموعة
 0.370.05 12.424 اموعة التجريبية
 12.774.2 اموعة الضابطة

  
تـبني   )0.05(النظرية عند مستوى الداللة  )ت(احملسوبة بقيمة  )ت(وعند مقارنة قيم 

ئية بني متوسطي عالمات اموعتني التجريبية والضـابطة  عدم وجود فرق ذي داللة إحصا
  .اختبار مهارات التفكري الناقد القبلي ، يفعند بدء الدراسة

 أدوات الدراسة -8-4
  :يتلتحقيق أهداف الدراسة استخدمت أداتان على النحو اآل

  :اختبار تحصيل المفاهيم الخاصة بمادة مقدمة في البحث واإلحصاء التربوي - 1- 4- 8
أعد هذا االختبار لقياس حتصيل الطلبة للمفاهيم الواردة يف املـادة علـى مسـتويات    
التطبيق، والتحليل والتركيب، والتقومي، وأعد جدول مواصفات راعـى الـوزن النسـيب    

وقـام   ،احملسوب لكل من املفاهيم واملستويات املعرفية لفقرات االختبار يف ضوء األهداف
نوع االختيار من متعدد، لكل منها أربعة بدائل، وعـرض   فقرة من )48(الباحث بصياغة 

ويف ضوء نتائج التحكيم أصبح  ،وجدول املواصفات على هيئة حتكيم متخصصة ،االختبار
فقرة، وقد طبق االختبار على شعبتني من طلبة  )40(عدد فقرات االختبار بصورته النهائية 

وا مادة مناهج البحث يف التربيـة  البكالوريوس ختصص معلم الصف يف اجلامعة الذين درس
٪، 87و٪  32وعلم النفس، مث حسبت معامالت التمييز لفقرات االختبار وتراوحت بني 



طالل  .د………… ............ أثر استخدام طريقة التدريس فوق المعرفي في تحصيل الطلبة لبعض المفاهيم العلمية

  الزعبي
  

  

  

 

 

٪، وحسب معامل ثبات االختبار باستخدام 70٪ و25ومعامالت الصعوبة وتراوحت بني 
 .)0.87(فبلغ  )20(ريتشاردسون   –معادلة كودر 

 قداختبار مهارات التفكير النا -8-4-2
أعد هذا االختبار لقياس اكتساب الطلبة مهارات التفكري الناقد اخلمس اليت حددا هذه 

يف  -وقد استند الباحـث  ، )االستقراء، واالستنتاج، والتقييم، والتمييز، واملقارنة(الدراسة 
اختبار كورنـال،  : لتربوي واالختبارات اليت أعدت يف هذا اال مثلإىل األدب ا -ذلك 
  .فري –ر كاليفورنيا، واختبار واطسون وجليسر، واختبار إنيس واختبا

فقرة من نوع االختيار من متعدد بواقع  )30(واشتمل االختبار يف صورته النهائية على 
مفاهيم بنية املادة،  خيصفقرات لكل مهارة، وتناولت الفقرات حمتوى معرفياً جديداً ال  )6(

ي تتناسب ومستوى الطلبة، مث عرضت الصـورة  لك ؛ودعمت الفقرات بالرسوم اإليضاحية
على جلنة حتكيم من ذوي االختصاص وعدلت بعض الفقرات وحذفت فقـرات أخـرى،   

جربت النسخة املعدلة على شعبتني  ،كما أضيفت بعض الفقرات، يف ضوء نتائج التحكيم
لكـل   من طلبة البكالوريوس من مستوى السنة الرابعة، واستخرج معامل الصعوبة والتمييز

٪ أو معامل صعوبة يقع 20فقرة، وعدلت الفقرات اليت حصلت على معامل متييز يقل عن 
وحسب معامل ثبات االختبار من إجابات طلبة الشـعبتني السـابقتني   . ٪80٪ و20بني 

  .   )0.73(فبلغ  )20(ريتشاردسون  –مبوجب معادلة كودر 
 المادة التعليمية -8-4-3

  :وهي على نوعني
  مادة التعليمية التي تدرس باستخدام طريقة التدريس فوق المعرفيال -8-4-3-1
وهي  حتمل  )2002(أُعدت املادة الدراسية وفق وصف مواد اخلطة يف دليل اجلامعة  

قام الباحـث   ، وقدمقدمة يف البحث واإلحصاء التربوي، وامسها )0101309(الرقم 
تعريف اإلجرائي للتعليم فـوق املعـريف   بتدريس هذه املادة لطلبة اموعة التجريبية وفق ال
  .الذي أشري إليه سابقاً يف الفصل الدراسي الصيفي

  مادة تعليمية تدرس باستخدام طريقة التعليم التقليدية -8-4-3-2
أُعدت املادة الدراسية نفسها وفق وصف مواد اخلطة الدراسـية الـيت حتمـل الـرقم     

  .مقدمة يف البحث واإلحصاء التربوي )0101309(
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وقد قام الباحث أيضاً بتدريس هذه املادة لطلبة اموعة الضابطة وفق التعريف اإلجرائي 

  .للطريقة التقليدية يف الفصل الدراسي الصيفي
  
  عرض نتائج الدراسة -9

  :اآلتيةبعد تطبيق إجراءات الدراسة كما أشري إليها سابقاً، مت احلصول على النتائج 
  ية األولىالنتائج المتعلقة بالفرض -9-1

  هناك فرقاً ذا داللة إحصائية علـى مسـتوى الداللـة    «نصت هذه الفرضية على أن 
بني متوسطي عالمات طلبة اموعة التجريبية وطلبة اموعة الضـابطة يف  ) 0.05=  ∝(

  .»اختبار حتصيل املفاهيم يف مادة مقدمة يف البحث واإلحصاء التربوي
ِسوالختبار هذه الفرضية حموعتني التجريبية اطمتوس بوالضابطة يف  ،عالمات طلبة ا

اختبار حتصيل املفاهيم ملادة مقدمة يف البحث واإلحصاء التربوي، كما حسب االحنـراف  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات  )3(املعياري لعالمات كل جمموعة، ويوضح اجلدول رقم 

  .بطة يف اختبار حتصيل املفاهيماملعيارية لعالمات طلبة اموعتني التجريبية والضا
  

  )3(جدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات طلبة اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار حتصيل املفاهيم

 اموعات                 
 اموعة الضابطة  اموعة التجريبية املقاييس اإلحصائية

25.0821.88 املتوسط احلسايب
4.884.45 االحنراف املعياري

25 25 عدد الطلبة

تفوق طلبة اموعة التجريبية على طلبة اموعة الضابطة  )3(يالحظ من اجلدول رقم 
عالمة  )3.20(يف اختبار حتصيل املفاهيم العلمية، فقد بلغ الفرق بني املتوسطني احلسابيني 

استخدام طريقـة التـدريس فـوق    (حديد أثر املعاجلة لصاحل طلبة اموعة التجريبية، ولت
ملقارنة متوسـطي عالمـات طلبـة     )ANOVA(، استخدم حتليل التباين األحادي )املعرفية

خالصـة   )4(اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار حتصيل املفاهيم، ويبني اجلدول رقم 
  .هذه النتائج

  
  )4(جدول رقم 

  لتباين األحادي ملقارنة متوسطي عالمات طلبة اموعتني التجريبية والضابطة خالصة نتائج اختبار حتليل ا
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  يف اختبار حتصيل املفاهيم
  مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات  جمموع املربعات درجة احلرية  مصدر التباين
1128128 بني اموعات

48940.4819.593 داخل اموعات  0.05 6.533
 491068.48  اموع

احلرجة تبني أن الفرق بـني متوسـطي    )ف(احملسوبة مع قيمة  )ف(وعند مقارنة قيمة 
وعالمات طلبة اموعة الضابطة له داللة إحصائية على مسـتوى   ،عالمات طلبة اموعة التجريبية

  .وهذا يعين قبول  الفرضية األوىل .لصاحل طلبة اموعة التجريبية) 0.05=  ∝(الداللة 
  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -9-2

هناك فرقاً ذا داللة إحصـائية علـى   «الختبار فرضية الدراسة الثانية اليت تنص على أن 
بني متوسطي عالمات طلبة اموعـة التجريبيـة وطلبـة    ) 0.05=  ∝(مستوى الداللة 

  .»اموعة الضابطة على اختبار مهارات التفكري الناقد
كمـا حسـب    ،والضـابطة  ،سطا عالمات طلبة اموعتني التجريبيةفقد حسب متو

  .االحنراف املعياري لعالمات كل جمموعة على اختبار مهارات التفكري الناقد
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمـات طلبـة    )5(ويوضح اجلدول رقم 

  .الناقد البعدي اموعتني التجريبية والضابطة على اختبار مهارات التفكري
  )5(جدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات طلبة اموعتني التجريبية والضابطة 
  يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي

 اموعات                     
  اموعة الضابطة  اموعة التجريبية املقاييس اإلحصائية

15.20 17.64 املتوسط احلسايب
3.04 2.66 االحنراف املعياري

2525 عدد الطلبة

تفوق طلبة اموعة التجريبية على طلبة اموعة الضابطة  )5(يالحظ من اجلدول رقم 
عالمـة   )2.44(وبلغ الفرق بني املتوسـطني   ،على اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي
استخدام طريقـة التـدريس فـوق    (يد أثر املعاجلة لصاحل طلبة اموعة التجريبية، ولتحد

ملقارنة متوسـطي عالمـات طلبـة     )ANOVA(استخدم حتليل التباين األحادي ) املعرفية
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  والضابطة على اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي، ويبني اجلـدول   ،اموعتني التجريبية

  .خالصة هذه النتائج )6(رقم 
  )6(جدول رقم 

ختبار حتليل التباين األحادي ملقارنة متوسطي عالمات طلبة اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار خالصة نتائج ا
  تنمية مهارات التفكري الناقد البعدي

قيمة ف متوسط املربعات جمموع املربعات  درجة احلرية  مصدر التباين
 مستوى الداللة احملسوبة

174.4274.42 بني اموعات
48391.768.16 داخل اموعات  0.05 9.118

 49466.18  اموع

احلرجة تبني أن الفرق بـني متوسـطي    )ف(احملسوبة مع قيمة  )ف(وعند مقارنة قيمة 
وعالمات طلبة اموعة الضابطة له داللة إحصائية على مستوى  ،طلبة اموعة التجريبيةعالمات 

  .وهذا يعين قبول الفرضية الثانية .التجريبية لصاحل طلبة اموعة) 0.05=  ∝(الداللة 
  

  مناقشة النتائج -10
أظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق طريقة التدريس فوق املعريف على طريقـة التـدريس   

  .التقليدية يف حتصيل املفاهيم الواردة يف مادة مقدمة يف البحث واإلحصاء التربوي
تفقت هذه النتيجة مـع معظـم نتـائج    وهذا يعين قبول فرضية الدراسة األوىل؛ وقد ا

 )Hamlin, 2001(و )Marga, 2001(و )Zan, 2000(الدراسات األخـرى مثـل دراسـة    
  .)Shapiro, 1998(و )Cardelle, 1992(و )Everson, 1997(و

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل املهارات العقلية العليا اليت يتم التركيـز عليهـا أثنـاء    
فوق املعريف اليت تؤدي إىل تعليم التفكري وضبطه، ويرتبط ذلـك   استخدام طريقة التدريس

اليت تشمل ما يعرفه الشخص عن هذه التصورات، وأن يدرك  ،بالتصورات العقلية الداخلية
قدراته التعليمية ويعيد تنظيم بناه املعرفية بصورة متواصلة، ويف كل مرة يتوصل فيهـا إىل  

  .إذا لزم األمر عليه أن يعيد اختباره وتعديله ،قرار
واألسئلة اليت يطرحها الطلبة على أنفسهم يف  ،إن األسئلة اليت يطرحها املعلم على طلبته

كل ذلك يسـاعدهم   )التفكري بصوت عالٍ(أثناء اماكهم يف إجياد حل للموقف املشكل 
وما الذي جيب  »؟ما الذي يعرفونه حول املوقف«على اختاذ قرارات واعية حول معرفتهم 

فالتفكري فوق املعريف يتطلب أن يكون املتعلم على وعي بأسلوب تفكريه  ؟يعرفوه حولهأن 
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فيما يقوم بـه مـن    ،عند قيامه بأداء مهمة حمددة، ومن مث استخدام هذا الوعي يف التحكم
واسـترجاع   ،نشاط أو أداء، هذا خبالف طريقة التدريس التقليدية اليت تركز على احلفـظ 

فإن هذه املهارات واألفكار تنطلـق مـن    ؛ت على مهارات تفكرييةاملعلومات، وإن اشتمل
  .واقع الشخص اخلارجي املباشر وال ترتبط بالعمليات العقلية الداخلية هلذا الواقع

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق طريقة التدريس فوق املعريف على طريقـة التـدريس   
ومل يعثر الباحث على دراسات تناولت هذا  ،الطلبةالتقليدية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى 

املوضوع، ولكن نتائج بعض الدراسات أظهرت تفوق طريقة التدريس فوق املعـريف يف تنميـة   
، يف حني أظهرت دراسات )1992عطا اهللا، (العلمي لدى الطلبة كما يف دراسة  مهارات التفكري

طلبة للقـدرات االستكشـافية واسـتخدام    أخرى تفوق طريقة التعليم فوق املعريف يف إكساب ال
  .)Onghai, 1999(و) Swanson, 1990( االستراتيجيات الالزمة يف حل املشكلة مثل دراسة

ويعزو الباحث تفوق طريقة التعليم فوق املعريف على طريقة التعليم التقليدية يف تنمية مهارات التفكري 
ـاء   إىل التداخل الكبري بني مهارا ،الناقد لدى الطلبة ت التفكري فوق املعريف اليت يكتسبها الطلبـة يف أثن

تدريسهم بطريقة التعليم فوق املعريف مع مهارات التفكري الناقد، ورغم االختالف الظاهر بـني هـذه   
ـتركة   مثةإال أن  )مهارات التفكري فوق املعريف ومهارات التفكري الناقد(املهارات  عدداً من القواسم املش
يز على اختاذ قرار بشأن ما نصدقه ونؤمن به أو ما نفعله، مث التحقق من الشيء وتقييمه مثل الترك ،بينهما

، )بلـوم (باالستناد إىل معايري متفق عليها مسبقاً، واستخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف تصنيف 
ـام  واشتمال هذه املهارات على ضوابط تصحيحية ذاتية واعتمادها على حمكات يف الوصول إ ىل أحك

ـيم فـوق   )1999جروان، (واستخدام قواعد املنطق واالستدالل  ، كل ذلك يفسر تفوق طريقة التعل
  .املعريف يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة اموعة التجريبية مقارنة بطلبة اموعة الضابطة

  
  المقترحات -11

  :ةيف ضوء نتائج هذه الدراسة ميكن تقدمي املقترحات اآلتي
ألا أظهرت تفوقاً على الطريقـة   ؛تبين طريقة التدريس فوق املعريف يف اجلامعات -1

أم يف  ،سواًء أكان ذلك يف حتصيل الطلبة للمفاهيم العلميـة  ،التقليدية يف التدريس
  .تنمية مهارات التفكري الناقد لديهم

لبة اجلامعات، تبين استراتيجيات تدريس تنمي مهارات التفكري فوق املعريف لدى ط -2
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واالختيار الواعي السـتراتيجيات   ،تعمل على ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة السابقة

  .وتقومي عمليات التفكري ،مث التخطيط واملراقبة ،التفكري
يقوم من خالهلا أداء  ،إجراء دراسات مماثلة يتم فيها استخدام أدوات قياس مناسبة -3

 .فكري فوق املعريفالطالب يف كل مهارة من مهارات الت
تفعيل دور مراكز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات بتدريب أعضـاء   -4

إما عن طريـق عقـد    ،هيئة التدريس على استخدام طريقة التدريس فوق املعريف
  .أو توزيع نشرات تثقيفية حول املوضوع ،دورات تدريبية أو ورش عمل أو ندوات

اليت تنمي مهارات  ،والتدريبات ،ملدرسية بعض النشاطاتتضمني املناهج والكتب ا -5
 .التفكري فوق املعريف لدى الطلبة

تضمني اخلطط الدراسية يف كليات العلوم التربوية يف اجلامعات األردنيـة بعـض    -6 
األساليب واالستراتيجيات اخلاصة يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف لتـدريب  

  .أو أثناءها على هذه األساليب واالستراتيجيات ،ل اخلدمةسواء قب ،الطلبة املعلمني
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