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ملخص البحث

يهدف البحث الحالي إلى تعرف اثر استراتيجية دورة المهارة في تنمية مهارات ما وراء المعرفةة لةدط بلبةة
قسم الفيزياء  -كلية التربية .
ولتحقيق هدف البحث تمت صياغة الفرضية الصفرية اآلتية -:
ال توجد فروق ذات داللة احصةايية ننةد مسةتوط داللةة  )...0بةي متوسةتات الفةروق لةدرجات االبتبةار القبلةي
والبعدي في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لتلبة المجمونة التجريبية الذي يدرسةو المةادة الدراسةية نلةى وفةق
استراتيجية دورة المهارة  ,و المجمونة الضابتة الذي يدرسو المادة نفسها نلى وفق التريقة االنتيادية ).
وتحةةدد البحةةث الحةةالي بتلبةةة المرحلةةة اللاللةةة  -قسةةم الفيزيةةاء – كليةةة التربيةةة – جامعةةة القادسةةية  ,مةةادة مختبةةر
اإللكترونيك  ,الفصل الدراسي اللاني – م العام الدراسي . )0.00-0.0.
تةةم انتمةةاد التصةةميم التجريبةةي ذا الضةةبل الجزيةةي للمجمةةونتي المتكةةافرتي مجمونةةة تجريبيةةة  ,و مجمونةةة
ضابتة ) ذوات االبتبار القبلي والبعدي .
وقد تحةدد مجتمةا البحةث قصةديا بجميةا بلبةة المرحلةة اللاللةة فةي قسةم الفيزيةاء – الدراسةة الصةباحية  ,والبةال
 ) ,بواقةا  ) 0. , 01بالةب وبالبةة نلةى
نددهم  ) 0.1بالب وبالبة موزني بي شعبتي دراسةيتي
) م بي الشعبتي الدراسيتي ابتيارا نشواييا فتم تقسيمها إلى ثالث مجاميا C ,
التوالي  ,تم ابتيار شعبة
 ) B , Aبواقةا  )01 ,01, 01نلةى التةوالي وبالتريقةة العشةوايية تةم ابتيةار المجمونةة  )Bلتملةل المجمونةة
التجريبية والتي درست التجار العملية نلى وفق استراتيجية دورة المهارة  ,ومجمونةة  ) Cلتملةل المجمونةة
الضابتة التي درست المادة الدراسية نفسها نلى وفق التريقة االنتيادية  ,كوفرت مجمونةات البحةث بةالمتايرات
التالية  -:العمر الزمني  ،والذكاء  ,التحصيل السابق ,ومهارات ما وراء المعرفة)
ند الباحلا مستلزمات التجربة والمتمللة -:
تحديد المادة العلمية  ,تحديد األنشتة األدايية  ,إنداد دليل نمل التجار العملية  ,والوسةايل التعليميةة واألجهةزة
واألدوات والمةةواد  ,إنةةداد الختةةل التدريسةةية ) .وكةةذلك قةةام الباحلةةا ببنةةاء دات البحةةث الالزمةةة والمتمللةةة ببنةةاء
مقيةةام مهةةارات مةةا وراء المعرفةةة وهةةو تةةلله بصةةورت النهاييةةة مة  )00فقةةرة موزنةةة نلةةى سةةت مجةةاالت هةةي
المعرفة التقريرية  .والمعرفة اإلجرايية.والمعرفة الشربية  .والتختيل  .والمراقبة والةتحكم .والتقةويم ) ,بواقةا
 ) 9فقةةرات للمعرفةةة التقريريةةة و  ) 7فقةةرات للمعرفةةة اإلجراييةةة و  ) 1فقةةرات للمعرفةةة الشةةربية و ) 9
فقرات للتختيل و  ) 00فقرة للمراقبة والتحكم و  ) 9فقرات للتقييم وتم التحقق م الصدق الظةاهري وصةدق
البناء واستخرجت الخصايص السايكومترية لالبتبار  ,حيث استخرجت القوة التمييزية لفقرات المقيةام وقةد تبةي
جميعها تقا بي  ) 1.710 - 7.017وجميعها دالة ,وقد بل معامل اللبات المقيام  )..97وهو يعد معامل
ثبات نالي  .وقام الباحلا بتجهيز مختبر اإللكترونيك بكافة األجهزة واألدوات الالزمة لتنفيةذ التجةار المقةررة ,
 ) 0.00 – 0.0.واسةةتمرت بةةوا
ببقةةت التجربةةة فةةي الفصةةل الدراسةةي اللةةاني م ة العةةام الدراسةةي
الفصةل الدراسةةي اللةاني نلةةى مةةدط  ) 07سةبو بواقةةا ثةالث سةةانات سةةبونيا لكةل مجمونةةة بعةد االنتهةةاء مة
تتبيق التجربة توصلة الدراسة الى النتايج التالية -:
 فانلية استراتيجية دورة المهارة في في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لتلبة المرحلةة اللاللةة – قسةم الفيزيةاء –في مادة مختبر اإللكترونيةك بالمقارنةة مةا التريقةة االنتياديةة .وفةي ضةوء تلةك النتةايج تةم التوصةل إلةى نةدد مة
التوصيات والمقترحات .
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Abstract
Current research aims to know the effect cycle skill in strategy in the development of skills beyond the
knowledge of the students in the Department of Physics - Faculty of Education.
To achieve the aim of the research null hypothesis was formulated as follows: No statistically significant differences at the level (0.05) between the mean differences for the test scores pre
and post In the development of skills beyond the knowledge of the students in the experimental group who are
studying subjects according to a cycle strategy, skill, And the mean scores of the control group, who are
studying the same article in the usual way).
And identify current research students of the third phase - the Department of Physics - Faculty of Education University of Qadisiyah, electronics laboratory material, second semester - of the school year (2010-2011).
Community has determined search Qsidia all students of the third phase in the Department of Physics - the
study of the morning, and numbered (104) students Divided between two divisions seminars (a, b) by (54, 50)
students, respectively, Division was chosen (b) of the bifurcated seminars random choice Were divided into
three groups )A , B , C By (18, 16, 16) respectively Randomly selected group (B) To represent the
experimental group who has studied the practical experiments according to the cycle strategy, skill, The group
(C) To represent the control group, who studied the same subject in the normal way, Rewarded research
groups following variables : - (Chronological age, intelligence, previous achievement, skills and
metacognition) Researchers counted the requirements and experience of: (Identifying scientific material, and the formulation of objectives and determine behavioral levels, Performing
identify activities, preparation of a manual testing process works, teaching aids and devices, tools and
materials, preparing lesson plans). As well as researchers had built the necessary research tools and of
building scale Skills and metacognition It consisted in its final form of (52) paragraph Distributed on six areas
(Normative knowledge. And procedural knowledge. Conditional and knowledge. And planning., Surveillance
and control. Calendar), By (9) paragraphs of normative knowledge and (7) paragraphs of procedural
knowledge and (6) conditional paragraphs of knowledge and (9) Planning and paragraphs (12) paragraph of
control Were verified virtual honesty and sincerity of construction and extracted characteristics test
Alsekoumtria, Where the discriminatory power of the extracted paragraphs scale has been shown that all
located between (3,267 - 6,782) and all of a function, The total scale reliability coefficient (0.97) which is
high reliability coefficient. The researchers equipped electronics laboratory with all the necessary hardware
and tools for the implementation of the planned experiments, Applied experience in the second semester of
the academic year ( 2010 – 2011 ), And continued throughout the second semester over (13) Week Three
hours per week for each group after the completion from experience Touselh application to study the
following results: - The effectiveness of the strategy cycle skill in the development of skills beyond the knowledge of the
students of the third phase - the Department of Physics - In electronics laboratory material compared with the
usual way. In the light of these results has been reached on a number of recommendations and proposals.

:  الفصل االو
-:  مشكلة البحث
 تكلر التساؤالت حو كيفية،ما يشهده العالم م تايرات وتحديات في مختله الميادي العلمية والتكنولوجية
 وكيفية السعي نحو فهم افضل م شلن بلق افراد مبدني،مواكبة هذه التايرات ومقاومة التحديات التي تواجهنا
 ويتم ذلك م بال إستحداث إستراتيجيات و ساليب متتورة في، وقادري نلى العتاء في مختله الميادي
التدريس تلبذ بيد المتعلم نحو االبدا والتميز وتجعل قادرا ً نلى االنجاز والعتاء في ظل نصر سادت في فنو
 ويصاحب ذلك وجود مشكالت وتحديات,  وكلرت في المشكالت والتحديات المستقبلية،المعرفة والتكنولوجيا
.  لذلك يجب تمكي المتعلم م مواجهة هذه التحديات وفهم لاة العلوم ومنها الفيزياء،كبيرة وجديدة تواج المتعلم
م ببرة الباحلا في التدريس في مختبرات الفيزياء للمواد الدراسية ذات الجانب النظري والعملي الحظا ندم
اتقا التلبة لمعظم المهارات العقلية والعملية الرييسية وا هناك ضعه واضح في ادايهم اثناء تنفيذ التجار
 ويرط الباحلا يضا ً ا الترايق واالساليب التقليدية م االسبا الرييسة في ضعه االداء النظري و, العملية
 كونها مبنية نلى االسلو التوكيدي الذي يركز نلى المدرم ويهمل التالب حيث تقدم المادة، العملي للتلبة
 في. العلمية الى التالب جاهزة بكل تفاصيلها م دو ا تتاح ل الفرصة في االجتهاد واالستكشاف او االبدا
حي م المفترض تعليم التلبة نلى التفكير الذاتي والقدرة نلى المهارات المتنونة في التفكير ومنها مهارات ما
 التي تسا ند المتعلمي نلى تنظيم تفكيرهم وهذا م شلن ا يتور م االداء، وراء المعرفة لدط المتعلمي
األكايمي لديهم ذلك م بال تحسي قدرتهم نلى القراءة الوانية والمنظمة بما تقتضي م مهارات االنتباه
،المنتظم واالصااء الجيد وغيرها
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مما دفا الباحلا الى استتال ر ي التدريسيي والمعيدي في القسم وبجميا المواد الدراسية الفيزيايية ذات
الجانب النظري والعملي حو ضعه اداء التلبة اثناء تنفيذ التجار العملية وندم اتقانهم لمعظم مهارات التفكير
العليا الرييسية التي تؤدي الى ضعه اداء التلبة في تنفيذ التجار العملية  ،وكا ر ي التدرسيي والمعيدي في
القسم يتفق ما ر ي الباحلا  ,وجاءت هذه االراء متفقة ما نتايج دراسة الزناني  ) 0090: 0.0. ,نقال ن ابو
الدهب  )0999التي تناولت التجار العملية في المختببر ودراسة الموسوي  )0..1التي تناولت التجار
العملية  ,ودراسة الجهوري  ) 0..1والتي تناولت المهارات العملية في المختبر واالداء العملي ,ودراسة
الخفاجي  ) 0.00والتي تناولة االداء العملي ,ودراسة  ) Lebowitz,1998التي تناولة المشكالت التي تواج
تنفيذ التجار المختبرية ,ودراسة  ) Mclean , 1999والتي تناولة التجار العملية في المختبر ,
ويرط الباحلا يضا ً ا الترق واالساليب التقليدية في التةدريس مة االسةبا الرييسةية فةي ضةعه االداء العملةي
للتلبة  ،كونها مبنية نلى االسلو التوكيدي الذي يركز نلى المدرم ويهمل التالب حيث تقدم المادة العلمية الةى
التالب جاهزة بكل تفاصيلها دو ا تتاح ل الفرصة في االستكشاف او االجتهاد اواالبدا .
هذه االسبا دنت الباحلا للقيام بهذا البحث كمحاولة للتالب نلةى المشةكالت و الصةعوبات التةي يعةاني
منها التلبة في قسم الفيزياء , .لذلك فا مشكلة البحث الحالي تتجسد في االجابة نلى األسرلة التالية -:
 -0ما ثر استراتيجية دورة المهارة في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدط بلبة قسم الفيزياء؟
 همية البحث : ) Importance of Research
يجهد الباحلي ونلماء الفكر والتربية إليجاد فضل الترق واالسةتراتيجيات والتقنيةات الحديلةة إلنةداد األجيةا
القادمة بحيث تمكنهم م التفانل ما العلم وتتبيقات لمواجهة هذه التحديات  ,وهذا ما يدفعهم باستمرار إلى إحداث
تايرات جوهرية في هداف تدريس العلوم للوصو بالمتعلمي إلى فهةم العلةم كبنةاء معرفةي مةنظم يمكة التوصةل
إلي م بال المالحظة الدقيقة والقيام  ,ويتم ذلك م بال توظيه استراتيجيات حديلة تتالءم ما تدريس المادة
التعليمية العملية التجار العملية ) ومنها إستراتيجية دورة المهارة نند روميزوسكي .
تحليل المعرفة والمهارات نند روميزوسكي Romiszowki analysis of knowledge :
and skills
يميز روميزوسكي بي التعلم المولد الناسخ ) ) reproductiveوالتعلم المنتج فةي ربعةة مجةاالت للمهةارة
المعرفةي  ,الةنفس حركةي  ,واالسةتجابي ) , ) Neactiveوالتفةانلي ) ) Interactiveوهةو يحةدد ثنةى نشةرة
تستخدم في اإلدراك واالستدناء والتختيل واألداء .وتحليل روميزوسكي للمعرفة والمهارات يشكل
قدرة يمك
جزءا م معالجت للتصميم التعليمي  ,الذي يضع في سياق واسا م تنمية الموارد البشرية ويهدف للتواصل إلى
مةةدبل متةةواز للتصةةميم التعليمةةي بمرانةةاة البشةةرية ومحتةةوط المعلومةةات والتجهيةةز المعرفةةي Gognitive
) ) Processingواالسةةتجابة السةةلوكية .ويلخةةص روميزوسةةكي إسةةتراتيجية دورة المهةةارة بلنهةةا تتةةلله مة ربةةا
مراحل قابلة للتتبيق في المجةاالت المعرفيةة واالسةتجابة إدارة الةذات ) والتفانليةة التفانةل االجتمةاني ) ومةا
يتلق نلية مهارات اسةتجابة وهةي ردود األفعةا التةي تعبةر نة المشةانر المناسةبة واالتجاهةات والقةيم  .وبالملةل
مهارات التفانل تفصح ن نفسها في السياقات بي فعا إرادية و فعا بتتت لتؤدي إلى هداف معينة وتتتلب
وتتضم مهارات ضبل الذات .
والمراحل األربا إلستراتيجية دورة المهارة يدرك  ,يسترجا  ,يختل  ,يؤدي ) ,يقا نها نةادة مةا تكةو
متضمنة في األداء الماهر .
ودورة المهارة الموسعة معروضة في المختل  ,)0وكما وضعها)Romiszowski , 1981 , P. 257 .
ودورة المهارة المو سعة توفر إبارا تصةوريا متماسةكا لفهةم التفكيةر والةتعلم وهةي شةاملة مة حيةث النتةاق
والمجا ألنها تتناو وتعالج معرفة المحتوط تحت يسترجا ) ونمليات التعلم لخبراتي والنشاب العقلي واليدوي
فةةي مجةةاالت المهةةارة .وشةةملت الجوانةةب المعرفيةةة والوجدانيةةة والنزنويةةة للتفكيةةر والةةتعلم  ,والتلكيةةد نلةةى دورة
التختيل والفهم والمراقبة والتقويم )  .ي العمليات الميتا معرفية وترط نلى نها مهمة جدا نلى الرغم م
مةةا بلةةق نلي ة روميزوسةةكي مهةةارات
روميزوسةةكي يسةةتخدم مصةةتلحات مختلفةةة )  ,وممةةا تجةةدر مالحظت ة
استجابة وتفانلية تتتابق نلى نحو وثيق ما ما بلق نلي جاردنر  )0917 ,ذكاء شخصي وذكةاء بةي شخصةي
) Self – system
و اجتماني وما سماه مارزانو نظام الذات
ودورة المهارة  :يدرك  ,يسترجا  ,يختل  ,يةؤدي ) ,تشةب دورة الةتعلم لخبراتةي ننةد ) Kolb, 1984
ببةةرة نينيةةة  ,مالحظةةة تلمليةةة  ,تصةةور مجةةرد  )Abstract coneptualisationوتجريةةب نشةةل ول ة ميةةزة
استخدام لفاظ سهل وتوزيا كل فرة إلى ثالث فرات فرنية  .غير التمييز بي يدرك ويسترجا كليرا ماال يسهل
نمل أل األلفاظ ذات معا متدابلة ويدبل في ذلك الفروق الفردية وتواريخ التعلم .
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وم الملير لالهت مام روميزوسكي يضا تحليةل بلةوم وتركيبة وتقويمة تحةت ننةوا واحةد هةو مهةارات
التختيل ,حيث التختيل يكو لارض يؤدي معها إلى فعل داء نقلةي و يةدوي ) بينمةا احتةواء وضةم يةدرك
نها تتيح نلى نحو مفيد لألهداف التعليمية التي تعتمد نلى التعلم ا ترط األشياء وتسمعها وتشعر بهةا نلةى نحةو
مختله فةي األنشةتة األكاديميةة ) وكةذلك فةي األنشةتة العمليةة واالجتمانيةة ) بينمةا ال يوجةد مبةد موحةد وراء
تقسيم روميزوسكي لفرات المعرفة فلن يرط األداء الماهر يعتمد نلى تةوافر المعرفةة المتلوبةة  .وكمةا موضةح
في مختل .)0

يدرك

يسرتجع

 -7االنتب ا  :القددة ع ى ددرت ال علددا ى ددرت ا د

 -4تفس ا ا ا ا  :معرو د د د د لث د د د د ا ث د د د دريا ( ل د د د د
األج اع األ ات ) .

ا

 -5يسا اارتجع ارج ا ا ا ا  :لة د دده مد ددل م د د

ا وع (اهلةف ا ط وب حتقلقه).

 -2احلاادا اراراة ا  :القددة ع ى ددرت و ددا

ا ع ومات السابق ا ناسب .
 -6يسرتجع خط تصوي ي  :يف وزته
ا دداهلا ا بددا ن ا ناسددب ى ددرت اد تمددو ات
ذهنل .

ا ثريات ( األج اع األ ات) .
 -3التم ا ااا اراراةا ا ا  :الق د ددة ع ى د ددرت حتة د ددة
ا ثريات متلاها يف بلئ هبا ضوضاء .

خيط

يؤاي
 -71املب ا ا ا  :القددة ع ى ددرت اقدداذ ا درا الع د
به .
 -77االساااتم ار  :الق ددة ع ى ددرت موا د د ى د د
ىت الن ا (حتقلق اهلةف) .

 -1حتل ا ا  :الق ددة ع ى د ددرت ى ددا ع بند دداء ا وا د د
اش .
 -1ت ة ب  :القة ع ى رت توللة ول بة .
 -1التق ااو  :الق ددة ع ى ددرت موا د د ال ددري يف

 -72الض ا ااب  :الق د ددة ع ى د ددرت تم د ددفلد ال د ددر
ألوعاله أ توماتل لا .

البةائ المفلف ا ض ون .

مختل ) 0
دورة المهارة نند روميزوسكي
والمهارات التي تتتلب تختيتا قليال والتي تبدي تباينةا قلةيال فةي التنفيةذ مة ملةا آلبةر توصةه بوصةفها ناسةخة
 ,) reproductiveبينما تلك التي تتتلب تختيتا استراتيجيا وتظهةر تباينةا جوهريةا فةي التنفيةذ تسةمى منتجةة ,
ومهارة النسخ تندرج بصفة نامة في فرات بلةوم  ,بينمةا المهةارات المنتجةة تتضةم وتتتلةب التحليةل والتركيةب
والتقةةويم والمختةةل  )0يظهةةر المتصةةل المسةةتمر للمهةةارة الناسةةخة والمنتجةةة لكةةي يتبةةق نلةةى األداء المةةاهر فةةي
المجاالت األربعة.
اذ يشةير جةابر )0..1,الةةى ا اسةتراتيجية دورة المهةةارة الموسةعة لروميزوسةةكي انهةا تتةةلله مة اربةةا
مراحل قابلةة للتتبيةق يةدرك ،يسةترجا ،يختةل  ،يةؤدي ) وهةي تعتبةر سةلوبا ً لتحليةل المهةارات الرييسةية التةي
تساند في تحديد الفجوات والتايرات وتمييزها بةي متتلبةات االداء وقةدرات المتةدر  ,كةو دورة المهةارة تةوفر
إبارا تصوريا متماسكا ل فهم التفكير والةتعلم وهةي شةاملة مة حيةث النتةاق والمجةا ألنهةا تتنةاو وتعةالج معرفةة
المحتوط نند المرحلة اللانية يسترجا ) ونمليات التعلم لخبراتي والنشاب العقلي واليدوي في مجاالت المهةارة،
والنموذج الكامل لتنمية المهارة يتتلب اداء دورة المهارة بمراحلها األربا حيث يتم ابتبار المعرفة لاةرض معةي
وتستخدم وفقا ً لختة محددة ،وهذا ينةتج نتةايج تعمةل بوصةفها معلومةات جديةدة تقةوم فةي نالقتهةا بةالارض وبتةة
العمةةل  ,كونهةةا شةةملت الجوانةةب المعرفيةةة والوجدانيةةة للتفكيةةر والةةتعلم  ,والتلكيةةد نلةةى دورة التختةةيل والمراقبةةة
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والتقةةةويم ) .ي العمليةةةات ا لمةةةاوراء المعرفيةةةة وتةةةرط نلةةةى نهةةةا مهمةةةة جةةةدا يجةةةب تنميتهةةةا ننةةةد المتةةةةدربي .
جابر)017 :0..1 ،
يذكر صبري وتوفيق البحوث والدراسات الحديلة اهتمةت بنظريةة المةاوراء المعرفيةة التةي تهةتم بقةدرة
المةةتعلم نلةةى ا يختةةل ويراقةةب ويةةتحكم ويسةةيتر ويقةةوم تعلمة بنفسة وهةةذا االمةةر يسةةاند المةةتعلم نلةةى اكتسةةا
نمليات التعلم المختلفة والتحكم في العمليات المعرفية المرتبتة بموضو التعلم تسةهم فةي تشةجيا المتعلمةي نلةى
التفكير في تفكيرهم وم ثم يكونو متعلمي فانلي قةادري نلةى مواجهةة مشةكالتهم وحلهةا بلسةلو نلمةي وا .
صبري ) 11 : 0..0 ،
ً
حيث ازداد االهتمام بنظرية ما وراء المعرفة في المجا التربوي مؤبرا فقد وجد ندد م الباحلي ا
مهارات ما وراء المعرفة  )Metacognition Skillsذات فايدة كبيرة للمعلم والمتعلم ،إذ يرط كلوبي ا
االنسا ليس مجرد كاي يفكر ولكن قادر نلى التحكم في تفكيره ،وتوجي سلوك نحو االهداف النونية ،وقادرا ً
نلى تنظيم ذات وتقويمها وا االنسا يستخدم فهم لذات  ،كلداة للتفكير.
) Hacker, 1999, P:35
كما سبق وا شار فالفل  ) Flavell, 1987ا المتعلم الجيد هةو المةتعلم الةذي يملةك مهةارات مةا وراء
المعرفة حو الةذات ،ومهةارات المةتعلم مةا وراء المعرفةة باالسةتراتيجيات المناسةبة تحقةق الهةدف التعليمةي ،لةذلك
يجب االهتمام بمهارات مةا وراء المعرفةة بوصةفها مهةارات للتفكيةر والعمةل نلةى تنميتهةا كةو ذلةك يةنعكس نلةى
تنمية التفكير المعرفي بانماب المختلفة وتمك المتعلمي م التعلم بشكل فعا  ،والسيما ا النظةرة الحديلةة للةتعلم
تركز نلى ا التعلم هو نملية بناء المعرفة وليس مجرد استالمها جاهزة ،كما تعتمد نلةى توظيةه المعرفةة حيةث
استخدام المعلومات السابقة في بناء معارف جديدة .وا التلبة وانو بالعمليةات المعرفيةة وبامكةانهم الةتحكم فيهةا
والتلثير بفانلية فيما يتعلمونة  ،وا االهتمةام بالتمليةل المعرفةي للمعلومةات ضةرورة ملحةة ال اكسةا اي معرفةة
)Flavell, 1987
لدط المتعلم تتتلب تشكيل البنية المعرفية ل بما يمكن ُ م االحتفاظ بها وتوظيفها مستقبالً.
نقالً ن غانم )7 : 0..7 ،
ومهارات التفكير ما وراء المعرفة نبارة ن مهارات ذهنية معقدة تعد م اهم مكونات السلوك الذكي في
معالجة المعلومات وهي تنمو ما التقدم في الس نتيجة للخبرات التويلة والمتنونة التي يمر بها الفرد وتؤدي
مهمة رييسية هي السيترة والتحكم نلى جميا االنشتة الموج لحل المشكالت.
سعادة) 79 :0..7 ،
ويرط جروا  )0..0ما ينتبق نلى مهارات التفكير ينتبق نلى مهارات التفكير ما وراء المعرفية،
ويصه معظم الخبراء المهتمي بموضو التفكير ا اي جهد لتعليم مهارات التفكير و مهارات التفكير ما وراء
جروا )07 :0..0 ،
يساند في الوصو الى مستوط التفكير الحاذق.
لذلك اصبح م الضروري تضمي مهارات ما وراء المعرفة في المقررات والمناهج الدراسةية ،لمةا تقةوم
ب ة م ة دور مهةةم فةةي تنميةةة نمليةةات الفهةةم والقةةراءة واالنتبةةاه والتةةذكر والمعرفةةة االجتمانيةةة وانمةةاب متعةةددة م ة
السيترة الذاتية والتعلم الذاتي والقدرة نلى التختيل والمراقبة والتحكم والتقييم  ،وهةذا مةا اكةده نةدد مة البةاحلي
فةةةي نتةةةايج بحةةةوثهم ودراسةةةاتهم مةةة ا يةةةتعلم مهةةةارات مةةةا وراء المعرفةةةة يسةةةهل الةةةتعلم والفهةةةم لةةةدط المةةةتعلم.
الاراوي )91: 0.0.,
ومما سبق يخلص الباحث إلى همية بحل تتركز في اآلتي -:
 -0يكتسب البحث هميت بالتلكيد نلى التدريس لمختبري للمواد الدراسية الفيزياوية ن بريق الربل بي الجانب
العملي والنظري ويعد ذلك هم هداف الفلسفة الحديلة في تدريس العلوم .
 -0يستمد البحث هميت م همية استهداف شريحة مة بلبةة قسةم الفيزيةاءي كليةة التربيةة فهنةاك حاجةة للدراسةات
والبحوث التي تهدف إلى تتوير التدريس فيها السيما نها تعد بلبتها ضم برنامجها األكةاديمي والمهنةي ليكونةوا
مدرسي المستقبل.
 -7يبحةةث البحةةث الحةةالي فانليةةة اسةةتخدام حةةدط االسةةتراتيجيات الحديلةةة فةةي التةةدريس ال وهةةي إسةةتراتيجية دورة
المهارة في تنمية مهارات ما وراء المعرفةة وحسةب نلةم الباحةث انة متايةر تجريبةي لةم يتةرق سةابقا فةي تةدريس
الفيزياء
 -1تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدط بلبة قسم الفيزياء في كلية التربية في ثناء إنةدادهم ومةدط اسةتخدامهم
إياها يساند نلى تلصيل تلك المهارات لديهم نلى نحو مباشر و ساسي .
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 -0يتناو البحث الحالي تدريس مقةرر مهةم فةي قسةم الفيزيةاء ال وهةو مقةرر مختبةر اإللكترونيةك للمرحلةة اللاللةة
الذي يساهم بتنوير بلبةة قسةم الفيزيةاء بعلةم االلكترونيةات الةذي يسةاند نلةى تصةميم الةدواير االلكترونيةة التةي قةد
يحتاجها التالب في حيات اليومية و المهنية مستقبالً.
ثاللا ً -هدف البحث )Aims of the Research
يهدف البحث الحالي الى :
التعرف نلى اثر استراتيجية دورة المهارة في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدط بلبة قسم الفيزياء.
رابعا :فرضية البحث ) The Research Hypotheses
ال توجد فروق ذات داللة احصايية نند مستوط داللة  )...0بي متوستات الفروق لدرجات االبتبار القبلي
والبعدي في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لتلبة المجمونة التجريبية الذي يدرسو الدراسية نلى وفق
استراتيجية دورة المهارة  ,و متوستات درجات المجمونة الضابتة الذي يدرسو المادة نفسها نلى وفق
التريقة االنتيادية ).
بامساً :حدود البحث )Limitation of the Research
يقتصر البحث الحالي نلى -:
-0.0.
 -0بلبةةة الصةةه اللالةةث – قسةةم الفيزيةةاء – كليةةة التربيةةة – جامعةةة القادسةةية للعةةام الدراسةةي
. )0.00
 -0التجار العملية المقررة لمادة مختبر االلكترونيك وللفصل الدراسي اللةاني للعةام الدراسةي , )0.00 -0.0.
وهي كما يلي-:
 -0قنترة التقويم  )Bridge Rectifierدراسةة التقةويم المةوجي الكامةل للتيةار المتنةاو ودراسةة تسةوية الفولتيةة
المقومة باستعما مرشح م نو متسعة – مله )
 -0استعما اللنايي البلوري في التقويم النصفي للموجة.
 -7استعما اللنايي البلوري في التقويم الكامل للموجة.
 -1استعما اللنايي البلوري كضانه للفولتية.
 -0استعما اللنايي البلوري كمحدد للفولتية.
 -1مرشح المرور العالي.
 -7مرشح المرور الوابي.
 -1راسم ذبذبات األشعة المهبتية لمقارنة وقيام التردد شكا ليسا جو ).
 -9دايرة اإللزام.
سادساً :تحديد المصتلحات ) Bounding of the terms
اوالً -استراتيجية دورة المهارة :
نرفهةةا  )Rominszowskiبانهةةا اسةةتراتيجية تسةةتخدم لتحليةةل المهةةارات العمليةةة التةةي تسةةاند المتةةدر
نلى تحديد الفجوات واللارات وتمييزها بي متتلبةات االداء وقةدرات المتةدر المةتعلم) نلةى االداء الجيةد ،وا
النموذج الكامل لتنمية المهارات العملية يتتلب اداء دورة المهارة بشكل متسلسل حيث يتم ابتيار المعرفةة لاةرض
معي وتستخدم وفقا ً لختة منتظمة وهذا يؤدي الى نتايج تعمل بوصفها معلومات تقوم في نالقتها بةالارض منهةا،
وهي تتضم اربا مراحل رييسية قابلة للتتبيق مرحلة االدراك ،مرحلة االسةترجا  ,مرحلةة التختةيل ،مرحلةة
االداء).
 )Rominszowski 1981, P:257نقالً ن جابر.)017 :0..1 ،
 -1يعرف الباحث استراتيجية دورة المهارة اجراييا ً :
بانها اسةتراتيجية تةدريس تسةاند بلبةة الصةه اللالةث مة قسةم الفيزيةاء نلةى تنفيةذ التجةار العمليةة فةي
مختبر االلكترونيك نلى وفةق مراحةل متسلسةلة ومنظمةة  ,حيةث يةتم تقسةيم التلبةة نلةى مجمونةات كةل مجمونةة
تتلله م ثالثة بلبة يؤدو التجار العملية في المختبرذلك بتنفيذ بتوات العمل لكةل تجربةة نلةى وفةق مراحةل
دورة المهارة االربا االدراك ،االسترجا  ،التختةيل ،االداء) بصةورة صةحيحة ممةا يسةاند التلبةة نلةى الفهةم و
تحقيق الارض م التجربة .
ثانيا ً -التريقة االنتيادية التقليدية ) :
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 -0نرفها نبدة  : ) 0999بلنها بريقة تدريس شايعة تقوم نلى اسام المناقشة الشةفوية بشةكل رييسةي و سةتخدام
اسرلة ألغراض التلبت والتلكد نلى نتايج المعرفية ألغراض التقويم الصفي والواجب البيتي.
نبدة ) 07 :0999,
 -0ويعرفها الباحث التريقة االنتيادية اجراييا  -:بلنها التريقة المستخدمة في التدريس المختبري في قسةم الفيزيةاء
– كلية التربية – جامعة القادسية  ,التي يكو المدرم فيها محور العمليةة التعليميةة حيةث يقةوم بتوضةيح المعلومةات
والمفاهيم الخاصة بكل تجربة شفويا والمتعلقة بتنفيذ بتةوات العمةل الالزمةة وتعتةى للتالةب بشةكل ملزمةة باصةة
وذلك ليتمك التالب م تحقيق الارض م التجربة بمساندة المعيد في المختبر .
ثاللا ً  -مهارات ما وراء المعرفة ) :)Meta cognitiveنرفها كل م -:
 -0و ) :) Alison, 1999بانها محاوالت الفرد الوانية لتنظيم المعرفة وآليات التنظيم الذاتي،
ملل التحديد ،والتختيل ،والمراقبة والتحكم ،واالبتيار ،والتعديل ،المستعملة م الفرد الفعا في
)Alison 1999,: P 83
محاوالت الوصو للفهم.
 -7و الهاشمي والدليمي  : )0..1 ,بانها نمليات تحكم نليا وظيفتها التختيل والمراقبة والتحكم
الهاشمي والدليمي)00 :0..1 ،
مكونات االداء الذكي ومعالجة المعلومات.
*يعرف الباحث مهارات ما وراء المعرفة إجراييا ً حسب اهداف هذا البحث  :بلنها "مهارات نقلية تمك التالب
با يكو وانيا ً بتفكيره وقدرت نلى التقويم الذاتي لالدراك م بال فهم للمعرفة التقريرية والمعرفة االجرايية
وال معرفة الشربية وقدرت نلى االدارة الذاتية لالدراك م بال قدرت نلى التختيل ،والمراقبة والتحكم
والتقويم  ,مما يساند نلى فهم اية مهمة نقلية او ادايية اثناء تنفيذ التجار العملية لمادة مختبر االلكترونيك،
وتقام بالدرجة الكلية التي يحصل نليها التلبة نلى مقيام مهارات ما وراء المعرفة الذي انده الباحث لهذا
الارض" .
 الفصل اللاني :
 الدراسات السابقة :
نلى حد نلم الباحث التوجد دراسات محلية او نربية او اجنبية تناولة اثر استراتيجية دورة المهارة
لروميزوسكي في التدريس.
 الدراسات المتعلقة بمتاير مهارات ماوراء المعرفة
 -0دراسة يم )0..0 ,
هةةدفت الدراسةةة إلةةى تعةةرف اثةةر اسةةتخدام إسةةتراتيجية الةةتعلم القةةايم نلةةى االسةةتبتا فةةي تنميةةة المهةةارات فةةوق
المعرفية لدط بلبة الصه األو اللانوي في مادة الفيزياء جريت هذه الدراسة في القةاهرة  ,حيةث تةم ابتيةار هةذه
العينةة نشةواييا ممللةةة بتلبةة الصةةه األو اللةانوي ذكةةور وإنةاث) وبواقةةا  )070بالةب وبالبةةة ,مقسةمي نلةةى
مجمونتي تجريبيتي وضابتة .
اند الباحث بتاقة مالحظة لمالحظة المهارات فوق المعرفية إثناء دايهم العملي  ,مؤلفةة مة  )00مهةارة مقسةمة
إلةى المجةاالت اآلتيةة الضةبل اإلجرايةي  ,توظيةه المعرفةة ألداء المهمةة العلميةة ,التنظةيم الةذاتي )  ,وكةذلك دليةل
للمعلم  ,و ثبتت نتايج الدراسة التي امتدت إلى  )01حصة وجود فروق دالة إحصاييا ننةد مسةتوط داللةة ).,.0
بي متوسل درجات بلبة المجمونتي في تنمية المهارات فةوق المعرفيةة ولصةالح المجمونةة التجريبيةة نلةى كةل
يم ) 0: 0..0 ,
م المجاالت اللالثة الستمارة المالحظة .
 -0دراسة نليوة ) 0..1 ,
هةةدفت الدراسةةة إلةةى تقصةةي اثةةر نمةةوذج الةةتعلم البنةةايي و نمةةوذج الحةةل اإلبةةداني للمشةةكالت فةةي تنميةةة
المهارات فوق المعرفية نند دراسة النصوص العلمية والقدرة نلى حل المشكالت في الفيزياء نند بالبات الصه
 ) 070بالبةة ,قسةمت نلةى ثةالث
ا لتاسا األساسي  ,اجري البحث في مدينة نما  ,وتكونت نينةة البحةث مة
مجمونات  ,مجمونة تجريبية ولى نلى وفةق نمةوذج الحةل اإلبةداني للمشةكالت  ,وتجريبيةة ثانيةة درسةت نلةى
وفق األنموذج البنايي  ,ومجمونة ضابل درست نلى وفق التريقة التقليدية  ,وقد بنةى الباحةث مقيةام المهةارات
فوق المعرفية في قراءة النصوص العلمية وابتبار القدرة نلى حل المشكالت  ,وبعد تتبيق المقياسةي قبةل إجةراء
التجربة وبعدها ,ظهرت النتايج إ نموذج الحل اإلبداني للمشكالت ساندت نلى زيادة تحسةي المهةارات فةوق
المعرفية في قراءة النصوص العلمية  ,وكذلك ساندت نلى تحسي قدرات التلبة نلى حل المشكالت.
نليوة  ) 0..1,نقال ن الصمادي ويحيى ) 0: 0..9 ,
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 -7دراسة بو نتيا: ) 0..1 ,
هدفت الدراسة إلةى تقصةي اثةر نمةوذج بنةايي مقتةرح لتنميةة مهةارات فةوق المعرفيةة لةدط بةال الصةه
التاسا األساسي في مادة الرياضيات .
جريت الدراسة في محافظة غزة وتكونت العينة م  ) 9.بالبا م بال الصه التاسا األساسي توزنوا نلى
مجمونتي حداهما تجريبية درست المادة نلى وفق األنموذج البنايي المقتةرح و بةرط ضةابتة درسةت بالتريقةة
التقليدية ,تم إنداد دليل المعلم باالنتماد نلةى النظريةة البناييةة وكةذلك مقيةام المهةارات فةوق المعرفيةة مؤلةه مة
 ) 1.فقةةرة  ,موزنةةة نلةةى سةةت مجةةاالت هةةي المعرفةةة التقريريةةة  ,المعرفةةة اإلجراييةةة  ,المعرفةةة البشةةربية ,
التختيل  ,التنظيم  ,التقويم )  ,تتبيق قبل إجراء التجربة وبعدها ,حيث ظهرت النتايج تفوق المجمونة التجريبية
فةةةةةةةةةةةةةي متايةةةةةةةةةةةةةر تنميةةةةةةةةةةةةةة المهةةةةةةةةةةةةةارات فةةةةةةةةةةةةةوق المعرفيةةةةةةةةةةةةةة نلةةةةةةةةةةةةةى المجمونةةةةةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةةةةةابتة .
بو نتيا) 0..1 ,
 -1دراسة المزرو : ) 0..0 ,
هةةدفت الدراسةةة إلةةى تقصةةي اثةةر إسةةتراتيجية شةةكل البيةةت الةةدايري فةةي تنميةةة المهةةارات فةةوق المعرفيةةة
والتحصيل الدراسي لدط بالبات المرحلة اللانوية  ,كذلك هدف البحث إلى تعرف تلثير التفانةل بةي اإلسةتراتيجية
والسعة العقلية نلى تنمية المهارات فةوق المعرفيةة والتحصةيل لةدط التالبةات  ,جةري البحةث فةي مدينةة الريةاض
و لفةت نينةةة البحةث مة شةعبتي مة الصةه اللةةاني اللةةانوي فةي إحةةدط المةدارم اللانويةةة لتملةل شةةعبة المجمونةةة
التجريبية والشعبة األبرط المجمونة الضابتة,تكونت دوات البحث م مقيام مهارات فوق المعرفية مؤله م
 ) 71فقرة موزنة نلى اإلبعاد اآلتية  :المعرفة التقريرية  ,المعرفة اإلجرايية  ,المعرفة الشةربية  ,التختةيل ,
التنظيم  ,التقويم ) ,وابتبار تحصيلي وهما م إنةداد الباحلةة  ,وكةذلك ابتبةار اإلشةكا المتقابعةة المتةرجم جةا
بسةةكاليوني)  ,اسةةتارقت التجربةةة ثمانيةةة سةةابيا بواقةةا ثةةالث حصةةص سةةبونيا  ,و ظهةةرت نتةةايج البحةةث فانليةةة
إستراتيجية شكل البيت الدايري في تنمية المهارات فوق المعرفية والتحصيل الدراسي لدط التالبةات كمةا ظهةرت
النتةةايج غيةةا تةةلثير للتفانةةل بةةي اإلسةةتراتيجية المسةةتخدمة والسةةعة العقليةةة نلةةى ي مةة المتايةةري التةةابعيي .
المزرو )0 :0..0,
 – 0دراسة نبد الواسا : )0..1
هدفت الدراسة إلى تعرف فانلية برنامج قايم نلى حل المشكالت في تنمية المهةارات فةوق المعرفيةة لةدط
بالبات الصه السابا األساسي  ,جريةت الدراسةة فةي الةيم ,وكانةت نينةة الدراسةة مؤلفةة مة مجمونةة تجريبيةة
و برط ضابتة م بالبات الصه السابا األساسي في مدينةة تعز,وقةد قامةت الباحلةة ببنةاء مقيةام مهةارات فةوق
المعرفيةةة ,وتةةم تتبيق ة نلةةى المجمةةونتي قبةةل تعةةرض المجمةةونتي للبرنةةامج وبعةةده وذلةةك للتحقةةق م ة صةةحة
الفرضيات اآلتية :
 -0توجد فروق ذات دالل إحصايية بي متوسل درجةات المجمونةة التجريبيةة والمجمونةة الضةابتة فةي مقيةام
مهةةارات فةةوق المعرفيةةة بوصةةفها مجةةاالً كةةامالً ومجةةاالت فرنيةةة التختيل ,المراقبةةة,التقويم ) فةةي القيةةام لبعةةدي
لصالح المجمونة التجريبية .
 -0توجد فروق ذات دالل إحصايية بي متوسل درجةات المجمونةة التجريبيةة والمجمونةة الضةابتة فةي مقيةام
المهارات فوق المعرفية بوصفها مجاالً كةامالً ومجةاالت فرنيةة التختةيل ,المراقبةة ,التقةويم ) فةي القيةام القبلةي
والبعدي لصالح القيام لبعدي .
وتم التوصل إلى تفوق المجمونة التجريبية نلى المجمونة الضابتة في متوسل درجاتها نلى مقيةام المهةارات
فةةوق المعرفيةةة بوصةةفها مجةةاالً كةةامالً ومجةةاالت فرنيةةة ,وتفةةوق المجمةةونتي فةةي االبتبةةار البعةةدي نلةةى المقيةةام
ومجاالت ة الفرني ة ة ممةةا يؤيةةد الفرضةةية البديلةةة ي إ البرنةةامج كةةا فعةةاال فةةي تنميةةة المهةةارات فةةوق المعرفيةةة.
نبد الواسا )0 : 0..1 ,
 -1دراسة بو السعود : ) 0..9,
هدفت الدراسة إلى تقصي اثر برنامج تقني قايم نلى سلو المحاكاة في تنميةة مهةارات مةاوراء المعرفةة
في منهاج العلوم لدط بلبة الصه التاسا األساسي بازة .ولتحقيق هدف الدراسة تم صياغة األسرلة اآلتية -:
 -0ما مهارات ما وراء المعرفة الواجب تنميتها لدط بلبة الصه التاسا األساسي في العلوم ؟
 -0هل توجد فروق دالة إحصاييا فةي االبتبةار البعةدي بةي متوسةتات درجةات بلبةة المجمونةة الضةابتة الةذي
درسوا بالتريقة التقليدية ومتوسل درجات بلبة المجمونة التجريبية ؟
 -7هةةل توجةةد فةةروق دالةةة إحصةةاييا فةةي االبتبةةار البعةةدي بةةي متوسةةتات درجةةات بةةال المجمونةةة الضةةابتة
ومتوسل درجات بال المجمونة التجريبية ؟
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 -1هةةل توجةةد فةةروق دال ةة إحصةةاييا فةةي االبتبةةار البعةةدي بةةي متوسةةتات درجةةات بةةال المجمونةةة الضةةابتة
ومتوسل درجات بالبات المجمونة التجريبية ؟
ولإلجابة ن سرلة الدراسة فقد اتبا الباحةث المةنهج التجريبةي  ,حيةث تةم ابتيةار نينةة الدراسةة مة بلبةة الصةه
التاسا وقد تم ابتيار شعبتي م بال الصه التاسا األساسي بمدرسة اليرموك األساسية العليا للبني بل نددها
 )71بالباً ,وشعبتي م بالبات الصه التاسا األساسي بمدرسة السيدة رقيةة األساسةية العليةا للبنةات بلة نةددها
 )9.بالبةةة ضةةم المةةدارم التابعةةة لمديريةةة التربيةةة والتعلةةيم – غةةر غةةزة  ,وتةةم إبضةةا المتايةةر المسةةتقل
"فانلية البرنامج التقني " للتجريب وقيام ثره نلى المتاير التابا تنمية بعض مهارات ماوراء المعرفة)  ,وتم
. ) 0..1 - 0..7
تنفيذ الدراسة بال الفصل الدراسي اللاني م العام الدراسي
ولتحقيق هداف الدراسة تم إنداد قايمة بمهارات ما وراء المعرفة  ,ودليل للمعلم ,ودليل للتالب ,وبعد التحقق مة
صدقها وثباتها تم تتبيق االبتبار قبليا وبعديا ً نلى مجمونات الدراسة التجريبية والضابتة  ,و ظهرت النتةايج مةا
ياتي :
 -0توجد فروق ذات داللة إحصايية نند مستوط داللة  )α ≥ 0.05في االبتبار البعدي بي متوستات درجات
بلبة المجمونة التجريبية ومتوسل درجات التلبة في المجمونة الضابتة لصالح المجمونة التجريبية .
 -0توجد فروق ذات داللة إحصايية نند مستوط داللة  )α ≥ 0.05في االبتبار البعدي بي متوستات درجات
التال المجمونة التجريبية ومتوسل درجات التال في المجمونة الضابتة لصالح المجمونة التجريبية .
 -7توجد فروق ذات داللة إحصايية نند مستوط داللة  )α ≥ 0.05في االبتبار البعدي بي متوستات درجات
بالبات المجمونة التجريبية ومتوسةل درجةات التالبةات فةي المجمونةة الضةابتة لصةالح المجمونةة التجريبيةة .
بو السعود ) 0..9,
 -7دراسة الصمادي ويحيى ) 0..9,
هدفت الدراسة إلى استقصاء اثر برنامج تةدريبي قةايم نلةى نمةوذج اوزبةور – بةارنس الحةل اإلبةداني
للمشكالت ) في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي فةي الرياضةيات  ,جريةت الدراسةة فةي نجلةو ,تكونةت نينةة
الدراسة م  ) 11بالبة مة بالبةات الصةه التاسةا األساسةي توزنةت مة مجمةونتي تجريبيةة وضةابتة ,وقةام
الباحةث بنةةاء مقيةام المهةةارات فةةوق المعرفيةة مة ليكةةو األداة المسةتخدمة فةةي البحةةث ,اسةتمرت التجربةةة بةةوا
الفصل األو م العام الدراسي  )0..1-0..0و ظهرت نتايج البحث مايلي :
 -0تفوق المجمونة التجريبية نلى المجمونة الضابتة في تنمية المهارات فوق المعرفية.
 -0اليوجد اثر للتفانل بي المجمونة ومستوط التحصيل السةابق فةي الرياضةيات نلةى المهةارات فةوق المعرفيةة.
الصمادي ويحيى ) 0 :0..9
* مناقشة الدراسات السابقة :
 -0الهدف :
هدفت الدراسات السابقة جميعها إلى تنمية مهةارات مةاوراء المعرفةة مة بةال اسةتراتيجيات وبةرامج باصةة
ملل إستراتيجية الةتعلم القةايم نلةى االسةتبتا كدراسةة يمة ,) 0..0 ,وإسةتراتيجية الحةل اإلبةداني للمشةكالت
كدراسة نليوة  ,)0..1 ,ودراسة الصمادي ويحيى )0..9,و نمةوذج بنةايي مقتةرح كدراسةة نتيةا ,)0..1 ,
وإستراتيجية شكل البيت الدايري كدراسة المزرو  ,) 0..1,وبرنةامج قةايم نلةى حةل المشةكالت كدراسةة نبةد
بو السعود , ) 0..9,والدراسة الحالية تتفق
الواسا  ,)0..1 ,وبرنامج تقني قايم نلى المحاكاة كدراسة
ً
ً
ما الدراسات السابقة في تنمية مهارات ماوراء المعرفة بوصفها متايرا تابعا م بال استخدام استراتيجية دورة
المهارة.
 -0المادة الدراسية والمرحلة الدراسية :
تباينةةةت الدراسةةةات السةةةابقة فةةةي ابتيةةةار المةةةادة الدراسةةةية فمةةةنهم مةةة ابتةةةار مةةةادة العلةةةوم كدراسةةةة نبةةةد
الواسا  ,) 0..1,ودراسة بةو السةعود  ,) 0..9,ومةنهم مة ابتةار مةادة الرياضةيات كدراسةة نتيةا,) 0..1,
ودراسة الصمادي ويحيى  ,) 0..9,ومةنهم مة ابتةار مةادة اإلحيةاء كدراسةة المةزرو , ) 0..1,ومةنهم مة
ابتار مادة الفيزياء كدراسة يم ,) 0..0,ودراسة نليوة  ) 0..1 ,بينما اتفقت جميا الدراسات فةي المرحلةة
الدراسية وهي المرحلة اللانوية  ,بينما الدراسةة الحاليةة ابتلفةت فةي انتمادهةا مةادة مختبةر اإللكترونيةك والمرحلةة
الدراسية الجامعية .
 -7حجم العينة والجنس :
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ابتلفت الدراسات السابقة في حجم العينة  ,بينما اتفق بعضةها فةي جةنس العينةة  ,فمةنهم مة اقتصةرت دراسةت
نلةةى االنةةاث فقةةل كدراسةةة نليةةوة  )0..1,بحجةةم نينةةة  )070بالبةةة ,ودراسةةة المةةزرو  ) 0..1,شةةعبتي
دراسةةيتي م ة التالبةةات فقةةل  ,ودراسةةة نبةةد الواسةةا  )0..1,شةةعبتي دراسةةيتي م ة التالبةةات فقةةل ودراسةةة
الصمادي ويحيى ) 0..9,بحجم  )11بالبة  ,ودراسات برط اقتصرت نلى الذكور فقل كدراسة بو نتيةا ,
 ) 0..1كا حجم العينة  ) 9.بالب ,ودراسات برط اقتصرت نلى الذكور واإلناث كدراسة يم ) 0..0,
كةةةا حجةةةم العينةةةة  )070بالةةةب وبالبةةةة ,ودراسةةةة بةةةو السةةةعود  ) 0..9,وكةةةا حجمهةةةا  )71بالبةةةا ً و ) 9.
بالبة ,إما الدراسة الحالية اتفقت ما دراسة ابوايم  ,ودراسة بو السعود) في جنس العينة فقل وابتلفت الدراسةة
الحالية ما جميا الدراسات السابقة في حجم العينة حيث كا حجمها . )11
 -1التصميم التجريبي :
اتفقت معظم الدراسات السابقة في التصميم التجريبي المعتمد وهو ذو المجمونتي التجريبية والضابتة ذوات
االبتبار القبلي والبعدي كدراسة يم  , ) 0..0,ودراسة بو نتيا  , ) 0..1 ,ودراسةة المةزرو ,) 0..1,
ودراسةةة نبةةد الواسةةا  , )0..1,ودراسةةة بةةو السةةعود  , ) 0..9,ودراسةةة الصةةمادي ويحيةةى, ) 0..9,وهةةذه
الدراسةةات تتفةةق مةةا الدراسةةة الحاليةةة فةةي التصةةميم التجريبةةي  ,بينمةةا دراسةةة نليةةوة  ) 0..1,انعتمةةدة التصةةميم
التجريبي ذا ثالث مجاميا مجمونتي تجريبيتي واللاللة ضابتة وبهذا ابتلفت نة الدراسةة الحاليةة فةي التصةميم
التجريبي.
 -0دوات البحث :
اتفقةةت الدراسةةات السةةابقة فةةي داة البحةةث نلةةى بنةةاء مقيةةام مهةةارات مةةاوراء المعرفةةة  ,باسةةتلناء دراسةةة
نليوة  ) 0..1,باإلضافة إلى بنةاء مقيةام مهةارات مةاوراء المعرفةة ,بنةاء ابتبةار القةدرة نلةى حةل المشةكالت ,
ودراسة نبد الواسا  )0..1,باإلضافة إلى ذلك بناء ابتبار تحصيلي  ,وابتبار األشكا المتقابعة  ,اما الدراسةة
الحالية اقتصرت نلى بناء مقيام مهارات ماوراء المعرفة .
النتايج :
اتفقت جميا الدراسات السابقة في فانلية المتايرات المستقلة بابتالفها في تنمية مهارات مةاوراء المعرفةة
كمةةةةا فةةةةي دراسةةةةة يمةةةة  , ) 0..0,بةةةةو نتيةةةةا  ,) 0..1 ,ودراسةةةةة المةةةةزرو  ,) 0..1,ودراسةةةةة نبةةةةد
الواسةةةةةا  , )0..1,ودراسةةةةةة بةةةةةو السةةةةةعود  , ) 0..9,ودراسةةةةةة الصةةةةةمادي ويحيةةةةةى , ) 0..9,ودراسةةةةةة
نليوة  ) 0..1,باإلضافة إلى فانلية المتاير المسةتقل الحةل اإلبةداني للمشةكالت ) فةي تنميةة مهةارات مةاوراء
المعرفة فهو سانده في تحسي قةدرات التلبةة نلةى حةل المشةكالت  ,مةا الدراسةة الحاليةة فقةد تتفةق مةا الدراسةات
السابقة و ال تتفق فةي فانل يةة المتايةر المسةتقل بلسةتخدام إسةتراتيجية دورة المهةارة ) فةي تنميةة مهةارات مةاوراء
المعرفة ويعتمد ذلك نلى النتايج التي سيتوصل إليها الباحلا .
 الفصل اللالث :
 اجراءات البحث :
وال  :التصميم التجريبي -: ) Experimental Design
انتمةةد الباحةةث التصةةميم التجريبةةي ذو المجمةةونتي المتكةةافرتي
والبعدي  ,والمختل  )0يملل التصميم التجريبي المعتمد .
ت

المجمونات

0

المجمونة
التجريبية

7

المجمونة
الضابتة

تكافؤ المجمونات

التجريبيةةة والضةةابتة ) ذوات االبتبةةار القبلةةي
المتاير المستقل

 -0العمر الزمني
 -0الذكاء
-7التحصيل الدراسي السابق
 -1مهارات ما وراء المعرفة
االبتبار القبلي)

المتاير التابا

استراتيجية دورة المهارة

التريقة االنتيادية
التقليدية)

مختل )0
يملل التصميم التجريبي للبحث
ثانيا -مجتما البحث ونينت -:
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مهارات ما وراء المعرفة
االبتبار البعدي)
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* تحديد مجتما البحث  :تحدد مجتما البحث قصديا وهو يتكو م جميا بلبة المرحلة اللاللةة  -للدراسةة الصةباحية ,
قسةةم الفيزيةةاء  -كليةةة التربيةةة – جامعةةة القادسةةية للعةةام الدراسةةي  ) 0.00 – 0.0.والبةةال نةةددهم  )0.1بالةةب
 ) ,بواقا  ) 0. , 01بالب وبالبة نلى التوالي .
وبالبة  ,موزني بي شعبتي دراسيتي
ً
ً
) م بي الشعبتي الدراسيتي ابتيارا نشواييا  ,إذ تم تقسيم هذه الشعبة
* ابتيار نينة البحث  :تم ابتيار شعبة
ً
نلى ثالث مجاميا بصورة نشوايية هي مجمونة  (Aوكا ندد التلبة فيها  )01بالبا وبالبة ومجمونة ) B
وكا ندد التلبة فيها  )01بالبا ً وبالبة  ,ومجمونة  )Cوكا ندد بلبتها  )01بالبا ً وبالبة  ,وبالتريقة
العشوايية تم ابتيار مجمونة ) ) Bكمجمونة تجريبية ومجمونة  )Cكمجمونة ضابتة لتملال نينة البحث .
ثاللا -تكافؤ العينة  -:مكافرة المجمونتي التجريبية والضابتة ) بالمتايرات االتية -:
 -0العمر الزمني -:
وللتحقق م تكافؤ المجمونتي تم استخدام االبتبةار التةايي لعينتةي مسةتقلتي  ,واظهةرت النتةايج ا القيمةة التاييةة
المحسوبة  ) 0,01وهي اقل م القيمة التايية الجدولية البالاة  ) 0,.10نند مستوط داللة  ).,.0وبدرجةة حريةة
 ) 7.مما يد نلى نةدم وجةود فةرق دا احصةاييا بةي المجمةونتي وهةذا يعنةي تكةافؤ المجمةونتي بمتايةر العمةر
الزمني ,كما موضح في الجدو )0
-0الذكاء -:إذ ببق ابتبار القدرة العقلية العامة اوتيس – لينو ) نلى المجمونتي التجريبية والضةابتة ) ثةم
صححت إجابات التلبة  ,وللتحقق م تكافؤ المجمونتي تةم اسةتخدام االبتبةار التةايي واظهةرت النتةايج ا القيمةة
التاييةةة المحسةةوبة  ).,09وهةةي اقةةل م ة القيمةةة التاييةةة الجدوليةةة البالاةةة  ) 0,.10ننةةد مسةةتوط داللةةة ).,.0
وبدرجة حرية  ) 7.مما يد نلى ندم وجود فرق دا احصاييا بي المجمونتي وهذا يعني تكافؤ المجمةونتي
)0
بمتاير الذكاء  ,كما موضح في الجدو
 -7التحصيل الدراسي للسنة السابقة  -:تم الحصو نلةى المعةد العةام لةدرجات نينةة البحةث فةي المةواد الدراسةية
العلمية للعام الدراسي  )0.00-0.0.م اللجنة االمتحانية في قسم الفيزياء  ,وللتحقق م تكافؤ المجمةونتي تةم
استخدام االبتبار التايي واظهرت النتايج ا القيمة التايية المحسوبة  ).,77وهي اقةل مة القيمةة التاييةة الجدوليةة
البالاة  )0,.10نند مستوط داللة  ).,.0وبدرجة حرية  ) 7.مما يد نلى ندم وجود فرق دا احصاييا بي
.)0
المجمونتي وهذا يعني تكافؤ المجمونتي بمتاير الذكاء  ,كما موضح في الجدو
-1مهارات ما وراء المعرفة : ( Metacognitiev Skills
وللتحقق م تكافؤ المجمونتي تم استخدام االبتبةار التةايي واظهةرت النتةايج ا القيمةة التاييةة المحسةوبة ).,00
وهي اقل م القيمة التايية الجدوليةة البالاةة  )0,.10ننةد مسةتوط داللةة  ).,.0وبدرجةة حريةة  ) 7.ممةا يةد
نلةةى نةةدم وجةةود فةةرق دا احصةةاييا بةةي المجمةةونتي وهةةذا يعنةةي تكةةافؤ المجمةةونتي بمتايةةر مهةةارات مةةا وراء
.)0
المعرفة  ,كما موضح في الجدو
جدو ) 0
نتايج االبتبار التايي لمجمونات البحث بمتاير ات التكافوء
القيمة )T
المتاير

المجمونة

حجم
العينة

المتوسل
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية ) B

01

010,70

00,01

العمر الزمني
الضابتة ) C

01

07..17

07.00

التجريبية ) B

01

10,1

9,0

الضابتة ) C

01

17,0

7,07

التجريبية ) B

01

10,70

7,11

الضابتة ) C

01

11,70

1,90

التجريبية ) B

01

0.7,77

00,10

الذكاء

التحصيل
الدراسي
مهارات ما

المحسوبة

الجدولية

الداللة
االحصايية نند
مستوط
) ...0

0,01

0,.10

غير دالة

.,09

.,77
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.,00

0,.10

0,.10
0,.10

غير دالة

غير دالة
غير دالة
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الضابتة ) C

01

01,.1

0.0,70

رابعا – مستلزمات البحث -:
 -0تحديد المادة العلمية -:
ابلةةا الباحةةث نلةةى التجةةار المقةةررة للفصةةل الدراسةةي اللةةاني للعةةام الدراسةةي  ) 0.00 – 0.0.وهةةي تسةةا
تجار نملية .
 -0تحديد األنشةتة األداييةة  -:إ إجةراء يةة تجربةة فيزياويةة وبصوصةا االلكترونيةة بالةذات يتتلةب مة التالةب
القيام بعدد م األنشتة األدايية المتباينة ,تم تحديد األنشتة التي يمك مالحظتها وقياسها مباشرة ً م قبل المةدرم
في ثناء قيام التالب بإجراء تنفيذ التجار العملية ,
 -7إنةةداد دليةةل نمةةل التجةةار  -:نةةد الباحلةةا دليةةل نمةةل التجةةار العمليةةة المقةةررة لمةةادة مختبةةر االلكترونيةةة
للمرحلة اللاللة وهو يتظم تسا تجار نملية متكاملة ودقيقةة نةدت نلةى نحةو واضةح ومفهةوم لاةرض تسةهيل
تتبيق التجربة.
 -1الوسايل التعليمية واألجهزة واألدوات  -:تجهيز مختبر االلكترونيك بكل ما يحتاج إلي المختبر لارض تنفيذ
التجار العملية م االجهزة واالدوات الالزمة .
-0إنداد الختل التدريسية  -:و ند الباحـث الختـل التدريسـية الخاصة بالمجمونة التجريبية والمجمونة
الضابتة ونددها تسا بتل لكل مجمونة ..
بامسا  -إنداد دوات البحث -: ) Research Tools
 بناء مقيام مهارات ما وراء المعرفة :
يملل هذا المقيام األداة للبحث الحالي لقيام مهةارات مةا وراء المعرفةة لتلبةة نينةة البحةث وتةم بنةاءه نلةى وفةق
الختوات االتية-:
 -0تحديد الهدف م المقيام :
يهةدف المقيةةام إلةةى قيةام مهةةارات مةةا وراء المعرفةةة لةدط بلبةةة الصةةه اللالةةث فةي قسةةم الفيزيةةاء بلبةةة
المجمونات اللالث نينة البحث )) .
 - 0االبال نلى مقاييس مهارات ما وراء المعرفة :
مقيةام
ابلا الباحث نلى ندد م المقاييس التي استخدمت في قيام مهارات ما وراء المعرفة منها
A.panaoura
 . ) ( Schraw and Dennisonو مقيةةةام بةةةانوا وفلبةةةو and
شةةةرو ودنسةةةو
). )) G.philippouو مقيةةام الصةةحاوي ويحيةةى  . ) 0..9و مقيةةام بةةو ريةةا(  . ) 0..0و مقيةةام
الاراوي ) 0.0.
كمةةا ابلةةا نلةةى األدبيةةات والدراسةةات التةةي جريةةت بهةةدف قيةةام مهةةارات مةةا وراء المعرفةةة .كمةةا فةةي دراسةةة
 . ) 0..0ودراسةةةة المةةةزرو
 . ) 0..0ودراسةةةة محسةةة
بةةةاركر  . ) 1998.Parkerودراسةةةة لتةةةه
 . ) 2005ودراسة بو سعود . ) 0..9
 -7تحديد مجاالت المقيام :
م اجل بناء مقيام لقيام مهارات ما وراء المعرفة لدط بلبة المرحلة اللاللة فةي قسةم الفيزيةاء .كليةة التربيةة .
قام الباحث باالبال نلى األدبيات المتعلقة بتصنيه مهارات ما وراء المعرفة واالبةال نلةى الدراسةات السةابقة
التي تناولت تلةك التصةنيفات لتحديةد المجةاالت التةي يتضةمنها المقيةام  .حيةث الحة الباحةث إ بعةض المهةارات
تكررت في اغلب التصنيفات .وإ العديد م التصنيفات تتضم مجاالت ومهارات مشتركة وتحمةل نفةس المعنةى
لمفهةةوم مهةةارات مةةا وراء المعرفةةة  .ويعةةرض الباحةةث هةةم تلةةك التصةةنيفات التةةي انتمةةد نليهةةا الباحةةث فةةي بنةةاء
مقياس :
 -0تصنيه شراو ودينسسو .) Schraw & Dennison . 1994
النجدي وآبرو ) 19. : 0..0 ,
المزرو )00 : 0..0 .
 -0وتصنيه جاكوبس وباريس .)Jacobs & Paris. 1987
محس )0..: 0..0,
 -7تصنيه مارزانو وزمالي . )0991
)Yore,1998:p22
 -1تصنيه يور وزمالي . )Yore,1998:p22
 -0تصنيه ستيرنبرغ ) Sternberg .1989
 -1تصنيه براو ) Brown . 1996
نبيد ,وليم )7 -1 : 0..1 ,
 -7تصنيه نبيد ,وليم ) 0..1
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المزرو ) 01 : 0..0.

 -1ونيل و بيدي .) Oneil and Abedi .1996
 -9وتصنيه .) Lee & Baylor . 2006
 -0.تجما العديد م المصادر منهةا  ) Kumer . 1998و  ) Gama . 2000و  ) Corliss 2003و
جروا  ) 0999 .و  ) Meale . 2005و  ) Corliss . 2005نلى إ مهارات ما وراء المعرفة هي
التختيل  .والمراقبة والتحكم .والتقويم ).
بو السعود ) 7.-11 : 0..9 .
ونظرا البتالف التروحات النظرية م البةاحلي والمهتمةي فةي مجةا مهةارات مةا وراء المعرفةة .وبعةد
ابلا الباحث نلى تصنيفات الباحلي بما تحتوي م مجاالت ومهةارات نليةا  .ارتةلط الباحةث إ يسةتخلص مة
بي تلك التصنيفات المختلفة  .تصنيفا يجما بي اغلب المهارات المشتركة بينهم والتةي يكةو هنةاك إجمةا بةي
الباحلي نليها وهذا التصنيه يتلله م ست مجاالت هي المعرفة التقريرية  .والمعرفة اإلجرايية  .والمعرفة
الشربية  .والتختيل  .والمراقبةة والةتحكم  .والتقةويم )  .حيةث انتمةده الباحةث ساسةا ً فةي بنةاء مقياسة مقيةام
مهارات ما وراء المعرفة ) بما يتالءم ما هداف بحل .
وهذا توضيح لكل مجا :
وال -المعرفة التقريرية : ( Declarative Knowledge
وهي تنتوي نلى الحقايق وتعبر نما هو معروف في مجا معي وتجيب ن السؤا ماذا  .)Whatي
الوني بالمهارات واالستراتيجيات والمصادر الالزمة إلنجاز المهمة.
ثانيا -المعرفة اإلجرايية : ) Procedural Knowledge
وهةةي تجيةةب ن ة السةةؤا كيةةه  . )Howوتتعلةةق بةةاإلجراءات المختلفةةة التةةي يجةةب تةةؤدط لتحقيةةق
المهمة .ملل التختيل للحركة القادمة .وابتيار االستراتيجيات .وتحديد الوقت المناسب .وتحديد الجهد المتلو .
والمراجعة والتايير إلى استراتيجيات برط إلزالة مشكالت تعترض األداء.
ثاللا -المعرفة الشربية : )Conditional Knowledge
وهةةي تجيةةب نة السةةؤا لمةةاذا  )Whyتةةم ابتيةةار و اسةةتخدام إسةةتراتيجية مةةا ؟ و متةةى يمكة اسةةتخدام
إستراتيجية ما بدال م برط ؟ ملل متى تتصفح الكتا .
ونلي ة فةةا هةةذه المعةةارف الةةلالث تعتبةةر هامةةة وحاسةةمة فةةي بةةرامج التةةدريب الناجحةةة فةةي مجةةا اإلدراك فةةوق
المعرفي  .وتعتبر ساسية في هذا النمل م التفكير االستراتيجي.
) Jacobs & Paris. 1987 p255-278
رابعا -التختيل : ) Planning
تحديد هدف و اإلحسام بوجود مشكلة وترتيب تسلسل العمليات و الختوات .وتحديد العقبات
واألبتاء المحتملة وفضالً ن تحديد ساليب مواجهة الصعوبات واألبتاء والتنبوء بالنتايج المرغو فيها و
المتوقعة ,وتتضم األسرلة التالية  :ما ببيعة المهمة ؟ وما هدفي؟والمعلومات واالستراتيجيات التي احتاجها؟وكم
م الوقت والموارد احتاج ؟
بامسا -المراقبة والتحكم ) : ) Monitoring and Controlling
اإلبقاء نلى الهدف في بؤرة االهتمام والحفاظ نلى تسلسل العمليات و الختوات  .معرفة متى يتحقق هدف
فرني  .معرفة متى ينباي االنتقا إلى العملية التالية  .ابتيار العملية الماليمة التي تتبا في السياق  .اكتشاف
العقبات واألبتاء .ومعرفة كيفية التالب نلى العقبات والتخلص م األبتاء .وتتضم األسرلة التالية :هل لدي
فهم واضح لما افعل ؟ وهل للمهمة معنى ؟وهل ابل هدافي؟ وهل يتعي نلي إجراء تاييرات ؟
سادسا -التقويم : ) EVALUATION
يذكر العتوم  ,وآبرو  ) 0..9 ,إ التقويم يتضم قةدرة الفةرد نلةى تقةويم إمكاناتة وقدراتة فةي ضةوء مةا
توصل إلي م نتايج إثناء داء مهمة ما  .إضافة إلى تحديده لجوانب القوة والضعه التةي وقةا فيهةا وتحديةد مةا إذا
مر بها تسانده ننده مواجهة مواقه برط مشابهة م ال .
كانت الخبرة التي قد ٌ
العتوم  ,وآبرو ) 071 : 0..9 .
 - 1إنداد الصياة األولية للمقيام :
تكةةو المقيةةام م ة  )01فقةةرة بواقةةا  )0.فقةةرات تنتمةةي للمجةةا األو للمعرفةةة التقريريةةة )  .و )7
فقرات تنتمي للمجا اللاني للمعرفة اإلجرايية ) .و  )0فقرات تنتمي للمجا اللالث للمعرفة الشةربية) و )0.
فقرات تنتمي للمجا الرابا للتختيل) ,و  )00فقرة تنتمي للمجا الخامس للمراقبة والتحكم ) ,و  ) 9فقرات
تنتمي للمجا السادم للتقويم ) .
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 - 0صدق المقيام : ) Scale Validity
وتم التلكد م صدق المقيام بتريقتي :
 الصدق الظاهري ) : ) Face Validityوللتحقق م توافر معيار الصدق الظاهري في المقيام نـرض المقيام بصورت األولية ما وصه ألهم
المفةةاهيم التةةي وردت في ة  .ملحةةق  ) 0نلةةى مجمونةةة م ة المحكمةةي المختصةةي فةةي العلةةوم التربويةةة والنفسةةية
والفيزياء  .ملحق )0
حيةةث جريةةت بعةةض التعةةديالت الالزمةةة فةةي ضةةوء إجابةةات المختصةةي نةةدلت صةةياغة بعةةض الفقةةرات
له المقيام م  ) 00فقرة بواقا  ) 9فقةرات للمعرفةة التقريريةة و  ) 7فقةرات للمعرفةة
وحذفت برط حيث ٌ
اإلجرايية و  ) 1فقرات للمعرفة الشربية و  ) 9فقرات للتختيل و  )00فقرة للمراقبة والتحكم و  ) 9فقرات
للتقويم .
 صدق البناء : ) Construct Validityتةةم احتسةةا معةةامالت ارتبةةاب بيرسةةو بةةي درجةةات التلبةةة التةةي حصةةل نليهةةا الباحةةث مةة التتبيةةق
االسةةتتالني الةةذي سةةيتم التحةةدث ننة الحقةةا نلةةى كةةل فقةةرة ودرجةةاتهم الكليةةة نلةةى المقيةةام تراوحةةت معةةامالت
االرتباب بي كل فقرة والدرجة الكلية بي  ).,710 , .,111وبالمقارنة ما القيمة الجدوليةة التةي تبلة ) ..071
نند مستوط داللة  ) ...0ودرجة حرية  ) 01إ جميا الفقرات مقبولة  .كما موضح في جدو . ) 7
جدو ) 7
قيم معامالت ارتباب فقرات مقيام مهارات ما وراء المعرفة بالدرجة الكلية للمقيام
تسلسل
الفقرة

معامل ارتباب الفقرة
بالدرجة الكلية

تسلسل الفقرة

معامل ارتباب الفقرة
بالدرجة الكلية

تسلسل
الفقرة

معامل ارتباب الفقرة
بالدرجة الكلية

0

..117

01

..709

70

..117

0
7
1
0
1
7
1
9
0.
00

..710
..100
..00.
..117
..100
..100
..710
..119
..100
..117

09
0.
00
00
07
01
00
01
07
01

..177
..1.1
..710
..100
..710
..770
..170
..000
..111
..177

71
77
71
79
1.
10
10
17
11
10

..711
..177
..000
..170
..119
..191
..177
..170
..100
..710

00

..170

09

..117

11

..100

07
01
00
01
07

..710
..109
..111
..710
..011

7.
70
70
77
71

..007
..179
..10.
..101
..007

17
11
19
0.
00
00

..710
..017
..000
..170
..710
..100

و تم احتسا معامالت ارتباب بيرسو بي درجة كل فقرة ودرجة المجةا الةذي تنتمةي إلية الفقةرة حيةث
تراوحت معامالت االرتباب بي كةل فقةرة ودرجةة المجةا  ) ..10 – ..17وبالمقارنةة مةا القيمةة الجدوليةة التةي
تبلة  )..071ننةةد مسةةتوط داللةةة  )...0ودرجةةة حريةةة  ) 01جميةةا الفقةةرات مقبولةةة ودالةةة إحصةةاييا .كمةةا
موضح في جدو . ) 1
جدو ) 1
قيم معامالت ارتباب بي درجة فقرات مقيام مهارات ما وراء المعرفة بدرجة المجا
الفقرات

المجا 0

الفقرات

المجا 0

الفقرات

المجا 7

الفقرات

المجا 1

الفقرات

المجا 0

الفقرات

المجا 1

0

..10

0.

..101

07

..110

07

..710

70

..001

11

..011
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0

..191

00

..170

01

..777

01

..797

77

..101

10

..100

7

..070

00

..190

09

..7.9

00

..111

71

..010

11

..700

1
0
1

..1.0
..10
..111

07
01
00

..1.1
..100
..009

0.
00
00

..197
..70
..17

01
07
01

..070
..017
..190

70
71
77

..110
..711
..710

17
11
19

..770
..111
..001

7
1
9
0.
00

..111
..191
..790

01

رقم المجا

معامل ارتباب المجا بالدرجة الكلية

0

..970

0

..907

7

..970

1

..907

..1.1

09
7.
70

00

مستوط الداللة نند ...0

دالة نند مستوط داللة ...0

..111
..091
..101

71
79
1.
10
10

..0.7
..177
..107
..11.
..170

17

..100

0.
00
00

..701
..100
..700

و تم احتسا معامالت ارتباب بيرسو بي درجات التلبة نلى كل مجا ودرجاتهم الكلية
نلةةى المقيةةام حيةةث تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاب بةةي درجةةة كةةل مجةةا والدرجةةة الكليةةة للمقيةةام بةةي
 ) ..910 - ..970وبالمقارنة ما القيمة الجدولية التي تبل  )..071نند مستوط داللةة  ) ...0ودرجةة حريةة
 ) 01جميا الفقرات مقبولة ,كما موضح في الجدو . )0وبذلك يحضى المقيام باالتسةاق الةدابلي محققةا صةدق
البناء.
جدو )0
قيم معامالت ارتباب درجة كل مجا والدرجة الكلية للمقيام
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0

..910

1

..979

 –1التتبيق االستتالني لتحديد الخصايص السايكومترية للمقيام -:
ابتبر الباحث نينة استتالنية مؤلفة م  )01بالبا ً وبالبة م بلبة الصةه اللالةث -قسةم الفيزيةاء مة كليةة
التربية في جامعة القادسية في يوم اللالثاء الموافق 0ي 7ي ) 0.00وبعد تصحيح اإلجابات نظمت قةوايم بالةدرجات
ورتبت تنازليا ثم استخرج ما يلتي :
 القوة التمييزية للفقرات ) -: ) Item Discrimination Powerتم ترتيب إجابات التلبة تنازليا م نلى درجة إلى دنى درجة وابتيار نسةبة  % 0.لكةل مة المجمةونتي العليةا
والةةدنيا إذ بل ة نةةدد كةةل مجمونةةة  )01إجابةةة وباسةةتخدام االبتبةةار التةةايي  ) t-testلعينتةةي مسةةتقلتي وبواسةةتة
جميعهةا تقةا
الحقيبة اإلحصايية للعلوم االجتمانية  ) SPSSاستخرجت القوة التمييزية لفقرات المقيام وقد تبةي
بةي  ) 1.710 - 7.017وجميعهةةا دالةةة .إذ كانةت قيمتهةةا نلةةى مة القيمةةة الجدوليةةة التةي تبلة  )0....بدرجةةة
حرية  )01نند مستوط داللة  )...0وبذلك ندت فقرات المقيام جميعا ً مميزة وكما موضح في جدو : ) 1
جدو ) 1
القوة التمييزية لفقرات مقيام مهارات ما وراء المعرفة
تسلسل
الفقرة

القوة
التمييزية

تسلسل
الفقرة

القوة
التمييزية

تسلسل
الفقرة

القوة
التمييزية

0

1.010

01

0.797

70

1.010

0

1.0.7

09

0.111

71

1..01

7

0.071

0.

1.799

77

0.111

1

1.110

00

1.0.7

71

7.707

0

1.010

00

0.071

79

7.701

1

1.710

07

1.0.7

1.

0.790

7

1.710

01

1..00

10

1.197

1

1.0.7

00

0.770

10

0.111

9

0.011

01

7.707

17

0.770

0.

1.710

07

7.017

11

1.710

00

1.010

01

0.111

10

1.0.7

00

0.770

09

1.010

11

0.071

07

1.0.7

7.

1.700

17

0.107

01

1.71.

70

0.00.

11

1.701

00

1.00.

70

7.11.

19

7.707
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القيمة
الجدولية

0

مستوط
الداللة

...0

اثر استراتيجية دورة المهارة في تنمية مهارات ماوراء المعرفة لدى طلبة قسم الفيزياء
01

1.07.

77

0.000

0.

1.909

07

7.717

71

1..77

00

1.0.7

00

0.071

 اللبات : ) Reliabilityً
بل معامل اللبات  )..97وهو يعد معامل ثبات ناليا .الزاملي وآبرو ) 000 - 01. : 0..9 ,
 - 7تصحيح المقيام ): )Scale Rectification
تم وضا معيار لتصحيح المقيام حسب الختوات اآلتية :
ننةةد ابتيةةار التالةةب للبةةديل األنسةةب واألملةةل ناليةةة جةةدا ) تعتةةى  ) 0درجةةات وننةةد ابتيةةار البةةديل التةةالي
نالية ) بر ي المحكمي تعتى  ) 1درجات ونند ابتيار البديل التالي متوسل ) تعتى  )7درجةات  .وننةد
قليلةة جةدا ) الةذي
ابتيار البديل التالي قليل ) تعتى درجتة ا ) وتعتةى درجةة واحةدة ننةد ابتيارهةا للبةديل
يحل بيرا بر ي المحكمةي ملحةق  . )0وبعةد وضةا مفتةاح تصةحيح المقيةام تكةو الدرجةة الةدنيا نلةى المقيةام
هي  )00والدرجة العليا  )01.بمتوسل نظري قدره  )001درجة .
 - 1الصورة النهايية للمقيام :
يتكو المقيام بصورت النهايية م  )00فقرة موزنة نلى المجاالت الست بواقا  ) 9فقرات للمعرفة
التقريريةة و  ) 7فقةرات للمعرفةةة اإلجراييةة و  ) 1فقةةرات للمعرفةة الشةةربية و  ) 9فقةرات للتختةةيل و ) 00
فقرة للمراقبة والتحكم و  ) 9فقرات للتقييم .ملحق )0
سابعا -الوسايل اإلحصايية -: ) Statistical Means
استخدم الباحث الوسايل اإلحصايية اآلتية في معالجة البيانات -:
 -0معادلة لفا كرونباخ ) -: (Cronbach Alpha Equation
انتمدت هذه العالقة لحسا معامل ثبات فقرات مقيام مهارات ما وراء المعرفة نلى وفق العالقة :

Si2 
n 


1 2 

n 1
Sx 
حيث إ

 -: Si2تباي الفقرة الواحدة .
 -: S2xتباي الدرجات الكلية .
 -: nندد الفقرات .
النبها )019 :0..1 ,

 -0معامل االرتباب بيرسو :
إليجاد صدق البناء لمقيام مهارات ما وراء المعرفة .

=

ن مج س ص( -مج س)(مج ص)
[ن مج س ( -مج س) ] [ن مج ص ( -مج ص) ]
0

0

0

حيث إذ  :ر = معامل االرتباب.
= ندد إفراد العينة.
م .ص = قيم المتايري .
 -7االبتبار التايي لعينتي مستقلتي

0

الاريب )017 :0910 .
)T-Test
743

مجلة العلوم االنسانية /عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية للعلوم االنسانية
استخدم لمكافرة المجمونتي التجريبية والضابتة ) في المتايرات و لبيا تنمية مهارات ما وراء المعرفة في
كل مجمونة م المجمونتي التجريبية والضابتة ) واستخراج القوة التمييزية لفقرات مقيام مهارات ما وراء
المعرفة نلى وفق العالقة اآلتية :

x 1  x 2

t n1  n 2 2 

(n 1  1)S12  (n 2  1)S22 1
1
] [ 
n1  n 2  2
n1 n 2
حيث إ :
 -: x 2 , x1المتوسل الحسابي للمجمونة التجريبية والضابتة نلى التوالي.
 -: S 22 , S12التباي للمجمونة التجريبية والمجمونة الضابتة نلى التوالي.
 -: .n2 , n1ندد التلبة في المجمونة التجريبية والضابتة نلى التوالي.

ملحم )097: 0...,
 الفصل الرابا :
 نرض النتايج وتفسيرها -:
 النتايج الخاصة بمتاير مهارات ما وراء المعرفة
لاةةرض التحقةةق مة الفرضةةية الصةةفرية التةةي تةةنص نلةةى انة  :ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةايية ننةةد
مستوط داللة  )...0بي متوستات الفروق لدرجات االبتبار القبلي والبعدي في تنمية مهارات ما وراء المعرفة
لتلبة المجمونة التجريبية الذي يدرسو المادة نلى وفق استراتيجية دورة المهارة  ,والمجمونة الضابتة الذي
يدرسو المادة نفسها نلى وفق التريقة االنتيادية ) ,قام الباحث بحسا المتوسل الحسابي لدرجات المجمةونتي
التجريبيةة والضةةابتة ) فةي مهةةارات مةةاوراء المعرفةة االبتبةةار القبلةةي و لبعةدي والفةةرق بينهةةا ) كمةا مبةةي فةةي
الجدو .) 7
الجدو ) 7
المتوسل الحسابي القبلي والبعدي والفرق بينهما للمجمونتي التجريبية والضابتة في مهارات ما وراء المعرفة
المجمونات

العدد

المجمونة التجريبية
إستراتيجية دورة المهارة)

01

المجمونة الضابتة
التريقة االنتيادية )

01

المجمونة

حجم
العينة

المتوسل الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسل
الحسابي

القبلي

البعدي

الفرق

0.7,71

009,91

01,017

0.7,71

0.9,.1

0,1170

القيمة )T

درجة
الحرية

الداللة
االحصايية نند
) .,.0

القيمةة التاييةة المحسةوبة تسةاوي
وللتاكد م معنوية الفروق تم استخدام االبتبةار التةايي لعينتةي مسةتقلتي تبةي
 ) 0,17وهةةي اكبةةر مة القيمةةة التاييةةة الجةةد وليةةة  ) 0المسةةتخرجة ننةةد مسةةتوط داللةةة  )...0وبدرجةةة حريةةة
 )7.مما يد نلى رفض الفرضية الصةفرية  ,اي وجةود فةرق ذي داللةة إحصةايية بةي المجمةونتي التجريبيةة
والضابتة ) في مهارات ما وراء المعرفة  ,ولصالح بلبة المجمونة التجريبية بمتوسل حسابي  .) 01,01وكما
موضح في الجدو .) 1
جدو ) 1
يوضح معنوية الفروق بي المجمونتي التجريبية والضابتة )
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التجريبية ) B

01

0.,10

01,01

الضابتة ) C

01

00,7.

0,11

المحسوبة

الجدولية

0,17

0

7.

دالة

ثانيا ً  :تفسير النتايج -: ) Results Interpretation
 مهارات ماوراء المعرفة ): ( Metcognitive
يتضةةةح مةةة الجةةةدو  ) 1وجةةةود فةةةرق دا إحصةةةاييا بمسةةةتوط داللةةةة  ) ...0بةةةي المجمةةةونتي
التجريبية والضابتة ) ولصالح بلبة المجمونة التجريبية الذي درسوا التجار العملية نلةى وفةق إسةتراتيجية
دورة المهارة نلى المجمونة الضابتة التي درست المادة نفسها نلى وفق التريقة االنتياديةة فةي تنميةة مهةارات
ماوراء المعرفة .
ويعزو الباحث ذلك إلى إستراتيجية دورة المهارة تتميز بمراحةل متكاملةة ومتسلسةلة قابلةة للتتبيةق فةي
المختبةر ,فهةي تةةوفر بيرةة تعليميةةة مليةرة تعمةةل نلةى تنشةةيل نقةل التالةةب وإثةارة دافعيتة نحةو الةتعلم بحيةث يكةةو
التالب ننصرا ً فانالً ومفكرا ً مدركا ً لكل بتوة يقوم بها  ,فهةي تسةمح للتالةب يعبةر نة فهمة للموضةو مة
بال قدرت نلى تنفيذ بتوات العمل الالزمة للتجار معتمدا بذلك نلةى مراحةل اسةتراتيجية دورة المهةارة وفةي
معالجت للمشكالت التي تعتةرض تنفيةذ بتةوات الع مةل  ,كةذلك يةرط الباحةث نهةا تتةيح الفرصةة للمةتعلم يكةو
ننصرا فعاال في مجمونت بحيث يؤثر ويتلثر بها م بال المناقشات والحوارات التي تدور نتيجة األسرلة التةي
تترح نليهم و االستفسارات التي يترحها الزمالء إلزالةة غمةوض معةي ممةا يسةاند نلةى إثةارة تفكيةرهم  ,وا
هم ما يقوم ب التالب في التعليم نلى وفق إستراتيجية دورة المهارة ان يفكةر ،وبةالتفكير يسةتنتج ويحلةل ويختةل
ويراقب نفس و داءه  ,ويدو مالحظات ويتمك م تلخيص فهم بلكلر م سلو  ،وإثناء ما قام بهذا فان يتور
م وني بنفس ويعرف بريقة تفكيره  ،وما نلي القيام ب ثناء تلديت للتجار العملية  .ويرط الباحث التالب
نة بريةةق مراحةةل دورة المهةةارة يكةةو قةةادرا ً نلةةى السةةيترة نلةةى مواقةةه الةةتعلم حسةةب إمكاناتة  ،فيعةةرف مةةاذا
يختار ،وماذا يفعل ،وكيه يفعل  ،وهذا يشير إلى تنمية التفكير ما بعد المعرفي نند التلبة ليكونوا مفكري قبل إ
يكونوا متعلمي  ,فا مهارات ماوراء المعرفة تجعل كلر ونيا ً باالسةتراتيجيات المناسةبة ألداية المهةام التعليميةة
واألدايية  ،و كلر فهما ً وثق بنفس  ،و كلر ونيا بلبتاي و ساليب تعةديلها ،ومة ثةم يكةو قةادرا نلةى الحكةم نلةى
نفس ونلى داي ونلى بريقة تفكيره.
قادري نلى التحكم في نملية تعلمهم  ,وقدرتهم نلى تنظيم معارفهم  ،وتقييم دايهم  ,لذلك فهم يتمكنوا م توظيةه
ما يتعلموه في مواقه جديدة .
بالمقابل يرط الباحث التريقة التقليدية في التدريس تركز نلى مدط حف التالب للمةادة النظريةة كلةر
م االنتباه لما يفهم ويمتلك التالب نفس و بما يستتيا يقوم ب  ،و قدرت نلةى تقةويم ذاتة  ،وباإلضةافة إلةى
ذلك هذه التريقة تةوفر فرصةة ضةريلة للتالةب لتتةوير هةذه المهةارات كةو التالةب دوره سةلبيا ً ال يتفانةل مةا
المةةدرم م ة بةةال بةةرح األسةةرلة واالستفسةةارات بشةةل نقةةاب الامةةوض المتعلقةةة بظةةروف الةةتعلم والت ةي تتتلةةب
المناقشةةة التةةي تليةةر التفكيةةر كةةي اليقتصةةر الةةتعلم نلةةى نمليةةات نقليةةة دنيةةا تةةذكر ،وفهةةم  ,وتتبيةةق ) وإنمةةا يشةةمل
نمليات نقلية نليا التحليل  ,والتركيب  ,والتقويم ) وقد الح الباحث ذلك ن بريةق مراقبتة للتلبةة بةلنهم غيةر
متمكني م هذه المهارات  ،إذ إ اغلب التلبة يتلبو و ينتظرو اإلجابات مة المةدرم ،وذلةك كلة يعةود إلةى
الترايق التقليدية تهتم بالمنهج الدراسي كلر م اهتمامها بالتالب ,وبالتالي فا التلبة قادري نلى التحكم في
نملية تعلمهم والنلى تنظيم معارفهم.
ثاللا ً  -االستنتاجات -: ) Conclusion
 -0فانلية استراتيجية دورة المهارة في في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لتلبة المرحلة اللاللة – قسم الفيزياء –
في مادة مختبر اإللكترونيك بالمقارنة ما التريقة االنتيادية.
رابعا ً  -التوصيات  -: ) Recommendationsفي ضوء نتاج هذه الدراسة يوصي الباحلا بما يلتي -:
 -0اسةةتخدام اسةةترات يجية دورة المهةةارة فةةي تةةدريس مةةادة مختبةةر االلكترونيةةك لمةةا ل ة األثةةر اإليجةةابي فةةي تنميةةة
مهارات ما وراء المعرفة .
-0نمل الندوات التدريبية الجادة والمستمرة لتدريب نضاء الهيرة التدريسية في اقسام الفيزياء نلى كيفية استخدام
استراتيجية دورة المهارة في التدريس لمساندتهم في إدارة الموقه التعليمي ن بريق مراحلها الربعة.
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بامسا ً  -المقترحات -: ) Suggestions
استكماالً لهذه الدراسة يقترح الباحلا إجراء ما يلتي -:
-0إجةةراء دراسةةة مماثلةةة لهةةذه الدراسةةة فةةي تةةدريس التجةةار العمليةةة لمةةواد دراسةةية فيزياييةةة بةةرط ملةةل مختبةةر
الكهربايية  ,ومختبر الذرية . ......
-0دراسةةة اثةةر اسةةتراتيجية دورة المهةةارة فةةي متايةةرات بةةرط كةةالتفكير العلمةةي او المنتقةةي اواالتجاهةةات نحةةو
الفيزياء .
-7دراسات مقارنة بي استراتيجية دورة المهارة واستراتيجيات تدريسية ابرط و ثرها في تنمية مهارات ما وراء
المعرفة للتلبة.
-1إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة في تدريس مادة الفيزياء في المرحلة اللانوية .
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سماء الخبراء والمتخصصي في التربية ونلم النفس الذي استعا بهم الباحث
ببيعة االستشارة
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