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فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف إكساب معلمات الرايضيات مهارات استخدام بعض 
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريسهن وأثر ذلك على تنمية مهارات حل املشكلة 

الرايضية لدى طالباهتن

املســتخلص: يهــدف البحــث احلــايل إىل الكشــف عــن فاعليــة برانمــج تدريــي مقــرح يف إكســاب معلمــات 
الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة مهــارات اســتخدام  بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن، كذلــك 
قيــاس أثــره علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلربانمــج التدريــي 
املقــرح، وقــد تكونــت جمموعــة البحــث مــن )48( معلًمــة ٌتدرســن الرايضيــات للصــف الثــاين املتوســط مبدينــة 
الرايض، نصفهن )24( جزء املعلمات التجريي الاليت تلقني الربانمج التدريي املقرح، ونصفهن اآلخر)24( 
جــزء املعلمــات الضابــط، كذلــك )280( طالبــًة نصفهــن)140( مــن طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلربانمــج، 
ونصفهــن اآلخــر )140( مــن طالبــات املعلمــات غــر املتــدرابت ابلربانمــج، وقــد تكونــت أدوات البحــث 
املعرفــة،  مــا وراء  بعــض اســراتيجيات  اســتخدام  الرايضيــات ملهــارات  أداء معلمــات  مــن بطاقــة مالحظــة 
واختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة لطالبــات املرحلــة املتوســطة، ومت التطبيــق القبلــي والبعــدي لبطاقــة مالحظــة 
أداء معلمــات الرايضيــات، ومت التطبيــق القبلــي والبعــدي الختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة، وتلقــت جمموعــة 
املعلمــات التجريبيــة الربانمــج التدريــي املقــرح، وقمــن ابلتدريــس جملموعــة الطالبــات التجريبيــة علــى مــدار فصــل 
دراســي كامل، وأظهرت نتائج البحث وجود  فاعلية للربانمج التدريي املقرح يف إكســاب جمموعة معلمات 
الرايضيــات التجريبيــة بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، كذلــك 
بـَيَّنــِت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة لصــاحل جــزء الطالبــات التجريــي يف التطبيــق البعــدي الختبــار 
حــل املشــكالت الرايضيــة ككل، ولــكل مهــارة مــن مهاراتــه علــى حــده، وحبجــم أثــر مرتفــع، ومت تقــدمي جمموعــة 

مــن التوصيــات واملقرحــات يف ضــوء إجــراءات البحــث ونتائجــه.

 الكلمات املفتاحية: اسراتيجيات ما وراء املعرفة، مهارات، حل املشكلة الرايضية.
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The Effectiveness of a Proposal Training Program in Qualifying 
Mathematics Female Teachers with Skills of Using some Strategies 

of Metacognitive Knowledge while Teaching, and the Program’s 
Effect in Developing Mathematical Problem Solving Skills among 

Students

 Abstract:  this study aims mainly at discovering the effectiveness of a proposal 

training program in qualifying mathematics female teachers in elementary 

school with skills of using some strategies of metacognitive knowledge while 

teaching, and measuring its effect in developing mathematical problem-

solving skills among students of trainee teachers in such program. The study 

group consists of (48) mathematics teachers for grade eight in Riyadh, half of 

which (24) represents the experimental sample of trainee teachers of the said 

program; while the other half (24) represents the supervising teachers. The 

group consists also of (280) students half of them (140) refers to the trainee 

teachers; whereas the other (140) refer to untrained teachers. It is worth to 

say that tools of this study encompass an observation card of mathematics 

teachers’ performance skills in using some strategies of metacognitive 

knowledge and a test to examine elementary students’ ability of mathematical 

problem solving. Both the prior and post implementations have been carried 

out for the said observation card and the test alike. The experimental group of 

teachers receives the proposal training program and teaches the experimental 

students for a whole semester. Study results indicate the effectiveness of this 

program in qualifying a number of experimental teachers of mathematics 
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with some skills of using certain strategies of metacognitive knowledge in 

mathematics teaching. In addition, the results highlight a statistical difference 

for the experimental students in the post implementation of mathematical 

problem solving test as a whole, and for each of its skills separately. 

In view of the study’s procedures and recommendation, a number of 

suggestions and recommendations have been given. 

Key words: strategies of metacognitive knowledge, skills, mathematical problem 

solving.                   
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مقدمة البحث ومشكلته: 
تعليــم  فــإن  ومــن مث  املعاصــر؛  والتقــي  العلمــي  التطــور  دعائــم  أهــم  إحــدى  الرايضيــات  تُعــد 
الرايضيــات ينبغــي أن يواكــب تغــرات العصــر، ويهيــئ الطــالب للتكيــف مــع هــذه التغــرات املتســارعة 
يف حياهتــم، مبــا ميكنهــم مــن املشــاركة يف احلصــول علــى املعلومــات اجلديــدة وإعمــال الفكــر فيهــا، 
لتشــكيلها وإعــادة تنظيمهــا للمســامهة يف التهيــؤ لبنــاء جســور التواصــل املســتمر مــع العلــوم والتقنيــات 

املســتقبلية املتقدمــة والــي تعــد األســاس يف عمليــة إحــداث التقــدم للمجتمــع.

إن جنــاح الطالــب يف الرايضيــات ال يعــي فقــط متكنــه مــن إجــراء العمليــات احلســابية، أو حلــه 
للمســائل احلســابية، أو الوصــول إىل حلــول لرباهــني ونظــرايت هندســية إبتبــاع طــرق وأســاليب خاصــة 
بذلــك بعيــداً عــن واقعــه الــذي يعيــش فيــه، بــل إن جناحــه يعتمــد علــى تنميــة قدراتــه، ومهاراتــه، وطــرق 
تفكــره ومواجهتــه للمشــكالت الــي قــد تواجهــه يف حياتــه الواقعيــة، وعلــى املعلمــني اســتخدام أســاليب 
وطرائــق واســراتيجيات تســاعده علــى تطويــر مهاراتــه وتوظيفهــا يف مواجهــة املشــكالت الرايضيــة 

املختلفــة )بيومــي واجلنــدي ، 2013، 32(.

إن قدرة الطالب على حل املشكالت من النواتج األكثر أمهية يف عملية التعليم والتعلم، وتعود 
تلــك األمهيــة إىل الــدور املتوقــع أن تلعبــه تلــك القــدرة يف تنميــة تفكــر الطالــب وإكســابه اســتقاللية 
التعلــم والقــدرة علــى مواجهــة املواقــف ومعاجلتهــا بطــرق علميــة، كمــا أهنــا تتيــح للطــالب أفضــل فــرص 
التعلــم؛ ممــا يــؤدي يف النهايــة لفهــم حقيقــي ملــا يتعلمــه الطــالب، كمــا يُعــد حــل املشــكالت الرايضيــة 
وســيلة أساســية للطــالب يف بنــاء فهمهــم اخلــاص لألفــكار والعمليــات الرايضيــة، وتطويــر قدراهتــم علــى 
التفكــر املنطقــي، عــالوة علــى ذلــك فــإن حــل املشــكالت الرايضيــة أمــر ابلــغ األمهيــة للطــالب يف 
االســتفادة مــن املهــارات الرايضيــة املكتســبة واملعرفــة للتعامــل مــع املشــكالت غــر املتوقعــة يف حياهتــم 

اليوميــة ) الســرحاين، 1434، 2(.

وقــد أكــد مشــروع تطويــر الرايضيــات والعلــوم الطبيعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية علــى تنميــة 
مهــارات التفكــر وحــل املشــكالت؛ كأحــد أهــم املكتســبات املتوقعــة منــه )حامــد وأخــرون،2012، 

.)84

إن قضيــة إعــداد املعلــم هــي قضيــة الربيــة ذاهتــا، فاملعلــم هــو حجــر الزاويــة يف العمليــة التعليميــة، 
واحملــور األســاس يف عمليــة التغيــر والتجديــد، والقــادر علــى إحــداث التكامــل بــني اإلمــكاانت املتاحــة 
واملناهــج املطــورة وأســاليب التدريــس، وحتويلهــا إىل مواقــف تعليميــة وأمنــاط ســلوكية تــؤدي إىل حتقيــق 
األهــداف الربويــة املنشــودة، كمــا أن احتــالل املعلــم هــذه املكانــة املهمــة يف العمليــة التعليميــة كان 

الباعــث إىل االهتمــام إبعــداده يف املؤسســات الربويــة املختلفــة.

كما أن عملية إعداد املعلم قبل اخلدمة، مهما بُذل فيها من جهد ليست كافية لكي يواصل 
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املعلــم حتقيــق مهامــه بدرجــة كافيــة مــن النجــاح، مــن هنــا تنشــأ احلاجــة إىل اســتمرار منــو املعلــم طــوال مــدة 
قيامــه بوظيفتــه، فالنمــو املهــي للمعلــم عمليــة تعلــم ديناميــة مســتمرة تســتغرق احليــاة الوظيفيــة الكليــة للمعلمــني  
 Life – Long Learning مســتهدفة تزويدهــم مبعرفــة علميــة متطــورة، وحتســني مهاراهتــم يف تبــي 
اســراتيجيات تدريســية فعالــة تعتمــد علــى البحــث العلمــي، وحتســني قدرهتــم علــى إدارة حجــرة الدراســة، 

 .)Bergeson et.al,2003( وتقــومي تعلــم التالميــذ، وكفاايهتــم يف اســتخدام التكنولوجيــا

إن عملية إعداد معلم الرايضيات القادر على تطبيق مداخل واســراتيجيات تعليمية مناســبة ومتطورة؛ 
ختلــق منــه معلمــاً مفكــراً واعًيــا بتفكــره، ذلــك أن معلــم الرايضيــات ميثــل أهــم عوامــل تنميــة مهــارات التفكــر 
لــدى املتعلمــني، حيــث إن أســلوب املعلــم يف التفكــر يف حــل املشــكالت الرايضيــة املختلفــة؛ ينتقــل أثــره إىل 

املتعلمــني فيتعلمــون منــه أســاليب التفكــر الصحيحــة.

 ومــن األدوار اجلديــدة الــي تفرضهــا الثــورة املعلوماتيــة علــى املعلــم »تنميــة قــدرة املتعلمــني علــى حــل 
املشــكالت مــن خــالل الوعــي بتفكرهــم، والوعــي ابلتفكــر يعــي القــدرة علــى أن تعــرف مــا تعرفــه ومــا 
ال تعرفــه، وهــذه العمليــة يطلــق عليهــا أمســاء عديــدة منهــا: فهــم الفهــم ، معرفــة املعرفــة ، ذاكــرة الذاكــرة 
، تعلــم التعلــم ، التعليــم الــذايت ألنشــطة التعلــم، إدارة الــذات للنشــاط املعــريف، وغــر ذلــك مــن العمليــات 
الــي تُعــد أمثلــة للنشــاط الذهــي املركــب الــذي اصطلــح علــى تســميته بتفكــر التفكــر، أو مــا وراء املعرفــة  

.)2 هللا،2005،  )حســب   «Metacognition 

ومهــارات  املعرفــة  وراء  مــا  واســراتيجيات  عامــة،  التعلــم  ابســراتيجيات  املعلــم  وعــي  موضــوع  إن 
اســتخدامها، حيتــل أمهيــة كبــرة يف االنتقــال ابلطــالب مــن مســتوى التعلــم الكمــي إىل مســتوى التعلــم النوعــي 
الــذي يســتهدف إعــداد وأتهيــل املتعلــم ابعتبــاره حمــور العمليــة التعليميــة/ التعلميــة، والــذي يؤكــد أيضــاً علــى 

أمهيــة التنشــئة الذهنيــة، وتطويــر التفكــر والقــدرة علــى حــل املشــكالت )عبــد القــوي،2006، 57(.

هــذا وتُعــد نظريــة مــا وراء املعرفــة Metacognitive Theory أحــد املياديــن املعرفيــة الــي تلعــب 
دوراً مهمــاً يف العديــد مــن أمنــاط التعلــم، فهــي هتتــم بقــدرة املتعلــم علــى أن خيطــط ويراقــب ويقــوم تعلمــه اخلــاص، 
وابلتــايل فهــي تعمــل علــى حتســني اكتســاب املتعلمــني لعمليــات التعلــم املختلفــة، كمــا تشــجع املتعلمــني علــى 
أن يفكــروا يف عمليــات تفكرهــم اخلاصــة، فعمليــات مــا وراء املعرفــة تســاعد علــى تنميــة التفكــر أبشــكاله 

.)Nolan,2000( املتعــددة والقــدرة علــى حــل املشــكالت لــدى املتعلمــني

هــذا وقــد حظــي التطبيــق الربــوي هلــذه النظريــة يف اآلونــة األخــرة ابهتمــام كبيــر باعتبارهــا طريقــة 
جديــدة فــي تعليــم التفكيــر، حيــث أكــد الكثيــر مــن الباحثيــن فــي المجــال التربــوي علــى 
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أمهيــة تعليــم اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ومهــارات اســتخدامها؛ ملــا هلــا مــن فائــدة كبــرة للمعلمــني 
واملتعلمــني، فمحــور االهتمــام يف مــا وراء املعرفــة هــو جعــل املتعلــم يفكــر بنفســه يف حــل املشــكالت بــداًل مــن 

جمــرد تقــدمي املعلومــات واحلقائــق لــه ليقــوم حبفظهــا واســتظهارها ) بــدر،2006، 3(.

هــذا وحيتــل معلــم الرايضيــات ابململكــة العربيــة الســعودية دورًا ابلــغ األمهيــة يف اجملتمــع، فلــم يعــد دوره 
جمــرد انقــٍل للمعــارف واملعلومــات، بــل أصبــح يقــود وينظــم ويوجــه ويرشــد الطــالب يف املواقــف التعليميــة، مبــا 
يوفــره هلــم مــن خــربات تعليميــة مؤثــرة وفعالــة تســهم يف بنــاء املواطــن الصــاحل املفيــد جملتمعــه، ولــن يقــوم معلــم 
الرايضيــات هبــذه األدوار الربويــة املؤثــرة إال ابلتدريــب املســتمر والقائــم علــى مســايرة االجتاهــات احلديثــة يف 

جمــال تدريــس الرايضيــات، ومنهــا نظريــة مــا وراء املعرفــة ومهــارات اســتخدام اســراتيجياهتا.

ولقــد أوضحــت نتائــج العديــد مــن البحــوث والدراســات الربويــة الــي رجعــت إليهــا الباحثــة أن اســتخدام 
التعليميــة، ومــن هــذه الدراســات )  نظريــة مــا وراء املعرفــة ســاعد يف تنميــة الكثــر مــن خمرجــات العمليــة 
الشــهري،1428؛  واجلنــدي،2013؛  بيومــي  هللا،2005؛  حســب  الشــهري،2012؛  احلــداد،2013؛ 
زيــدان،2009؛ أمحــد،2009؛ األمحــدي،2012؛ بــدر،2006؛ عكاشــة،2012؛ Nolan,2000 ؛ 

   .)  Mackeown&Gentilucci,2007

وملــا كان قــد اســتقر لــدى كثــر مــن الربويــني ) بــدر،2006؛ هريــدي،2007؛ أمحــد،2008 ( فكــرة 
عــدم االهتمــام الــكايف بتدريــب املعلــم أثنــاء اخلدمــة بوجــه عــام، وكذلــك وجــود نواحــي القصــور الكيفية العديدة 
– واجلســيمة أحيــااًن- والــي مــن أمههــا عــدم متابعــة التطــورات الربويــة والنظــرايت احلديثــة مثــل: نظريــة مــا وراء 
املعرفــة وتطبيقاهتــا واســراتيجياهتا ومهــارات اســتخدامها، ومــن خــالل اطــالع الباحثــة علــى بعــض حمتــوايت 
التعليميــة؛ لوحــظ عــدم إدراج اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة أو مهــارات  الــرايض  برامــج التدريــب مبنطقــة 
تدريســها ضمــن حمتــوى التدريــب، كذلــك مــا أشــارت إليــه نتائــج العديــد مــن الدراســات مــن وجــود قصــور يف 
أداء الطــالب يف حــل املشــكالت الرايضيــة، األمــر الــذي دعــا إىل اســتهداف تعليــم وتنميــة عمليــات ومهــارات 
حــل املشــكلة الرايضيــة، وقــد بينــت نتائــج الدراســات الســابقة )آل مطهــر،2013؛ مــى،2005 ؛ هريــدي 
،2007 ؛ الثبيــي،1432؛ الســلمي،1434؛ الســاعدي،2011؛ عطيفــي،2011؛ حليبــة،2009؛ البنــا 
الطــالب يف  أداءات  وآدم،2008؛ Hamza&Griffith,2000 ؛Perez,2008 ( أن قصــور 
حــل املشــكلة الرايضيــة ال يرجــع ابلضــرورة إىل قصــور يف قدراهتــم، وإمنــا قــد يرجــع إىل قصــور يف األســاليب 
واالســراتيجيات التدريســية املســتخدمة مــن قبــل املعلمــني، وقــد ظهــر ذلــك أيضــاً بوضــوح للباحثــة أثنــاء 
حضــور بعــض حصــص الرايضيــات ملعلمــات املرحلــة املتوســطة مــن خــالل اإلشــراف امليــداين لطالبــات الربيــة 

العمليــة، كمــا قامــت الباحثــة بدراســة اســتطالعية لتعزيــز إحساســها مبشــكلة البحــث؛ علــى 
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جمموعتــني إحدامهــا مــن معلمــات املرحلــة املتوســطة والثانيــة مــن املشــرفات الربــوايت، للوقــوف علــى 
مــدى إملــام معلمــات الرايضيــات واملشــرفات الربــوايت بنظريــة مــا وراء املعرفــة وتطبيقاهتــا الربويــة ومهــارات 
استخدام اسراتيجيات تدريسها، ومدى إمكانية استخدامهن هلا يف تدريس الرايضيات لطالباهتن، وكذلك 

قــدرات طالباهتــن علــى حــل املشــكالت الرايضيــة والصعــوابت الــي تواجههــن يف حلهــا.

وقــد خلصــت الباحثــة مــن نتائــج التجربــة االســتطالعية علــى جمموعــي املعلمــات واملشــرفات الربــوايت؛ 
إىل ضعــف إملامهــن بنظريــة مــا وراء املعرفــة ومهــارات اســتخدام اســراتيجياهتا وتطبيقاهتــا الربويــة، كذلــك 
وجــود توجــه لــدى املعلمــات واملشــرفات الربــوايت يشــر إىل اعتقادهــن بوجــود عالقــة بــني قصــور الطالبــات 
يف التعامــل مــع املشــكالت الرايضيــة واالســراتيجيات التدريســية املســتخدمة يف تعلــم طــرق حلهــا، كذلــك 
أشــرن إىل أمهيــة التنميــة املهنيــة أثنــاء العمــل القائــم علــى احتياجاهتــن الربويــة؛ ملواجهــة التحــدايت الــي تفرضهــا 

متطلبــات العصــر احلــايل مــن تراكــم املعرفــة وتعاظــم تطبيقاهتــا بشــكل كبــر ومتســارع.

يف ضــوء مــا ســبق ويف ضــوء التوجهــات املســتمرة حلكومــة خــادم احلرميــني الشــريني ابململكــة العربيــة 
الســعودية لتطوير كافة عناصر املنظومة التعليمية، فإن معلم املرحلة احلالية واملســتقبلية حيتاج أن يكون جمدداً 
ومبتكــراً ومبدعــاً ومنظمــاً ومرشــداً، قــادراً علــى إدارة التفاعــالت الصفيــة بكفــاءة وفاعليــة، وهــي أدوار غــر 
تقليديــة حتتــاج إىل جمموعــة كبــرة مــن املهــارات التدريســية املتنوعــة لتلبيتهــا، وملــا كانــت هنــاك نــدرة – يف حــدود 
علــم الباحثــة – يف الدراســات العربيــة الــي اهتمــت بتدريــب معلمــات الرايضيــات علــى مهــارات اســتخدام 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، أييت البحــث احلــايل ليحــدد جمموعــة مــن مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا 
وراء املعرفــة يف التدريــس لــدى معلمــات الرايضيــات وكذلــك وضــع برانمــج لتدريبهــن علــى هــذه املهــارات، 
واختبــار فاعليتــه يف اكتســاهبن لتلــك املهــارات، وكذلــك قيــاس أثــره علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة 

لــدى طالباهتــن.

حتديد مشكلة البحث:

ممــا ســبق ميكــن بلــورة مشــكلة البحــث احلــايل يف قصــور امتــالك معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة 
لبعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن للرايضيــات، وكذلــك ضعــف مهــارات 
طالباهتــن يف حــل املشــكلة الرايضيــة؛ وللتصــدي لتلــك املشــكلة حــاول البحــث اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 
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 أسئلة البحث:
يتحدد السؤال الرئيس للبحث فيما يلي:

بعــض  اســتخدام  مهــارات  الرايضيــات  معلمــات  إكســاب  املقــرح يف  التدريــي  الربانمــج  فاعليــة  مــا 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن؟ ومــا أثــر ذلــك علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى 

طالباهتــن؟

ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:

1 - مامهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الالزمــة ملعلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة 
يف تدريسهن ؟.

2- مــا صــورة ومكــوانت الربانمــج التدريــي املقــرح إلكســاب مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة الالزمــة ملعلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة يف تدريســهن؟

املقــرح يف إكســاب معلمــات الرايضيــات– جمموعــة البحث–مهــارات  التدريــي  مــا فاعليــة الربانمــج   -3
اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات؟

4- مــا أثــر الربانمــج التدريــي املقــرح علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات 
املتــدرابت ابلربانمــج التدريــي املقــرح؟

 مصطلحات البحث اإلجرائية1:

لغرض هذا البحث التزمت الباحثة ابلتعريفات اإلجرائية التالية:

اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة: هــي جمموعــة مــن اإلجــراءات الــي تقــوم هبــا معلمــة الرايضيــات؛ لرتقــي 
مبهــارات التفكــر لــدى الطالبــات، وتــؤدي إىل اإلجيابيــة يف التعلــم، ممــا جيعلهــن أكثــر وعيــاً ابملــادة الدراســية 
ومــا تتضمنــه مــن معــان وأفــكار، والوعــي ابإلجــراءات واألنشــطة الــي ينبغــي القيــام هبــا، والتحكــم الــذايت يف 

عمليــة التعلــم، وتوجيههــا ملســاعدهتن يف حتقيــق تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة.

مهــارات اســتخدام اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة: قــدرة معلمــة رايضيــات املرحلــة املتوســطة علــى أداء عمــل 
أو نشــاط معــني ذي عالقــة بتخطيــط التدريــس وتنفيــذه وتقوميــه، وهــذا العمــل قابــل للتحليــل جملموعــة مــن 
الســلوكيات ) األداءات ( املعرفيــة واحلركيــة واالجتماعيــة، ومــن مث ميكــن تقييمهــا يف ضــوء معايــر الدقــة يف 

1- سوف نعرض جملموعة من التعريفات املتعددة ملصطلحات البحث من خالل اإلطار النظري للبحث.
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القيــام هبــا وســرعة إجنازهــا، والقــدرة علــى التكيــف يف املواقــف التدريســية املتغــرة مــن خــالل بطاقــة مالحظــة 
معلمــات الرايضيــات ملهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات املعــدة 

لذلــك.

املشــكلة الرايضيــة: عبــارة عــن تســاؤل مطــروح علــى طالبــات املرحلــة املتوســطة ويســتدعي درجــة عاليــة مــن 
التفكــر فيــه، ويبحثــن عــن إجابــة لــه تنتــج تعلمــاً جديــداً. 

حــل املشــكلة الرايضيــة: قــدرة طالبــات املرحلــة املتوســطة - جمموعــة البحــث - علــى الوصــول لنتائــج 
مــن مقدمــات معطــاة للوصــول إىل احلقائــق اجملهولــة، عــرب ممارســات وأنشــطة عقليــة تســتخدم فيهــا الطالبــات 

املدخــالت والعمليــات الوســيطة حتــت إشــراف املعلمــة.

مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة: هــي جمموعــة مــن املهــارات الــي تســتخدمها طالبــات املرحلــة املتوســطة 
- جمموعــة البحــث - حلــل املشــكالت الرايضيــة والــي يقيســها اختبــار حــل املشــكالت الرايضيــة املعــد لذلــك، 

والــي حتــددت يف البحــث احلــايل ابخلمــس مهــارات الــواردة حبــدود البحــث. 

أهداف البحث:

يهدف البحث احلايل إىل:

1. حتديــد مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الالزمــة لتدريــس الرايضيــات ابملرحلــة 
املتوســطة.

2. الكشــف عــن فاعليــة الربانمــج التدريــي املقــرح يف إكســاب معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة بعــض 
مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن .

3. قيــاس أثــر الربانمــج التدريــي املقــرح علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات 
املتــدرابت يف الربانمــج التدريــي املقــرح. 

أمهية البحث: 

     ترجع أمهية البحث احلايل إىل: 

أ – األمهية النظرية للبحث: 

يُعد البحث احلايل استجابة موضوعية لالجتاهات الربوية احلديثة يف جمال برامج التنمية املهنية أثناء 
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اخلدمــة، وملــا ينــادي بــه الربويــون يف الوقــت احلاضــر مــن مســايرة لالجتاهــات الــي تراعــي ضــرورة االهتمــام 
ابلتطبيــق العملــي للرايضيــات املدرســية، مــن خــالل تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة، كمــا يقــدم دراســة 
نظريــة حــول اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ومهــارات تدريســها، كذلــك مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة، 

وكذلــك التأكيــد علــى أمهيــة تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة.

ب – األمهية التطبيقية للبحث:

يُرجى من الناحية التطبيقية أن يُفيد البحث احلايل:

1- طالبــات الصــف الثــاين املتوســط: حيــث يســعى البحــث إىل تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لديهــن 
مــن خــالل مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف التدريــس الــي تســتخدمها معلمــات 

الرايضيــات عنــد تدريســهن.

2- معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة: يف تطويــر تدريــس الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة، وذلــك مــن 
خالل توظيف ما يتم تدريبهن عليه من مهارات استخدام بعض اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريسهن، 

وكذلــك إمدادهــن ابألدوات الــي متكنهــن مــن قيــاس مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالباهتــن. 

3- املشــرفات الربــوايت: حيــث يضــع البحــث بــني أيديهــن برانجمًــا تدريبيًــا يف مهــارات اســتخدام بعــض 
الرايضيــات  تدريــس  لتطويــر  حماولــة  يُعــد  قــد  ممــا  الرايضيــات،  تدريــس  يف  املعرفــة  وراء  مــا  اســراتيجيات 
ابململكــة العربيــة الســعودية، األمــر الــذي يتيــح الفرصــة للمشــرفات الربــوايت لتوجيــه املعلمــات إىل اســتخدام 

اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن.

4- الباحثــني: مــن املأمــول أن يســهم هــذا البحــث يف فتــح أفــاق جديــدة أمــام الباحثــني يف جمــال تعليــم 
الرايضيــات؛ لتصميــم جتــارب مماثلــة يف جوانــب خمتلفــة مــن تعليــم الرايضيــات ويف مراحــل تعليميــة خمتلفــة.

حدود البحث: 

اقتصرت حدود البحث احلايل على: 

1- قياس مهارات حل املشكالت الرايضية اخلمس التالية:

 - فهم املشكلة وحتديد بياانهتا )املعطيات – املطلوب(.

 -ترمجة البياانت وفرض الفروض.
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 - وضع خطة احلل وتكوين املعادلة املستخدمة.

 - تنفيذ خطة حل املعادلة املتكونة.

 - إجياد كل مطلوب يف املشكلة ومراجعة احلل.

2- مهارات استخدام بعض اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس الرئيسة التالية:

 ● التخطيط إلدماج اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرياضيات.

 ● تنفيذ استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات.

 ● التقومي يف استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة.

3- قيــاس فاعليــة الربانمــج التدريــي يف إكســاب معلمــات الرايضيــات مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات 
مــا وراء املعرفــة الــي توصــل إليهــا البحــث وعددهــا )3( مهــارات رئيســة، ينــدرج أســفلها )36( مهــارة إجرائيــة. 

4- بعــض معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة مبنطقــة )الــرايض( مقــر عمــل الباحثــة وجمموعــة مــن طالبــات 
الصــف الثــاين املتوســط الــاليت تُــدرس هلــن املعلمــات جمموعــة البحــث. 

أدوات البحث ومواده التعليمية: 

لبلــوغ أهــداف البحــث والتحقــق مــن مــدي فاعليــة الربانمــج التدريــي وأثــره علــى تنميــة مهــارات حــل 
املشــكلة الرايضيــة لــدى الطالبــات َصممــت الباحثــة املــواد التعليميــة واألدوات التاليــة: 

أ. املواد التعليمية وتكونت من:

- قائمــة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الالزمــة ملعلمــات الرايضيــات يف تدريســهن 
وتكونــت مــن املهــارات الثالثــة الرئيســة - الــواردة حبــدود البحــث - يتفــرع منهــا )36( مهــارة فرعيــة.

-برانمــج تدريــي مقــرح إلكســاب مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة – الــواردة حبــدود 
البحــث - والالزمــة ملعلمــات الرايضيــات يف تدريســهن.

ب ـ أدوات قياس متغريات البحث التابعة وتكونت من :   

- بطاقة مالحظة أداء معلمات الرايضيات ملهارات اســتخدام بعض اســراتيجيات ما وراء املعرفة – الواردة 
حبــدود البحــث -  يف تدريــس الرايضيــات.
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- استبانة استطالع رأي املتدرابت يف الربانمج التدريي.

- اختبار حل املشكلة الرايضية لطالبات املرحلة املتوسطة.

منهج البحث:

اســتخدم البحث املنهجني الوصفي وشــبه التجريي؛ حيث اســتخدم املنهج الوصفي لتحديد مهارات 
اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الالزمــة ملعلمــات الرايضيــات يف تدريســهن، وكذلــك عنــد بنــاء 
الربانمــج التدريــي واختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة، وبطاقــة مالحظــة املهــارات، أمــا املنهــج شــبه التجريــي فقــد 
اســتخدم للوقــوف علــى فاعليــة الربانمــج التدريــي يف إكســاب معلمــات الرايضيــات مهــارات اســتخدام بعــض 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة – الــواردة حبــدود البحــث - يف تدريســهن، وكذلــك قيــاس أثــره يف تنميــة بعــض 

مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدي طالبــات املعلمــات املتــدرابت.

جمموعة البحث:

لغــرض البحــث احلــايل مت حتديــد جمموعــة البحــث مــن معلمــات منطقــة )الــرايض( مقــر عمــل الباحثــة 
والطالبــات الــاليت ُتدرســن هلــن وقــد تكونــت مــن:

1437/1436ه   الدراســي  العــام  يف  املتوســط  الثــاين  للصــف  الرايضيــات  ٌتدرســن  معلًمــة   )48(  -1
2016/2015 م، نصفهن )24( جزء املعلمات التجريي الاليت تلقني الربانمج التدريي املقرح، ونصفهن 

اآلخــر)24( جــزء املعلمــات الضابــط.

2- )280( طالبــًة، نصفهــن)140( مــن طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلربانمــج –جــزء الطالبــات التجريــي، 
ونصفهــن األخــر )140( مــن طالبــات املعلمــات غــر املتــدرابت ابلربانمــج –جــزء الطالبــات الضابــط- وقــد 
مت اختيــار تلــك العينــة املمثلــة مــن الطالبــات اختيــاراً تنظيميــاً عــن طريــق اختيــار الطالبــة السادســة ومضاعفاهتــا 

مــن قائمــة أمســاء  طالبــات الفصــل املرتبــة أجبــداًي لــكل املعلمــات جمموعــة جتربــة البحــث.

اإلطار النظري للبحث:

 ماهية ما وراء املعرفة :

» يُعد مفهوم ما وراء املعرفة واحًدا من أكثر التكوينات النظرية أمهية يف علم النفس املعريف، ويرجع 
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هــذا املفهــوم أبصولــه إىل »جــون فالفــل« )Flafell )1976 الــذي اشــتقه مــن الســياق العــام للبحــث 
يف عمليــات الذاكــرة اإلنســانية، وقــد اســتقطب هــذا املفهــوم اهتمــام كثــر مــن الباحثــني نظــراًي وتطبيقيًــا، فقــد 
اســتخدم هــذا املفهــوم علــى يــد »بــراون« )Brown )1980 ابلتطبيــق يف خمتلــف اجملــاالت األكادمييــة 

حيــث توصــل إىل الــدور املهــم ملــا وراء املعرفــة يف التعلــم الفعــال« ) حممــود، 2012؛202(. 

هــذا وقــد تناولــت األدبيــات الربويــة املعاصــرة، العربيــة واألجنبيــة العديــد مــن تعريفــات مصطلــح مــا وراء 
املعرفــة ”Metacognition “ ومنهــا تعريــف سوانســون )Swanson,1996( لــــ )مــا وراء املعرفــة( 
أبهنا: ”تعبر يشــر إىل وعى الفرد وقدراته على الرقابة، وتعديل وتنظيم أعماله املعرفية ابلنســبة إىل التعلم“. 

كمــا عرفهــا جابــر )1998( أبهنــا »قــدرة الفــرد علــى مراجعــة وتنظيــم عمليــات تفكــره، حبيــث يســتطيع 
تكييــف ســلوكه القرائــي يف موقــف معــني ليتــالءم مــع غرضــه، والتنبــؤ ابألفــكار الرئيســة يف الســياق، ومتييزهــا، 
الفهــم، وتغيــر اســراتيجياته حــني ال يتحقــق  للتأكــد مــن حــدوث  القــراءة املســتمرة؛  وحتديدهــا، ومراقبــة 
الفهــم«، ويعــرف« بوريــش« مــا وراء املعرفــة أبهنــا »العمليــات العقليــة الــي يســتخدمها املتعلــم لفهــم واســتدعاء 

 .) Borich, 2004, 297( »حمتــوى التعلــم

بينمــا يــرى »عزيــز« أن مفهــوم مــا وراء املعرفــة يعــي عمليــات حتكــم عليــا، وظيفتهــا التخطيــط 
واملراقبــة والتقــومي ألداء الفــرد يف حــل املشــكلة، كمــا أهنــا أحــد مكــوانت األداء الذكــي ملعاجلــة املعلومــات 

)عزيــز، 2004، 809(.

وعرفهــا لرنــر ) Lerner,2003 ( أبهنــا:  القــدرة علــى تيســر التعلــم بعمــل ضبــط وتوجيــه لعمليــات 
التفكــر اخلاصــة ابلفــرد.

أمهية التفكري ما وراء املعريف يف التعلم:

حظــي التفكــر مــا وراء املعــريف ابهتمــام كبــر يف الســنوات األخــرة؛ ملــا لــه مــن أمهيــة يف حتســني 
طريقــة تفكــر املتعلمــني، حيــث يزيــد مــن وعــي املتعلمــني ملــا يدرســونه، فالطالــب املفكــر تفكــراً مــا وراء 
معــريفٍّ يقــوم أبدوار عــدة يف وقــت واحــد عندمــا يواجــه مشــكلة، أو يف أثنــاء املوقــف التعليمــي، حيــث 
يقــوم بــدور مولــد لألفــكار، وخمطــط، وانقــد، ومراقــب ملــدى التقــدم، ومدعــم لفكــرة معينــة، وموجــه 
ملســلك معــني، ومنظــم خلطــوات احلــل، ويضــع أمامــه خيــارات متعــددة، ويقيــم كاًل منهــا، وخيتــار مــا 

يــراه األفضــل، وبذلــك يكــون مفكــرًا منتًجــا. 

ويشر جراهام )Graham,1997( أن املتعلمني ذوي التفكر ما وراء املعريف يستخدمون 
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اســراتيجيات االكتشــاف، فيكتشــفون مــا حيتاجــون أن يتعلمــوه، وعندهــا يتوصلــون إىل معرفــة 
أكثــر عمًقــا، وأحســن أداًء؛ ألن االســراتيجيات مــا وراء املعرفيــة تســمح هلــم أن خيططــوا، ويتحكمــوا، 
ويقيمــوا تعلمهــم. كمــا يذكــر واالش وميللــر )Wallach &Miller,1998( أن فهــم الفــرد وتفكــره 

الواعــي آلليــات مــا يفعلــه، يــؤدي إىل تقليــل الوقــت واجلهــد الالزمــني إلجنــاز األهــداف.

ويوضــح كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick, 2001( أمهيــة التفكــر مــا وراء املعــريف وفاعليتــه 
يف العمليــة الربويــة، الــذي يســعى إىل حتقيــق أهــداف عــدة منهــا: متكــني املتعلمــني مــن تطويــر خطــة 
عمل يف أذهاهنم لفرة من الزمن، مث التأمل فيها، وتقييمها عند إكماهلا، كما ُيســهل عملية إصدار 
األحــكام املؤقتــة، ومقارنــة وتقييــم اســتعداد املتعلــم للقيــام أبنشــطة أخــرى، وجيعــل املتعلــم أكثــر إدراكاً 
ألفعالــه، ومــن مث أتثرهــا يف اآلخريــن، وىف البيئــة الــي يعيــش فيهــا، ومُيكــن املتعلمــني مــن مراقبــة اخلطــط 

يف أثنــاء تنفيذهــا مــع الوعــى إبمكانيــة إجــراء التصحيــح الــالزم. 

كما أورد الشــربيي و الطناوي )2006( بعض جوانب األمهية الربوية للتفكر ما وراء املعريف 
مثــل: تنميــة القــدرة لــدى املتعلــم علــى االنتقــاء، والتجديــد، واالبتــكار، ومواجهــة الكــم املعــريف املتســارع 
املدعــم تكنولوجيًــا، ومتكــني املتعلــم مــن توليــد األفــكار اإلبداعيــة، والوعــي أبســاليب املعاجلــة الدماغيــة، 
وتنميــة التفكــر الناقــد، والتفكــر االبتــكاري، نتيجــة لوعــى املتعلــم ابســراتيجيات التعامــل مــع املعرفــة، 
وقدرتــه علــى اســتخدامها يف مواقــف التعلــم املختلفــة، ومســاعدة املتعلمــني يف التحكــم يف تفكرهــم، 
وحتســني أســاليبهم يف القــراءة، واســتذكار املعلومــات، وحتســني القــدرة العامــة علــى االســتيعاب لديهــم، 

مــن خــالل إجــراء التعديــالت الالزمــة يف ضــوء املواضيــع واملفــردات.

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة :

يشــر أورمــرود )Ormrod,1998( إىل أن اســتخدام االســراتيجيات املختلفــة تــؤدي إىل بنيــة 
املعــى العميــق، والفهــم املتنامــي واملتطــور مــع تطــور املعلومــات وتدفقهــا تدرجييــاً، حيــث تســاعد الفــرد علــى 
مجع املعلومات، وإنشــاء البنية املعرفية النشــطة، وهذه االســراتيجيات نوعان؛ إحدامها: اســراتيجيات معرفية 
تركــز علــى التجهيــز املعــريف للمعلومــات، مثــل: التلخيــص، والتوســيع والتنظيــم، وأخــذ املالحظــات اجلانبيــة، 

ومعينــات الذاكــرة، وأخــرى تركــز علــى اإلشــراف علــى مــا مت مــن عمليــات.

وتُعــد اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة مــن اســراتيجيات التعلــم الــي تقــوم علــى منــط مــن التدريــس يتيــح 
للمتعلم اســتخدام قدراته اخلاصة يف حتســني تعلم مســتقل، وتســمح له بتحمل املســئولية الذاتية لتعلمه، وهى 

عبــارة عــن إجــراءات يقــوم هبــا املتعلــم للمعرفــة ابألنشــطة، والعمليــات الذهنيــة، وأســاليب التعلــم، والتحكــم 
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الــذايت الــي يســتخدمها قبــل وأثنــاء وبعــد التعلــم للتذكــر والفهــم والتخطيــط واإلدارة وحــل املشــكالت، 
وابقــي العمليــات املعرفيــة األخــرى )Henson & Eller,1999 ؛ اإلمــام،2001(.

ويشــر الســيد )2002( إىل اختــالف اســراتيجيات التعلــم املعرفيــة عــن اســراتيجيات التعلــم مــا وراء 
املعرفية من حيث إن االســراتيجيات املعرفية تســتخدم يف مســاعدة املتعلم للوصول إىل هدف معني، وأيًضا 
مســاعدته يف عمليــة معاجلــة املعلومــات، بينمــا اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة تســتخدم للتحقــق مــن ضمــان 

الوصــول إىل اهلــدف املنشــود، ويســتخدمها املتعلــم عندمــا خيطــط، أو يراقــب أو يُقــوم عمليــة تعلمــه.

 ولقــد تعــددت وتنوعــت تعريفــات اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الــي قدمهــا الربويــون: حيــث عرفتهــا 
البنــا ) 2008( أبهنــا »جمموعــة اخلطــوات واملمارســات الــي يتبعهــا املعلــم داخــل الفصــل الدراســي؛ مــن أجــل 
توجيــه ســلوك التالميــذ إىل الوعــى بعملياهتــم املعرفيــة، وتفكرهــم، وذلــك قبــل وأثنــاء وبعــد الدراســة؛ مبــا ميكنهــم 

مــن تنميــة مهــارات مــا وراء املعرفــة والتحصيــل يف الرايضيــات«.

كما عرف كلٌّ من هينســون وإيلر )Henson & Eller, 1999( اســراتيجيات ما وراء املعرفة 
أبهنــا: ”جمموعــة مــن اإلجــراءات الــي يقــوم هبــا املتعلــم للمعرفــة ابألنشــطة والعمليــات الذهنيــة، وأســاليب التعلــم 
الــذايت الــي تســتخدم قبــل وأثنــاء وبعــد التعلــم؛ للتذكــر والفهــم والتخطيــط واإلدارة وحــل املشــكالت وابقــي 

العمليــات املعرفيــة األخــرى“.

وتعرفهــا عطيفــي )2011( أبهنــا ”جمموعــة مــن اخلطــوات الــي يتبعهــا املعلــم داخــل الفصــل الدراســي 
والــي تســاعد التالميــذ علــى تنظيــم ومراقبــة أدائهــم، ومراجعــة معارفهــم وأفكارهــم، والوعــي ابإلجــراءات إلجنــاز 

مهمــة حمــددة أو لتحقيــق نتيجــة معينــة. 

ويعرفهــا كلٌّ مــن بيومــي و اجلنــدي )2013 ( أبهنــا : جمموعــة مــن اخلطــوات وتتابــع خمطــط لــه مــن 
األفعــال الــي يتبعهــا املعلــم داخــل الصــف الدراســي، مــن أجــل إرشــاد التالميــذ حنــو قــراءة املســألة الرايضيــة 
اللفظيــة قــراءة متأنيــة، وفهــم واســتدعاء االســراتيجيات املعرفيــة للتفكــر يف إجــراءات احلــل، وتوجيههــم حنــو 
الوعــي واإلدراك بعمليــات تفكرهــم، ومســاعدهتم علــى مراقبــة وضبــط وتنظيــم إجراءاهتــم ذاتيًــا مــن خــالل 
التدريــب علــى طــرح التســاؤالت الذاتيــة علــى أنفســهم، ومراجعــة أفكارهــم، والوعــي والتدقيــق يف اإلجــراءات 
علــى  مــن صحــة حلوهلــم وإجراءاهتــم واحلكــم  والتأكــد  اللفظيــة وتقوميهــا  الرايضيــة  املشــكلة  املتطلبــة حلــل 

معقوليتهــا.

 وابستقراء التعريفات السابقة السراتيجيات ما وراء املعرفة نستخلص ما يلي: 
● أن اسراتيجيات ما وراء املعرفة متكن الطالب من إجراء عملية التقومي الذايت بصفة مستمرة. 

● أهنــا تســاعد الطالــب علــي القيــام بــدور إجيــايب يف مجــع املعلومــات وتنظيمهــا وتكاملهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا 
أثنــاء قيامهــم بعمليــة التعلــم. 
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● تساعد الطالب علي االنتقال من مستوي التعلم الكمي إىل مستوي التعلم النوعي.

أمهية التدريس ابستخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة:   

املعرفــة يف:)جــروان، 1999؛  وراء  مــا  اســراتيجيات  ابســتخدام  التدريــس  يســهم  أن  ميكــن 
 ) Harris, 1988 ؛Lin et al, 2005 1998؛  األعســر، 

▪ تطوير العمليات العقلية لدى املتعلم، ومنو مهاراته املعرفية؛ وابلتايل حتسني تعلمه. 

▪ تنمية قدرة املتعلم على التفكر يف الشيء الذى تعلمه، وزايدة قدرته على التحكم فيه. 

▪ مساعدة املتعلم على القيام بدور إجيايب يف مجع املعلومات، وتنظيمها ومتابعتها.

▪ تنمية القدرة على التفكر الناقد، والتفكر التباعدي. 

▪ تنمية مهارات التفكر االبتكاري، والقدرة على حل املشكالت، وفهم أفضل للرايضيات.

▪ تنمية اجلوانب الوجدانية املتعلقة ابلوعي، واالجتاه وبناء املعتقدات اإلجيابية لدى املتعلم.

▪ حتقق تعلم أفضل، من خالل زايدة قدرة املتعلم على التفكر بطرق أفضل. 

▪ حتقق إجراءات التقومي الذايت بصفة مستمرة. 

▪ جتعل التلميذ أكثر وعًيا بعمليات تفكره، وتكسبه القدرة على التحكم فيه.

▪ متنح التلميذ فرصة اكتشاف أخطائه، ومن مث العمل على ضبط تعلمه.

وقــد تعــددت وتنوعــت اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، فقــد أشــار كوســتا )Costa, 1991( إىل 
الكثر من هذه االسراتيجيات الي تشمل : التخطيط – توليد األسئلة – التلخيص – االختيار القصدي 
الواعــي – التقــومي مبعايــر متعــددة – إعطــاء الثقــة والتقديــر – عــدم قبــول مــن املتعلمــني كلمــة ”ال أســتطيع“ 
– إعــادة صياغــة األفــكار – صياغــة ســلوكيات التالميــذ يف صــورة إجرائيــة – توضيــح املصطلحــات – لعــب 
األدوار واحملــاكاة – كتابــة التقاريــر واملذكــرات اليوميــة – القولبــة أو املعلــم كنمــوذج )النمذجــة( – تنظيــم 

األفــكار.

كمــا أشــار هبلــول ) 2004( إىل أن اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة تشــمل إحــدى وثالثــني اســراتيجية 
خمتلفــة منهــا:  K.W.L )أعــرف – أريــد ان أعــرف – تعلمــت( – التســاؤل الــذايت – املنظمــات الســابقة 
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– خطــة مــا قبــل القــراءة – التفكــر بصــوت عــال – النمذجــة – التعلــم التعــاوين – التلخيــص – 
 )PARTS( للفهــم القرائــي – دراســة النــص القرائــي بتمعــن SNiPs – التدريــس الوســيط للنــص القرائــي
– إطــارات فهــم القصــة –PRSR للفهــم القرائــي – جتميــع املعلومــات – تنشــيط املعرفــة الســابقة – 
عالقات الســؤال واجلواب –  تنبَّأ، حدد، أضف، دون – العصف الذهي – التدريس التباديل – البنائية- 
عمــل األشــكال التوضيحيــة – اقــرأ، اســأل نفســك، أعــد الصياغــة - REAP  للفهــم القرائــي – متعــددة 

املســارات للفهــم – اســتخالص االســتنتاجات.

وســوف يعــرض البحــث احلــايل لبعــض مــن اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الــي تنــاول الربانمــج التدريــي 
مهــارات تدريســها بشــيء مــن التفصيــل:

*اسرتاتيجية التساؤل الذايت: 

تعتمــد اســراتيجية التســاؤل الــذايت علــى قيــام املتعلــم بتوجيــه جمموعــة مــن األســئلة لنفســه أثنــاء معاجلــة 
املعلومــات، ممــا جيعلــه أكثــر اندماًجــا مــع املعلومــات الــي يتعلمهــا وأكثــر وعيًــا بتفكــره، فهــذه األســئلة تيســر 
الفهــم، وتشــجع الطــالب علــى التوقــف والتفكــر يف العناصــر املهمــة الــي يتعلموهنــا، كمــا أن الطــالب حــني 
يبدئــون يف اســتخدام األســئلة يصبحــون أكثــر شــعورًا ابملســئولية عــن تعلمهــم ويقومــون بــدور أكثــر فاعليــة 

.)Darling, et. al., 1999,163  كوســتا، 1998، 69؛(

ويشــر أبــو رايش ) 2003( إىل أن اســراتيجية التســاؤل تعتمــد علــى توقــف املتعلمــني بشــكل دوري 
لتوجيــه أســئلة ألنفســهم مــن أجــل احلصــول علــى نتائــج، ومنهــا مــا قــد يصــل إىل طــرح أســئلة تركيبيــة مثــل: 
)كيــف ترتبــط هــذه الفكــرة ابلفكــرة الــي انقشــها الكاتــب يف الفصــل الســابق ؟(، أو أســئلة تطبيقيــة مثــل: 
)كيــف ميكــن تطبيــق هــذه املعلومــات يف احلصــص الدراســية ؟(، وميكــن أن أتخــذ هــذه االســراتيجية طريقــة 

طــرح املعلــم األســئلة علــى املتعلمــني، أو أن يطــرح املتعلــم علــى نفســه عــدًدا مــن األســئلة.

ويشــر بوهــي )Buehi, 2009( إىل أن هــذه االســراتيجية تســاهم يف تنميــة مســتوى األســئلة الــي 
يطرحهــا املتعلــم علــى امتــداد خــربات تعلمــه، خاصــة إذا بدأهــا املتعلــم يطــرح أســئلة مســتمدة مــن مســتوايت 

)بلــوم( ألهنــا هبــذا تقــدم مفاتيــح املراقبــة والقيــاس مبكــرًا.

وقــد أشــر إىل أهنــا مجلــة التســاؤالت املخطــط هلــا، والــي يطرحهــا املتعلــم قبــل أو أثنــاء أو بعــد موقــف 
التعلــم؛ لالســتعالم االســتفهامي املوجــه لذاتــه عــن التغــر احلــادث يف عناصــر البيئــة اخلارجيــة والعمليــات 

الداخليــة الــي يشــملها موقــف التعلــم )ســعيدة و ســامل، 2012(.
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وقــد أشــارت بعــض أدبيــات الربيــة )حممــد، 2005، 193؛ كوســتا، 1998, 65  ؛ حممــد، 2006، 20؛ حممــود ، 
2012، 206؛ Makill & Pedrgsal,1997 (  إىل بعــض أهــم خصائــص اســراتيجية التســاؤل الــذايت منهــا: 

- تقوم على إجيابية املتعلم، فاألسئلة الي يسأهلا ختلق بناًء انفعالًيا، ودافًعا معرفًيا، ويصبح أكثر شعورًا ابملسئولية عن تعلمه.

- تساعد املتعلم على صياغة أسئلته حول املوضوع، وجتعله قادرًا على التحاور، وعرض خرباته واحتياجاته املعرفية.

- تزيد من فهم املتعلم للموضوع وتطلق طاقته حنو العمل اجلماعي. 

- تساؤالت املتعلم تكشف عن منط تفكره.

- تقوي شعور املتعلم ابلفاعلية الذاتية وقوة الشخصية، وتشعره ابلتحكم الذايت.

وتتضمــن هــذه االســراتيجية )مســعود، 2004؛ عبــد الوهــاب، 2005؛ King,1994( نوعــني 
مــن األســئلة:

1- األســئلة املوجهــة: وهــي عبــارة عــن رؤوس أســئلة حيددهــا املعلــم، ويكملهــا الطــالب، ويولــدون أســئلة 
أخــرى مشــاهبة مثــل: ملــاذا نــدرس هــذا املوضــوع ..؟ مــاذا حيــدث لــو...؟ مــا األســباب أو النتائــج غــر املعلنــة 

...؟ مــا نقــاط الرابــط بــني األســباب والنتائــج ...؟ مــا اهلــدف مــن...؟. 

2- األســئلة غــري املوجهــة ) املفتوحــة(: وهــي األســئلة الــي يصيغهــا املتعلــم أثنــاء عمليــة التعلــم أو قبلهــا أو 
بعدهــا، حبيــث تعينــه علــى فهــم املــادة املتعلمــة، وإدراك املغــزى منهــا والتفكــر فيهــا. 

*اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع:

»تقــوم اســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع علــى أســاس مشــاركة املتعلمــني لبعضهــم البعــض يف الكشــف 
عــن أفكارهــم احلقيقيــة غــر املرئيــة، حــى يروهــا ويدركوهــا، ممــا يــزود املتعلمــني بفــرص ملراقبــة عملياهتــم التفكريــة، 
وأثنــاء ذلــك يتــم بنــاء معرفتهــم علــى حنــو نشــط، ويشــاركوهنا، وحيــددون بنيتهــا، ويفســرون فيهــا املعرفــة اجلديــدة، 

وحيدثــون تكامــاًل بينهــا وبــني املعرفــة املســبقة« )لطــف هللا وعبــد امللــك،2008 ،141(. 

وقــد عرفهــا ســعيدة وســامل )2012( أبهنــا: احلديــث الــذايت املعلــن )املســموع( الــذي يعــرب فيــه الفــرد 
عــن أفــكاره احلاليــة، واملعاجلــة أثنــاء املوقــف، والــذي يستكشــف ويوجــه بــه الفــرد أداءاتــه اخلارجيــة وعملياتــه 

الداخليــة.  

 Discourse and Cognition وتعتمد اسراتيجية التفكر بصوت مرتفع على نظرية احملادثة واملعرفة
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، حيث تؤمن هذه النظرية بوجود عالقة قوية بني كل من اللغة واملنطق، حيث إن االثنني يقودان إىل تنمية 
القــدرة علــى التحليــل والتفكــر االســتداليل واالســتنباطي وحــل املشــكالت، وكذلــك الوصــول إىل االســتنتاجات 
القائمــة علــى املعرفــة، كمــا أن احملادثــة هــي الطريــق الوحيــد أمــام التالميــذ ملمارســة عمليــات التفكــر، وهــي الطريقــة 

.)Rugen & Hart,1994,20-23( الــي يتــم هبــا تنميــة مهــارات التفكــر لــدى الطــالب

وأشــار أبــو رايش )2006( أن »فيجوتســكى«  أعــرب عــن اســتخدام املتعلــم للغــة للتوجيــه الــذايت والوعــي 
ملــا يقــرأ، كمــا أشــار كل مــن ماكيــون و جنتلوتشــى  )Mackeown & Gentilucci, 2007(  إىل أن 
التحســن القرائي مرهون ابســتخدام الفرد الســراتيجيات ما وراء معرفية مناســبة، ووجد أن من هذه االســراتيجيات 
التفكــر بصــوت مرتفــع، وظيفتهــا تنميــة مراقبــة الفهــم، ابإلضافــة إىل توظيــف اســراتيجيات القــراءة، وقــد اصطلــح 
علــى تســميتها اســراتيجيات إصالحيــة، ولعلهــا تنمــو لــدى املتعلــم الــذي مل يطــور اســراتيجيات التنظيــم الــذايت بعــد، 
أو مل تتحــول إىل األتوماتيكيــة يف االســتخدام، ولعــل طبيعــة النهايــة املفتوحــة هلــذه االســراتيجية  مفيــدة يف التعلــم، 
ألهنــا تعتــرب منهًجــا غــر مباشــر، فهــي تتطلــب أن يتوقــف املتعلــم ويكتشــف الفقــرة بعــد مــرور زمــن معــني مــن قراءتــه، 

وحيــدد مــدى تقدمــه يف الفهــم؛ ولينتقــل املعــى ويرتكــز يف بــؤرة الوعــي، وبذلــك تتحــول إىل عمليــة علنيــة شــعورية.

العمــودي،  أشــار ) Kucan & Beck ,1997; Pranch,2001; Lau,2006 ؛  ولقــد 
2011 ( ألهــم فوائــد هــذه االســراتيجية أبهنــا: 

1- طريقة متهيدية إلمتام الفهم كعملية معرفية مرتبطة ابلبحث القرائي.

2- تنمية قدرة الطالب على التعلم الذايت.

3- أداة فعالــة ميكــن مــن خالهلــا التعــرف علــى املعرفــة املســبقة لــدى الطــالب، وعــرض وإبــراز عمليــات الفهــم 
أثنــاء قــراءة نــص أو مشــكلة. 

4- تقلل من ظاهرة النسيان الي قد حتدث عندما حياول املتعلم مجع املعلومات يف هناية النشاط.

5- توجه الفرد حنو التفاعل االجتماعي.

*اسرتاتيجية النمذجة:

يقصــد ابلنمذجــة: عمليــة تبســيط وتقليــد حلــدث أو ظاهــرة نــود فهمهــا بطريقــة أفضــل، فهــي تفتــح 
اجملــال لتقليــد ميكانيكيــة حــدوث الظاهــرة وارتباطهــا بظواهــر أخــرى داخــل الســياق الــذي تتــم فيــه، وهــي 
أحــد أشــكال التعلــم ابملالحظــة حيــث يالحــظ األشــخاص أنفســهم وهــم يتبعــون ســلوًكا مــا بطريقــة انجحــة, 
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مث يقلــدون الســلوك املســتهدف، وتســمح النمذجــة الذاتيــة ابســتخدام الفيديــو أن يــرى األشــخاص 
.) Dowrick & Biggs, 1983( أنفســهم انجحــني، ويتصرفــوا بطريقــة الئقــة، ويــؤدوا مهــام جديــدة

وتعترب اســراتيجية النمذجة من االســراتيجيات املهمة الي تعمل على تنمية املهارات ما وراء املعرفية، 
ومعرفــة مــا وراء املعرفــة، وتعــد النمذجــة مــن االســراتيجيات الــي تؤثــر يف عــدد كبــر مــن الطــالب؛ إذ يقــوم 
املعلــم بنمذجــة تفكــره وتوضيحــه أثنــاء التخطيــط وحــل املشــكالت، وتقــومي احلــل ومراجعتــه أمــام طالبــه ومــن 
مث ميكــن للمتعلــم ادراك وإدارة عمليــات تفكــره، فاملعلــم الــذي لديــه وعــي ابلتفكــر يســاعد طالبــه علــى تنميــة 

الوعــي بتفكــره ) الكحكــي، 2006، 7-6 (.

ويشــر جــروان )1999( إيل أن التعلــم ابلقــدوة رمبــا يكــون مــن أجنــح أســاليب التعلــم، وأكثرهــا فاعليــة 
عندمــا يقــرن إبيضاحــات أو تعليقــات يقدمهــا النمــوذج أو القــدوة )املعلــم( يف أثنــاء قيامــه ابلعمــل. وقــد اقــرح  

)Wilen-Philips,1999( خطــوات النمذجــة فيمــا يلــي: 

1- تقــدمي املهــارة: ويف هــذه املرحلــة تقــدم املهــارة للتالميــذ بواســطة املعلــم مباشــرة، مــن خــالل مــادة تعليميــة 
مقــروءة يُعدهــا املعلــم، وتتضمــن تعريــف املهــارة وأمهيتهــا، وعمليــات التفكــر املتضمنــة فيهــا، وتوضيحهــا أبمثلــة 

مطابقــة وأخــرى غــر مطابقــة. 

2- النمذجــة بواســطة املعلــم: يقــدم املعلــم منوذًجــا للعمليــات العقليــة املتضمنــة يف املهــارة، فاملعلــم يفكــر ويوجــه 
نفســه بصــوت عــال أمــام التالميــذ؛ لــروا كيــف تســتخدم املهــارة؟ كمــا يقــدم منوذًجــا لعمليــة التفكــر مــن خــالل 

التعبــر اللفظــي عمــا يــدور يف رأســه. 

3- النمذجــة بواســطة املتعلــم: يقــوم هنــا كل تلميــذ بنمذجــة املهــارة مثــل املعلــم متاًمــا، ولكــن علــي مثــال آخــر، 
مث يقــارن عملياتــه بعمليــات زميــل جمــاور لــه، حبيــث يعــرب كل منهمــا لآلخــر عمــا يــدور يف ذهنــه، وبذلــك 
يصبــح التالميــذ مدركــني لعمليــات تفكرهــم، ويتأكــد املعلــم مــن فهــم التالميــذ لعمليــة التفكــر أبن يطلــب 

منهــم أن يوضحــوا كيــف توصلــوا للحــل.

وميكــن اعتبــار تقنيــة التدريــس ابســتخدام الفيديــو أبهنــا منحــى تدريســي يقــوم علــى عــرض مقاطــع مســجلة 
ابلفيديو للمهارات الرايضية أو الســلوكيات املراد تدريســها أو تعليمها للطلبة ومن مث العمل على هتيئة الفرص 

)Rayner & Sigafoos, 2009( الكافية لتأدية ما مت مشاهدته أو عرضه يف تلك املقاطع

ويتضمن هذا النوع من التدريس طريقتني مها: النمذجة ابلفيديو، واحلث ابلفيديو.

أوال: النمذجة ابلفيديو: تعترب هذه الطريقة جوهر التدريس بتقنية )VBI( وهي األسلوب األكثر 
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انتشــاراً، وتتضمــن توضيــح املهــارات املــراد تعليمهــا للطلبــة ابســتخدام عــروض مســجلة ابلفيديــو, 
وتتطلــب أن يقــوم الطالــب مبشــاهدة عــرض الفيديــو، حبيــث يقــوم فيــه النمــوذج بتأديــة الســلوكيات أو 
املهــارات املطلــوب تعليمهــا، ومــن مث العمــل علــى تقليدهــا متامــا كمــا شــوهدت حتــت إشــراف املــدرس 

.)Bellini & Akullian, 2007( أو الوالديــن أو غرهــم، وبعــد ذلــك بشــكل مســتقل

اثنيــاً: احلــث ابلفيديــو: خيتلــف هــذا األســلوب عــن أســلوب النمذجــة ابلفيديــو مــن حيــث كيفيــة إعــداد 
املقطــع املصــور، وكيفيــة عرضــه علــى الطالــب، حيــث يقــوم املعلــم بتســجيل مقطــع الفيديــو لــكل خطــوة مــن 
خطوات أتدية املهارة بعد حتليلها بشــكل مســتقل. ويرتب املعلم مقاطع اخلطوات بصورة متسلســلة ومتتابعة 
لتعــرض بشــيء مــن التفصيــل والرتيــب أليًــا وأتديــة كل خطــوة مــن اخلطــوات وابلتــايل أتديــة املهــارة كاملــة. 
أي أن هــذا األســلوب يعتمــد علــى تعليــم كل مهــارة علــى شــكل خطــوات متسلســلة هبــدف الوصــول إىل 
املهــارة الكليــة، بعكــس أســلوب النمذجــة ابلفيديــو والــذي يعتمــد علــى عــرض املهــارة كاملــة بكافــة خطواهتــا 

.)Malone et.al, 2006( املتسلســلة قبــل الطلــب مــن املتعلــم القيــام بعمليــة التقليــد

:)K.W.L.H( اسرتاتيجية*

تُعــد اســراتيجية )K.W.L.H( إحــدى اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة املتوافقــة مــع مبــادئ نظريــة 
التعلــم املســتند علــى خصائــص الدمــاغ الــي تعمــل علــى تكويــن تشــابكات ووصــالت عصبيــة نشــطة مُتكــن 
الطالــب مــن حتقيــق الوظيفــة الطبيعيــة والفطريــة لألعصــاب؛ وهــى التعلــم مــن خــالل اإلدراك اجلزئــي والكلــي 
للمعرفــة املقدمــة لــه، األمــر الــذي يســاعد علــى تيســر تطــور منــو الدمــاغ وهــذا بــدوره يعمــل علــى حتقيــق تعلــم 
جيــد يف االجتــاه النمائــي الطبيعــي واليقظــة العقليــة لــدى الطــالب، خاصــة وأن هــذه االســراتيجية يطبقهــا 
الطــالب قبــل وأثنــاء وبعــد مواقــف التعليــم والتعلــم املختلفــة، وهــى تعتمــد يف جوهرهــا علــى عمليــة االســتجواب 
الــذايت للطالــب، والــي يســتخدمها ليتحقــق مــن حجــم ونــوع وطبيعــة املعرفــة لديــه، واألســلوب املالئــم ملوقــف 

.)Jensen, 2012( التعلــم الــذي هــو بصــدد تعلمــه

إن هــذا االســتجواب هــو جوهــر عمليــات مــا وراء املعرفــة، والــي متكــن الطالــب مــن رصــد التغــرات يف 
حالتــه الداخليــة ويف بنيتــه املعرفيــة، ومــن متابعــة التغــرات، والتحكــم يف اجتاههــا يف الوجهــة الــي حتقــق األداء 
الناجــح، كمــا متكنــه مــن الوقــوف علــى أخطائــه إذا مل يكــن أداؤه انجًحــا، يف كيفيــة أن حيــدد اجلوانــب الــي 

مل حتقــق لــه النجــاح املرجــو )ســعيدة و ســامل، 2007(.

 )K.W.L.H( ومــن مراجعــة مبــادئ نظريــة التعلــم املســتند إىل خصائــص الدمــاغ جنــد أن اســراتيجية
تعمــل علــى حتقيــق عــدة مبــادئ مــن هــذه النظريــة وابألخــص املبــادئ التاليــة: )الجهــوري،2012، 19(.
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● املبــدأ الثالــث: الــذي ينــص علــى: أن البحــث عــن املعــى يعتــرب فطــراًي، والــذى يعــى أن الطالــب مدفــوع 
فطــراًي للبحــث عــن معــاىن ومضامــني املعرفــة؛ حــى يســتطيع هبــا إدراك متثيــالت الواقــع يف ذهنــه، ويرتبــط هــذا 

املبــدأ برفــع دافعيــة التعليــم والتعلــم الــي تعمــل اســراتيجية )K.W.L.H( علــى حتقيقهــا.

● املبــدأ الرابــع: الــذى ينــص علــى: البحــث عــن املعــى مــن خــالل األمنــاط، مبعــى إجيــاد أمنــاط تنتظــم هبــا 
املنبهــات احمليطــة ابلطالــب، والــي قــد تتبــدى يف اكتشــاف الطالــب ألمنــاط املقــارانت، والرتيبــات املنطقيــة 
والوظيفيــة، وقواعــد حســاب املعــادالت الفيزايئيــة، والعديــد مــن األمنــاط املختلفــة، وتعــود القــدرة علــى إجيــاد 
هــذه األمنــاط إىل القــدرة علــى التصنيــف )جوهــر التنميــط(، وبذلــك يبــي الطالــب منــاذج عقليــة لألمنــاط 

 .)K.W.L.H( ويطورهــا، وهــذا لــب عمــل اســراتيجية

● املبــدأ الســادس: الــذي ينــص علــى: أن الدمــاغ يعــاجل األجــزاء والكليــات بصــورة متزامنــة، مبعــى أن 
عمليــات التفكــر الــي يســتخدمها الطالــب ابســراتيجية )K.W.L.H( تعمــل علــى تكامــل أداء النصفــني 
الكرويــني للمــخ، وعليــه فــإن املــخ يعمــل بصــورة حتليليــة )اجلانــب األيســر(، وبصــورة مشوليــة كليــة )اجلانــب 
األميــن(، أي أن الدمــاغ يعمــل بنصفيــه بصــورة متزامنــة، كمــا يعمــل علــى تنشــيط املعرفــة الســابقة، وجعلهــا 

حمــور ارتــكاز؛ لربطهــا ابملعلومــات اجلديــدة املقصــودة. 

الذهــي،  العصــف  تتضمــن  تدريســية  ”اســراتيجية  أهنــا  إىل   )Perez, 2008( بريــز  وأشــار 
والتصنيــف، وإاثرة التســاؤالت الذاتيــة، والقــراءة املوجهــة؛ حيــث حيــدد الطالــب فيهــا مــا يعرفــه مــن معلومــات 
حــول املوضــوع، مث يكتــب مــا يريــد معرفتــه عــن هــذا املوضــوع، ويف النهايــة يبحــث عــن إجــاابت لألســئلة الــي 

قــام بوضعهــا، وذلــك بتصميــم الطالــب جــدواًل ذاتيًــا ومنظًمــا بصــراًي حــول املوضــوع“.

أي أن اســراتيجية )K.W.L.H( هلــا خطــوات متسلســلة، تتــدرج مــن املعرفــة البســيطة واخلــربة 
الســابقة، إىل مســتوايت متقدمــة يف التفكــر واملعرفــة، وبذلــك ميكــن اســتخدامها مــع مجيــع طــالب مبختلــف 

مســتوايهتم.

 NCREL,وتشــر األدبيات الربوية )ســعيدة و ســامل، 2007؛ العليان، 2005؛ عزيز، 2005؛
1995؛ Ogle,1978 ( إىل أن:

خطــوة  وهــي   )What I Know?( والتســاؤل:   )Know( علــى كلمــة  للداللــة   )K( احلــرف   ▪
ســابقة. وبيــاانت  معلومــات  مــن  يعرفونــه  مــا  اســتدعاء  علــى  الطــالب  يســاعد  وأســلوب  اســتطالعية، 

 ،)What we want to find out?) :والتساؤل )Want( للداللة على كلمة )W( احلرف ▪
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وىف هــذه اخلطــوة يزيــد املعلــم مــن دافعيــة الطــالب للتعلــم، ويســاعدهم علــى تقريــر وحتديــد مــا يرغبــون يف تعلمــه 
عــن موضــوع بعينــه، ابإلضافــة إىل حتديــد مــا يبحثــون عنــه، ويرغبــون يف اكتشــافه.

▪ احلــرف )L( للداللــة علــى كلمــة )Learned( والتســاؤل: )?What we learned(، وهــو 
ســؤال تقوميــي لبيــان مــدى اإلفــادة مــن موضــوع الدراســة، ويســتهدف مســاعدة الطــالب علــى حتديــد مــا 

تعلمــوه ابلفعــل عــن هــذا املوضــوع.

  )How can I Learn more?(:والتســاؤل )How( للداللــة علــى كلمــة )H( احلــرف ▪
وتســتهدف هــذه اخلطــوة، مســاعدة الطــالب يف احلصــول علــى مزيــد مــن التعلــم، واالكتشــاف والبحــث 

يف مصــادر أخــرى، وتنمــي معلوماهتــم، وتعمــق خرباهتــم عــن هــذا املوضــوع. 

هــي:  أساســية  خبطــوات  ترتبــط   )K.W.L.H( اســراتيجية  اســتخدام  أن  ســبق  ممــا  ويالحــظ 
التخطيــط، واملراقبــة والتحكــم، والتقــومي مــن خــالل جمموعــة مــن التســاؤالت الذاتيــة حــول املعرفــة الســابقة 
واملقصــودة والالحقــة للطالــب مــن حيــث االجتاهــات واخلــربات واملعرفــة، األمــر الــذي يعمــل علــى تعميــق الفهــم 

العلمــي وتنميــة مهــارات مــا وراء املعرفــة.

 مهارات حل املشكلة الرايضية:

يُعــد حــل املشــكالت الرايضيــة مــن أهــم األهــداف الــي تســعى العمليــة التعليميــة والربويــة إىل حتقيقهــا، 
حيــث تســعى إىل تنميــة األداء والقــدرات العقليــة لــدى املتعلمــني. وقــد أشــارت البنــا وأدم )2008( إىل 
أن حــل املشــكالت نشــاط عقلــي حيــوي الكثــر مــن املهــارات والعمليــات العقليــة املتداخلــة مثــل التصــور، 
والتذكــر، والتخيــل، والتجريــد، والتعميــم، والتحليــل، والركيــب، وســرعة البديهــة، واالســتبصار، ابإلضافــة إىل 
توظيــف املعلومــات واملهــارات والقــدرات والعمليــات املختلفــة عنــد مواجهــة الفــرد ملشــكلة مــا، حمــاواًل التغلــب 

علــى الصعــوابت الــي حتــول دون الوصــول إىل حــل ذلــك املوقــف.

وأشار حليبة )2009( إىل أن طريقة املشكالت الرايضية يربز من خالهلا دور التلميذ كعامل أساس 
يف العمليــة التعليميــة ابعتبارهــا هتيــئ لــه الفرصــة املالئمــة إلبــداع أنــواع النشــاط العقلــي املوجهــة حنــو دراســة 

مشــكلة معينــة، كمــا أن هــذه الطريقــة ميكــن اســتخدامها يف خمتلــف املراحــل التعليميــة.

كمــا أن هنــاك عناصــر مشــركة يف حــل املشــكالت الرايضيــة وهــي املعرفــة الســابقة للطلبــة، واإلاثرة 
والدافعيــة لديهــم، وأن تكــون املشــكلة غــر مألوفــة؛ ألهنــا لــو كانــت مؤلفــة لديهــم تعتــرب نوًعــا مــن التدريــب، 
وليســت مشــكلة فعليــة، كمــا أن هنــاك العديــد مــن اخلطــوات واملراحــل حلــل املشــكالت ويعتمــد جنــاح 
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هذه الطريقة على التدرج املنطقي يف إتباع هذه اخلطوات )غباين، 2004(.

وأكــد ذلــك مارزانــو و بكريــج )2000( بقوهلمــا: إن حــل املشــكالت يتمثــل يف جمموعــة مــن اخلطــوات 
املنظمــة الــي يســر عليهــا الفــرد هبــدف الوصــول إىل حــل املشــكلة وهــي عمليــة اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 
كيــف أختطــى هــذه العقبــة ؟ كيــف أحقــق هــديف يف هــذه الظــروف ؟ كيــف أصــل إىل طريقــة تتفــق مــع هــذه 

الظــروف ؟. 

»إن تعلــم مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة ميثــل كيفيــة التصــدي ملهــام جديــدة وغــر مألوفــة عندمــا ال 
تكــون طــرق احلــل املناســبة غــر معروفــة، كمــا أهنــا عمليــة يكتشــف هبــا املتعلــم مــدى مناســبة املبــادئ الــي ســبق 

أن تعلمهــا والــي يســتطيع تطبيقهــا للوصــول إىل حــل املوقــف اجلديــد« )مــى، 2005، 71(.

كمــا أن عمليــة حــل املشــكالت الرايضيــة »متثــل نوًعــا مــن التعلــم ذي مرتبــة عاليــة أكثــر تعقيــًدا مــن 
تعلــم املفاهيــم والقواعــد واملبــادئ، حيــث إن كالًّ منهــا – املفاهيــم والقواعــد واملبــادئ – تعــد متطلبــات قبليــة 
حلــل املشــكالت الرايضيــة؛ وذلــك ألن املتعلــم حيــاول عنــد حــل املشــكالت أن ينتقــي ويســتخدم القواعــد الــي 
ســبق أن تعلمهــا كــي يتوصــل إىل احللــول املناســبة للمشــكالت الرايضيــة املختلفــة« ) بــل، 2001، 84(.

وتتضــح أمهيــة حــل املشــكالت يف املناهــج احلديثــة مــن خــالل الكتــاابت العديــدة واملقــاالت والبحــوث 
الكثــرة الــي تــدور حــول هــذا املوضــوع احليــوي الــذي أصبــح هدفًــا لكثــر مــن املؤمتــرات وشــغل كثــرًا مــن 
الربويــني واملتخصصــني يف تطويــر املناهــج، ويُعــد تقريــر اجمللــس القومــي ملعلمــي الرايضيــات ابلــوالايت املتحــدة 
)National Council of Teachers of Mathematics )NCTM اخلــاص مبعايــر 
الرايضيــات املدرســية مــن أهــم التقاريــر والواثئــق الــي أشــارت بوضــوح إىل مــا ينبغــي أن تكــون عليــه صــورة تعليــم 
الرايضيــات، حيــث حــدد التقريــر مخســة أهــداف رئيســة لتعليــم الرايضيــات، مــن بينهــا: تنميــة قــدرة املتعلــم 
علــى حــل املشــكالت الرايضيــة، ويف ضــوء تلــك األهــداف اقــرح التقريــر ثالثــة قوائــم مــن املعايــر، كل منهــا 
تصــف مــا ينبغــي توافــره يف منهــج الرايضيــات، وقــد تصــدرت كل قائمــة مــن تلــك القوائــم أربعــُة معايــر، أمههــا: 
الرايضيــات بوصفهــا عمليــة حــل املشــكالت Mathematics as a problem solving فحــل 

.)NCTM,2000 ؛NCTM, 1989, 23-76( املشــكالت هــو جوهــر وروح الرايضيــات

الرايضيــة  املشــكلة  حــل  مهــارات  تناولــت  الــي  الربويــة  األدبيــات  مــن  العديــد  مراجعــة  ضــوء  ويف 
بيومــي  وأدم،2008؛  البنــا  عطيفــي،2011؛  2006؛  الكحكــي،  هريــدي،2007؛  2005؛  )مــى، 
؛   Nolan,2000 ؛  عكاشــة،2012  1434؛  الســرحاين،  الثبيــي،1432؛  واجلنــدي،2013؛ 
املهــارات  علــى  احلــايل  البحــث  اســتقر  فقــد   )  Hamza&Griffith,2000  ؛  Perez,2008
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اخلمــس التاليــة كمهــارات حلــل املشــكلة الرايضيــة، والــي مت قياســها مــن خــالل اختبــار حــل املشــكلة 
الرايضيــة لطالبــات املرحلــة املتوســطة الــذي أُعــد لذلــك: 

▪ مهــارة فهــم املشــكلة وحتديــد بياانهتــا: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى حتديــد املعطيــات واملطلــوب 
يف املشــكلة، وحتديــد املعلومــات الذائــدة الــي ال حتتاجهــا يف حــل املشــكلة، واملعلومــات الناقصــة 

الــي حتتاجهــا يف احلــل.

▪ مهــارة ترمجــة البيــاانت وفــرض الفــروض: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى صياغــة عناصــر املشــكلة 
بصــورة رمزيــة إلبــراز العالقــات املتضمنــة هبــا.

▪ مهــارة وضــع خطــة احلــل وتكويــن املعادلــة املســتخدمة: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى صياغــة 
معادلــة للحــل صياغــة منطقيــة ســليمة، وحتديــد وترتيــب خطــوات احلــل.

العمليــات  قــدرة الطالبــة علــى اجــراء  ▪ مهــارة تنفيــذ خطــة حــل املعادلــة املكونــة: ويقصــد هبــا 
النهائــي. احلــل  إىل  للوصــول  بطريقــة صحيحــة  اخلطــوات  يف  املتضمنــة  احلســابية 

▪ مهــارة إجيــاد كل مطلــوب يف املشــكلة ومراجعــة احلــل: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى التحقــق مــن 
صحــة كل خطــوة مــن خطــوات احلــل، وإجيــاد احلــل النهائــي، والتحقــق مــن صحتــه لــكل مطلــوب 

يف املشــكلة. 

خطوات البحث وإعداد أدواته ومواده التعليمية:

لإلجابة عن أسئلة البحث قامت الباحثة ابخلطوات واإلجراءات التالية:

أواًل : إعداد قائمة بعض مهارات استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات 
وبطاقة مالحظتها:

قامــت الباحثــة إبعــداد قائمــة ببعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات 
وبطاقــة مالحظتهــا وفــق اخلطــوات التاليــة:

أ– االســتعانة ابخللفيــة النظريــة للبحــث، والدراســات الســابقة، واألدب الربــوي الــذي تنــاول مهــارات تدريــس 
الرايضيــات، كذلــك الــذي تنــاول اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف التدريــس.

ب- يف ضوء املصادر السابقة قامت الباحثة حبصر وجتميع جمموعة من مهارات استخدام اسراتيجيات 
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ما وراء املعرفة، مت وضعها يف اســتبانة مشلت قائمة مبدئية تقع يف )3( مهارات رئيســة تندرج أســفلها )40( 
مهــارة فرعيــة، هــذا وقــد مت عــرض االســتبانة ابلقائمــة يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة احملكمــني ألدوات 
البحــث مــن خــرباء تعليــم الرايضيــات وخــرباء علــم النفــس الربــوي، للحكــم علــى مــدى صالحيتهــا وســالمتها 
العلميــة ومناســبتها لتحديــد مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، وقــد أرســلت االســتبانة 
للمحكمــني مصحوبــة خبطــاب تعريــف ابهلــدف منهــا، واملطلــوب مــن احملكمــني إبــداء رأيهــم فيــه، هــذا ويف 
ضــوء آراء احملكمــني مت حــذف )4( مهــارات فرعيــة؛ لتشــاهبها مــع غرهــا مــن املهــارات، أو أهنــا تتطلــب نفــس 
الســلوك، كمــا مت تعديــل صياغــة بعــض املهــارات؛ حــى متثــل مهــارة إجرائيــة ميكــن قياســها لتصبــح املهــارات 

الفرعيــة )36( مهــارة.

ج– بعــد تعديــل قائمــة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات ويف 
ضــوء آراء وتعديــالت احملكمــني ألدوات البحــث أصبحــت القائمــة النهائيــة حتــوي )3( مهــارات رئيســة هــي:

▪ التخطيط إلدماج اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات.

▪ تنفيذ استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات.

▪ تقومي استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة.

وينــدرج أســفل هــذه املهــارات الثــالث الرئيســة )36( مهــارة فرعيــة إجرائيــة، اتفــق اخلــرباء احملكمــون 
ألدوات البحــث علــى ســالمتها ومناســبتها للمعلمــات وقابليتهــا للقيــاس.

د– بعد حتديد القائمة النهائية لبعض مهارات استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات، 
قامت الباحثة بتحويلها إىل بطاقة مالحظة وذلك عن طريق:

1- حتديــد نظــام العالمــات كأحــد أنظمــة مالحظــة ســلوك التدريــس داخــل الفصــل وهــو يهتــم مبســتوى األداء 
الــذي يصــدر مــن املعلمــة، وقــد مت اســتخدام أوزان التقديــر )3، 2، 1، 0( لتقابــل مســتوايت أداء املعلمــات 
للمهــارات )مرتفــع – متوســط – ضعيــف – مل تقــم ابملهــارة( وبذلــك تكــون الدرجــة الكليــة للبطاقــة )108( 

درجــة والدرجــة الصغــرى )صفــر( درجــة.

2- مت عــرض بطاقــة املالحظــة يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة  اخلــرباء احملكمــني ألدوات البحــث؛ للحكــم 
علــى مــدى صالحيتهــا وســالمتها العلميــة ومناســبتها للحكــم علــى أداء معلمــات الرايضيــات لبعــض مهــارات 
اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، مصحوبــة خبطــاب تعريــف يوضــح عنــوان البحــث، واهلــدف مــن 
البطاقــة، وصــورة مــن قائمــة املهــارات الــي مت التوصــل إليهــا واملطلــوب مــن احملكمــني إبــداء الــرأي حولــه، هــذا 
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وقــد جــاءت آراء احملكمــني لتؤكــد مشــول البطاقــة وســالمتها العلميــة، مــع تعديــل صياغــة بعــض العبــارات؛ 
لتصبــح إجرائيــة للحكــم علــى أداء معلمــات الرايضيــات.

3- بعــد التأكــد مــن صالحيــة البطاقــة مــن خــالل اخلــرباء احملكمــني ألدوات البحــث، قامــت الباحثــة بعمليــة 
التطبيق االستطالعي للبطاقة هبدف حساب ثبات البطاقة وصدقها الذايت وزمن تطبيقها، وقد مت استخدام 
طريقــة اتفــاق املالحظــني يف حســاب ثبــات البطاقــة لســهولتها وشــيوعها، وقــد قامــت الباحثــة مــع زميلــة هلــا 
مبالحظــة ســلوك وأداء مخســة مــن معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة، وقــد مت حســاب معامــل الثبــات 
مــن خــالل إجيــاد نســبة االتفــاق ابســتخدام معادلــة ”كوبــر“ ”Cooper“ حلســاب نســبة االتفــاق، وقــد 
جــاءت معامــالت االتفــاق بــني املالحظتــني علــى البطاقــة حمصــورة بــني ) 0.81 – 0.85 ( وهــي معامــالت 
اتفــاق مرتفعــة، األمــر الــذي يؤكــد علــى ثبــات البطاقــة وقدرهتــا علــى قيــاس أداء معلمــات الرايضيــات لبعــض 
مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، هــذا وقــد اتفقــت املالحظتــان مــع 

آراء احملكمــني يف أن زمــن مالحظــة )4( حصــص لــكل معلمــة هــو زمــن كاٍف لتطبيــق البطاقــة.

4- يف ضــوء التطبيــق االســتطالعي وحتكيــم البطاقــة أصبحــت البطاقــة يف صورهتــا النهائيــة مكونــة مــن صفحــة 
البيــاانت والتعليمــات وإرشــادات للمالحظــة الــي تســتخدم البطاقــة، كذلــك حتتــوي علــى )3( حمــاور رئيســة 
تنــدرج أســفلها )36( مهــارة إجرائيــة لقيــاس أداء املعلمــات لبعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات؛ ومــن مث يكــون متــت اإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة البحــث، وجتهيــز 

أداة القيــاس الالزمــة لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث.

اثنًيا: بناء الربانمج التدرييب املقرتح:

العربيــة  املتوســطة ابململكــة  الرايضيــات ابملرحلــة  املقــرح إلكســاب معلمــات  التدريــي  الربانمــج  أُعــد 
الســعودية بعض مهارات اســتخدام اســراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريســهن للرايضيات؛ لتصبحن قادرات 
علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكالت الرايضيــة لــدى طالباهتــن، وقــد قامــت الباحثــة ببنــاء الربانمــج التدريــي 

املقــرح وفــق اخلطــوات التاليــة:

أ – االسرشــاد ابخللفيــة النظريــة للبحــث واألدب الربــوي الــذي تنــاول مهــارات تدريــس الرايضيــات، والــذي 
تنــاول اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف التدريــس ومهــارات اســتخدامها، وكذلــك بنــاء الربامــج 

التدريبيــة.

ب - حتديد أسس بناء الربانمج: يف ضوء األدبيات الي رجعت إليها الباحثة يف موضوع تدريب املعلمات 
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واســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ومهاراهتــا وطبيعــة طالبــات املرحلــة املتوســطة -مت وضــع جمموعــة أســس الربانمــج 
وهي:

-  التدريــب علــى اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة قــدرة ُمتعلَّمــة ومرتبطــة مبهــارات ســلوكية ميكــن أن 
تُعلَّــم وتكتســب.

-  التدريب طريقة جيدة لتحسني نتاجات التعلم.

-  تطبيــق املعلمــات ملهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن يســاعد الطالبــات علــى 
تطويــر فهــم أوســع.

-  تســاعد مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، علــى تطويــر تعليــم الرايضيــات مــن جمــرد تلقــي 
معــارف إىل اكتســاب وإتقــان مهــارات.

-  أن تكون األنشطة التدريبية مناسبة لبيئة تعلم املعلمات املتدرابت.

-  أن تراعي األنشطة مناسبة األدوات والتجهيزات املتاحة ابملدارس موضوع التطبيق.

-  ميكن تصميم أنشطة تشارك فيها مجيع املعلمات مع مراعاة الفروق الفردية.

ت– حتديــد أهــداف الربانمــج التدريــي املقــرح: يف ضــوء قائمــة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا 
وراء املعرفــة الــي حتتاجهــا معلمــات الرايضيــات يف تدريســهن واملطلــوب اكســاهبا هلــن.

د– حتديــد خطــة الربانمــج التدريــي املقــرح وزمــن تنفيــذه: والــذي مشــل )40( ســاعة تدريــب مقســمة علــى 
)10( أايم تدريبيــة بواقــع )4( ســاعات تدريبيــة كل يــوم، تنقســم إىل حماضــرة عــن موضــوع اليــوم التدريــي 

وورشــي عمــل.

هـ- حتديد مرتكزات وقواعد عمل الربانمج التدريي وكانت كالتايل:

الركيز على ورش العمل )اجللسات التدريبية(.  -

التمركز حول املشاركة )املعلمة( وليس املدربة.  -

الركيز على استخدام اسراتيجيات تدريبية مناسبة.  -

التكامل بني موضوعات الربانمج.  -
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واملهــارات  التدريبيــة  املمارســات  يف  التفكــر  علــى  املشــاركات  حُتفــز  أتمليــة  أنشــطة  اســتخدام   -
يكتســبنها. الــي  واملعــارف 

تطبيق أفكار التدريب.  -

التقومي املستمر لنتاج املشاركات وإنتاج اجملموعات.  -

الركيز على تنفيذ املهارات املكتسبة عند التدريس لطالباهتن.  -

كيفية االستفادة من التدريب يف تطوير ونقل املمارسات التدريسية داخل الفصول الدراسية.  -

ث– وضع احملتوى العلمي للربانمج التدريي املقرح والذي مشل املوضوعات التالية:

● التهيئة لتنفيذ الربانمج.

● اسراتيجيات ما وراء املعرفة: مفهومها وأمهيتها ودورها يف عملية التعلم.

● التخطيط إلدماج اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس.

● اسراتيجية التساؤل الذايت.

● اسراتيجية النمذجة.

● اسراتيجية التفكر بصوت عال.

.K.W.L.H اسراتيجية ●

● مهارات حل املشكالت الرايضية.

● األسئلة الصفية وتنويع املثرات وإدارة الصف.

● املصادر التعليمية وإدارة وقت التعلم.

● التقومي األصيل والواجبات املنزلية.

التدريــب، واإلجــراءات  أســاليب  أحــدث  مــع  تتماشــى  والــي  للربانمــج  التدريــب  أســاليب  ج– مت حتديــد 
واألنشــطة التدريبيــة املصاحبــة للربانمــج، وكذلــك األدوات والوســائل التعليميــة الــي حيتاجهــا الربانمــج املقــرح، 
وأســاليب التقــومي املتبعــة. كمــا مت االســتعانة ابســتبانة مــن إعــداد الباحثــة يف اســتطالع رأي املعلمــات 
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املتــدرابت يف مــدى اســتفادهتن مــن الربانمــج التدريــي املقــرح ومــدى مالءمــة مــكان التدريــب وحمتــواه، 
وفــرة تنفيــذ التدريــب، وأســاليب التدريــب املتبعــة واألنشــطة التدريبيــة املســتخدمة.

ح- التحقــق مــن ســالمة الربانمــج التدريــي املقــرح: للتأكــد مــن ســالمة وصــدق احملتــوى العلمــي 
للربانمــج التدريــي املقــرح، مت عرضــه علــى جمموعــة اخلــرباء احملكمــني ألدوات البحــث مــن أســاتذة تعليــم 
الرايضيــات، وأســاتذة علــم النفــس الربــوي، وبعــض مشــرفات الرايضيــات، وكذلــك بعــض املعلمــات 

مــن ذوات اخلــربة الكبــرة بتعليــم الرايضيــات، لالسرشــاد آبرائهم/هــن يف النقــاط التاليــة:

- وضوح أهداف الربانمج ومدى مشوله جلوانب التدريب املرجوة منه.

- سالمة ودقة املادة العلمية املقدمة يف الربانمج.

- مالءمة مستوى املادة العلمية واألنشطة وأساليب التدريب والتقومي للمعلمات وملوضوع التدريب.

ويف ضــوء آراء احملكمــني مت إجــراء التعديــالت الالزمــة أصبــح الربانمــج يف صورتــه النهائيــة صاحلًــا 
للتطبيــق؛ إلكســاب معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة ابململكــة العربيــة الســعودية بعــض مهــارات 
اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن للرايضيــات، وبذلــك يكــون قــد مت اإلجابــة عــن 

الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث.

اثلثًا: بناء اختبار حل املشكلة الرايضية:

ملــا كانــت تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة أحــد متغــرات البحــث، قامــت الباحثــة إبعــداد اختبــار 
حــل املشــكلة الرايضيــة لطالبــات املرحلــة املتوســطة وفــق جمموعــة مــن اخلطــوات نوجزهــا فيمــا يلــي:

أ  - حتديــد اهلــدف مــن االختبــار: هــدف االختبــار إيل قيــاس منــو بعــض مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة 
لــدى عينــة مــن طالبــات الصــف الثــاين املتوســط، واحلكــم علــي أثــر الربانمــج التدريــي الــذي تلقتــه املعلمــات 

يف تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة.

ــار: مــن خــالل رجــوع الباحثــة إيل أدبيــات الربيــة والدراســات  ــد املهــارات الــي يقيســها االختب ب- حتدي
الســابقة يف جمــال حــل املشــكلة الرايضيــة، والرجــوع إيل جمموعــة مــن اختبــارات حــل املشــكالت الرايضيــة، 
وحتليــل حمتــوي كتــب رايضيــات املرحلــة املتوســطة، قامــت الباحــث بتحديــد املهــارات اخلمــس التاليــة وهــي:

▪ فهم املشكلة وحتديد بياانهتا )املعطى – املطلوب(.
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▪ ترمجة البياانت وفرض الفروض.

▪ وضع خطة احلل وتكوين املعادلة املستخدمة.

▪ تنفيذ خطة حل املعادلة املكونة.

▪ إجياد كل مطلوب يف املشكلة ومراجعة احلل.

ت -إعداد الصورة األولية لالختبار:

قامــت الباحــث بصياغــة مفــردات االختبــار يف ضــوء الدراســة النظريــة ألدبيــات البحــث واالطــالع علــي 
االختبــارات الــي أعــدت يف جمــال حــل املشــكلة الرايضيــة وحتليــل حمتــوى كتــب الرايضيــات املدرســية ابملرحلتــني 
االبتدائية واملتوســطة، وقد جاء االختبار يف صورة مخس مشــكالت رئيســة، يندرج أســفل كل مشــكلة مخس 
مفــردات، متثــل كلُّ مفــردة منهــا مهــارة مــن مهــارات االختبــار اخلمــس، وقــد مت إعــداد الصــورة األوليــة لالختبــار 
والــي روعــي فيهــا: مناســبة مفــردات االختبــار لتعريــف املشــكلة الرايضيــة، مناســبة األســئلة ملســتوى الطالبــات، 
وضــوح أســئلة كل مهــارة مــن مهــارات االختبــار ووجــود مثــال ملشــكلة توضــح للطالبــة طريقــة التعامــل وحــل 

مشــكالت االختبــار، مناســبة املفــردة للمهــارة الــي تنــدرج أســفلها.

هــذا وقــد مت إعــداد جــدول مواصفــات مبدئــي يوضــح مهــارات االختبــار وأرقــام املفــردات الــي تنتمــي 
لــكل مهــارة، وقــد بلغــت املفــردات يف الصــورة األوليــة )25( مفــردة. كمــا مت تقديــر درجتــني لــكل مفــردة مــن 
مفــردات االختبــار عنــد اإلجابــة الصحيحــة املكتملــة، ودرجــة واحــدة عنــد اجــراء خطــوات صحيحــة مــع عــدم 
الوصــول للحــل الصحيــح مكتمــال، وصفــر لإلجابــة اخلطــأ أو املروكــة، وبذلــك كانــت الدرجــة الكليــة لالختبــار 

)50( درجــة، وقــد مت وضــع مفتــاح لتصحيــح االختبــار.

ث - صدق االختبار : مت التأكد من صدق االختبار عن طريق:

  صدق احملكمني :

للتحقــق مــن صــدق االختبــار مت عرضــه يف صورتــه األوليــة علــى جمموعــة اخلــرباء احملكمــني ألدوات 
البحــث مــن أســاتذة تعليــم الرايضيــات وبعــض مشــرفات ومعلمــات الرايضيــات، مصحــواًب مبقدمــة توضــح 
اهلــدف مــن البحــث والتعريــف اإلجرائــي حلــل املشــكالت الرايضيــة، واملهــارات الــي يقيســها االختبــار والصــورة 
األوليــة جلــدول املواصفــات، وطلــب منهــم إبــداء الــرأي حــول جــودة االختبــار، وحتقيقــه لشــروط االختبــار 

اجليــد، هــذا وقــد أجريــت بعــض التعديــالت يف صياغــة بعــض املفــردات وذلــك يف ضــوء آراء احملكمــني، 
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وأصبحت مفردات االختبار موزعة على مهاراته كما يوضحها جدول )1(.

جدول )1(

مواصفات اختبار حل املشكالت الرايضية موزعة بني مهاراته وأرقام املفردات الي تقيسها ودرجاهتا

درجة املهارةعددهاأرقام املفرداتالبعد

1510، 6، 11، 16، 21املهارة األوىل

2510، 7،12، 17، 22املهارة الثانية

3510، 8، 13، 18، 23املهارة الثالثة

4510، 9، 14، 19، 14املهارة الرابعة

5510، 10، 15، 20، 25املهارة اخلامسة

الدرجة الكلية =2550اجملموع الكلي ملفردات االختبار

هــذا وقــد مت عــرض االختبــار مــرة أخــرى بعــد إجــراء التعديــالت علــى الســادة احملكمــني الذيــن أمجعــوا علــي أنــه 
يقيــس فعــاًل مــا وضــع لقياســه، ومــن مث مت التوصــل إيل الصــورة شــبه النهائيــة لالختبــار وأصبــح جاهــزاً للتطبيــق 

االستطالعي.

- الصــدق الــذايت : مت حســـاب الصـــدق الذاتـــي عـــن طريــق حســاب اجلــذر الربيعــي ملعامــل الثبــات والــذي 
بلــغ  ) 0.94( وهــو معامــل صــدق جيــد.

ج- ثبــات االختبــار : مت حســاب ثبــات االختبــار بتطبيقــه علــي جمموعــة اســتطالعية مــن طالبــات الصــف 
الثــاين املتوســط، وابســتخدام معادلــة »الفــا كــرو نبــاخ » للثبــات، بلــغ معامــل ثبــات االختبــار )0.86( ممــا 

يشــر إيل أن االختبــار ذو ثبــات مرتفــع، ويالئــم أغــراض البحــث.

ح- حتليل مفردات االختبار: بعد التطبيق االستطالعي لالختبار مت حتليل مفرداته للحصول علي:

- معامالت السـهولة والصـعوبة لكل مفـردة من مفردات االختبار، والي تراوحت بني ]0.2 – 0.9[ وهي 
معامالت ســهولة وصعوبة مناســبة.

- معامــالت التمييــز لــكل مفــردة، وقــد مت حســاب معامــالت التمييــز لــكل مفــردة مــن مفــردات اختبــار حــل 
املشــكالت الرايضيــة وقــد وجــد أهنــا تــراوح بــني ]0.24- 0.75[ وهــذه القيــم مقبولــة ومناســبة، وتعــد دليــاًل 
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علي أن االختبار يستطيع التمييز.

خ- زمــن االختبــار: مــن خــالل التجربــة االســتطالعية لالختبــار مت حتديــد زمــن اإلجابــة عــن االختبــار )50( 
دقيقــة، وإبضافــة 10 دقائــق للتعليمــات العامــة يكــون الزمــن الكلــي)60( دقيقــة.

وهبــذا يكــون االختبــار صاحلًــا لالســتخدام والتطبيــق علــى جمموعــة طالبــات البحــث، لقيــاس مــدى منــو 
مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة احملــددة حبــدود البحــث، واإلجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث.

رابًعا: التطبيق القبلي ألدوات البحث:

    مت التطبيــق القبلــي ألدوات البحــث علــى مرحلتــني: متثلــت املرحلــة األوىل يف تطبيــق بطاقــة مالحظــة 
مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات علــى جمموعــة البحــث املختــارة 
مــن معلمــات الرايضيــات الــاليت يقمــن ابلتدريــس للصــف الثــاين املتوســط والــاليت مت تقســيمهن إىل نصفــني؛ 
األول جتريــي والثــاين ضابــط، واملرحلــة الثانيــة متثلــت يف تطبيــق اختبــار حــل املشــكالت الرايضيــة علــى اجملموعــة 
املختــارة مــن طالبــات الصــف الثــاين املتوســط، وهــن مــن طالبــات جمموعــة املعلمــات املختــارة بنصفيهــا التجريــي 

والضابــط، وفيمــا يلــي اإلجــراءات الــي مت اتباعهــا يف التطبيــق القبلــي:

أ– التطبيق القبلي جملموعة املعلمات:

مت تطبيــق بطاقــة مالحظــة معلمــات الرايضيــات لبعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 
يف تدريــس الرايضيــات علــى جمموعــة البحــث املختــارة،  والــاليت يقمــن بتدريــس الرايضيــات للصــف الثــاين 
املتوســط، وذلــك قبــل تنفيــذ الربانمــج التدريــي املقــرح؛ وذلــك هبــدف التأكــد مــن عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني مســتوى معلمــات اجلــزء التجريــي واجلــزء الضابــط، وكذلــك حتديــد مســتوى مهــارات 
جمموعــة املعلمــات التجريبيــة قبــل تنفيــذ الربانمــج، وذلــك مــن خــالل إشــراف الباحثــة وابالســتعانة بفريــق 
عمــل مــن بعــض الزميــالت واحملاضــرات مــن ختصــص املناهــج وطــرق تدريــس الرايضيــات وبعــض املشــرفات 
الربــوايت، وذلــك بعــد تدريبهــن علــى كيفيــة املالحظــة، والتوجيــه بضــرورة مالحظــة كل معلمــة )4( حصــص، 
وهــو زمــن تطبيــق البطاقــة، كذلــك مراعــاة عــدم توجيــه أي تعليمــات للمعلمــات قبــل بــدء التدريــس وعــدم 

التدخــل أثنــاء التدريــس.

ب-التطبيق القبلي للطالبات:

مت تكليــف جمموعــة معلمــات البحــث بتطبيــق اختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة علــى جمموعــة طالبــات 
البحــث، هبــدف التأكــد مــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف نتائــج اختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة 
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بــني طالبــات جــزء املعلمــات التجريــي واألخــر الضابــط؛ قبــل تدريــس املعلمــات هلــن عقــب تنفيــذ 
الربانمــج التدريــي املقــرح يف البحــث وقيــاس أثــره علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة.

خامًسا: تنفيذ الربانمج التدرييب املقرتح:

مت تنفيــذ الربانمــج التدريــي املقــرح جلــزء املعلمــات التجريــي األســبوع األول والثــاين مــن بدايــة الفصــل 
الدراســي الثاين لعام 1437/1436ه، واســتغرق تنفيذه )40( ســاعة تدريبية على مدار )10( أايم، بواقع 
ــا، وعقــب االنتهــاء مــن تنفيــذ الربانمــج مت توجيــه املعلمــات املتــدرابت إىل ضــرورة تطبيــق  أربــع ســاعات يومًي
مــا اكتســبنه يف الربانمــج التدريــي مــن بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن 

للرايضيــات لطالباهتــن.
سادًسا: التطبيق البعدي ألدوات البحث:

مت التطبيق البعدي على جمموعي املعلمات والطالبات وفق اإلجراءات التالية:

أ–  التطبيق البعدي للمعلمات :

بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ الربانمــج التدريــي، وابالســتعانة بفريــق العمــل الــذي ســبق االســتعانة بــه يف 
التطبيــق القبلــي لبطاقــة املالحظــة، مت تطبيــق بطاقــة مالحظــة أداء معلمــات الرايضيــات ملهــارات اســتخدام 
بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، علــى جمموعــة معلمــات البحــث جبزئهــا التجريــي 
وكذلــك الضابــط، والــاليت ســبق تطبيــق بطاقــة املالحظــة عليهــن قبــل تنفيــذ الربانمــج التدريــي، وبنفــس قواعــد 

وزمــن تطبيــق بطاقــة املالحظــة.

ب–  التطبيق البعدي للطالبات:

- يف هنايــة الفصــل الدراســي الثــاين للعــام الدراســي 1437/1436هـــ مت تكليــف معلمــات جمموعــة البحــث 
اجلــزء التجريــي وكذلــك الضابــط بتطبيــق اختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة؛ بعــد االنتهــاء مــن تدريــس موضوعــات 

الرايضيــات للفصــل الدراســي الثــاين ورصــد النتائــج لتحليلهــا.

نتائج البحث:

أوال: ابلنسبة لإلجابة عن السؤال الثالث:

لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث والــذي نصــه« مــا فاعليــة الربانمــج التدريــي املقــرح يف 
إكســاب معلمــات الرايضيــات– جمموعــة البحــث– بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 
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يف تدريس الرايضيات ؟«.

أ – مت استخدام معادلة الكسب املعدل »لبالك« "Blake"  واجلدول )2( يوضح النتائج.

       جدول )2( نسبة بالك لفاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية بعض مهارات استخدام اسرتاتيجيات ما 
وراء املعرفة

                                  
البياانت

اجملموعة
نسبة الكسب املعدلالنهاية العظمى للبطاقةاملتوسط البعدياملتوسط القبلي

جزء املعلمات التجريي
34.1289.431081.26ن = 24

ويتضح من اجلدول )2( أن نســبة الكســب املعدل جملموعة املعلمات الاليت خضعن للربانمج التدريي 
املقــرح هــو ) 1.26( وهــى أعلــى مــن النســبة الــي حددهــا ”بــالك“ ”Blake” بـــ )1.2( لوصــول الفاعليــة 
إىل احلــد األقصــى، ممــا يــدل علــى فاعليــة الربانمــج التدريــي املقــرح يف إكســاب جمموعــة املعلمــات التجريبيــة  
بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، األمــر الــذي يعــود إىل حمتــوى 
الربانمــج، واســراتيجيات التدريــب املســتخدمة، كمــا تعــددت أنــواع التقــومي يف الربانمــج، كذلــك اجلــدة النســبية 

ملوضــوع الربانمــج زاد مــن رغبــة املعلمــات لإلفــادة مــن مضمونــه.

ب–  كذلــك مت اســتخدام اختبــار ”ت“  حلســاب الفــرق بــني متوســطي درجــات املعلمــات جمموعــي 
البحــث يف التطبيــق البعــدي لبطاقــة املالحظــة، وكذلــك حســاب حجــم األثــر ومســتواه ابســتخدام 

معادلــة حجــم األثــر ” لــكارل ”  واجلــدول )3( يوضــح النتائــج.

جدول )3( قيمة “ت” بني متوسطي درجات املعلمات جمموعة البحث ) اجلزء التجرييب - اجلزء الضابط( يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة

        البياانت
حجم األثر ونوعهمستوى الداللةقيمة “ت”االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالدرجة النهائية للبطاقةعدد املعلماتاجملموعات

ن1 = ن2جزء املعلمات التجريي
24 =108

89.439.15
20.350.015.94

مرتفع 34.479.23جزء املعلمات الضابط

يوضــح اجلــدول )3( وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.01( لصــاحل جــزء 
جمموعــة املعلمــات التجريــي يف التطبيــق البعــدي لبطاقــة مالحظــة أداء املعلمــات لبعــض مهــارات اســتخدام 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، وحبجــم أثــر مرتفــع بلــغ )5.94( وهــي أعلــى مــن النســبة 
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الــي حددهــا ”كارل“ بـــ )0.8( لألثــر املرتفــع، األمــر الــذي يرجــع إىل الربانمــج التدريــي املقــرح 
الــذي تلقتــه معلمــات اجلــزء التجريــي مــن جمموعــة البحــث، وبذلــك متــت اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث 

مــن أســئلة البحــث.

اثنيا: ابلنسبة لإلجابة عن السؤال الرابع:

ــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث والــذي نصــه ” مــا أثــر الربانمــج التدريــي املقــرح  لإلجاب
علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلربانمــج التدريــي املقــرح؟“، 
مت اســتخدام اختبار ”ت“، وكذلك حســاب حجم األثر ومســتواه ابســتخدام معادلة ”كارل“ لكل مهارة 

فرعيــة علــى حــده وملهــارة حــل املشــكلة الرايضيــة الكليــة، واجلــدول )4( يوضــح النتائــج.

جدول )4( قيمة “ت” بني متوسطي درجات جمموعة طالبات البحث ) اجلزء التجرييب – اجلزء الضابط( يف 
التطبيق البعدي الختبار حل املشكلة الرايضية ولكل مهارة فرعية على حده

البياانت

مهارات حل املشكالت

 اجملموعات

ن1=ن2=140
حجم األثر ونوعهمستوى الداللةقيمة “ت”االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالدرجة النهائية

اجلزء التجريياملهارة األوىل
10

7,631,92
17.180.01

2.00

مرتفع 3,851,89اجلزء الضابط

اجلزء التجريياملهارة الثانية
10

8,421,33
23.660.01

2.52

مرتفع 4.161,69اجلزء الضابط

اجلزء التجريياملهارة الثالثة
10

7,861,22
24.970.01

2.62

مرتفع 4,111,43اجلزء الضابط

اجلزء التجريياملهارة الرابعة
10

7.551.87
17.260.01

2.41

مرتفع 3.631.62اجلزء الضابط

اجلزء التجريياملهارة اخلامسة
10

7.911.47
17.660.01

2.60

مرتفع 3.851.56اجلزء الضابط

اجلزء التجرييمهارة حل املشكالت الكلية
50

39.367.79
20.780.01

2.41

مرتفع 19.618.19اجلزء الضابط
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يوضــح اجلــدول )4( وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.01 ( لصــاحل جــزء 
الطالبــات التجريــي يف التطبيــق البعــدي الختبــار حــل املشــكالت الرايضيــة ككل، ولــكل مهــارة مــن مهاراتــه 
علــى حــده ، وحبجــم أثــر مرتفــع بلــغ )2.00( للمهــارة األوىل و)2.52( للمهــارة الثانيــة وبلــغ )2.62( 
للمهــارة الثالثــة وكان )2.41( للمهــارة الرابعــة و)2.60( للمهــارة اخلامســة وجــاء حبجــم أثــر )2.41( 
جملمــوع مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة ككل، األمــر الــذي ميكــن إرجاعــه إىل أثــر الربانمــج التدريــي املقــرح 
يف إكســاب معلمــات الرايضيــات لتلــك اجملموعــة مــن الطالبــات مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا 
وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات؛ األمــر الــذي ســاعد املعلمــات علــى توظيــف هــذه املهــارات يف تدريســهن 
للرايضيــات، األمــر الــذي كان لــه األثــر يف زايدة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالباهتــن، وبذلــك متــت 

االجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث.

توصيات البحث ومقرتحاته:

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه نتائــج البحــث مــن فاعليــة الربانمــج التدريــي يف إكســاب معلمــات 
الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس 
الرايضيــات، كذلــك األثــر اإلجيــايب يف تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالباهتــن، فإنــه 

ميكــن تقــدمي التوصيــات التاليــة:

1. تدريــب معلمــات الرايضيــات ابملراحــل التعليميــة املختلفــة علــى مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة يف تدريســهن للرايضيــات.

2. ضــرورة االهتمــام ابلتنميــة املهنيــة ملعلمــات الرايضيــات أثنــاء العمــل علــى توظيــف واســتخدام النمــاذج 
التدريســية واالســراتيجيات التدريســية الــي تعتمــد علــى نظريــة مــا وراء املعرفــة.

3. إعــادة صياغــة بعــض مــن أنشــطة الكتــب الدراســية وفــق نظريــة مــا وراء املعرفــة، وتدعيمهــا ابلعديــد مــن 
االســراتيجيات املتنوعــة بشــكل يســاعد علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدي املتعلمــني.

4. إعــداد دليــل ملعلمــة الرايضيــات يوضــح هلــا كيفيــة اســتثمار اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة لــدى الطالبــات 
أثنــاء تدريســهن ملوضوعــات الرايضيــات.

5. إعطــاء الطالبــات احلريــة والوقــت الــكايف، وإاتحــة الفــرص هلــن ملمارســة أنشــطة اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة أثنــاء التعلــم.

6. ضرورة تدريب معلمات الرايضيات على أساليب تقومي مهارات حل املشكلة الرايضية لدى 
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الطالبات يف املراحل الدراسية املختلفة.

الــذكاءات  البيئــة التعليميــة املناســبة؛ إليقــاظ وتنميــة  7. تدريــب معلمــات الرايضيــات علــى كيفيــة توفــر 
طالباهتــن. لــدى  املتعــددة 

8. اإلفــادة أبدوات البحــث احلــايل ســواء قائمــة املهــارات أو بطاقــة املالحظــة أو اختبــار حــل املشــكالت 
الرايضيــة، وكذلــك الربانمــج التدريــي مــع جمموعــات أخــرى مــن املعلمــات والطالبــات؛ ممــا قــد يقــدم دعمــا 

للنتائــج الــي مت التوصــل إليهــا يف البحــث.

ويف ضوء نتائج البحث احلايل تقرتح الباحثة ما يلي من حبوث مستقبلية:

1. إجــراء بعــض البحــوث املماثلــة للبحــث احلــايل علــى معلمــات الرايضيــات ابملرحلتــني االبتدائيــة والثانويــة 
الســتقصاء فاعليــة الربانمــج املقــرح.

2. إجــراء بعــض البحــوث حــول فاعليــة التدريــس ابســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة للطالبــات ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة.

3. إعداد برانمج يف الرايضيات وفق اسراتيجيات ما وراء املعرفة لطالبات كليات الربية.

4. إجــراء حبــث لفاعليــة الربانمــج التدريــي املقــرح يف تنميــة بعــض أنــواع التفكــر لــدي الطالبــات مثــل التفكــر 
اإلبداعــي والتفكــر الرايضــي.

5. تصميــم أنشــطة إثراءيــه يف ضــوء اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، وقيــاس أثرهــا يف تنميــة مهــارات حــل 
التعليميــة املختلفــة. الطالبــات ابملراحــل  لــدى  التفكــر والتحصيــل،  أنــواع  املشــكالت وبعــض 

6. إعــداد برانمــج لتدريــب معلمــات الرايضيــات علــى مهــارات تقــومي مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة وبعــض 
أنــواع التفكــر لــدى طالباهتــن.

7. تقنــني اختبــارات حلــل املشــكالت الرايضيــة وبعــض أنــواع التفكــر، تناســب طالبــات املراحــل التعليميــة 
املختلفــة، تســتعني هبــا معلمــات ومشــرفات الرايضيــات وطالبــات البحــث العلمــي.
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