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:بشحمطتخلص ال  
تنمية  يف ( Woods) وودزاستخداـ نموذج  أثرتعرؼ الحالي  بحثالاستيدؼ 

مادة الدراسات  يف صؼ األوؿ اإلعداديلدى تبلميذ ال التفكير فوؽ المعرفيميارات 
 التفكير فوؽ المعرفيضعؼ ميارات  يالحالي ف بحثاالجتماعية, حيث تـ تحديد مشكمة ال

في  وودزنموذج  استخداـالباحثة لمتفكير في مما دفع اإلعدادي,  وؿلدى تبلميذ الصؼ األ 
الجانب المعرفي لمتفكير فوؽ المعرفي تدريس مادة الدراسات االجتماعية؛ لتنمية كؿ مف 

ا لدى تبلميذ ىذ والمتمثؿ في أبعاد: المعرفة التقريرية, المعرفة اإلجرائية, المعرفة الشرطية
في, متمثمة في ميارات: التخطيط, والجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعر  ,الصؼ

لدى  ميارات التفكير فوؽ المعرفيحيث اتضح لمباحثة انخفاض مستوى  المراقبة, التقويـ؛
لتنمية ميارات  وودز؛ مما جعؿ ىناؾ ضرورة الستخداـ نموذج لصؼ األوؿ اإلعداديتبلميذ ا

في  بحث الحالية الاإلعدادي. وتمحورت مشكم األوؿتبلميذ الصؼ  التفكير فوؽ المعرفي لدى
 :تيالسؤاؿ الرئيس اآل

" كيؼ يمكف تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خبلؿ 
 استخداـ نموذج وودز في تدريس مادة الدراسات االجتماعية وعبلقة ذلؾ بنمط تعمميـ؟"

وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج شبو التجريبي, وتمثمت أدوات البحث في اختبار 
 لبحث, وكشفت نتائج االتفكير فوؽ المعرفي بجانبيو المعرفي, واألدائيميارات 
وودز في تدريس مادة الدراسات ستخداـ نموذج ال األثر اإليجابي الكبيرعف 

 وؿلدى تبلميذ الصؼ األ عرفي التفكير فوؽ المتنمية ميارات  االجتماعية عمى
   ذوي نمط التعمـ األيمف, واأليسر, والمتكامؿ. اإلعدادي
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Using Woods' Model in Teaching Social Studies to Develop Prep 
Stage Students' Meta Cognitive Thinking Skills and its Relation to 

their Learning Styles   

Abstract 

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

in Social Studies Teaching to Develop First Year Prep Stage 

Students' Meta Cognitive Thinking Skills. The problem of the 

current research lies in the low level of First Year Prep Stage 

Students' Meta Cognitive Thinking Skills. This instigated the 

researcher to use Woods' model to teach social Studies to first year 

prep stage students in order to develop both their Meta Cognitive 

Thinking Skills which are embodied in such dimensions as 

affirmative knowledge, operational knowledge and conditional 

knowledge as well as the Meta Cognitive Thinking performance 

Skills which are embodied in such dimensions as planning, 

monitoring and evaluation skills. It has become obvious to the 

researcher that first year prep stage students' level in Meta 

Cognitive Thinking Skills is rather low which necessitates the use of 

Woods' Model to Develop First Year Prep Stage Students' Meta 

Cognitive Thinking Skills. The problem of the current research can, 

therefore, be postulated in the following question: 

How can prep stage students' Meta Cognitive thinking skills be 

developed through using Woods' Model in Teaching Social Studies 

and its Relation to their Learning Styles? 

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

research instrument was a Meta Cognitive thinking skills Test with 

its two basic dimensions, the cognitive and the performance. Results 

of the study revealed a significant positive effect of the use of Woods' 

Model to develop Meta cognitive thinking skills in social studies of 

first year prep stage students whose learning styles are either left, 

right or both. 
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 مكدم٘:

إف المعارؼ اإلنسانية في حالة تطور وتجدد مستمر, مما يتحتـ عمى الفرد مواءمتيا, 
 وخاصة في التعامؿ مع ىذه المستجدات.والتكيؼ معيا, وبالتالي السعي وراء تطوير قدراتو, 

الدراسات االجتماعية يؤكدوف عمى ضرورة االنتقاؿ  دريس مقررونظرًًا ألف القائميف عمى ت
مف المفظية والحفظ والتجريد إلى واقع أفضؿ, يحقؽ إيجابية المتعمـ ونشاطو,  وبواقع تدريس

الجتماعية ىو المفتاح لموصوؿ فينبغي  تعميـ التبلميذ كيؼ يفكروف, ولعؿ معمـ الدراسات ا
إلى ذلؾ الواقع المأموؿ, مف خبلؿ كونو مميًمًا لتبلميذه فيما يستخدمو مف طرؽ وأساليب 

 تدريس.
ويتفؽ التربويوف في أف الطريقة المثمى في التدريس ىي التي تعتمد عمى تشجيع التبلميذ 

رفتيـ بأنفسيـ, وىذا ىو فكر عمى البحث والتجريب, وتدريب العقؿ عمى التفكير, وأف يبنوا مع
 النظرية البنائية, حيث يركز الفكر البنائي عمى التفكير والفيـ واالستدالؿ.

فالنماذج المنبثقة مف الفكر البنائي ىي أفعاؿ تمكف الطالب مف القياـ بالعديد مف األنشطة 
تدريس البنائي بنشاط وفاعمية؛ ليستنتج المعرفة بنفسو, ويرتب بنيتو المعرفية , حيث يييئ ال

 بيئة تعميمية تفاعمية, تتحدى أفكار الطبلب .
( 97, 5552الفكر البنائي يرتكز عمى بعض المباديء, والتي أشار إلييا زيتوف )كما أف 

 )*( في أف:
 المعرفة السابقة لممتعمـ ىي محور االرتكاز في عممية التعمـ. -
حواسو في ربط المعمومات  المتعمـ يبني معنى لما يتعممو بنفسو, مف خبلؿ استخداـ -

والبيانات الحديثة بما لديو مف معمومات سابقة, وبشكؿ يتفؽ مع المعنى العممي 
 السميـ.

ال ينتج تعمـ ما لـ ينشأ تحويؿ في البنية المعرفية لمفرد, حيث يعاد ترتيب األفكار  -
 والخبرات بيا نحو دخوؿ بيانات حديثة.

 الفرد بموقؼ واقعي وحقيقي.  التعمـ يكوف عمى أفضؿ وجو عندما يواجو -
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المتعمـ ال يبني معرفتو بمعزؿ عف اآلخريف, بؿ يبنييا مف خبلؿ عممية تفاوض  -
 اجتماعي. 

ويعد نموذج وودز مف النماذج التدريسية المنبثقة مف النظرية البنائية, وىذا النموذج صممو 
الفيـ الخاطيء, روبف وودز؛ مف أجؿ مساعدة الطبلب عمى التخمص مف المفاىيـ ذات 

ويتكوف ىذا النموذج مف ثبلث مراحؿ, ىي: التنبؤ, والمبلحظة, والتفسير؛ حيث يرى وودز أف 
قياـ المتعمـ بيذه المراحؿ أو العمميات العقمية يساعده عمى تغيير بنيتو المعرفية, وينمي لديو 

ف مصادر متعددة, العديد مف الميارات العقمية, مثؿ: جمع المعمومات, وتحميميا, وتركيبيا م
كما يعتمد ىذا النموذج عمى قياـ المتعمـ بتطبيؽ المعمومات والميارات في سياؽ خبراتو 

 الحياتية .

ويعد التفكير ما وراء المعرفي نمًطا مف أنماط التفكير المعرفي، فيو يتعمؽ بمراقبة الفرد 
(, 555، 5552توـ ,لذاتو, وكيفية استخدامو لتفكيره, أي أنو التفكير في التفكير. )الع

(Cooper, S.,    ,    ) 

وتمعب ما وراء المعرفة دورًا ميمًا في التعميـ، فيي تيتـ بقدرة المتعمـ عمى أف يخطط 
تعممو ويراقبو ويسيطر عميو, فيي تعمؿ عمى تحسيف اكتسابو لممعمومات, وتنمية أفكاره, 

 ( 9، 5552وميارات اتخاذ القرار لديو, وحؿ المشكبلت. )عبيد ,
المعرفة يشير إلى العمميات المعرفية العميا  ( أف مفيـو ما وراء20, 5552فيرى كامؿ )

الناتجة عف حدوث المعرفة ذاتيا: ماذا بعد أف تـ التعمـ؟ وماذا بعد أف فكرت في قرار ما 
واتخذتو؟ أي أف ما وراء المعرفة ىي التفكير في كيفية التفكير, أما ميارات ما وراء المعرفة 

يا الفرد لتساعده في التفكير حوؿ التفكير, فيي تمؾ الميارات العقمية الذاتية التي يمارس
 وكيؼ يتـ حؿ المشكبلت وصناعة القرارات. 

(  أف االىتماـ بتنمية 20, 5559(, وجرواف )02, 5552ويؤكد كؿ مف سعادة )
ميارات التفكير ما وراء المعرفي يساعد التبلميذ عمي اكتساب معمومات جديدة، ولكي يتـ ذلؾ 

الدراسية والممارسات التعميمية، فػتمميذ القرف الحالي يحتاج إلى فيـ ال بد مف تطوير المناىج 



 .....................................ستخدام نموذج وودز في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير ا

- 052 - 

 المعقدة، فوؽ المعرفي مف الميارات العقمية التفكير مياراتمتكامؿ لؤلفكار العممية, كما أف 
 لحؿ التفكير أنشطةحيث توجو  المعمومات، معالجة في الميمة الذكي السموؾ مكونات ومف

 المشكمة.
( أف ىذا النمط مف التفكير ىو   (   ,    , Nolan., Mيرى نوالف وفي السياؽ ذاتو

أعمى مستويات التفكير، فيو يمارس الفرد عمميات )التخطيط , المراقبة, التقويـ( لتفكيره بشكؿ 
مستمر، كما يعد مف أنماط التفكير الذاتي المتطور, والذي يتعمؽ بمراقبة الفرد لذاتو, وكيفية 

ي أنو التفكير في التفكير، فالتفكير ما وراء المعرفي لو دور في تنظيـ استخدامو لتفكيره، أ
 .الوقت والجيد, وبخاصة في فيـ المواقؼ المعقدة قبؿ التسرع في محاولة حميا

مكانية تنميتيا مف  ولقد اىتمت العديد مف الدراسات بميارات التفكير ما وراء المعرفي, وا 
ذج المختمفة, ومف بيف ىذه الدراسات: دراسة خبلؿ العديد مف االستراتيجيات والنما

والتي ىدفت إلى مقارنة أثر استخداـ طريقة التدريس فوؽ   )Higgins     (ىفينس
المعرفي في تحصيؿ طبلب الثانوية العامة في مبحث الجغرافيا، وذلؾ بمقارنتيا مع الطريقة 

( طالًبا، تـ توزيعيـ عشوائًيا, وأظيرت النتائج 25التقميدية، وقد تكونت العينة الدراسية مف )
اسي والجنس لصالح الذكور الذيف درسوا باستخداـ طريقة أف ىناؾ تفاعبًل بيف التحصيؿ الدر 

 التدريس فوؽ المعرفي.  

فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي ( والتي ىدفت إلى تعرؼ 5552ودراسة الجزار وبدوي )
لمصؼ األوؿ الثانوي عمى تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي وميارات  في تدريس مادة التاريخ

ى عينة مف طبلب ىذا الصؼ, وتوصمت الدراسة إلى الدور الفعاؿ ليذه ما وراء المعرفة لد
 االستراتيجية في تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدييـ.  

استراتيجية  باستخداـ الجغرافيا تدريس فاعميةلتعرؼ ( 5552جاءت دراسة صبري ) كما
عينة مف  لدى والتحصيؿ المعرفة ما وراء الجغرافية وميارات الميارات بعض تنمية في التكعيب

 .اإلعدادي الثاني تبلميذ الصؼ
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أثر (, والتي استيدفت تعرؼ 5550وفي مجاؿ تعميـ الجغرافيا أيًضا جاءت دراسة السيد )
 واالستدالؿ المعرفة وراء ما ميارات الجغرافيا لتنمية تدريس في التممذة المعرفية   استخداـ

 االبتدائية. المرحمة عينة مف تبلميذ العممي لدى
باستراتيجية  التدريس أثر ( لبحث5550جاه الرسوؿ )وفي مجاؿ تعميـ التاريخ جاءت دراسة 

(K. W. L. N)  )في الدراسي المعرفة والتحصيؿ وراء ما ميارات بعض تنمية عمى المطورة 
 .اإلعدادية المرحمة لدى تبلميذ التاريخ مادة

(, فقد استيدفت تنمية بعض ميارات التفكير فوؽ المعرفي 5552أما دراسة محمد ) 
لدى عينة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة الدقيمية مف خبلؿ استخداـ البحث 
اإلجرائي في تدريس مادة الجغرافيا, حيث أعد الباحث اختباًرا يقيس الجانب المعرفي لمتفكير 

بعاد: المعرفة التقريرية, المعرفة اإلجرائية, المعرفة الشرطية, كما أعد فوؽ المعرفي, متضمًنا أ
اختبارًا أدائًيا لميارات التفكير فوؽ المعرفي           )التخطيط, المراقبة , التقويـ(, وطبقو 
قبمًيا وبعدًيا عمى مجموعة البحث, وتوصؿ إلى فعالية ىذا النموذج في تنمية ميارات التفكير 

 في لدى طبلب المرحمة الثانوية. فوؽ المعر 

وفي مجاؿ تعميـ الدراسات االجتماعية جاءت بعض الدراسات لتجريب استخداـ بعض 
استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي لتنمية متغيرات مختمفة كالتحصيؿ الدراسي والتفكير 

ميارات ( تستيدؼ تنمية 5555اإليجابي وميارات فيـ المقروء, فجاءت دراسة عبد السميع )
فيـ المقروء واالتجاه نحو التعمـ الذاتي لدى عينة مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي مف 

استيدفت دراسة كما ,  P. Q (Rخبلؿ استخداـ استراتيجيتي ) التساؤؿ الذاتي, واستراتيجية 
تدريس  في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخداـ بعضفاعمية ( تعرؼ 5555عبد اليادي ) 

 الثاني الصؼ لدى عينة مف تبلميذ الجغرافي البحث ميارات تنمية عمى الجغرافيا مقرر
 االعدادي.

( تنمية التحصيؿ الدراسي والتفكير اإليجابي وبعض 5559استيدفت دراسة أحمد ) ذلؾك
 .الميارات الجغرافية لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي
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استيدفت دراسات أخرى تنمية ميارات التفكير وفي غير مجاؿ تعميـ الدراسات االجتماعية 
والتي  ,(5552)  يالمرس فوؽ المعرفي لدى تبلميذ المراحؿ التعميمية المختمفة, كدراسة

فعالية التدريس التبادلي في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي  استيدفت تعرؼ
لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية, وقد انطمقت ىذه الدراسة مف كوف التدريس التبادلي يشترؾ مع 
النظرية البنائية في جعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية؛ وذلؾ بإتاحة الفرصة لو لمحوار 

ؿ المعاني مع زمبلئو ومع معممو؛ مما ينمي لديو لغة الحوار السميمة, وتعديؿ والمناقشة وتباد
بنيتو المعرفية, وقد كشفت الدراسة عف فعالية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات 

 التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العموـ. 
تعرؼ فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى نادي الغابة في ( 5559كما استيدفت دراسة محمود )

( تمميًذا وتمميذة  بالمرحمة 55تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى عينة مكونة مف )
اإلعدادية, وذلؾ مف خبلؿ برنامج استكشافي عممي, ينقميـ مف الواقع التقميدي لعممية التعمـ 

 كيرىـ. إلى واقع آخر أكثر تشويًقا واستثارة لتف
( لتعرؼ أثر استخداـ استراتيجيات فيـ المقروء وىي 5552وجاءت دراسة  المولى )

( في   C.S.R(, واستراتيجية)   P.O.S.S.E واستراتيجية ) (,   S.Q. R  استراتيجية)
تنمية التفكير فوؽ المعرفي لدى عينة مف طبلب الصؼ الرابع في إعدادية عمر بف الخطاب 

وصؿ بالعراؽ؛ حيث تمثمت ميارات التفكير فوؽ المعرفي في ميارة ) لمبنيف بمدينة الم
التخطيط, والمراقبة, والتحكـ, والتقويـ(, وأكدت نتائج الدراسة فاعمية االستراتيجيات الثبلث في 

 تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى ىؤالء الطبلب. 
النموذج المنظومي المعرفي  (, والتي استيدفت تعرؼ أثر استخداـ5552ودراسة عميمات )

في تنمية بعض ميارات التفكير فوؽ المعرفي في مادة الفيزياء لدى عينة مف تبلميذ الصؼ 
 .التاسع األساسي بتربية الزرقاء باألردف
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ولـ يقتصر اىتماـ الدراسات السابقة بتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ المراحؿ 
التعميمية الدنيا والمتوسطة فقط, بؿ امتد ىذا االىتماـ إلى طبلب الجامعة وطبلب مرحمة 
الدراسات العميا, وىذا يؤكد أىمية ىذا النوع مف التفكير وضرورة االرتكاز عميو حتى يكتمؿ 

نضج العقمي لممتعمـ, ويصبح لديو قدرة عالية عمى الضبط والتحكـ في بنيتو المعرفية, فقد ال
( لتحديد درجة امتبلؾ طبلب كمية التربية واآلداب في جامعة 5559جاءت دراسة الحويطي ) 

( طالب جامعي مف 555تبوؾ لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى عينة مكونة مف ) 
التربية الخاصة(, حيث توصمت الدراسة إلى امتبلؾ  -التاريخ -اتتخصصات مختمفة ) المغ

طبلب الجامعة في تخصصات المغات المختمفة درجات أعمى مف ميارات التفكير فوؽ المعرفي 
 مقارنة بتخصصي التاريخ والتربية الخاصة.  

( لتحديد درجة امتبلؾ طبلب مرحمتي الماجستير والدكتوراه لميارات 5559ودراسة الديممي ) 
التفكير فوؽ المعرفي وذلؾ مف وجية نظر األساتذة والطبلب أنفسيـ؛ حيث أعد الباحث 

( ميارة فرعية مف ميارات التفكير فوؽ المعرفي, طبقيا عمى عينة مف 20استبانة تتضمف )
طبلب مرحمتي الماجستير والدكتوراه بالجامعة األردنية, وتوصؿ إلى أف درجة أساتذة الجامعة و 

امتبلؾ طبلب درجة الدكتوراه لميارات التفكير فوؽ المعرفي جاءت كبيرة, بينما كانت درجة 
 امتبلؾ طبلب الماجستير لتمؾ الميارات متوسطة. 

اتضح ارتكازىا بشكؿ  ومف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة وما توصمت إليو مف نتائج,
أساسي عمى استخداـ وتجريب أساليب واستراتيجيات تدريسية حديثة وعديدة, تعتمد عمى دور 

 المتعمـ اإليجابي في العممية التعميمية؛ وذلؾ لتنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي لديو. 
ذ, فيي تزودىـ مف ىنا تبرز أىمية تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى التبلمي

باألدوات التي يحتاجونيا؛ حتى يتمكنوا مف التعامؿ بفاعمية مع أي نوع مف المعمومات أو 
 المتغيرات في المستقبؿ.
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وقد جرت محاوالت عديدة لبمورة استراتيجيات تنفيذية يتبعيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ لينمي 
ؾ وفؽ أسس النظرية البنائية, والتي لدى تبلميذه المفاىيـ والحقائؽ والميارات المختمفة وذل

تؤكد عمى الدور النشط لمتبلميذ في التعمـ, كما تؤكد عمى المشاركة الفكرية الفعالة النشطة 
 في عممية التعمـ, وبالتالي جعؿ ىذا التعمـ ذي معنى قائـ عمى الفيـ.

فرص لتنمية ما وبالرغـ مف ذلؾ فالمستقرأ لواقع مدارسنا يجد أنو نادًرا ما ُتييأ لممتعمـ 
لديو مف ميارات التفكير, ويقتصر دورىا عمى إعطاء المتعمـ كًما ىائبًل مف المعمومات, 
والحقائؽ, والمعارؼ؛ مف خبلؿ طرؽ تدريس تقميدية, تعتمد عمى الحفظ والتمقيف؛ بيدؼ 
اجتياز االختبارات؛ لذا فمف واجب المؤسسات التربوية أف تييئ الفرص المناسبة التي تحفز 

 المتعمـ عمى ممارسة التفكير في المواقؼ الصفية والبلصفية المختمفة. 
ومف ىنا جاء التفكير في استراتيجيات ونماذج جديدة, تسيـ في تنمية ميارات التفكير ما 
وراء المعرفي, ومف بيف ىذه االستراتيجيات والنماذج في تدريس مادة الدراسات االجتماعية 

داـ ىذا النموذج أنو يتضمف مراحؿ تنظـ اكتساب الطالب وودز, فمف مزايا استخ نموذج
لممفاىيـ والمعمومات دوف الحاجة لتكمفة عالية مف الوسائؿ التعميمية المستخدمة, وبالتالي 

 يمكف استخداـ ىذا النموذج في ضوء اإلمكانات المتاحة في مدارسنا. 
ة التبلميذ عمى التنبؤ مف وبالتالي ال بد مف اتباع استراتيجية تدريسية تيدؼ إلى مساعد

جراء المقارنات بيف ىذه المعمومات السابقة وما يحصموف عميو  خبلؿ معموماتيـ السابقة, وا 
مف تفسيرات ومبلحظات جديدة, فنموذج وودز ىو نموذج بنائي, يمارس فيو المتعمـ ثبلث 

غيرة عمميات متسمسمة ومتتابعة, ىي: التنبؤ, والمبلحظة, والتفسير ضمف مجموعات ص
ومتعاونة, يكوف فييا المتعمـ نشًطا أثناء الموقؼ التعميمي, حيث يتنبأ بما يحدث مف خبلؿ 
ما لديو مف معمومات سابقة, ثـ تنفيذ التجارب واألنشطة المختمفة لمتحقؽ مف صحة ىذه 

رشاده. )العنزي,   ( 52, 5550التنبؤات, وشرح النتائج وتفسيرىا تحت توجيو المعمـ وا 
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ا النموذج يحتاج في مرحمتو األولى إلى تركيز المتعمـ عمى معرفتو السابقة؛ لينطمؽ فتنفيذ ىذ
منيا لحؿ المشكبلت التي تواجيو, ثـ استخداـ حواسو المختمفة في المرحمة الثانية بغرض 
تسجيؿ المبلحظات والوصوؿ إلى نتائج, وفي المرحمة األخيرة يكوف المتعمـ قد نظـ معرفتو 

 قبؿ المعرفة الجديدة.بشكؿ يمكنو مف ت
ونظًرا ألىمية ىذا النموذج البنائي فقد استخدمتو العديد مف الدراسات في غير مجاؿ تعميـ 

(, والتي 5552الدراسات االجتماعية لتنمية العديد مف جوانب التعمـ, مثؿ: دراسة )أبو العبل, 
صيؿ الدراسي والقدرة استيدفت المقارنة بيف استراتيجيتي ويتمي ونموذج وودز في تنمية التح

عمى اتخاذ القرار لدى عينة مف طالبات الصؼ الثالث اإلعدادي بمحافظة اإلسكندرية, حيث 
قسمت الباحثة العينة إلى مجموعتيف تجريبيتيف؛ إحداىما تدرس بنموذج وودز, واألخرى 

إلى تدرس باستراتيجية ويتمي, ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة, وتوصمت الباحثة 
أىمية نموذج وودز في تنمية التحصيؿ الدراسي واتخاذ القرار لدى الطالبات, وقد أرجعت 
الباحثة ذلؾ إلى توظيؼ ىذا النموذج لميارات عقمية أساسية, مثؿ: التنبؤ, والمبلحظة, 

 والتفسير, كذلؾ إثارة األسئمة لدى الطالبات.  
العقمية لدى الطبلب, وىذا ما كشفت عنو كما قاـ نموذج وودز بدور فعاؿ في تنمية الميارات 

(, والتي أجريت عمى عينة مف طبلب الصؼ األوؿ المتوسط في 5559دراسة )الحيدري, 
.  مادة العمـو

( تعرؼ أثر استخداـ نموذج وودز في تنمية 5555كما استيدفت دراسة )أميف ومصطفى, 
الًبا بالصؼ الخامس العممي ( ط 95التحصيؿ الدراسي والتفكير الناقد لدى عينة مكونة مف )

في مادة الفيزياء, تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف, إحداىما تجريبية تدرس بنموذج وودز, 
واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة, وقد صمـ الباحثاف اختباًرا تحصيمًيا واختبارًا في 

ت, االستنباط, التفكير الناقد يقيس ميارات: االستنتاج, تقويـ الحجج, معرفة االفتراضا
التفسير, طبقيما قبؿ التدريس وبعده عمى كبل المجموعتيف, وتوصمت الدراسة إلى األثر 

 اإليجابي ليذا النموذج في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير الناقد لدى الطبلب. 
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(, والتي توصمت أيًضا إلى األثر اإليجابي 5555وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة القببلف )
النموذج في تنمية المفاىيـ الفيزيائية والتفكير الناقد لدى طالبات الصؼ العاشر  ليذا

 األساسي باألردف.
(, والتي استخدمت نموذج وودز 5552وفي مجاؿ تعميـ الجغرافيا جاءت دراسة العبيدي ) 

( طالبة بالصؼ الرابع العاـ, تـ تقسيميـ إلى 95لتنمية التحصيؿ لدى عينة مكونة مف ) 
عتيف, إحداىما تجريبية درست لمدة أسبوعيف بنموذج وودز, والمجموعة األخرى ضابطة مجمو 

درست بالطريقة المعتادة, وقد كشفت نتائج الدراسة عف  األثر اإليجابي لنموذج وودز في 
 تنمية التحصيؿ الدراسي في مادة الجغرافيا. 

دز في تنمية التحصيؿ ( تعرؼ فاعمية استخداـ نموذج وو 5557كما استيدفت دراسة حسف )
 الدراسي لدى عينة مف طبلب الصؼ األوؿ المتوسط بمقرر الجغرافيا العامة. 

تصحيح المفاىيـ الجغرافية ( استخداـ نموذج وودز في 5555كذلؾ استيدفت دراسة العزاوي )
( طالًبا بالصؼ األوؿ المتوسط بمدينة بغداد تـ 25ذات الفيـ الخاطئ لدى عينة مكونة مف )

يميـ لمجموعتيف إحداىما تجريبية, تدرس بنموذج وودز واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة تقس
المعتادة, وأعد الباحث اختبار تشخيصي طبقو عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة 

مفاىيـ الجغرافية العامة ذات الفيـ الخاطئ لدييـ, وتوصمت الدراسة إلى أف ىذا اللتشخيص 
 كبيرة في تعديؿ المفاىيـ الجغرافية الخاطئة لدى الطبلب.النموذج ذو فاعمية 

( الكشؼ عف أثر نموذج وودز في تحصيؿ مادة تاريخ 5550كما استيدفت دراسة  السعدي )
 ؼػػػ( طالبة بالص22ونة مف )ػػػػػر ىذا التحصيؿ لدى عينة مكػػػػػػػالحضارات القديمة وبقاء أث

 األوؿ المتوسط 
الفصوؿ )الرابع، تـ تقسيميف إلى مجموعتيف, إحداىما تجريبية تدرس  بتربية بابؿ بالعراؽ, 

ليذا الصؼ بنموذج وودز, والثانية  الخامس، السادس( مف كتاب تاريخ الحضارات القديمة
ضابطة تدرس نفس الفصوؿ الثبلثة بالطريقة المعتادة, وقد أعدت الباحثة اختبارًا تحصيمًيا 
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س وبعده عمى كبل المجموعتيف, وتوصمت الدراسة إلى في ىذه الفصوؿ طبقتو قبؿ التدري
 األثر اإليجابي لنموذج وودز في تنمية تحصيؿ الطالبات. 

الدراسات االجتماعية لمصؼ األوؿ مقرر وقد تبنت الباحثة استخداـ نموذج وودز في تدريس 
عرفي اإلعدادي؛ نظرًا لما استشعرتو مف وجود انخفاض في مستوى ميارات التفكير فوؽ الم

لدى تبلميذ ىذا الصؼ, وىذا ما أكدتو نتائج الدراسة االستطبلعية التي طبقتيا الباحثة عمى 
عينة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, وأشارت نتائجيا إلى وجود ضعؼ لدى تبلميذ ىذا 

 الصؼ في ميارات التفكير فوؽ المعرفي.
مط التعمـ ىو األسموب الذي يفضمو ومف منطمؽ أف لكؿ فرد نمط يميزه في تعممو وتفكيره, فن

المتعمـ ويستخدمو  دوف غيره مف األساليب في دراستو وبو تتـ معالجة المعمومات, 
وتخزينيا, وترميزىا, واسترجاعيا, كما أف الفرد يمكنو أف يستخدـ نمًطا  أو أكثر أثناء تعممو. 

 (220, 5555)رواشدة , نوافمو, والعمري , 
ونظرًا ألىمية ىذا البعد ودرجة تأثيره في مدى معالجة الفرد لمعموماتو, واحتفاظو بيا, 
واستدعائو ليا, فقد حظي باىتماـ الباحثيف في المجاؿ التربوي في مختمؼ التخصصات؛ 
وذلؾ بغرض الكشؼ عف الطريقة التي يتبعيا المتعمـ لمعالجة, وترميز بياناتو, فقد استيدفت 

السابقة تحديد نمط تعمـ الطبلب, ودراسة عبلقة ىذا النمط ببعض المتغيرات بعض الدراسات 
األخرى, مثؿ: التحصيؿ الدراسي, والتفكير بأنواعو المختمفة كالتفكير الناقد, كما اىتمت بعض 
ىذه الدراسات بتعرؼ العبلقة اإلحصائية التفاعمية بيف نمط تعمـ الطبلب واستخداـ المعمـ 

 ,Robert& Dyerومف ىذه الدراسات: دراسة  روبرت ودير )  لبعض طرؽ التدريس,
(, وبالرغـ مف أىمية ىذا 5550(, و دراسة طو )5555(, ودراسة رواشدة وآخروف )    

البعد فقد الحظت الباحثة أف الطرؽ التقميدية المتبعة مف جانب معممي الدراسات االجتماعية 
بالمرحمة اإلعدادية ال تعطي اىتمامًا لمفروؽ الفردية بيف التبلميذ, خاصة ألنماط تعمميـ, 

تعمـ خاص بو؛ مما استرعى اىتماـ الباحثة بضرورة تحديد أنماط تعمـ  فمكؿ متعمـ نمط
التبلميذ, وتعرؼ خصائص كؿ نمط, مما يعد موجيًا لممعمـ في اختيار طرؽ واستراتيجيات 
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ومواد التعمـ التي تبلئـ ىذا النمط وتحفزه قدر المستطاع, فكثير مف الطبلب يعانوف مف 
 ى التعمـ تحت ظروؼ مغايرة ألساليب تعمميـ.صعوبة في تعمميـ نتيجة إجبارىـ عم

فيناؾ نماذج واستراتيجيات تدريسية تركز عمى العمميات المنطقية المفظية في التعمـ واكتساب 
المعرفة, وذلؾ عمى حساب إجراء العبلقات المكانية البصرية, وىذا ىو تمثيؿ لذوي نمط التعمـ 

يركز عمى إجراء العروض العممية, والتجريب,  األيسر, وىناؾ مف االستراتيجيات التدريسية ما
واالستكشاؼ, وىو ما يمثؿ ذوي نمط التعمـ األيمف, إال أف االستراتيجيات التدريسية التي تركز 

 عمى كبل النمطيف األيمف واأليسر تعد األكثر إفادة وفاعمية في عممية التعمـ.  
حصائية التفاعمية بيف تنمية ميارات لذا حاولت الباحثة خبلؿ البحث الحالي تعرؼ العبلقة اإل

التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي باستخداـ نموذج وودز البنائي وبيف 
نمط تعمـ كؿ تمميذ؛ لعؿ ذلؾ يكوف مؤشرًا دااًل, وموجًيا لمعمـ الدراسات االجتماعية ليذا 

ذه قدر اإلمكاف, كذلؾ مراعاة تنوع الصؼ في اتباع إجراءات تدريسية تبلئـ أنماط تعمـ تبلمي
مواد ووسائؿ التعمـ ما بيف السمعية, والبصرية, والعروض العممية, فيذا مف شأنو تحقيؽ 

 نواتج تعمـ مرغوبة كثيرة ومتنوعة لدى التبلميذ. 
ومف أجؿ تنمية مستويات عميا مف التفكير لدى التبلميذ, ينبغي اكتسابيـ ميارات التفكير 

والتي تشير إلى الوعي بما نممكو مف معمومات ومصادر ووسائؿ لمتعمـ فوؽ المعرفي, 
والتحكـ فيو, وىذا يساعدنا عمى أداء المياـ المختمفة بشكؿ أكثر فاعمية, نجد عمى الجانب 

الدراسات االجتماعية بالصؼ األوؿ اإلعدادي عمى العديد مف  قرراآلخر أف ىناؾ احتواء لم
ية التي تحتاج إلى ميارات تفكير فوؽ معرفي الستيعابيا, ىذا كمو المفاىيـ الجغرافية والتاريخ

الدراسات االجتماعية لتبلميذ الصؼ  مقررحدا بالباحثة إلى تبني نموذج وودز في تدريس 
األوؿ اإلعدادي؛ وذلؾ استجابة لمتقدـ والتطور الحادث في مجاؿ طرؽ تدريس الدراسات 

(؛ لذا استيدؼ البحث 5559بقة؛ كدراسة أحمد )االجتماعية, كذلؾ توصيات الدراسات السا
تنمية  عمى الدراسات االجتماعية قررالحالي تعرؼ أثر استخداـ نموذج وودز في تدريس م
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ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي وعبلقة ذلؾ بنمط تعمميـ, 
 تي:في السؤاؿ الرئيس اآلالحالي وبذلؾ تـ صياغة مشكمة البحث 

" كيؼ يمكف تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خبلؿ 
 الدراسات االجتماعية وعبلقة ذلؾ بنمط تعمميـ؟" قرراستخداـ نموذج وودز في تدريس م

 وتتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية: 
صؼ األوؿ اإلعدادي في معالجة وتخزيف ما أنماط التعمـ التي يتبعيا تبلميذ ال -5

 المعمومات لدييـ؟
 تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي؟ لدىميارات التفكير فوؽ المعرفي  ما مستوى -5
ما أثر استخداـ نموذج وودز في تنمية الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ  -2

 ؟الدراسات االجتماعية قررالمعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في م
ما أثر استخداـ نموذج وودز في تنمية الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي  -2

 الدراسات االجتماعية؟ قررلدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في م
ما العبلقة اإلحصائية بيف أنماط التعمـ الثبلثة ) أيمف, أيسر, متكامؿ( لدى تبلميذ  -0

 رفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدييـ؟المجموعة التجريبية وتنمية الجانب المع
ما العبلقة اإلحصائية بيف أنماط التعمـ الثبلثة ) أيمف, أيسر, متكامؿ( لدى تبلميذ  -2

 المجموعة التجريبية وتنمية الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدييـ ؟
 فسّض البشح: 

 اخترب البشح احلالٕ صش٘ الفسّض اآلتٔ٘: 

( بيف متوسطي درجات تبلميذ 5.50≥داؿ إحصائًيًا عند مستوى )يوجد فرؽ  -5
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار المعرفي لميارات التفكير 

 فوؽ المعرفي لصالح التطبيؽ البعدي.
( بيف متوسطي درجات تبلميذ 5.50≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) -5

بطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار المعرفي لميارات التفكير المجموعة التجريبية والضا
 فوؽ المعرفي لصالح المجموعة التجريبية. 
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( بيف متوسطي درجات تبلميذ 5.50≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيًا عند مستوى ) -2
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار األدائي لميارات التفكير 

 لتطبيؽ البعدي.فوؽ المعرفي لصالح ا
( بيف متوسطي درجات تبلميذ 5.50≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) -2

المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار األدائي لميارات التفكير 
 فوؽ المعرفي لصالح المجموعة التجريبية. 

جات تبلميذ ( بيف متوسطات رتب در 5.50≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى )  -0
متكامؿ( في التطبيؽ البعدي  -أيسر -المجموعة التجريبية حسب نمط التعمـ )أيمف

 الختبار الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي.
( بيف متوسطات رتب درجات تبلميذ 5.50≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى )  -2

امؿ( في التطبيؽ البعدي متك -أيسر -المجموعة التجريبية حسب نمط التعمـ )أيمف
 الختبار الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي.

 أٍداف البشح: 

 ٍدف البشح احلالٕ إىل: 

تحديد أنماط التعمـ التي يفضميا تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في معالجة وتخزيف  -
 المعمومات لدييـ.

الصؼ األوؿ اإلعدادي في تحديد مستوى ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ  -
 الدراسات االجتماعية.  قررم

الدراسات االجتماعية عمى  قررالكشؼ عف أثر استخداـ نموذج وودز في تدريس م -
تنمية الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ 

 اإلعدادي. 
االجتماعية عمى  الدراسات قررالكشؼ عف أثر استخداـ نموذج وودز في تدريس م -

تنمية الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ 
 اإلعدادي. 

تحديد العبلقة اإلحصائية بيف أنماط التعمـ الثبلثة لتبلميذ المجموعة التجريبية وتنمية  -
 الجانب المعرفي واألدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدييـ.
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 أٍنٔ٘ البشح:

البحث الحالي استجابة لمتوجيات الحديثة التي تركز عمى تنمية ميارات التفكير  يعد -
 فوؽ المعرفي.

يقدـ البحث الحالي نموذًجا تدريسًيا حديثًا, يضيؼ إلى مجاؿ تعميـ الدراسات  -
 االجتماعية بعًدا جديًدا, يمكف لمعممي ىذه المادة االسترشاد بو في التدريس.

يقيس ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ مقنًنا ا يوفر البحث الحالي اختبارً  -
 المرحمة اإلعدادية.

يفيد واضعي مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في إعادة صياغة  -
الوحدات الدراسية ليذه المادة بشكؿ يتبع مراحؿ نموذج وودز, وأف تتضمف ىذه 

قيس ميارات التفكير فوؽ المعرفي الوحدات وما تشممو مف دروس أسئمة تقويمية, ت
 لدى التبلميذ.

قد يفتح البحث الحالي آفاًقا جديدة أماـ الباحثيف في مجاؿ تعميـ الدراسات  -
 االجتماعية الستخداـ ىذا النموذج في تنمية جوانب تعمـ أخرى.

يتيح الفرصة أماـ التبلميذ لمتعبير عف آرائيـ, وتحمؿ المسئولية مع زمبلئيـ,  -
 زيادة قدرتيـ عمى التفكير فوؽ المعرفي. وبالتالي 

يفيد في تحديد أنماط تعمـ التبلميذ, وبالتالي تقديـ معالجات تدريسية ونماذج تقابؿ  -
ىذه األنماط؛ بما يضمف مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف, وتحقيؽ أكبر عائد 

 تعميمي. 
ميذ, مما يمكف مف زيادة تزويد المختصيف التربوييف بمعمومات عف أنماط تعمـ التبل -

 االىتماـ بيذه األنماط, ومساعدة التمميذ عمى توجيو تعممو ذاتًيا .
مساعدة معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية عمى تعرؼ أنماط تعمـ  -

تبلميذىـ؛ مما يساعدىـ عمى اختيار محتوى تعميمي واستراتيجيات تدريسية تناسب 
غة أىداؼ سموكية تبلئـ ىذه األنماط, والسعي لتحقيقيا ىذه األنماط لمتعمـ, وصيا

 لدييـ. 
توجيو نظر معممي الدراسات االجتماعية إلى استخداـ أدوات مقننة لتصنيؼ تبلميذىـ  -

 وفًقا ألنماط تعمميـ. 
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 سدّد البشح: 

 اقتصس البشح احلالٕ علٙ: 

تقسيميـ إلى عينة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بمحافظة الدقيمية, تـ  -
( تمميذًا وتمميذة بمدرسة بدواي  25مجموعتيف, إحداىما تجريبية, وعددىـ )

( تمميًذا وتمميذة  25اإلعدادية المشتركة, والمجموعة األخرى ضابطة وعددىـ )
 بمدرسة كفر بدواي اإلعدادية المشتركة.

معرفة ال -مستويات الجانب المعرفي لمتفكير فوؽ المعرفي ) المعرفة التقريرية -
 المعرفة الشرطية(.  -اإلجرائية

 التقويـ(.  -المراقبة -ميارات الجانب األدائي لمتفكير فوؽ المعرفي ) التخطيط -
 أدّات البشح ّمْادِ:

 أدّات البشح: - أ
 استبانة ميارات التفكير فوؽ المعرفي.               ) إعداد الباحثة( -
 ) إعداد الباحثة(   مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي.              -
 اختبار تورانس ألنماط التعمـ.                      ) إعداد تورانس وزمبلؤه( -
 االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي.  ) إعداد الباحثة(  -
 االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي.  ) إعداد الباحثة(  -

 مْاد البشح: - ب
 دليؿ المعمـ.  -
 نشاط التمميذ.كراسة  -

 ميَر البشح: 

اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي؛ لتحديد أثر استخداـ نموذج " وودز" في تنمية ميارات 
التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي؛ حيث اعتمدت الباحثة عمى تصميـ 

تصميـ شبو التجريبي المجموعتيف المتكافئتيف: التجريبية والضابطة, والشكؿ اآلتي يوضح ال
 لمبحث: 
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 ( التصميـ شبو التجريبي لمبحث5شكؿ ) 

 مصطلشات البشح: 

 Woods Modelنموذج وودز  
( بأنو : استراتيجية تدريسية تتضمف ثبلث مراحؿ    .Woods,     , pعًرفو وودز ) 

متتابعة , ىي: التنبؤ, والمبلحظة, والتفسير, تنفذ مف قبؿ المتعمميف ضمف مجموعات 
 صغيرة, وبإرشاد وتوجيو مف المعمـ. 

وتعرفو الباحثة إجرائًيًا بأنو: نموذج تدريسي يتضمف ثبلث مراحؿ, ىي: التنبؤ, والمبلحظة, 
يساعد معمـ الدراسات االجتماعية تبلميذه عمى جمع المعمومات, وتنظيميا, والتفسير؛ حيث 

والتنبؤ منيا بنتائج معينة, ثـ تنفيذ مياـ التعمـ؛ لمتحقؽ مف صحة ىذه التنبؤات, وتسجيؿ 
 والحكـ عمى دقتيا. إلييا, التوصؿ التي تـ النتائج تفسيرالمبلحظات العممية, ثـ 

 Metacognitive Thinking Skillsمَازات التفهري فْم املعسيف  
( ميارات التفكير فوؽ المعرفي بأنيا: القدرة عمى صياغة 20, ص 5552عّرؼ زيتوف ) 

خطة معينة, ومراجعتيا, ومراقبة تنفيذىا, وتحديد األخطاء ومعالجتيا, ومتابعة العمؿ قبؿ 
 وفي أثناء وبعد إنجازه, ثـ تقويـ عمميات التفكير.

تمميذ الصؼ األوؿ  معرفةت التفكير فوؽ المعرفي إجرائًيا بأنيا: وتعرؼ الباحثة ميارا
اإلعدادي بما يدور بذىنو مف عمميات معرفية أو ذىنية, تبدأ بعممية التخطيط ألداء الميمة 

 

االختباااااااافي ا     اااااااا  -1

  هااافياث ا تر فااا   اااى  

 ا      .
االختباااااااااافي ا  ا اااااااااا  -2

  هااافياث ا تر فااا   اااى  

 ا      .

  ا ضفبطتا  ج ىعت 

 بف ط يقت ا   تف ةتديس 

 ا  ج ىعت ا تج يبفت 

 بفستخدام ن ىذج وو زتديس 

 التطبيق البعدي التطبيق  القبلي

 

االختبااااافي ا     ااااا  -1

  هفياث ا تر ف   ى  

 ا      .
االختبااااااافي ا  ا ااااااا  -2

  هفياث ا تر ف   ى  

 ا      .
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المكمؼ بيا, ثـ مراقبتو التنفيذ, وتعديؿ ىذه العمميات في أثناء العمؿ؛ وذلؾ إلتماـ ىذه 
والتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المطموبة؛ مف خبلؿ تقييـ فاعمية الميمة في االتجاه الصحيح, 

 ىذه العمميات.

 Learning Styleمنط التعله  
( نمط التعمـ لدى الفرد بأنو: الطريقة التي يتبناه 29, ص 5555عّرؼ  أبو حطب وصادؽ )

 في التعامؿ مع المعمومات أثناء عممية تعممو أو البحث عف ىذه المعمومات.
 

ائيًا بأنو : األسموب الذي يفضمو تمميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في معالجة ويعرؼ إجر 
مف  -المعمومات والبيانات الجغرافية والتاريخية المتضمنة بوحدتي )المناخ والنبات الطبيعي

( وترميزىا  وتخزينيا واسترجاعيا ,  روائع حضارتنا " مظاىر الحضارة المصرية القديمة
 ة التي يحصؿ عمييا التمميذ في مقياس أنماط التعمـ لتورانس. ويحدد نمط التعمـ بالدرج

 اإلطاز اليظسٖ للبشح: 

 Woods Model  منْذز ّّدش   

 يمارسيا التي اإلجراءات مف مجموعة( نموذج وودز بأنو: 7, ص 5555تعّرؼ الدايني ) 
 المبلحظة،و  التنبؤ، ( متسمسمة عقمية عمميات ثبلث وفؽ الخطط التدريسية، إعداد في المعمـ

 في الطبلب، مف قبؿ تنفيذىا عمى واإلشراؼ نموذجو، في وودز حددىا ،كما)والتفسير
 المحددة. األىداؼ لبموغ الصؼ؛ داخؿ متعاونة مجموعات

 المعمـ فيو يقوـ البنائية، النظرية عمى قائـ نموذج ( بأنو:552, ص 5552ويعرفو العنزي ) 
 متسمسمة, عقمية عمميات لثبلث وفقا تخطيطو لدروسو وتنظيميا  عند تعميمية مواقؼ بإعداد
 .محددة أىداؼ إلى لموصوؿ جماعًيا؛ التبلميذ ينفذىا ،)التنبؤ, والمبلحظة, والتفسير( ىي: 

( مف تعريؼ إجرائي لنموذج وودز؛ 557, ص 5557وقد اتفؽ معو في ذلؾ ما قدمو حسف )
ظيـ الموقؼ التعميمي, الذي يقـو عميو المدرس حيث عرفو بأنو: نموذج تعميمي يقـو عمى تن
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عند إعداد الخطة التدريسية, وفؽ عمميات عقمية ثبلث : التنبؤ, والمبلحظة, والتفسير, والتي 
 أشرؼ عمى تنفيذىا الطبلب.  
 :ىي وودز، لنموذج مراحؿ ثبلث( 520, 5772وقد حدد الخميمي وآخروف ) 

 املسسل٘ األّىل: التيبؤ

 بناء وذلؾ يحدث، بما والتنبؤ لمدراسة، الخاضعة الظاىرة وصؼ التبلميذ مف يطمب وفييا
 العمؿ في تبلميذ أربعة أو ثبلثة كؿ يتشارؾ وفييا عنيا، سابقة معرفة مف لدييـ ما عمى

 األشياء. حدوث توقع عمى القدرة أي ,متعاوف كفريؽ
 ( أىـ خطوات مرحمة التنبؤ في اآلتي: 22, ص 5555وقد حدد سعادة )

 جمع المعمومات والبيانات حوؿ موضوع ما, مع ربطو بالخبرات السابقة. -
 تحميؿ البيانات والمعمومات وتصنيفيا.  -
 التنبؤ بالنتائج المتوقعة مف المعمومات التي تـ جمعيا وتحميميا وتصنيفيا.  -
 تطبيؽ خطوات ميارة التنبؤ بدقة.  -
الحكـ عمى فعالية األعماؿ التي تـ تطبيؽ ميارة التنبؤ؛ مف خبلؿ ثبلثة أسئمة  -

ميمة, ىي: ما الذي تـ فعمو حتى اآلف؟ وما الذي لـ يتـ إنجازه بعد؟ وما الذي 
 يمكف فعمو مع األشياء المتبقية بطرؽ جديدة ؟ 

 املسسل٘ الجاىٔ٘: املالسظ٘

 كانت فإذا التنبؤات، صحة مف لمتحقؽ لتجارب؛ا تنفيذ المجموعات مف يطمب المرحمة ىذهفي 
أما إذا كانت التوقعات  السابقة، بمعرفتيـ التبلميذ ثقة التنبؤات، تعززت مع متفقة النتائج

فينبغي عمييـ الرجوع إلى ما تنص عميو النظريات تتعارض مع الفيـ السابؽ غير السميـ, 
 العممية المعاصرة. 

إلى أف المبلحظة لكي تؤدى بشكؿ عممي دقيؽ ال بد أف ( 29, 5552وىنا أشار زيتوف ) 
تكوف موضوعية ومضبوطة ودقيقة, وأف تسجؿ في أسرع وقت عقب صدور المبلحظة 

 المباشرة.
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 املسسل٘ الجالج٘: التفطري

 األفكار ضوء في إلييا توصمت التي النتائج تفسير مجموعة كؿ مف في ىذه المرحمة يطمب
 العممية، النظريات مع المتفؽ السميـ الفيـ إلى ينقؿ المعمـ التبلميذحيث  لمتبلميذ، السابقة
 لدى الطبلب. لممفاىيـ النيائي التقويـ يتـ وعميو

فالمتعمـ وفًقًا لنموذج وودز يسير تبًعًا لبلتجاه الصحيح, وذلؾ مف خبلؿ ربطو لمعموماتو 
والتصورات التي قد تكوف غير وخبراتو السابقة بمعموماتو الحالية, مع التركيز عمى المفاىيـ 

صحيحة لديو, فيسعى جاىًدًا لتصحيحيا, وبالتالي يصبح تعممو ذا معنى, قائـ عؿ الفيـ 
 الصحيح. 

(, وأميف, 225, 5555فيذا النموذج إًذا يتمتع بعدد مف الميزات, حدد بعضيا الخوالدة )
 ( في اآلتي: 92, 5557ومصطفى ) 

لدى الطبلب عندما يواجيوف الظاىرات الجديدة؛  يوفر ىذا النموذج متعة االستكشاؼ -
 حيث يبلحظوف الظاىرة, ويستقصوف حوليا, ويوسعوف معارفيـ وقدراتيـ.

 يوفر جو تعميمي يساعد التبلميذ عمى فيـ المادة التعميمية.  -
 يربط المقررات الدراسية بواقع الحياة ومشكبلتيا.  -
 اإلبداع لدى التبلميذ.يربط الجوانب النظرية بالعممية, وينمي جوانب  -
 يقدـ خبرات محسوسة لمتبلميذ, تساعدىـ عمى اكتشاؼ المعارؼ الجديدة بأنفسيـ.  -
يؤكد عمى الدور النشط لمتبلميذ في عممية التعمـ؛ مف خبلؿ تنفيذ األنشطة ضمف  -

 فرؽ ومجموعات عمؿ. 
 ينمي التحصيؿ الدراسي لدى التبلميذ.  -

الخطوات التدريسية التي ينبغي عمى المعمـ اتباعيا  وقد أوضح وودز وفؽ ىذا النموذج بعض
 عند استخدامو في التدريس, وىي:

 ( تبلميذ.2-2تقسيـ التبلميذ إلى مجموعات متعاونة, ما بيف ) -
 .التبلميذ وبيئة الحالي، بالدرس وربطو السابؽ، الدرس عف ممخص إعطاء -
 .الدرس موضوع لتوضيح البلزمة؛ واألجيزة واألدوات المواد تييئة -
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 .درس كؿ في مجموعة لكؿ عمؿ ورقة تقديـ -
 التفاعؿ. محور يمثؿ الذي التعميمي اإلجراء أو الموقؼ، تحديد -
 واألفكار المطروحة.  المفاىيـ حوؿ مجموعة بكؿ الخاص التنبؤ تسجيؿ -
التنبؤات,  صحة مف لمتحقؽ بيا؛ يتعمؽ ما وكؿ المدروسة، لمظاىرة التبلميذ مبلحظة -

 .الرسـ أو التجريب مف خبلؿ المباشرة؛ بالخبرات توقعاتيـ ربط ثـ ومف
 العممي التفسير إلى لموصوؿ المناقشة وقيادةتقديـ المعمـ لمتوجييات واإلرشادات,  -

)الدوسري,  وتنبؤاتيـ. بيف مبلحظاتيـ، المقارنات إجراء عمى ومساعدتيـ السميـ،
5552 ,9) 

الجماعي التعاوني, الذي يسمح بإجراء  فنموذج وودز ىو نموذج بنائي, يقوـ عمى العمؿ
المناقشات والموازنات والتفسيرات؛ مما بدوره ينعكس إيجابًيا عمى فيـ المتعمـ لممعمومة بشكؿ 
صحيح وعممي, كما يصبح خبللو المعمـ أحد مصادر التعمـ لتبلميذه, وليس المصدر 

خبلؿ ىذا النموذج بدور األساسي لمبيانات والمعمومات التي يستقونيا, حيث يقـو المعمـ 
الموجو والمرشد لتبلميذه لموصوؿ إلى إجابات عممية مف خبلؿ عممية التنبؤ, والمبلحظة, 

 والتفسير.
ذا كاف ىذا ىو دور المعمـ في نموذج وودز التدريسي, فمعؿ ذلؾ ينعكس بشكؿ جيد عمى  وا 

اىتمامو ىو حفظ المعمومة التمميذ؛ حيث ينقؿ التمميذ مف دور المتعمـ السمبي, الذي غاية 
واسترجاعيا, إلى دور المتعمـ النشط الواعي المستقصي لممعمومات, كما يكوف ىذا التمميذ 
حداث اتزاف  فرًدا اجتماعًيا؛ مف خبلؿ ما يجريو مع زمبلئو ومعممو مف محادثات ومناقشات, وا 

  .معرفي بيف ما لديو مف معمومات سابقة وما يكتسبو مف معارؼ جديدة

  Metacognitive Thinking Skillsازات التفهري فْم املعسيف مَ
(  أف التفكير فوؽ المعرفي ىو تفكير الفرد في تفكيره,       ,Fisherيؤكد فيشر )

وتحديد المشكبلت , وماذا تعمـ ,وتتضمف معرفتو بنفسو مف خبلؿ تحديد ماذا يعرؼ
 وعناصرىا, وما يستطيع عممو لتحسيف تعممو وتحصيمو. 
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" ميارات ما وراء المعرفة بأنيا: فيـ األفراد لعممياتيـ Sternbergا عرؼ ستيرنبرج " كم
المعرفية, وتحكميـ فييا, وىي عبارة عف عمميات تحكـ عميا, وظيفتيا: التخطيط, والمراقبة, 
دارة ميارات التفكير  والتقييـ ألداء الفرد في حؿ المشكمة, وميارات تنفيذية, ميمتيا: توجيو وا 

ختمفة العاممة في حؿ المشكمة كأحد مكونات األداء الذكي أو معالجة المعمومات.  ) الم
Sternberg,     ,    ) 

( أف التفكير فوؽ المعرفي يعني القدرة عمى صياغة خطة 20,  5552وقد ذكر زيتوف ) 
ي معينة, ومراجعتيا, ومراقبة تنفيذىا, وتحديد األخطاء ومعالجتيا, ومتابعة العمؿ قبؿ وف

 أثناء وبعد إنجازه, ثـ تقويـ عمميات التفكير.
أي أف التفكير فوؽ المعرفي يتمثؿ في معرفة الفرد ووعيو بتفكيره, ثـ تبدأ بعد ذلؾ عمميات 
التنظيـ, والتقويـ, والمراقبة, فيناؾ مفاىيـ معينة ارتبطت بيذا التفكير وراء المعرفي, مثؿ : 

ناقشة, وما وراء االنفعاالت. )الجابري, والعامري, مفاىيـ ما وراء التحميؿ, وما وراء الم
5552) 

( مف تعريؼ ىذا النوع 229, 5555وقد اتفؽ ىذا التعريؼ مع ما قدمو أبو جادو ونوفؿ ) 
مف التفكير عمى أنو: معرفة الطالب ووعيو لما يدور في ذىنو مف عمميات معرفية أو ذىنية 

بة التنفيذ, وتعديؿ ىذه العمميات في أثناء العمؿ تبدأ بعممية التخطيط ألداء الميمة, ثـ مراق
والتنفيذ؛ وذلؾ إلتماـ ىذه الميمة في االتجاه الصحيح المرغوب فيو, ولمتأكد مف تحقيؽ 

 األىداؼ المرغوبة ال بد مف تقييـ فاعمية العمميات التي قاـ بيا المتعمـ. 
 متقدمة، عقمية راتميا( ميارات التفكير وراء المعرفي بأنيا: 09, 5559وقد عّرؼ جرواف )

 راتالقد واستخداـ المشكمة، لحؿ الموجية العاممة التفكير نشاطات جميع توجيو بميمة تقوـ
 ثبلث إلى وتصنؼ , التفكير ميمة متطمبات مواجية في بفاعمية لمفرد المعرفية الموارد أو

 والضبط, والتقويـ., التخطيط :ىي رئيسة،فئات 
 وقد صنؼ ىذه الميارات الرئيسة الثبلث إلى عدد مف الميارات الفرعية, كاآلتي: 
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 أّاًل: مَازٗ التخطٔط

 وتشتمؿ عمى الميارات الفرعية اآلتية: 
 تحديد ىدؼ أو مشكمة, وتحديد طبيعتيا.  -
 اختيار استراتيجية التنفيذ ومياراتو.  -
 ترتيب الخطوات والعمميات.  -
 تحديد العقبات واألخطاء المحتممة.  -
 تحديد أساليب مواجية الصعوبات واألخطاء.  -
 التنبؤ بالنتائج المتوقعة.  -

ًٔا: مَازٗ الضبط ّالتشهه  ثاى

 وتشتمؿ عمى الميارات الفرعية اآلتية: 
 اإلبقاء عمى اليدؼ في بؤرة االىتماـ. -
 الحفاظ عمى تسمسؿ العمميات. -
 معرفة مدى تحقؽ ىدؼ فرعي.  -
 معرفة متى يجب االنتقاؿ إلى العممية التالية.  -
 اكتشاؼ العقبات واألخطاء.  -
 معرفة كيفية التغمب عمى العقبات واألخطاء.  -

 ثالًجا: مَازٗ التكٔٔه

 وتشتمؿ عمى الميارات الفرعية اآلتية: 
 تحقؽ األىداؼ. مدى تقييـ -
 .وكفايتيا النتائج دقة عمى الحكـ -
 المستخدمة.  األساليب مبلءمة مدى تقييـ -
 والعقبات. األخطاء تناوؿ كيفية تقييـ -
 وتنفيذىا. الخطة فاعمية تقييـ -
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 ,.Vlachopoulos, S(, وفبلتشوبولس    575, 5552كما اتفؽ كؿ مف عسر ) 
( عمى أف ميارات التفكير فوؽ المعرفي ىي قدرة الفرد عمى تخطيط ميمات   (  ,    

التعمـ, وتنفيذىا, ومراقبة تقدـ الفرد ومبلءمة أفعالو لتساير تمؾ الخطة, ومراجعة كٍؿ مف 
 الخطة والتنفيذ في عممية التعمـ. 

قمي, (  ما وراء المعرفة إلى ثبلثة أصناؼ مف السموؾ الع72, 5555وقد صنؼ عبيد ) 
 ىي: 
 معرفة الفرد عف عمميات فكره الشخصي, ومدى دقتو في وصؼ تفكيره.  -
 التحكـ والضبط الذاتي, ومتابعة الفرد لما يقـو بو عند انشغالو بعمؿ عقمي.  -
 معتقدات الفرد وحدسياتو الوجدانية, ومدى تأثير ىذه المعتقدات عمى تفكيره.  -

 
والفرعية لميارات التفكير فوؽ المعرفي أف ىذا نستنتج مف العرض السابؽ لمميارات الرئيسة 

النوع مف التفكير يركز عمى جعؿ المتعمـ يفكر بنفسو في حؿ موقؼ التعمـ الذي يعالجو, 
واالىتماـ بأفكاره الداخمية في حؿ مشكبلت التعمـ التي تواجيو, مف خبلؿ إلمامو بالصعوبات 

إلى التأمؿ الذاتي ألدائو والخطوات التي  والعقبات التي تواجيو في فيـ الموضوعات, باإلضافة
 يسير وفًقا ليا في أثناء التعمـ , وفي ذلؾ إعداد وتأىيؿ فكري لممتعمـ. 

( أف المفكر ما وراء المعرفي يكوف لديو وعًيًا تاًمًا 22, 5557وىنا توضح أبو الغيط ) 
بميمتو, يحدد ىدفو, وخطوات تحقيقو, فيمتـز بالخطة التي يضعيا لمحؿ, مع وجود مرونة في 
أثناء التنفيذ, ويتأمؿ فيما يفكر ويعمؿ, ويراقب ما يفعؿ, ويتأمؿ في تفكير اآلخريف, ويتروى 

 خاذ قراراتو, وييتـ بالتعرؼ عمى نقاط الضعؼ في أدائو ويعالجيا. في ات
( أنيا 5557, 5552وعف أىمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي فقد أوضحت السعدي ) 

 ميارات ميمة؛ لكونيا: 
 تعزز عممية التعمـ, واالستمتاع بيا.  -
 تساعد في كيفية التعامؿ مع المعمومات, وتوظيفيا بفاعمية.  -
 ي زيادة دافعية ونشاط الطبلب. تساعد ف -
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ثارة تفكيرىـ.  -  اإللماـ بأىمية العمؿ الجماعي بيف الطبلب, وا 
( إلى ىذه األىمية أف ميارات التفكير فوؽ 22, 25, 5552كما أضافت محمد ) 

 المعرفي تحقؽ العديد مف المزايا التربوية, منيا أنيا تساعد عمى: 
 التعمـ. تنمية التفكير, والوعي الذاتي, وتقييـ -
 تنمية التحصيؿ, واالتجاه نحو المادة.  -
 مراقبة الذات في أثناء عممية التعمـ بصفة مستمرة.  -
 التخطيط, والتنظيـ لكؿ خطوة مف خطوات التعمـ.  -
 تعديؿ األخطاء, ومراجعتيا, وتحويميا لموجية الصحيحة.  -

د أشار كؿ مف عبد وىناؾ طرؽ متعددة لتطوير ميارات التفكير فوؽ المعرفي وتنميتيا , فق
( إلى أف بعض الطرؽ   ,     ,Leather(, وليزر )  27, 5552العزيز ) 

واالستراتيجيات التي يمكف استخداميا لتنمية التفكير وراء المعرفي, منيا: ماذا أعرؼ؟؛ حيث 
يستخدـ المتعمـ معرفتو السابقة في الفيـ حسب البناء المعرفي لديو, وماذا ال أعرؼ؟ , 

عف عممية التفكير بصوت عاٍؿ؛ حيث يكتسب المتعمـ مفردات, يوظفيا في عممية والتحدث 
التفكير, واالحتفاظ بصحيفة التفكير, حيث يستخدـ المتعمـ دفتًرا يسجؿ بو مبلحظاتو حوؿ 
إدراكاتو الغامضة؛ حيث يبدأ بوضع البدائؿ لحؿ المشكمة التي تواجيو, كما توجد استراتيجية 

يمتمؾ المتعمـ قدرة المبلحظة حوؿ مدى تحقيؽ أىدافو بشكؿ ذاتي,  التقييـ الذاتي؛ حيث
 وبالتالي تحدث عممية تنشيط واستثارة لمتفكير.

يتضح مما سبؽ أف لكؿ مف المعمـ والمتعمـ دورًا ميًما في تنمية ميارات التفكير فوؽ 
فتيـ مثؿ: المعرفي, فبالنسبة لممعمـ يتضح دوره في طرحو أسئمة تنمي إحساس تبلميذه بمعر 

ماذا أعرؼ عف؟ وماذا أحتاج أف أبحث عف؟ وما الذي استنتجوه مف الموضوع؟, باإلضافة 
إلى اختياره أنشطة تساعدىـ عمى تحقيؽ اليدؼ مف ميمة التعمـ, واستخداـ استراتيجيات 

 حديثة تنمي ميارات التفكير فوؽ المعرفي, وتقديـ التغذية الراجعة لمتبلميذ. 
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يذ  فمو دور ميـ في تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لديو؛ مف خبلؿ وعيو وبالنسبة  لمتمم
بأىداؼ النشاط والتأمؿ والمراقبة قبؿ وفي أثناء وبعد تنفيذ النشاط, وتنظيـ المعرفة القبمية 
المرتبطة بموضوع تعممو, واتباع خطة منظمة ومرتبة لمعمؿ, يقـو بتنظيـ خطواتيا, بؿ ويقـو 

 يا أيضًا.بتقييـ فاعميت
وقد استفادت الباحثة مف ىذه األساليب واالستراتيجيات في توظيفيا داخؿ إجراءات نموذج 
وودز وخطواتو المستخدمة بالبحث الحالي, فقد حرصت عمى أف يكوف لكؿ تمميذ سجؿ 

 لمدرس, يدّوف بو ما يعرفو, وما ال يعرفو عف مفاىيـ الدرس, وما يريد أف يتعممو.

 Learning Stylesأمناط التعله  
 ,Keefeلقد ورد مفيـو أنماط التعمـ في األدب التربوي بعدة تعريفات, ومنيا تعريؼ كييؼ ) 

( بأنيا: مجموعة الخصائص السموكية والمعرفية والنفسية, التي تمثؿ مؤشرات ثابتة     
) في:  نسبًيا في كيفية إدراؾ المتعمـ لمبيئة التعميمية, وتفاعمو معيا, واستجابتو ليا.

 (02, 5552الحويجي, 
( بأنيا: األسموب الذي يفضمو المتعمـ 220, ص 5555كما عرفيا رواشدة وآخروف ) 

ويستخدمو دوف غيره مف األساليب في دراستو, وبو تتـ معالجة المعمومات, وتخزينيا, 
 وترميزىا, واسترجاعيا. 

يا في معالجة ما يكتسبو مف وفي ضوء ذلؾ فنمط تعمـ الفرد ىو الطريقة التي يعتاد استخدام
 معمومات, كما أف الفرد يمكنو أف يستخدـ نمط أو أكثر في أثناء تعممو. 

( في أف نمط التعمـ ىو طريقة 2, ص 5552ويتفؽ معيـ في ذلؾ ما أشار إليو الضمور ) 
الفرد الطبيعية في معالجة المعمومات الجديدة واسترجاعيا, والميارات التي تستمر بصرؼ 

 عف طرؽ التعميـ أو المحتوى.  النظر
فمكؿ فرد حقو في الحصوؿ عمى تعمـ أفضؿ وفًقا لمطريقة التي يستطيع التعمـ بيا, فمكؿ 
متعمـ طريقتو في الحصوؿ عمى المعرفة وتنظيميا, فيناؾ مف يمجأ إلى تمخيص الموضوع 

اٍؿ؛ الذي يدرسو؛ حتى يستطيع استيعابو وفيمو, وىناؾ آخر يدرس الموضوعات بصوت ع
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حتي يتمكف مف تخزيف المعمومات التي اكتسبيا, وىناؾ ثالث يستخدـ حاسة السمع قبؿ قراءة 
الكممات أو كتابتيا, وىنا تكمف القيمة التربوية في تفيـ المعمـ ألنماط تعمـ طبلبو, وبالتالي 
يختار مف استراتيجيات وطرؽ التدريس ووسائؿ ومواد التعمـ ما يساعد طبلبو عمى الفيـ 

االستيعاب وفًقا لنمط تعمـ كؿ منيـ, وذلؾ بما يضمف نجاح التواصؿ مع الطبلب, وتخطيط و 
 . ىذا التعمـدروس تبلئـ نمط تعمميـ؛ مما يزيد مف فاعمية 

وعف تصنيؼ ىذه األنماط التي توضح طرؽ معالجة الفرد لمعموماتو, فقد جاءت عدة 
(, والذي  صنؼ أنماط      ,Kolbتصنيفات ونماذج مقسمة ليا, ومنيا نمط كولب ) 

 ف , ىما:يالتعمـ في ضوء بعديف رئيس
البعد األوؿ: إدراؾ المعمومات, والذي يبدأ مف الخبرات الحسية, وينتيي بالمفاىيـ  -

 المجردة. 
البعد الثاني: تجييز المعمومات, ويبدأ مف المبلحظة التأممية, وينتيي بالتجريب  -

 الفعاؿ. 
 تعمـ يتـ وفؽ أربع مراحؿ متتالية, ىي: وقد أشار النموذج إلى أف ال

 الخبرات الحسية. -
 المبلحظة التأممية. -
 المفاىيـ المجردة. -
 التجريب الفعاؿ. -

وفي ضوء ىذه المراحؿ يتحدد نمط تعمـ الفرد مف خبلؿ درجتو في مرحمتيف مف المراحؿ 
 األربع, فتتحدد األنماط كاآلتي: 

: حيث يتصؼ الطبلب وفؽ ىذا النمط بالقدرة عمى حؿ المشكبلت التي يالنمط التقارب -
 تتطمب إجابة واحدة. 

النمط  التباعدي: ويتصؼ الطبلب وفؽ ىذا النمط بالقدرة عمى استخداـ الخبرات  -
 الحسية والمبلحظة التأممية. 

النمط االستيعابي: يتصؼ الطبلب وفؽ ىذا النمط بقدرتيـ عمى استخداـ المفاىيـ  -
 مجردة والمبلحظة التأممية, وال ييتموف بالتطبيؽ العممي لؤلفكار. ال
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النمط التكيفي: ويتصؼ الطبلب وفؽ ىذا النمط بقدرتيـ عمى استخداـ الخبرات  -
 (07, 5555الحسية والتجريب الفعاؿ.  )قطامي؛ وقطامي, 

 أنماط التعمـ إلى أربعة أنماط , ىي: (      ,Herrmannكما يصنؼ ىيرماف ) 
: ويتسـ أصحابو ببعص الخصائص والمؤشرات, منيا: أنيـ يتعمموف نمط التفاعميال -

بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ التعاوف مع اآلخريف, كما أنيـ يستخدموف العبلقات واإلشارات 
لتمثيؿ األفكار وفيميا, ويتعامموف مع الروح بشكؿ منفصؿ عف الجسد, كما أنيـ 

ميارات تحدث لفظية جيدة, يعبروف عف مشاعرىـ وآرائيـ وأفكارىـ, كما أنيـ لدييـ 
 كما يتواصموف بوضوح مع الكممات المكتوبة. 

: ويتصفوف بأنيـ يتعامموف مع األشياء واألفكار واحدة تمو األخرى الينط اإلدساٜٕ -
بشكؿ مرتب, كما يرتبوف األشياء والعناصر في عبلقات مترابطة منطقًيا, ييتموف 

والمعاني لتحقيؽ نياية مرغوبة قبؿ  بأجزاء الفكرة أو الموضوع, ويحددوف األساليب
البدء في التنفيذ, ويميموف إلى التعامؿ مع األفكار الثابتة والتقميدية, ويتجنبوف 

 المخاطرة. 
يتصفوف بأنيـ قادروف عمى الخروج باستنتاجات مف معمومات  :الينط الداخلٕ -

موف بأمور سابقة, ويحبوف العمؿ مع الحقائؽ, وييتموف باألمور الواقعية, وال ييت
المستقبؿ, قادروف عمى تجزئة األفكار, ويحكموف عمى مدى معقولية األفكار, 

 ويفيموف ويطبقوف المعارؼ والمعمومات.
: يتصفوف بأنيـ يبتكروف أفكارًا وطرًقا جديدة, فيستطيعوف مواجية الينط اخلازدٕ

يء المشكبلت وحميا بطرؽ جديدة, ويجّمعوف العناصر واألجزاء المنفصمة في ش
جديد, ويستكشفوف المعمومات بأنفسيـ, ويبادروف بعمؿ األشياء. )في: أحمد , 

5557  ,022 ) 
 كما صنؼ تورانس وزمبلؤه أنماط التعمـ إلى ثبلثة أنماط, ىي:

ىو ما يفضمو المتعمـ في القياـ باالستكشاؼ واإلبداع؛ مف خبلؿ استخداـ  الينط األميً:
نتاج األفكا  ر بطريقة حدسية لحؿ المشكبلت. العبلقات المكانية, وا 
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: ىو الذي يفضمو المتعمـ في األعماؿ المنظمة المخططة؛ مف خبلؿ تذكر الينط األٓطس
 المعمومات بطريقة لفظية, وترتيب األفكار في صورة خطية 

: وىو ما يتساوى فيو استخداـ المتعمـ لمنمطيف األيمف واأليسر, وبالتالي تتكامؿ الينط املتهامل
 (55, 5552النمطيف لدى المتعمـ.  ) في: الضمور,  وظائؼ

ويعد تحديد نمط التعمـ والتفكير لدى المتعمـ مف األمور التربوية الميمة, فيذا يساعد عمى 
تعرؼ االستراتيجيات التدريسية التي تبلئـ نمط تعممو ومعالجتو لممعمومات, وبالتالي يساعده 
ذلؾ عمى استيعابيا وفيما بشكؿ أكثر دقة ووضوًحا, ويصنؼ األفراد وفًقا لنمط تعمميـ إلى 

 ثة أنماط , ولكؿ نمط وظائؼ وخصائص تميزه, وىذه األنماط  ىي: ثبل 
النمط األيمف: يتسـ ىذا النمط ببعض الوظائؼ, منيا: أف المتعمـ يفضؿ التعامؿ مع  -

المثيرات المصورة والمتحركة, واستخداـ الخياؿ في تذكر المعمومات, باإلضافة إلى 
 اإلبداع في حؿ المشكبلت, وفيـ الحقائؽ الجديدة. 

قة لفظية, حيث النمط األيسر: وأصحاب ىذا النمط يتعامموف مع المعمومات بطري -
يستخدموف التفكير المنطقي والتحميمي, ويميموف إلى النقد لما يسمعوف أو يقرأوف.  

 (595, 5552)أبو العينيف, 
في  ا( أف نمط التعمـ لدى الفرد ىو طريقة يتبناى29, 5555ويرى أبو حطب وصادؽ )

 ت.   التعامؿ مع المعمومات في أثناء عممية تعممو أو البحث عف ىذه المعموما
ونظًرا ألىمية ىذا البعد , فقد استيدفت بعض الدراسات بحث عبلقتو ببعض المتغيرات, مثؿ: 

(, والتي استيدفت      ,Robert& Dyerالتحصيؿ الدراسي؛ كدراسة روبرت ودير ) 
تعرؼ أثر نمط  التعمـ المعرفي باستخداـ نموذج جريجورؾ في التحصيؿ الدراسي واتجاىاتيـ 

مادة األحياء لدى عينة مف طبلب جامعة فموريدا, وكشفت نتائج الدراسة عف  نحو التعمـ في
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف عينة الدراسة في النمط المعرفي, كذلؾ ال يوجد أثر لمنمط 

 المعرفي في اتجاىاتيـ نحو التعمـ.
طبلب جامعة  ( لتعرؼ العبلقة بيف أنماط التعمـ السائدة لدى5552وجاءت دراسة الضمور )

 جنوب األردف والتحصيؿ األكاديمي والفاعمية الذاتية األكاديمية لدييـ.



 .....................................ستخدام نموذج وودز في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير ا

- 025 - 

( لتعرؼ العبلقة بيف نمط التعمـ والتحصيؿ الدراسي في مادة 5555ودراسة رواشدة وآخريف )
الكيمياء لدى عينة مف طبلب الجامعة, حيث طبؽ عمييـ استبانة لتحديد نمط التعمـ لدييـ, 

أكثر أنماط التعمـ شيوًعا لدى الطبلب ىو النمط التفاعمي, يميو النمط وتوصؿ إلى أف 
الداخمي, ثـ اإلجرائي, ثـ النمط الخارجي, كما أف التحصيؿ في مادة الكيمياء يختمؼ باختبلؼ 

 نمط التعمـ لصالح النمط الداخمي. 
جيات التدريس وعف دراسة التفاعؿ بيف نمط تعمـ التبلميذ ومتغيرات أخرى كالتفكير واستراتي

(, والتي استيدفت تعرؼ عبلقة التفاعؿ بيف الخرائط الذىنية ونمط 5550جاءت دراسة طو ) 
التعمـ والتفكير لدى عينة مف طبلب المرحمة الثانوية في تنمية ميارات توليد المعمومات 
ى وتقييميا لدييـ مف خبلؿ مادة الكيمياء؛ حيث اعتمد الباحث عمى تصنيؼ أنماط التعمـ لد

المتكامؿ(, وقد أكدت  -األيسر -الطبلب وفًقًا لتصنيؼ تورانس وزمبلئو إلى النمط  ) األيمف
نتائج الدراسة عمى وجود أثر لنمط التعمـ والتفكير عمى تنمية ميارات توليد المعمومات 
وتقييميا لدى الطبلب, كذلؾ وجود أثر لتفاعؿ نمط التعمـ والتفكير لدى الطبلب والطريقة 

 سية المتبعة, وىي الخرائط الذىنية. التدري
ونظًرًا ألف المعرفة لدى ذوي أنماط التعمـ المختمفة عامؿ ميـ في مستوى تجييز المعمومات, 

( إلى أف المعرفة السابقة لدى المتعمـ تشكؿ أساًسا 220, 5555فينا يشير عبد النبي ) 
اوى بنائيـ المعرفي فإنيـ محورًيا في اكتساب المعرفة الجديدة, وأف األفراد عندما يتس

 يختمفوف إًذا في عمميات تجييز المعمومات ومعالجتيا لدييـ أي في نمط تعمميـ. 
( أف األسموب الذي يتخذه الفرد كأسموب مفضؿ لديو في معالجة 75, 5550ويرى عامر ) 

تي المعمومات وتجييزىا لو دور كبير في تفسير السموؾ اإلنساني, وفيـ األنشطة العقمية ال
 يمارسيا. 

نستخمص مف العرض السابؽ أف نمط  تعمـ الفرد يتعمؽ بطريقتو في التعامؿ مع المعمومات 
التي يبحث عنيا أو يقوـ بتجميعيا, وىذه المعرفة سواء كانت سابقة أو جديدة لدى الفرد يتـ 
 اكتسابيا واالحتفاظ بيا باستخداـ نماذج واستراتيجيات تدريسية مختمفة, تسعى جميعيا
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وجو نحو تحقيؽ نواتج تعمـ مرغوبة, ولعؿ في مقدمتيا تأتي ميارات التفكير فوؽ المعرفي, وتُ 
والتي ىي نتاج وعي الفرد بتفكيره, وعمميات معالجتو, وتجييزه لممعمومات, ومراقبتو لتعممو, 
ؾ بؿ وتقييـ فاعمية ىذه العمميات الذىنية التي قاـ بيا, مف ىنا جاء إحساس الباحثة بأف ىنا

عبلقة سوؼ تتضح مف خبلؿ نتائج البحث الحالي بيف تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي 
لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي باستخداـ نموذج وودز البنائي وبيف نمط  تعمـ ىؤالء 

 التبلميذ. 

 إدساٛات البشح:

لئلجابة عف أسئمة البحث الحالي واختبار صحة فروضو, قامت الباحثة ببعض اإلجراءات, 
 تعرضيا كاآلتي: 

أّاًل: لإلداب٘ عً الطؤال األّل للبشح احلالٕ, ّالرٖ ناٌ ىصُ: ما أمناط التعله اليت ٓتبعَا 

 اآلتٕ: تالمٔر الصف األّل اإلعدادٖ يف معاجل٘ ّختصًٓ املعلْمات لدَٓه؟ اتبعت الباسج٘
( تمميذًا بالصؼ األوؿ 25قامت الباحثة باختيار عينة البحث الحالي, والتي تمثمت في ) 

( تمميذة مف مدرسة 25اإلعدادي, تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف, األولى تجريبية وعددىا ) 
( تمميذة بمدرسة كفر بدواي 25بدواي اإلعدادية المشتركة, والثانية ضابطة, وعددىا ) 

المشتركة؛ حيث قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس تورانس  وزمبلئو عمى تبلميذ  اإلعدادية
( مجموعة مف 52)       (, والذي تكوف مف 5المجموعتيف التجريبية والضابطة  ) ممحؽ 

العبارات, وكؿ مجموعة عبارة عف عبارتيف, إحداىما تصؼ ذوي النمط األيمف والثانية تصؼ 
يصفاف ذوي النمط المتكامؿ, وقد أسفرت نتيجة التطبيؽ عف  ذوي النمط األيسر وكبلىما معاً 

توافر أنماط التعمـ الثبلثة ) األيمف, واأليسر, والمتكامؿ( بكبل المجموعتيف؛ حيث جاءت أعداد 
 التبلميذ وفًقا لؤلنماط الثبلثة في كؿ مجموعة كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي: 
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 لتجريبية والضابطة( أنماط تعمـ تبلميذ المجموعتيف ا 5جدوؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ توافًرا ألنماط التعمـ الثبلثة بيف تبلميذ كبل المجموعتيف 
التجريبية والضابطة, ولكف كانت الغمبة لمنمط األيمف بيف تبلميذ المجموعة التجريبية؛ حيث 

%( مف إجمالي عدد التبلميذ بالمجموعة, بينما 25بمغت نسبتيـ في المجموعة التجريبية ) 
%( مف 22النمط المتكامؿ بيف تبلميذ المجموعة الضابطة, حيث بمغت نسبتيـ ) ساد 

 إجمالي عدد التبلميذ بالمجموعة. 
وبناًء عمى ىذه النتيجة قامت الباحثة بتصنيؼ تبلميذ كؿ مجموعة إلى ثبلثة أصناؼ وفًقا 

 )أيمف, وأيسر, ومتكامؿ( .       لنمط تعمميـ
ًٔا: لإلداب٘ عً الطؤال الجاىٕ للبشح احلالٕ, ّالرٖ ناٌ ىصُ:  ما مطتْٚ أداٛ تالمٔر الصف  ثاى

 األّل اإلعدادٖ ملَازات التفهري فْم املعسيف؟ اتبعت الباسج٘ اخلطْات اآلتٔ٘: 

االطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة التي اىتمت بتحديد ميارات التفكير فوؽ  -5
المرحمة اإلعدادية في مجاؿ تعميـ الدراسات االجتماعية, وكذلؾ  المعرفي لدى تبلميذ

المجاالت الدراسية األخرى؛ وذلؾ لبلستفادة منيا في إعداد قائمة منضبطة بميارات 
التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية عينة البحث الحالي, وقد 

( ميارة فرعية, تندرج 22استطاعت الباحثة بناء قائمة بيذه الميارات, ضمت ) 

 المجموع عدد التبلميذ نمط التعمـ المجموعة
 25 55 أيمف تجريبية

 9 أيسر
 55 متكامؿ

 25 55 أيمف ضابطة
 2 أيسر

 52 متكامؿ
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( ميارات رئيسة لمتفكير فوؽ المعرفي, ىي ميارات: التخطيط, والمراقبة, 2تحت ) 
(؛ لتحديد 5(, وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف )ممحؽ 2والتقويـ.) ممحؽ 

مبلئمتيا لتبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, ومبلءمة كؿ ميارة فرعية لمميارة الرئيسة 
حتيا, كذلؾ الدقة العممية والصياغة المغوية السميمة لكؿ ميارة وتعريفيا التي تندرج ت

اإلجرائي, وبناء عمى توجييات المحكميف أجرت الباحثة التعديبلت المطموبة, والتي 
تمثمت في: إعادة الصياغة المغوية لبعض الميارات الفرعية, وتعديؿ التعريؼ 

ض الميارات أقؿ أىمية ومناسبة اإلجرائي لمتفكير فوؽ المعرفي, كما جاءت بع
 لتبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, وىي ميارات:

 معرفة متى يقدـ الحؿ لممشكمة المطروحة. -
 معرفة الطريقة المناسبة لحؿ المشكمة المطروحة. -
 االلتزاـ بالخطة الموضوعة ألداء الميمة. -
 استخداـ المعرفة السابقة في فيـ طبيعة الميمة المطموبة. -
 أىداؼ الميمة المطموبة والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا.الربط بيف  -
 تنظيـ الوقت إلى مراحؿ في أثناء تنفيذ الميمة المطموبة. -
 تقييـ فاعمية الخطة المتبعة  إلنجاز الميمة. -
 تبرير النتائج التي تـ التوصؿ إلييا لآلخريف بشكؿ واضح ودقيؽ. -
 ي أثناء تنفيذ الميمة.تقديـ طرؽ فعالة لمتغمب عمى العقبات التي تظير ف -

وبناء عميو قامت الباحثة بحذفيا, وبذلؾ أصبحت قائمة ميارات التفكير فوؽ المعرفي في  
 ( ميارة فرعية مف ميارات التفكير فوؽ المعرفي.20صورتيا النيائية مكونة مف )

بناء مقياس لتحديد مستوى ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ  -5
( تمميذًا بالصؼ األوؿ 25ي, حيث اختارت الباحثة عينة مكونة مف )اإلعداد

اإلعدادي, وأعدت الباحثة مقياسًا لميارات التفكير فوؽ المعرفي في ضوء القائمة 
ة في اإلجراء السابؽ لمبحث لميارات التفكير فوؽ المعرفي, وتضمف المقياس المعدّ 

لمتفكير فوؽ المعرفي, حيث ( عبارة كؿ منيا تصؼ إحدى الميارات الفرعية 25)
   قامت الباحثة بتوزيع عبارات المقياس عمى ميارات التفكير فوؽ المعرفي الثبلث 

 التقويـ(, وىذا ما يتضح مف الجدوؿ اآلتي: -المراقبة-)التخطيط
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 ( توزيع عبارات مقياس التفكير فوؽ المعرفي5جدوؿ ) 
 العدد رقـ العبارة الميارة
-52-55-55-52-55-7-0-2-5-5 التخطيط

57-25-25-22 
52 

-59-52-50-50-52-57-55-2-2-2 المراقبة
22-20-22 

52 

-25-52-52-55-52-59-52-55-9 التقويـ
29-22-27-25 

52 

 25 المجموع
  

وقد ُأعّد ىذا المقياس في ضوء االطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة التي أعدت 
قوائـ لميارات التفكير فوؽ المعرفي في مجاالت دراسية مختمفة, ثـ قامت الباحثة بعرض 
المقياس عمى مجموعة مف المحكميف متخصصي المناىج وطرؽ تدريس الدراسات 

(, وتـ  إجراء التعديبلت المطموبة, وأصبح 5حؽ االجتماعية وعمـ النفس التربوي ) مم
المقياس صالحًا لمتطبيؽ عمى تبلميذ العينة االستطبلعية, وقد طبقت ىذه الدراسة في 

 (2ـ. ) ممحؽ 5557/ 5552األسبوع األوؿ مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
عبارات المقياس وقد أعطت الباحثة تقديرًا كميًا لكؿ استجابة يسجميا التمميذ عمى 

 :تيكاآل
ذا اختار 2في العبارات الموجبة يأخذ )  "إذا اختار التمميذ االستجابة " دائماً  ( درجات, وا 

ذا اختار االستجابة " أحياناً 5" غالباً" يأخذ الدرجة )       االستجابة يأخذ الدرجة  "(, وا 
ؾ تصبح الدرجة الكمية " نادراً" يأخذ صفرًا, وبذل      (, أما إذا اختار االستجابة5)

 درجة.  555(= 2× 25لممقياس ) 
وفي ضوء ذلؾ قامت الباحثة بتصحيح أوراؽ التبلميذ , وجاءت النسب المئوية ألداء 

التبلميذ عمى الدرجة ) عدد % مف إجمالي 22التبلميذ عمى المقياس ضعيفة, فقد حصؿ 
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, والجدوؿ اآلتي ؼ جدًا مف درجات المقياس والتي تقابؿ التقدير ضعيؼ وضعيفأقؿ ( 22
 يوضح األوزاف النسبية لدرجات الطبلب عمى مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي.

 ( 2جدوؿ )
 األوزاف النسبية لدرجات الطبلب عمى مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي.

الدرجة  رقـ الطالب
/555 

الوزف 
 النسبي

الدرجة /  رقـ الطالب
555 

الوزف 
 النسبي

5 22 25% 52 02 22% 
5 22 22% 59 00 22% 
2 27 25% 52 27 25% 
2 20 29% 57 20 57% 
0 22 22% 55 92 25% 
2 25 22% 55 29 25% 
9 29 27% 55 27 25% 
2 29 27% 52 29 27% 
7 22 22% 52 22 25% 

55 25 20% 50 22 22% 
55 22 25% 52 20 29% 
55 27 25% 59 20 29% 
52 22 22% 52 22 22% 
52 22 22% 57 29 27% 
50 09 29% 25 05 25% 

وبالتالي جاءت نتيجة تطبيؽ مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي تؤكد ضعؼ مستوى 
ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي وضعؼ وعييـ بيذه 

 الميارات, وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث.
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لإلداب٘ عً الطؤال الجالح للبشح احلالٕ, ّالرٖ ناٌ ىصُ:  ما أثس اضتخداو منْذز ّّدش يف ثالجًا: 

الدزاضات  كسزتينٔ٘ مَازات التفهري فْم املعسيف لدٚ تالمٔر الصف األّل اإلعدادٖ يف م

 :االدتناعٔ٘؟, قامت الباسج٘ باخلطْات اآلتٔ٘
 تحديد عينة البحث:  -5

( 25تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي قواميا ) اختارت الباحثة عينة البحث مف 
( تمميذًا وتمميذة 25تمميذًا, وقسمتيـ لمجموعتيف, إحداىما تجريبية وعددىا ) 

بمدرسة بدواي اإلعدادية المشتركة, والمجموعة األخرى ضابطة وعددىا ) 
 ( تمميذًا وتمميذة بمدرسة كفر بدواي اإلعدادية المشتركة. 25

 لمتمثمة في: إعداد مواد البحث, وا -5
 دليؿ المعمـ.   - أ
 كراسة نشاط التمميذ.  - ب

 دلٔل املعله : - أ
قامت الباحثة باختيار وحدتيف مف مقرر الدراسات االجتماعية لمصؼ األوؿ اإلعدادي, وىما 

" (, مف روائع حضارتنا " مظاىر الحضارة المصرية القديمةوحدتا )  المناخ والنبات الطبيعي, 
مف البحث الحالي؛ حيث تضمنت الوحدتاف العديد مف المفاىيـ  والتي رأت مناسبتيما لمغرض

والمعمومات الجغرافية والتاريخية التي يمكف توظيفيا أثناء تنفيذ خطوات وعمميات نموذج 
وودز, وبما يساعد التمميذ عمى إجراء التنبؤات المختمفة لمظواىر الجغرافية, وتسجيؿ 

جراء  التفسيرات العممية لذلؾ, بما ينمي لديو المبلحظات عف سبب وكيفية حدوثيا, وا 
 مستويات عميا مف الميارات العقمية. 

ثـ قامت الباحثة بإعادة تنظيـ دروس الوحدتيف وفًقا لعمميات نموذج وودز ) التنبؤ, 
( دروس, ىي:  2والمبلحظة, والتفسير( , حيث بمغ عدد دروس الوحدة األولى في الجغرافيا )

المناخية, والنبات الطبيعي والحيواف البري, وتضمنت الوحدة الثالثة  عناصر المناخ, واألقاليـ
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بداعات مصرية ) الكتابة, األدب(, 2في التاريخ )  ( دروس, ىي: الحياة االجتماعية, وا 
 والحياة الثقافية والفكرية. 
 وقد اشتمؿ الدليؿ عمى:

 الفمسفة التي يقـو عمييا الدليؿ.  -
 الوحدتيف.األىداؼ العامة لتدريس  -
 الوحدتيف. دروساألىداؼ اإلجرائية ل -
 توجييات عامة لممعمـ بشأف تدريس الوحدتيف.  -
 التوزيع الزمني لموضوعات الوحدتيف.  -
 دروس الوحدتيف, وتتضمف  -

 األىداؼ اإلجرائية لمدرس 
  .خطة السير في الدرس 
 .التقويـ 
 .المصادر اإلضافية 

ثـ قامت الباحثة بعرض ىذه الدروس عمى مجموعة مف المحكميف تخصص  
(؛ لتحديد مدى صبلحية 5المناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ) ممحؽ 

الدروس لمغرض مف البحث, وتوافقيا مع عمميات نموذج وودز؛ بما ينمي ميارات 
 التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.

جريت التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكموف, والتي جاء معظميا متعمًقا بصياغة وقد أ
األىداؼ السموكية لبعض الدروس, وربطيا بشكؿ أكبر بميارات التفكير فوؽ المعرفي المحددة 
بالبحث الحالي, وأصبح دليؿ المعمـ في صورتو النيائية الصالحة لمتطبيؽ عمى عينة البحث 

( دروس, موزعة عمى وحدتي الدراسة, كما ألحؽ بو خطة زمنية يسترشد بيا  2مكوًنًا مف )
 (0المعمـ في تدريسو لياتيف الوحدتيف. ) ممحؽ 
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 نساض٘ ىشاط التلنٔر: - ب
راعت الباحثة التوافؽ بيف دروس دليؿ المعمـ واألنشطة والمياـ المتضمنة بكراسة نشاط 

مظاىرات, وتسجيؿ ىذه المبلحظات ؛ التمميذ لالتمميذ؛ بحيث تسمح ىذه األنشطة بمبلحظة 
 لمتحقؽ مف صحة التنبؤات التي توصؿ إلييا مف خبلؿ األنشطة, ومقارنتيا بمعموماتو السابقة 

 وقد تكونت كراسة نشاط التمميذ مف المكونات اآلتية: 
مقدمة توضح فكرة استخداـ نموذج وودز, وأىمية تنمية ميارات التفكير فوؽ  -

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية. المعرفي لدي 
 األنشطة ومياـ التعمـ . -
 أوراؽ عمؿ التبلميذ. -
مف التنبؤ ببعض الظاىرات أو األحداث المتضمنة  التمميذ بعض المواقؼ التي تمكف -

 بوحدتي الدراسة.
أدوات تدويف المبلحظات, واستخبلص النتائج إما في جداوؿ أو رسوـ بيانية وما إلى  -

 ذلؾ.
لنشاط عمى مجموعة مف المحكميف تخصص المناىج وطرؽ تدريس وتـ عرض كراسة ا

الدراسات االجتماعية؛ وذلؾ لمتأكد مف مبلءمة إجراءات التعمـ وخطواتو وفًقا لنموذج وودز, 
وسيولة تطبيقيا عمى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, وتمثمت التعديبلت التي اقترحوىا في 

ذ أنشطة التعمـ بالدرس الثاني بالوحدة األولى بمقرر اختصار بعض أوراؽ العمؿ المتعمقة بتنفي
 الجغرافيا.

وقامت الباحثة بإجراء ىذه التعديبلت عمى كراسة النشاط, وأصبحت في صورتيا النيائية 
 ( 2الصالحة لمتطبيؽ عمى عينة البحث. ) ممحؽ 

 إعداد أدّات البشح: -3
تمثمت أداتي البحث في اختبار معرفي واختبار أدائي لقياس ميارات التفكير فوؽ 

 المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. 
 أواًل: بناء االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي
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قامت الباحثة ببناء اختبار الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي يقيس 

التقريرية , وذلؾ  -الشرطية -المعرفة الثبلث لمتفكير فوؽ المعرفي: اإلجرائيةجوانب 
بعد اطبلعيا عمى عدد مف االختبارات المعرفية لميارات التفكير فوؽ المعرفي التي 
أعدتيا الدراسات السابقة في مجاالت دراسية مختمفة, وصيغ ىذا االختبار المعرفي 

عاة الدقة العممية ووضوح المعنى المغوي, مف نوع االختيار مف متعدد, مع مرا
شموليا لممستويات المعرفية المراد قياسيا, تساوي البدائؿ في الطوؿ قدر اإلمكاف؛ 

( بدائؿ, أ, ب, ت, وتـ 2( مفردة , يتبع كؿ سؤاؿ ) 25المفردات ) عدد  حيث بمغ
يوضح  توزيع اإلجابات الصحيحة عشوائًيا؛ لتقميؿ درجة التخميف, والجدوؿ اآلتي

توزيع مفردات االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي عمى جوانب المعرفة 
 الثبلثة:
 (مواصفات االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي2جدوؿ )

الوزف  العدد أرقاـ المفردات المستوى ـ
 النسبي

 -52 -55-2-2-2-2-5 -52-59 المعرفة التقريرية 5
52- 57- 52- 50-25 

52 22% 

 %25 7 57 -52-52 -52-55-55-7-0-5 المعرفة اإلجرائية 5
 %52 9 52-55-55-55-59-50-9 المعرفة الشرطية 2

 %555 25 المجموع
: لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف صدم االختباز

 متخصصي المناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية, وتمثمت التعديبلت في:    
 ( .2تعديؿ الصياغة المغوية لمسؤاؿ رقـ )  -
 تعديؿ بعض البدائؿ. -
 التقميؿ مف طوؿ متف السؤاؿ قدر اإلمكاف. -
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 قدر اإلمكاف.أف تكوف البدائؿ مف نفس الفئة  -
وقد أجرت الباحثة ىذه التعديبلت وأصبح االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي في 

 ( 9صورتو النيائية . ) ممحؽ 

 الدزاض٘ االضتطالعٔ٘:

غير عينة البحث  –طبؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي
وتمميذة بمدرسة البدالة اإلعدادية المشتركة  التابعة إلدارة  ( تمميذاً  25األصمية, بمغ عددىـ )

شرؽ المنصورة التعميمية, وذلؾ لحساب القوة التمييزية لكؿ مفردة مف مفردات االختبار 
وحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة والمحور الذي تنتمي إليو وبالتالي حساب  ,المعرفي

 ف البلـز لتطبيؽ االختبار عمى عينة البحث.ثبات االختبار ككؿ, كذلؾ حساب الزم

 سطاب معامل التنٔٔص:

(, وفقًا  2بعد تصحيح إجابات أفراد العينة االستطبلعية المسجمة بنموذج اإلجابة ) ممحؽ 
(, حيث أعدت الباحثة مفتاح لتصحيح 7لنموذج التصحيح الذي أعدتو الباحثة ) ممحؽ 

وموضح بو رقـ السؤاؿ ورقـ البديؿ الصحيح, عمى  إجابات التبلميذ عمى االختبار في ضوئو,
أف يتـ تصحيح كؿ سؤاؿ بإعطاء التمميذ درجة واحدة عندما تتطابؽ إجابتو عمى السؤاؿ مع 
مفتاح التصحيح, ويعطى صفرًا إذا لـ تتطابؽ إجابتو مع مفتاح التصحيح, وبذلؾ أصبحت 

تنازليًا , وقسمت إلى مجموعتيف , ) ( درجة, تـ ترتيب الدرجات 25الدرجة الكمية لبلختبار ) 
( مجموعة دنيا , ثـ طبقت معادلة معامؿ التمييز, وتـ اتخاذ 50( مجموعة عميا و ) 50

( فأكثر معيارًا لقبوؿ تمييز المفردة مف عدميا, وفي ضوء ذلؾ حظيت جميع 5 ٫50النسبة ) 
 (55مفردات االختبار عمى قوة تمييزية عالية.  ) ممحؽ 

 طبٔل االختباز:سطاب شمً ت

مف خبلؿ التجربة االستطبلعية لبلختبار, تـ تحديد زمف اإلجابة عف االختبار بحساب متوسط 
الزمف الذي استغرقو أوؿ تمميذ وآخر تمميذ في اإلجابة عف االختبار وبذلؾ بمغ زمف تطبيقو ) 
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ضافة ) 20 ختبار المعرفي ( دقائؽ لمتعميمات, وبذلؾ يكوف الزمف الكمي لتطبيؽ اال0( دقيقة وا 
 ( دقيقة. 25لميارات  التفكير فوؽ المعرفي ىو       ) 

 سطاب ثبات االختباز: 

في ضوء المعالجة اإلحصائية لمبيانات الخاصة بالدراسة االستطبلعية, تـ  
 حساب ثبات االختبار بطريقتيف :

 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لمفردات االختبار:  (5
تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي،   

 وذلؾ مف خبلؿ:
  حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ مفردة بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو: تـ حساب

معامبلت ارتباط درجة كؿ مفردة بالدرجة الكمية لمبعد التي تنتمي إليو، وجاءت 
 ينة بالجدوؿ اآلتي:النتائج كما ىي مب

قيـ معامبلت ارتباط درجة كؿ مفردة مف مفردات االختبار المعرفي  ( 0جدوؿ )
 لميارات التفكير فوؽ المعرفي بالدرجة الكمية لؤلبعاد المنتمية إلييا

 األبعاد
رقـ 

 المفردة
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 األبعاد
رقـ 

 المفردة
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

المعرفة 
 التقريرية

5 5.920 5.55 

 المعرفة
 اإلجرائية

0 5.920 5.55 
2 5.990 5.55 7 5.225 5.55 
2 5.222 5.55 55 5.299 5.55 
2 5.295 5.55 55 5.27 5.50 
2 5.990 5.55 52 5.22 5.55 

55 5.995 5.55 52 5.2 5.50 
52 5.757 5.55 52 5.920 5.55 
52 5.222 5.55 57 5.29 5.55 
المعرفة  5.55 5.225 57

 الشرطية
9 5.052 5.55 

52 5.959 5.55 50 5.225 5.55 
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 األبعاد
رقـ 

 المفردة
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 األبعاد
رقـ 

 المفردة
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

50 5.990 5.55 59 5.257 5.55 
59 5.225 5.55 55 5.952 5.55 
52 5.052 5.55 55 5.202 5.55 
25 5.292 5.50 55 5.227 5.55 

المعرفة 
 اإلجرائية

5 5.255 5.50 52 5.022 5.55 

، 5.50مف الجدوؿ السابؽ: يتضح أف معامبلت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة      
، مما يدؿ عمي قوة العبلقة بيف درجة مفردات االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ 5.55

 المعرفي بالدرجة الكمية لؤلبعاد المنتمية إلييا.
 هلٔ٘ لالختبازسطاب معامل ازتباط دزد٘ نل بعد بالدزد٘ ال 

لمتأكد مف صدؽ التكويف الفرضي )االتساؽ الفرضي( لبلختبار المعرفي لميارات        
التفكير فوؽ المعرفي، تـ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار بالدرجة الكمية 

 لبلختبار، ويوضح الجدوؿ اآلتي قيـ معامبلت االرتباط ومستويات داللتيا:
 معامبلت ارتباط أبعاد االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ (2جدوؿ ) 

 المعرفي بالدرجة الكمية لبلختبار
 مستوى الداللة معامؿ االرتباط أبعاد االختبار
 5.55 5.229 المعرفة التقريرية
 5.55 5.227 المعرفة اإلجرائية
 5.55 5.22 المعرفة الشرطية

االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى  مف الجدوؿ السابؽ: يتضح أف معامبلت
مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار المعرفي لميارات التفكير  5.55، 5.50داللة 

 فوؽ المعرفي بالدرجة الكمية لبلختبار.
 حساب ثبات االختبار بمعادلة ألفا كرونباخ (5
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تـ حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى حساب         
تبايف مفردات االختبار، والتي يتـ مف خبلليا بياف مدى ارتباط مفردات االختبار ببعضيا 

 البعض، وارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لبلختبار وذلؾ مف خبلؿ المعادلة التالية:

( = αمعامؿ )
ن

ن

ع

عمج

ك

 
















1
1

2

2

 

كعحيث ف: عدد بنود االختبار      

 : التبايف الكمى لدرجات الطبلب في االختبار2
 عمجػ  

 : مجموع تبايف درجات الطبلب عمى فقرة مف فقرات االختبار.2
 وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ اآلتي:

 معامبلت الثبات ألفا ألبعاد االختبار المعرفي لميارات التفكير( 9جدوؿ ) 
 فوؽ المعرفي ولبلختبار ككؿ

 معامؿ الثبات ألفا عدد المفردات أبعاد االختبار
 5.229 52 المعرفة التقريرية
 5.255 7 المعرفة اإلجرائية
 5.927 9 المعرفة الشرطية

 5.255 25 االختبار ككؿ
مف الجدوؿ السابؽ يتضح: أف معامبلت الثبات ألبعاد االختبار جاءت في المدى 

(، وىي قيـ ثبات مقبولة، ولبلختبار ككؿ جاء معامؿ الثبات = 5.229 – 5.927)
 ، مما يدؿ عمى مبلئمة االختبار ألغراض البحث. 5.255

 وبذلؾ أصبح االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي في صورتو -
 (9النيائية الصالحة لمتطبيؽ عمى عينة البحث. ) ممحؽ 

 ثاىًٔا: بياٛ االختباز األداٜٕ ملَازات التفهري فْم املعسيف  

ُصممت مفردات ىذا االختبار مف نوع االختيار مف متعدد, حيث استندت الباحثة في 
أعدتيا في بناء مفردات ىذا االختبار إلى قائمة ميارة التفكير فوؽ المعرفي والتي 

الخطوة األولى مف خطوات ىذا البحث, حيث تكوف االختبار في صورتو المبدئية مف 
( ميارات رئيسة ىي: التخطيط, والمراقبة, والتقويـ , 2( مفردة, موزعة عمى ) 25) 
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وكؿ ميارة تتفرع منيا عدد مف الميارات الفرعية تصفيا كؿ مفردة, والجدوؿ اآلتي 
تبار األدائي عمى ميارات التفكير فوؽ المعرفي الرئيسة يوضح توزيع مفردات االخ

 والفرعية :
 ( مواصفات االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي2جدوؿ ) 

الميارة 
 الرئيسة

أرقاـ  الميارة الفرعية
 المفردات

 العدد

 55 5 أضع ىدفي في بؤرة تركيزي في عند تنفيذ الميمة المكمؼ بيا. التخطيط
أواًل مف توافر الوسائؿ واألدوات التي ستعينني عمى إنجاز  أتأكد

 ميمتي.
2 ,55 

 2 أعرؼ جيًدًا الطريقة التي أتبعيا في تنفيذ النشاط
أحدد الخطوات التي سوؼ أتبعيا في تنفيذ الميمة المكمؼ بيا 

 قبؿ التنفيذ.
9 

 أتنبأ بالنتائج المترتبة عمى أداء المياـ المكمؼ بيا في ضوء
 الخطة الموضوعة.

7 

 52 أحدد األفكار الرئيسة والفرعية بالموضوع الذي أدرسو.
 55 أعّدؿ في أثناء تنفيذ الخطة بشكؿ مرف.

 55 أوضح  العبلقة المنطقية بيف أجزاء وعناصر الميمة المطموبة.
أرتب أفكاري والمعمومات المتاحة لدّي قبؿ البدء في تنفيذ الميمة 

 المطموبة.
25 

أقدـ طرؽ فعالة لمتغمب عمى العقبات التي تواجيني في أثناء  المراقبة
 تنفيذ الميمة.

2,0 ,2 55 

 55 أتأكد مف فيمي الجيد ألجزاء الميمة المكمؼ بيا.
أسجؿ كؿ ما يدور بتفكيري في أثناء حؿ المشكمة أو إنجاز 

 الميمة في سجؿ تفكير خاص بي.
55 

 52 لبلنتقاؿ مف ميمة فرعية ألخرى.أحدد الوقت المناسب 
 57تصحيح األخطاء التي أقع بيا في أثناء تنفيذ الميمة المكمؼ 
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لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف  صدم االختباز:
 متخصصي المناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية, وتمثمت التعديبلت في:    

 ( .2تعديؿ الصياغة المغوية لمسؤاؿ رقـ )  -
تحديد الخريطة المطموب مراجعة رسميا, وتحديد نوعيا, وىؿ ىي خريطة توزيع  -

 مناخ أـ نبات؟ 
 المساواة بيف البدائؿ في الطوؿ قدر اإلمكاف. -

 بيا.
 55 أحدد المعمومات الناقصة إلنجاز الميمة 

 52 أحفز نفسي باستمرار لمواصمة إنجاز الميمة المطموبة
 52 أفكر في حؿ المشكمة  بصوت عاٍؿ مع زمبلئي.

بجدية, وأركز عمى اليدؼ المطموب مف الميمة المكمؼ أعمؿ 
 بيا.

52 

أستوعب األفكار والمعمومات التي تدور بذىني جيًدًا بطرؽ وأدوات 
 مختمفة.

57 

 2 5 أقّيـ مدى تحقؽ ىدفي. التقويـ
 52 أتأمؿ ما يقدمو اآلخروف مف أفكار.

الميمة أركز عمى المعمومات األكثر ارتباًطًا بالموضوع أو 
 المطموبة, وأستبعد المعمومات غير المرتبطة.

50 

 52 أراجع  كؿ نتيجة فرعية قبؿ االنتقاؿ لمجزئية الفرعية التالية.

أقارف بيف مستوى المعرفة السابقة والحالية عف الموضوع الذي 
 أدرسو.

59 

  50 أقّيـ مدى تحقؽ اليدؼ مف الميمة. 

 52 في ميمات مشابية. أقدـ مقترحات ونصائح لآلخريف 

 59 أتروى في اتخاذ  قراراتي. 
 25 المجموع

 مفردة
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وقد أجرت الباحثة ىذه التعديبلت, وأصبح االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي في 
 ( 52صورتو النيائية . ) ممحؽ 

 العٔ٘:الدزاض٘ االضتط

غير عينة البحث  –طبؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي
( تمميًذا وتمميذة بمدرسة البدالة اإلعدادية المشتركة  التابعة إلدارة  25األصمية, بمغ عددىـ )

شرؽ المنصورة التعميمية؛ وذلؾ لحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة, والمحور الذي 
نتمي إليو, وبالتالي حساب ثبات االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي ككؿ, كذلؾ ت

 حساب الزمف البلـز لتطبيؽ االختبار عمى عينة البحث.

 سطاب شمً تطبٔل االختباز:

بعد تصحيح إجابات أفراد العينة االستطبلعية  وفًقا و مف خبلؿ التجربة االستطبلعية لبلختبار 
فقًا لنموذج التصحيح الذي أعدتو الباحثة ) ممحؽ و و  (,55ابة التمميذ ) ممحؽ لنموذج إج

( 20(,  تـ تحديد متوسط زمف اإلجابة عف االختبار بيف أوؿ وآخر تمميذ وقد بمغ ) 55
ضافة )  األدائي ختبار ال( دقائؽ لمتعميمات , وبذلؾ يكوف الزمف الكمي لتطبيؽ ا0دقيقة, وا 

 ( دقيقة. 05معرفي ىو ) التفكير فوؽ اللميارات 

 سطاب ثبات االختباز: 

في ضوء المعالجة اإلحصائية لمبيانات الخاصة بالدراسة االستطبلعية, تـ  
 حساب ثبات االختبار بطريقتيف :

 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لمفردات االختبار:  -
المعرفي ، مف ختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ بلتـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي ل

 خبلؿ:
 :ُٔتـ  سطاب معامل ازتباط دزد٘ نل مفسدٗ بالدزد٘ الهلٔ٘ للبعد امليتنٔ٘ إل

حساب معامبلت ارتباط درجة كؿ مفردة بالدرجة الكمية لمبعد التي تنتمي إليو، وجاءت 
 النتائج كما ىي مبينة بالجدوؿ اآلتي:
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االختبار األدائي  قيـ معامبلت ارتباط درجة كؿ مفردة مف مفردات ( 7جدوؿ )
 لميارات التفكير فوؽ المعرفي بالدرجة الكمية لؤلبعاد المنتمية إلييا

 األبعاد
رقـ 

 المفردة
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 األبعاد
رقـ 

 المفردة
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 التخطيط

5 5.922 5.55 

 تابع: المراقبة

52 5.220 5.55 
2 5.025 5.55 57 5.925 5.55 
2 5.20 5.55 55 5.025 5.55 
9 5.92 5.55 52 5.250 5.55 
7 5.220 5.55 52 5.057 5.55 

55 5.255 5.55 52 5.225 5.55 
52 5.227 5.55 57 5.92 5.55 
55 5.022 5.55 

 التقويـ

5 5.02 5.55 
55 5.902 5.55 52 5.22 5.55 
25 5.229 5.55 50 5.252 5.55 

 المراقبة

2 5.229 5.55 52 5.222 5.55 
0 5.99 5.55 59 5.225 5.55 
2 5.29 5.55 50 5.925 5.55 

55 5.27 5.55 52 5.925 5.55 
55 5.25 5.55 59 5.922 5.55 

، 5.50مف الجدوؿ السابؽ: يتضح أف معامبلت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة      
، مما يدؿ عمي قوة العبلقة بيف درجة مفردات االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ 5.55

 المعرفي بالدرجة الكمية لؤلبعاد المنتمية إلييا.
 ختبازالسطاب معامل ازتباط دزد٘ نل بعد بالدزد٘ الهلٔ٘ ل: 

لمتأكد مف صدؽ التكويف الفرضي )االتساؽ الفرضي( لبلختبار األدائي لميارات التفكير        
فوؽ المعرفي، تـ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار بالدرجة الكمية 

 لبلختبار، ويوضح الجدوؿ اآلتي قيـ معامبلت االرتباط ومستويات داللتيا:
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( معامبلت ارتباط أبعاد االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي بالدرجة  55جدوؿ )
 الكمية لبلختبار

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط أبعاد االختبار
 5.55 5.99 التخطيط
 5.55 5.20 المراقبة
 5.55 5.255 التقويـ

إحصائية عند مستوى  مف الجدوؿ السابؽ: يتضح أف معامبلت االرتباط موجبة وذات داللة
 مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي. 5.55داللة

 حساب ثبات االختبار بمعادلة ألفا كرونباخ: -
تـ حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ؛ حيث تقـو ىذه الطريقة عمى حساب         

تبايف مفردات االختبار، والتي يتـ مف خبلليا بياف مدى ارتباط مفردات االختبار ببعضيا 
 البعض، وارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لبلختبار، كما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي:

 معامبلت الثبات ألفا ألبعاد االختبار األدائي لميارات التفكير (55جدوؿ ) 
 فوؽ المعرفي ولبلختبار ككؿ

 معامؿ الثبات ألفا عدد المفردات أبعاد االختبار
 5.92 55 التخطيط
 5.255 55 المراقبة
 5.920 2 التقويـ

 5.922 25 االختبار ككؿ
مف الجدوؿ السابؽ يتضح: أف معامبلت الثبات ألبعاد االختبار جاءت في المدى 

(، وىي قيـ ثبات مقبولة، ولبلختبار ككؿ جاء معامؿ الثبات = 5.255 – 5.92)
 ، مما يدؿ عمى مبلئمة االختبار ألغراض البحث. 5.922

 في صورتوميارات التفكير فوؽ المعرفي وبذلؾ أصبح االختبار األدائي ل
( مفردة, موزعة عمى ثبلث ميارات ) التخطيط, 25النيائية يتكوف مف )

 والمراقبة, والتقويـ(, كما يتضح مف الجدوؿ اآلتي:
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 يوضح توزيع مفردات االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي  (  55جدوؿ )
 الوزف النسبي عدد العبارات الميارة ـ
 %22,2 55 التخطيط 5
 %25 55 المراقبة 5
 %52,9 2 التقويـ 2

 %555 مفردة 25 المجموع
في صورتو النيائية االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي وبذلؾ تـ وضع 

 (. 52الصالحة لمتطبيؽ عمى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. )ممحؽ 
 : الدزاض٘ املٔداىٔ٘

التفكير فوؽ المعرفي بجانبيو المعرفي واألدائي قامت الباحثة بإجراء التطبيؽ القبمي الختبار 
ـ,  وقامت برصد الدرجات 5557/ 2/  2عمى كؿ مف المجموعتيف يـو األحد الموافؽ 

 وحساب مدى التكافؤ بيف المجموعتيف, ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوليف اآلتييف:
التجريبية  المجموعة درجات متوسطي بيف لمفروؽ اإلحصائية وداللتيا " ت " قيمة ( 52جدوؿ )

 أبعاد االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي والدرجة الكمية لو قبمياً  في الضابطة والمجموعة

أبعاد االختبار 
المعرفي لميارات 
 التفكير فوؽ المعرفي

المجموع
 ة

 المتوسط ف
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 التقريريةالمعرفة 
 5.722 2.52 25 التجريبية

5.020 02 
غير 
 5.975 2.59 25 الضابطة دالة

 المعرفة اإلجرائية
 5.095 5.0 25 التجريبية

5.525 02 
غير 
 5.229 5.9 25 الضابطة دالة

 المعرفة الشرطية
 5.252 5.09 25 التجريبية

5.752 02 
غير 
 5.552 5.99 25 الضابطة دالة

 الدرجة الكمية
 5.579 2.5 25 التجريبية

5.222 02 
غير 
 5.05 2.22 25 الضابطة دالة



 .....................................ستخدام نموذج وودز في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير ا

- 005 - 

درجات المجموعة  بيف متوسطي لمفروؽ اإلحصائية وداللتيا " ت " (قيمة 52) جدوؿ
 التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي

أبعاد االختبار 
األدائي ميارات 
التفكير فوؽ 

 المعرفي

 المتوسط ف المجموعة
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
مستوى  الحرية

 الداللة

 التخطيط
 5.222 5.29 25 التجريبية

 غير دالة 02 5.22
 5.222 5.2 25 الضابطة

 المراقبة
 5.770 2.5 25 التجريبية

 غير دالة 02 5.57
 5.522 2.2 25 الضابطة

 التقويـ
 5.095 5.0 25 التجريبية

 غير دالة 02 5.222
 5.255 5.2 25 الضابطة

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 5.092 2.59 25 التجريبية
 غير دالة 02 5.252

 5.020 2.2 25 الضابطة
، (5.50) داللة مستوى عند إحصائًيا دالة ت" غير " قيـ يتضح مف الجدوليف السابقيف أف

المجموعتيف التجريبية  درجات متوسطي بيف إحصائًيا دالة فروؽ وجود عدـمما يشير إلى 
في االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي, واالختبار األدائي لميارات  الضابطةو 

 يأدات في التجريبية والضابطة تكافؤ المجموعتيف إلى يشير التفكير فوؽ المعرفي، وىذا
 . البحث
مف روائع حضارتنا " مظاىر قامت الباحثة بتدريس وحدتي )المناخ والنبات الطبيعي,  ذلؾ بعد

( لممجموعة التجريبية, مستخدمة مراحؿ وخطوات نموذج وودز,  الحضارة المصرية القديمة"
بينما درست المجموعة الضابطة نفس الوحدتيف بالطريقة المعتادة, وتـ التطبيؽ خبلؿ شير 

ـ (, ثـ أعادت الباحثة تطبيؽ اختبار 5557 -2/  9إلى   0/2مارس في الفترة مف ) 
ؽ المعرفي بعدًيًا عمى مجموعتي البحث في ميارات التفكير فوالجانبيف المعرفي واألدائي ل

ـ , وتـ رصد الدرجات ومعالجتيا إحصائًيًا, مستخدمة 5557األسبوع الثاني مف شير أبريؿ 
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لحساب أثر استخداـ نموذج وودز في تنمية ميارات التفكير  ؛األساليب اإلحصائية المناسبة
 راسات االجتماعية. الد قررفوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في م

 ّالختباز صش٘ فسّض البشح: 

يوجد فرؽ داؿ إحصائًيًا بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في  -5
التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح 

 التطبيؽ البعدي.
يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة  -5

في التطبيؽ البعدي لبلختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح 
 المجموعة التجريبية. 

يوجد فرؽ داؿ إحصائًيًا بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في  -2
لبلختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح التطبيؽ القبمي والبعدي 

 التطبيؽ البعدي.
يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة  -2

في التطبيؽ البعدي لبلختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح المجموعة 
 التجريبية. 

يف أنماط التعمـ الثبلثة لتبلميذ المجموعة التجريبية توجد عبلقة إحصائية دالة ب -0
 وتنمية الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدييـ.

توجد عبلقة إحصائية دالة بيف أنماط التعمـ الثبلثة لتبلميذ المجموعة التجريبية   -2
 وتنمية الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدييـ.

 اآلتٕ: قامت الباسج٘ ب

 اختباز صش٘ الفسض األّل: -أّاًل

لتحديد  الختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة؛
داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في أبعاد 

لو، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ االختبار المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي والدرجة الكمية 
 الجدوؿ اآلتي:
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 ( 50جدوؿ )
التطبيؽ القبمي والبعدي  درجات متوسطي بيف لمفروؽ اإلحصائية وداللتيا " ت " قيمة

 لممجموعة التجريبية في اختبار الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي
أبعاد االختبار 
المعرفي ميارات 
التفكير فوؽ 

 المعرفي

التطبي
 ؽ

االنحراؼ  المتوسط ف
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
مستوى  الحرية

 الداللة
 قيمة )

η ) 

حجـ 
التأثي
 ر

 المعرفة التقريرية
 قبمي

25 
2.52 5.722 29.2

 كبير 5.797 5.55 57 09
 5.920 55.72 بعدي

 المعرفة اإلجرائية
 قبمي

25 
5.0 5.095 25.2

 كبير 5.79 5.55 57 22
 5.095 9.29 بعدي

 المعرفة الشرطية
 قبمي

25 
5.09 5.252 59.5

 كبير 5.725 5.55 57 52
 5.005 0.2 بعدي

 الدرجة الكمية
 قبمي

25 
2.5 5.572 22.9

 كبير 5.77 5.55 57 92
 5.529 50.2 بعدي

 مف الجدوؿ السابؽ يتضح أنو:
التطبيؽ القبمي والبعدي توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات       

لممجموعة التجريبية في أبعاد اختبار الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي والدرجة 
 (،50.2 -0.2 -9.29 -55.72الكمية لو بعديًا لصالح التطبيؽ البعدي )المتوسط األكبر=

( وىي قيـ ذات 22.992 -59.552 -25.222 -29.209)حيث جاءت قيـ "ت" تساوي 
 .5.55داللة إحصائية عند مستوي داللة 

(  بيف 5.50الفرض األوؿ" يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) ومف ثـ نقبؿ         
متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار المعرفي 

 لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح التطبيؽ البعدي".
ًٔا  ختباز صش٘ الفسض الجاىٕ:ا -ثاى

 :الختبار صحة الفرض الثاني: والذي ينص عمى
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(  بيف متوسطي درجات تبلميذ 5.50عند مستوى ) يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا " 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار المعرفي لميارات 

 التفكير فوؽ المعرفي لصالح المجموعة التجريبية".
الختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار " ت " لممجموعات المستقمة؛ 
لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في 

المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي والدرجة الكمية لو بعدًيًا، ويتضح ذلؾ  أبعاد االختبار
 ي:مف خبلؿ الجدوؿ اآلت

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  لمفروؽ اإلحصائية وداللتيا " ت " قيمة( 52) جدوؿ
 والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي

أبعاد االختبار المعرفي 
االنحراؼ  المتوسط ف المجموعة لميارات التفكير فوؽ المعرفي

درجات  قيمة )ت( المعياري
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المعرفة التقريرية
 5.920 55.72 25 التجريبية

50.550 02 5.55 
 5.022 2.92 25 الضابطة

 المعرفة اإلجرائية
 5.095 9.29 25 التجريبية

55.522 02 5.55 
 5.225 2.29 25 الضابطة

 المعرفة الشرطية
 5.005 0.2 25 التجريبية

52.772 02 5.55 
 5.225 2.22 25 الضابطة

 الدرجة الكمية
 5.529 50.2 25 التجريبية

25.200 02 5.55 
 5.720 50.52 25 الضابطة

 مً اجلدّل الطابل ٓتضح أىُ:        

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة       
الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي والدرجة الكمية لو بعديًا في أبعاد اختبار 

حيث  (،50.2 -0.2 -9.29 -55.72لصالح المجموعة التجريبية )المتوسط األكبر=
( وىي قيـ ذات داللة 25.200 -52.772 -55.522 -50.550)جاءت قيـ "ت" تساوي 

 .5.55إحصائية عند مستوي داللة 
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(  بيف 5.50عند مستوى ) يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا ؿ الفرض الثاني" ومف ثـ نقب        
متوسطي درجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار 

 المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي  لصالح المجموعة التجريبية".
 ملَازات التفهري فْممنْذز ّّدش  يف تينٔ٘ اجلاىب املعسيف سطاب سذه تأثري  -

 املعسيف لدٚ تالمٔر الصف األّل اإلعدادٖ. 
التجريبية )نموذج وودز( في تنمية الجانب المعرفي لميارات  المعالجة تأثير قوة لبياف     

 وذلؾ، ( ηالتأثير ) حجـ تـ حساب التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي
 :اآلتي الجدوؿ يوضحو كما

تأثير نموذج وودز في تنمية الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ  حجـ (59)   جدوؿ
 المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ تأثير )نموذج وودز( في تنمية الجانب المعرفي 
لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي كبير؛ حيث تراوحت قيـ 

 (.5.77 -5.725حجـ التأثير بيف )
وُترجع الباحثة ىذا التحسف في الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى 

 تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي إلى: 
مساعدة نموذج وودز التبلميذ عمى ممارسة العمميات العقمية العميا, مثؿ:    -

ات المبلحظة, والتنبؤ, والتفسير؛ مما أدى إلى الفيـ السميـ لدييـ لممفاىيـ والمعموم
والحقائؽ الجغرافية والتاريخية, وتعديؿ بنيتيـ المعرفية في االتجاه السميـ باإلضافة 

  .إلى دقة تفكيرىـ, والوعي بما يحدث مف عمميات في أثناء التفكير

ميارات الجانب المعرفي ل أبعاد 
 التفكير فوؽ المعرفي

 حجـ التأثير ( η قيمة )

 كبير 5.799 المعرفة التقريرية
 كبير 5.722 المعرفة اإلجرائية

 كبير 5.725 الشرطيةالمعرفة 
 كبير 5.775 الدرجة الكمية لبلختبار
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التعمـ ضمف مجموعات تعاونية يضع التبلميذ أماـ مواقؼ تعميمية تتيح الفرصة  -
أماميـ لمبحث عف الحقائؽ نحو التفكير العممي السميـ، فيصبح أماميـ مواقؼ 
تحتاج إلى أدوار متعددة, مما ساعد عمى تنمية ىذا الجانب المعرفي لميارات التفكير 

 فوؽ المعرفي لدييـ. 
لتبلميذ مف القياـ بدور المستقصي الباحث عف المعمومات, نموذج وودز مّكف ا -

 والواعي بما يقوـ بو وما يريد أف يحصؿ عميو مف معمومات, والمتعاوف مع اآلخريف,
كذلؾ تحديد وترتيب التبلميذ لمخطوات التي يجب أف يتبعوىا أثناء تنفيذ األنشطة 

عد المعرفة ا نمى لدييـ بُ والمياـ , وتحديد الطريقة والمصدر المبلئـ لتنفيذه, مم
 التقريرية, واإلجرائية.

تضمنت إجراءات تنفيذ نموذج وودز تحديد التمميذ متى وأيف يمكف تنفيذ الميمة  -
والنشاط وكذلؾ اإللماـ بالشروط الواجب توافرىا لتنفيذ مياـ التعمـ المطموبة؛ مما 

 عد المعرفة الشرطية لدييـ.ساعد عمى تنمية بُ 
 بة عف السؤاؿ الثالث لمبحث.وبذلؾ تمت اإلجا

 ثالًجا: اختباز صش٘ الفسض الجالح:

الختبار صحة الفرض الثالث لمبحث, والذي نص عمى: يوجد فرؽ داؿ إحصائًيًا بيف 
متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار 

 البعدي. األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح التطبيؽ
لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطي  استخدمت الباحثة اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة؛

درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في أبعاد االختبار األدائي لميارات 
 التفكير فوؽ المعرفي والدرجة الكمية لو، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي:
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التطبيؽ  درجات متوسطي بيف لمفروؽ اإلحصائية وداللتيا " ت " قيمة ( 52جدوؿ )
 القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي

أبعاد االختبار 
األدائي 
ميارات 

التفكير فوؽ 
 المعرفي

التط
االنحراؼ  المتوسط ف بيؽ

 قيمة )ت( المعياري

درجات 
مستو  الحرية

ى 
 الداللة

 قيمة 
( η ) 

حجـ 
 التأثير

 التخطيط
 قبمي

25 
5.29 5.222 

 كبير 5.729 5.55 57 57.025
 5.297 2.09 بعدي

 المراقبة
 قبمي

25 
2.5 5.770 

 كبير 5.792 5.55 57 22.522
 5.7 55.52 بعدي

 التقويـ
 قبمي

25 
5.0 5.095 

 كبير 5.72 5.55 57 52.252
 5.002 2.22 بعدي

الدرجة الكمية 
 لبلختبار

 قبمي
25 

2.59 5.092 
 كبير 5.77 5.55 57 00.222

 5.525 50.22 بعدي
 مف الجدوؿ السابؽ يتضح أنو:

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة      
التفكير فوؽ المعرفي لصالح التطبيؽ البعدي  مياراتلالتجريبية في االختبار األدائي 

حيث جاءت قيـ "ت" تساوي  (،50.22 -2.22 -55.52 -2.09)المتوسط األكبر=
( وىي قيـ ذات داللة إحصائية عند مستوي 00.222 -52.252 -22.522 -57.025)

 .5.55داللة 
(  بيف 5.50الفرض األوؿ" يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) ومف ثـ نقبؿ         

متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار األدائي 
 لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح التطبيؽ البعدي".
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 زابًعا: اختباز صش٘ الفسض السابع: 

الختبار صحة الفرض الرابع لمبحث, والذي نص عمى: يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف 
متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار 

استخدمت األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح المجموعة التجريبية, 
؛ لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطي الباحثة اختبار " ت " لممجموعات المستقمة

درجات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في أبعاد االختبار األدائي لميارات 
 التفكير فوؽ المعرفي والدرجة الكمية لو بعدًيًا، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي:

درجات المجموعة  بيف متوسطي لمفروؽ اإلحصائية وداللتيا " ت " قيمة (57) جدوؿ
 ميارات التفكير فوؽ المعرفي بعدياً لالتجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار األدائي 

أبعاد االختبار 
األدائي ميارات 
التفكير فوؽ 

 المعرفي

االنحراؼ  المتوسط ف المجموعة
 المعياري

 قيمة )ت(

درجات 
مستوى  الحرية

 الداللة

 التخطيط
 5.297 2.09 25 التجريبية

52.922 02 5.55 
 5.922 0 25 الضابطة

 المراقبة
 5.7 55.52 25 التجريبية

52.522 02 5.55 
 5.222 0.5 25 الضابطة

 التقويـ
 5.002 2.22 25 التجريبية

52.257 02 5.55 
 5.7 2.29 25 الضابطة

الدرجة الكمية 
 لبلختبار

 5.525 50.22 25 التجريبية
22.522 02 5.55 

 5.229 52.59 25 الضابطة
 مف الجدوؿ السابؽ يتضح أنو:

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة      
في االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي بعدًيا لصالح المجموعة التجريبية 

حيث جاءت قيـ "ت" تساوي  (،50.22 -2.22 -55.52 -2.09)المتوسط األكبر=
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( وىي قيـ ذات داللة إحصائية عند مستوي 22.522 -52.257 -52.522 -52.922)
 .       5.55داللة 

(  بيف متوسطي 5.50عند مستوى ) يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا ومف ثـ نقبؿ الفرض الرابع"  
تبار األدائي لميارات درجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبلخ

 التفكير فوؽ المعرفي  لصالح المجموعة التجريبية".
منْذز ّّدش  يف تينٔ٘ اجلاىب األداٜٕ ملَازات التفهري فْم سطاب سذه تأثري  -

 املعسيف لدٚ تالمٔر الصف األّل اإلعدادٖ. 
األدائي لميارات التجريبية )نموذج وودز( في تنمية الجانب  المعالجة تأثير قوة لبياف     

 وذلؾ، ( ηالتأثير ) حجـ تـ حساب التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي
 :اآلتي الجدوؿ يوضحو كما

تأثير نموذج وودز في تنمية الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ  حجـ (55)   جدوؿ
 المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

 
 
 
 
 

لمتفكير  األدائيميارات الجانب 
 فوؽ المعرفي

 حجـ التأثير ( η قيمة )

 كبير 5.799 التخطيط
 كبير 5.775 المراقبة
 كبير 5.725 التقويـ

 كبير 5.725 الدرجة الكمية لبلختبار
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ تأثير )نموذج وودز( في تنمية الجانب األدائي 
تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي كبير؛ حيث تراوحت قيـ  لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى

 (5.77 -5.72حجـ التأثير بيف )
وُترجع الباحثة ىذا التحسف في الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى 

 تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي إلى: 
استخداـ نموذج وودز ساعد التبلميذ عمى التنبؤ بالنتائج المتوقعة مف حدوث بعض  -

 النتائج دقة عمى والحكـالظاىرات الجغرافية, والخروج باستنتاجات عممية دقيقة, 
المستخدمة في جمع  المتنوعة األدوات والمصادر  مبلءمة مدى تقييـ, كذلؾ وكفايتيا

 المعمومات والبيانات. 
ف التبلميذ مف كيفية الربط بيف معموماتيـ السابقة وما اكتسبوه مف مكّ  نموذج وودز -

ميارات األدائي لمعمومات جديدة, وىذا كمو ساعد التبلميذ عمى اكتساب الجانب  
 .المعرفي فوؽالتفكير 

 (5552وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة )العنزي , 
بلحظاتيـ بحرية, كذلؾ إبداء آرائيـ حوؿ فرصة لتسجيؿ مالأتاحت الباحثة لمتبلميذ  -

األنشطة والمياـ المكمفيف بيا, واقتراح موضوعات وأفكار جديدة يودوف مناقشتيا أو 
بحثيا, وىذه البيئة مف العمؿ والتعمـ الحر قد ساعدت عمى تنمية ميارات التفكير 

 العميا لدييـ كميارات التفكير وراء المعرفي.   
يذ ىو محور العممية التعميمية؛ مما ساعده عمى التخطيط, نموذج وودز جعؿ التمم -

وتنفيذ األنشطة واألعماؿ المختمفة وتقييـ النتائج التي توصؿ إلييا نتيجة تنفيذ ىذه 
األنشطة, وذلؾ مف خبلؿ جو مف العمؿ التعاوني االجتماعي الذي سمح بالمناقشة 

يارات التفكير فوؽ المعرفي والحوار وتبادؿ األفكار واآلراء مما ساعد عمى تنمية م
 لدييـ. 

 الرابع لمبحث.وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ 

 اختباز صش٘ الفسض اخلامظ: -خامطًا

الختبار صحة الفرض الخامس لمبحث, والذي نص عمى: يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند 
( بيف متوسطات رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية حسب نمط التعمـ 5.50≥مستوى )
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متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ  -أيسر -)أيمف
 المعرفي.

لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطات رتب " اختبار" كروكساؿ والسقامت الباحثة باستخداـ 
متكامؿ( في التطبيؽ  -أيسر -موعة التجريبية حسب نمط التعمـ )أيمفدرجات تبلميذ المج

البعدي الختبار الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي، وذلؾ باستخداـ حزمة البرامج 
 بيف لمفرؽ اإلحصائية وداللتيا 5"، ويوضح الجدوؿ اآلتي قيمة كاSPSSاإلحصائية "
 التبلميذ:درجات  رتب متوسطات

 ( 55)  جدوؿ
متوسطات رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  بيف لمفرؽ اإلحصائية وداللتيا 5قيمة كا

متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب المعرفي  -أيسر -حسب نمط التعمـ )أيمف
 لميارات التفكير فوؽ المعرفي

أبعاد االختبار المعرفي 
لميارات التفكير فوؽ 

 المعرفي
 5قيمة كا متوسط الرتب ف التعمـأنماط 

مستوى 
 الداللة

 المعرفة التقريرية
 59.09 55 أيمف

غير دالة  5.552
 52.22 9 أيسر 5.50عند 

 52 55 متكامؿ

 المعرفة اإلجرائية
 59.59 55 أيمف

غير دالة  5.509
 5.50عند 

 52.22 9 أيسر
 52.22 55 متكامؿ

 المعرفة الشرطية
 52.70 55 أيمف

5.279 
غير دالة 

 52.90 9 أيسر 5.50عند 
 52.0 55 متكامؿ

 الدرجة الكمية
 59.52 55 أيمف

غير دالة  5.292
 52.22 9 أيسر 5.50عند 

 52.22 55 متكامؿ
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دالة إحصائًيا عند مستوى داللة غير  "5قيـ "كاأف يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ:      
لعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ، مما يشير 5.50

متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب المعرفي  -أيسر -حسب نمط التعمـ )أيمف
نموذج وودز في تنمية الجوانب المعرفية  , لذا تتضح فاعميةلميارات التفكير فوؽ المعرفي

 ماط التعمـ الثبلثة.لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى أن
وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىذه العبلقة اإلحصائية التفاعمية بيف تنمية الجانب 
المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي باستخداـ نموذج وودز لدى تبلميذ الصؼ األوؿ 

مط األيمف اإلعدادي ذوي أنماط التعمـ الثبلثة: األيمف, واأليسر, والمتكامؿ إلى أف ذوي الن
منيا أنيـ: يميموف إلى التخيؿ, والتنبؤ, والتعامؿ مع أكثر مف  ,يتسموف بعدد مف الخصائص

ميمة في وقت واحد, باإلضافة إلى قدرتيـ العالية عمى تذكر الصور, واألشكاؿ البصرية, 
والتفكير في ىذه الصور, ومبلحظة وتأمؿ ما تعرضو مف أفكار, باإلضافة إلى تفضيميـ 

كار لمخروج باستنتاجات معينة, كما حقؽ ذوي لتمخيص األفكار, والمعمومات, وتركيب األف
النمط األيسر نتيجة فعالة في الجانب المعرفي لمتفكير فوؽ المعرفي والذيف يتسموف بأنيـ: 
يحمموف األفكار, يقرأوف التفاصيؿ, يستمعوف لمشرح المفظي, ويقوموف بتنظيمو, يسترجعوف 

جراءات نموذج وودز مف حيث األرقاـ واألسماء والتواريخ, ولعؿ ىذا ما تناولتو مر  احؿ وا 
عطاء تفسيرات منطقية مقنعة بناء عمى نتائج عممية  التنبؤ, ومبلحظة الظاىرات, واألشكاؿ, وا 

, وىذا ما الحظتو الباحثة عمى تحركات التبلميذ أثناء تنفيذ الدروس وفًقا لنموذج صحيحة
فكار المطروحة, كذلؾ وودز, فقد كاف التبلميذ حريصيف عمى تأمؿ الظاىرات وتحميؿ األ

الخروج باستنتاجات منطقية, وىناؾ مف اتسـ بقدرتو عمى طرح تنبؤات وتفسيرات مقنعة , 
كذلؾ اىتـ البعض مف التبلميذ بالعرض المفظي لممعمومات التي قدمتيا الباحثة, كذلؾ ىناؾ 

عالجة مف كاف يفضؿ العروض والصور البصرية التي تعد نمًطا مفضبًل لدييـ في اكتساب وم
 المعمومات المختمفة. 

أي أف نموذج وودز أثبت فاعمية كبيرة في تنمية الجانب المعرفي لدى التبلميذ وىذا يتفؽ مع 
 (.5550والسعدي ) (,5550نتيجة دراسة كؿ مف العبيدي )
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وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الخامس لمبحث, كما أننا نرفض الفرض الخامس لمبحث, 
( بيف متوسطات رتب درجات تبلميذ 5.50≥ؿ إحصائًيا عند مستوى )حيث ال يوجد فرؽ دا

متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار  -أيسر -المجموعة التجريبية حسب نمط التعمـ )أيمف
 الجانب المعرفي لميارات التفكير فوؽ المعرفي.

 اختباز صش٘ الفسض الطادع: -ضادضًا

عمى: يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند  الختبار صحة الفرض السادس لمبحث, والذي نص
( بيف متوسطات رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية حسب نمط 5.50≥مستوى )

متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب األدائي لميارات  -أيسر -التعمـ )أيمف
 التفكير فوؽ المعرفي.
داللة الفرؽ بيف متوسطات رتب لمعرفة "؛ اختبار" كروكساؿ والسقامت الباحثة باستخداـ 

متكامؿ( في التطبيؽ  -أيسر -درجات تبلميذ المجموعة التجريبية حسب نمط التعمـ )أيمف
البعدي الختبار الجانب األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي، وذلؾ باستخداـ حزمة البرامج 

 بيف لمفرؽ ةاإلحصائي وداللتيا 5"، ويوضح الجدوؿ اآلتي قيمة كاSPSSاإلحصائية "
 التبلميذ:درجات  رتب متوسطات
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 (55)  جدوؿ
متوسطات رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  بيف لمفرؽ اإلحصائية وداللتيا 5قيمة كا

متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب األدائي  -أيسر -حسب نمط التعمـ )أيمف
 لميارات التفكير فوؽ المعرفي

االختبار أبعاد 
األدائي لميارات 
التفكير فوؽ 

 المعرفي

 5قيمة كا متوسط الرتب ف أنماط التعمـ
مستوى 
 الداللة

 التخطيط
 59 55 أيمف

5.595 
غير دالة 

 5.50عند 
 52.55 9 أيسر

 52.25 55 متكامؿ

 المراقبة
 52.99 55 أيمف

5.052 
غير دالة 

 5.50عند 
 50.0 9 أيسر

 52.22 55 متكامؿ

 التقويـ
 52.00 55 أيمف

5.259 
غير دالة 

 5.50عند 
 52.97 9 أيسر

 52.22 55 متكامؿ

 الدرجة الكمية
 50.70 55 أيمف

5.525 
غير دالة 

 5.50عند 
 50.22 9 أيسر

 50 55 متكامؿ

داللة دالة احصائيًا عند مستوى غير  "5قيـ "كاأف يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ:      
، مما يشير لعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية 5.50

متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب األدائي  -أيسر -حسب نمط التعمـ )أيمف
, لذا تتضح فاعمية نموذج وودز في تنمية الجوانب األدائية لميارات التفكير فوؽ المعرفي

 ير فوؽ المعرفي لدى أنماط التعمـ الثبلثة.لميارات التفك
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وترجع الباحثة ىذه النتيجة في وجود عبلقة إحصائية تفاعمية بيف تنمية الجانب األدائي 
لميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ذوي أنماط التعمـ الثبلثة: 

األيمف مف بيف خصائصيـ: مشاىدة  األيمف, واأليسر, والمتكامؿ إلى أف ذوي نمط التعمـ
األشياء, ثـ محاولة تجريبيا, والقياـ بيا, وبالتالي ىـ يراقبوف ما تعمموه جيدًا ويتعرفوف عمى 
األخطاء التي يقعوف فييا أثناء التنفيذ, ويسعوف لتصحيح ىذه األخطاء, والوصوؿ باألداء 

األفكار؛ لتوضيح العبلقات, إلى المستوى المطموب, كما أنيـ ييتموف بتنظيـ األشياء و 
وتفسيرىا, كما أنيـ يميموف إلى الخياؿ في التخطيط, والمرونة في تعديؿ ىذه الخطط, كذلؾ 
عدـ الثبات في التجريب, وتقييـ جميع طرؽ الحؿ الممكنة, وىذا يتبلءـ مع ميارات التفكير 

سر يتسموف بػ: التعمـ فوؽ المعرفي: التخطيط, والمراقبة, والتقويـ, كما أف ذوي النمط األي
عف طريؽ التجريب, الضبط والنظاـ في التجريب, البحث عما ىو حقيقي وأكيد, تنظيـ 
األشياء في تسمسؿ زمني, التخطيط الواقعي, معرفة ما يجب عمييـ عممو, التحقؽ مف صحة 

مراقبة األشياء واألفكار, وبالتالي كاف لدييـ قدرة عالية عمى التخطيط الجيد لمتعمـ وتنظيـ و 
ىذا التعمـ, ثـ تقويـ فاعمية إجراءات التعمـ, وىذا كمو يقدـ لنا تفسيًرا واضًحا لحصوؿ تبلميذ 
المجموعة التجريبية ذوي أنماط التعمـ األيمف واأليسر والمتكامؿ عمى الدرجات األعمى في 

 االختبار األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي. 

ميارات الجانب األدائي لمتفكير فوؽ المعرفي يرة في تنمية أي أف نموذج وودز ذو فاعمية كب
 والذي لـ تكشؼ عنو أٍي مف الدراسات السابقة.

وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ السادس لمبحث, ونرفض الفرض السادس لمبحث, حيث ال 
( بيف متوسطات رتب درجات تبلميذ المجموعة 5.50≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى )
متكامؿ( في التطبيؽ البعدي الختبار الجانب  -أيسر -التجريبية حسب نمط التعمـ )أيمف

 األدائي لميارات التفكير فوؽ المعرفي.
وبذلؾ تؤكد ىذه النتيجة اإلحصائية فاعمية نموذج وودز في تنمية الجانب األدائي لميارات 

 ة ) أيمف, أيسر, متكامؿ(.التفكير فوؽ المعرفي لدى التبلميذ ذوي أنماط التعمـ المختمف
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 التْصٔات: 

تضميف كتب الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية مواقؼ وأنشطة متنوعة, تعمؿ  -
 عمى تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى التبلميذ.

 قررتدريب المعمميف في أثناء الخدمة عمى استخداـ نموذج وودز في تدريس م -
 الدراسات االجتماعية.

التركيز عمى تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي مف جانب معممي  الدراسات  ضرورة -
 االجتماعية وذلؾ في أثناء عمميتي التخطيط والتنفيذ لمدرس. 

عقد ندوات وورش عمؿ لتطوير ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى الطبلب والمعمميف  -
 في المراحؿ التعميمية المختمفة. 

االستراتيجيات والنماذج التدريسية إعداد وزارة التربية والتعميـ أدلة معمـ تتضمف  -
الحديثة ومنيا نموذج وودز يوزع عمى المعمميف, ويوضع في مكتبة المدرسة 

 يسترشد بو معمـ الدراسات االجتماعية في مختمؼ المراحؿ التعميمية.
فة الصؼ في ضوء أنماط ضرورة مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ داخؿ غر  -

 تعمميـ.
 البشْخ املكرتس٘:

ء يالدراسات االجتماعية لتعديؿ الفيـ الخاط قرراستخداـ نموذج وودز في تدريس م -
 لممفاىيـ الجغرافية والتاريخية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 

فاعمية نموذج وودز في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طبلب المرحمة الثانوية في  -
 الجغرافيا.  قررم

 قررفاعمية نموذج وودز في تنمية عادات العقؿ لدى طبلب المرحمة الثانوية في م -
 الجغرافيا واتجاىيـ نحوه.

أثر التفاعؿ بيف نموذج وودز ونمط التعمـ لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية وتنمية  -
 ميارات التفكير االبتكاري لدييـ.
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 املسادع
 املسادع العسبٔ٘: -أّاًل

(. أثر استخداـ استراتيجيتيف قائمتيف عمى النظرية البنائية 5552بو العبل, ىالة سعيد . )أ
في تدريس االقتصاد المنزلي عمى التحصيؿ الدراسي والقدرة عمى اتخاذ القرار لطالبات المرحمة 

 -502(, ص ص 2, العدد ) 52, المجمد مجمة كمية التربية. جامعة اإلسكندريةاإلعدادية. 
255. 

(. فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر الببلؾ 5552أبو العينيف, يسري عطية. ) 
بورد في تنمية ميارات إنتاج البرامج اإللكترونية وأنماط التعمـ والتفكير واالتجاه نحوىا لدى 

, ديسمبر, 02, المجمد المجمة التربوية. كمية التربية. جامعة سوىاجطالبات كمية التربية. 
 .252  -509ص  ص

فعالية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات ما وراء (. 5557أبو الغيط, إيماف عمي. )
المعرفة في تنمية ميارات األداء التدريسي والتفكير الناقد واتخاذ القرار لدى الطالبات 

 ألزىر. . رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية, جامعة االمعممات بكمية االقتصاد المنزلي
. عماف: دار تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ (.5555ونوفؿ, محمد بكر. )  ,أبو جادو, صالح

 المسيرة لمنشر والتوزيع. 
أثر استخداـ نموذج وودز في تنمية المفاىيـ وميارات (. 5552أبو جمنبو, صفاء خميؿ. )

. رسالة ماجستير غير امةالتفكير  الناقد لدى طالبات الصؼ السادس األساسي في العموـ الع
 منشورة. كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية بغزة. 

(. القاىرة : مكتبة 2)ط. عمـ النفس التربوي.(. 5555أبو حطب, فؤاد, وصادؽ, آماؿ. )
 األنجمو المصرية. 

 وأثرىا تدريس الجغرافيا في المعرفي فوؽ التفكير استراتيجيات(. 5559أحمد, أحمد زارع. ) 
اإلعدادية.  المرحمة تبلميذ لدى اإليجابي الجغرافية والتفكير والميارات التحصيؿ تنمية في

 .272 -222, أبريؿ, ص ص (5), العدد 52, المجمد مجمة كمية التربية. جامعة أسيوط
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 . الدماـ: مكتبة المتنبي.عمـ النفس التربوي(. 5557أحمد, محسف محمد .) 
 في وودز أنموذج استخداـ أثر(. 5555, ومصطفى, رضواف محمد . )جوىر أميف, أحمد

 أبحاثّ  مجمة الناقد. تفكيرىـ وتنمية الفيزياء مادة في العممي الخامس الصؼ طبلب تحصيؿ
 .97 -05(, ص ص 2, العدد )55موصؿ, المجمد ال جامعة .األساسية التربية كمية

. التفكير: دراسة نفسية تفسيرية(. 5552الجابري, كاظـ كريـ, والعامري, ماىر محمد. ) 
 عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. 

 الصؼ تبلمذة تحصيؿ في وودز أنموذج وفؽ التدريس أثر(. 5555الدايني, بتوؿ محمد. ) 
 جامعة المعمميف, كمية منشورة. غير رسالة ماجستير العامة. العموـ في االبتدائي الخامس
 .العراؽ ,ديالي

 وتطويرىا باستخداـ المناىج بناء مقرر تدريس فاعمية(. 5552الدوسري, عمي بف طارد. ) 
 جامعة لدى طبلب اإلنجاز ودافعية األكاديمي التحصيؿ في(  Woodsذج              ) نمو

رسالة التربية  مجمةفيصؿ. الجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية.  بف عبدالرحمف اإلماـ
 (, يونيو. 25, العدد )وعمـ النفس

 الجامعات األردنية في العميا الدراسات طمبة امتبلؾ درجة(. 5559الديممي, طو عمي ) 
جامعة مجمة كمية التربية. نظرىـ ونظر أساتذتيـ.  وجية مف المعرفي فوؽ التفكير لميارات
 .252 -255(, ص ص 592, العدد )5, المجمد األزىر

 

 تدريس في الذاتي التساؤؿ استراتيجية فاعمية(. 5552الجزار, نجفة وبدوي, عاطؼ. ) 
 .الثانوي االوؿ الصؼ لدى طبلب المعرفة وراء ما وميارات التاريخي الفيـ تنمية عمى التاريخ

 (, يناير. 2العدد)  , الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
 

(. درجة امتبلؾ طمبة كمية التربية واآلداب في جامعة 5559الحويطي, عواد بف عمار. ) 
, مجمة دراسات لجامعة عمار ثميجي األغوار. الجزائرتبوؾ لميارات التفكير فوؽ المعرفي. 

 . 72  -25(, مارس, ص ص 05العدد )
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الفيزياء باستخداـ نموذج وودز في تحصيؿ أثر تدريس (. 5552الحربي, بياف محمد. )
. رسالة ماجستير. كمية العمـو الطمبة واتجاىاتيـ نحو الفيزياء في المرحمة األساسية العميا

 التربوية, جامعة آؿ البيت, األردف. 
 

(. العبلقة بيف مستويات تجييز المعمومات أنماط التعمـ 5552الحويجي, خميؿ بف إبراىيـ. ) 
مجمة دراسات عربية في التربية عة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعودية. لدى طبلب جام

 .25 -27(, الجزء األوؿ, يناير, ص ص  20, العدد )وعمـ النفس
 

أثر أنموذج وودز في تحصيؿ مادة العمـو العامة وتنمية (. 5559الحيدري, محمد حافظ. )
الة ماجستير غير منشورة. كمية . رسالميارات العقمية لدى طبلب الصؼ األوؿ المتوسط 

 التربية, جامعة بغداد. 
, العدد مجمة كمية التربية(. مضاميف الفمسفة البنائية . 5772الخميمي, خميؿ يوسؼ. ) 

(552.) 
 

 المنحى عمى قائمتيف تدريسيتيف استراتيجيتيف أثر(. 5555الخوالدة, سالـ عبد العزيز. )
 .نحوىا واتجاىاتيـ األحياء مادة في العممي الثانوي األوؿ الصؼ طبلب تحصيؿ في البنائي
, ص ص  (2) العدد ، 52  األردف، المجمد البيت. آؿ جامعة .التربوية لمبحوث المنارة مجمة
200-  252. 

أثر أنموذج وودز في تحصيؿ مادة تاريخ الحضارات القديمة (. 5550السعدي, وئاـ محمد. )
 واستبقائيا 

بية, جامعة بابؿ, . رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التر المتوسط لدى طالبات الصؼ األوؿ
 بغداد.

 

 ميارات الجغرافيا لتنمية تدريس في المعرفية التممذة (. استخداـ5550السيد, جماؿ حسف. ) 
الجمعية التربوية لمدراسات االبتدائية.  المرحمة تبلميذ العممي لدى واالستدالؿ المعرفة وراء ما

 (, مايو.95العدد )  ,االجتماعية
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 فصوؿ في المعرفي فوؽ التفكير ميارات توظيؼ مدى(. 5552الشطي, يعقوب يوسؼ. )
مجمة كمية التربية. جامعة الكويت.  دولة في المتوسطة المرحمة طمبة لدى التعميـ المدمج

 .27 -5(, يناير, ص ص  5, العدد )27, المجمد طنطا
 

أنماط التعمـ السائدة لدى طمبة جامعات إقميـ عبلقة (. 5552الضمور, محمد مسمـ. ) 
. رسالة دكتوراه غير منشورة. جنوب األردف بالتحصيؿ األكاديمي والفاعمية الذاتية األكاديمية

 كمية الدراسات العميا, الجامعة األردنية. 
 

 ؿ طالباتتحصي في وودز أنموذج استخداـ أثر(. 5550العبيدي, إسراء عبد الرحمف. ) 
 التربية, كمية منشورة. غير رسالة ماجستير .العامة الجغرافية مادة في العاـ الرابع الصؼ
 .العراؽ ديالي، جامعة

 

, عدناف . عماف: دار عمـ النفس المعرفي: النظرية والتطبيؽ(. 5552. )يوسؼ العتـو
 المسيرة.

 

الجغرافية ذات الفيـ أثر أنموذج وودز في تصحيح المفاىيـ (. 5555العزاوي, ماىر لطيؼ. )
. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, الخاطئ لدى طبلب الصؼ االوؿ المتوسط

 جامعة بغداد.
 

 تنمية عمى العموـ تدريس في وودز نموذج استخداـ فاعمية(. 5550العنزي, فايز سعد. )
 . رسالةعرعر بمدينة المتوسط األوؿ طبلب الصؼ لدى لمتعمـ والدافعية االبتكاري التفكير
 .القرى أـ جامعة منشورة, دكتوراه

 

 عمى العموـ تدريس في وودز نموذج استخداـ فاعمية(. 5552العنزي, مبارؾ بف غدير. ) 
مجمة رسالة المتوسط.  الثالث الصؼ تبلميذ لدى والتفكير االستداللي العقؿ عادات تنمية

 .552 -525(, ص ص 2. السعودية, العدد )التربية وعمـ النفس
 



 .....................................ستخدام نموذج وودز في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير ا

- 095 - 

أثر استراتيجيتي التعمـ التوليدي وودز في التحصيؿ وا حداث التغيير (. 5555القببلف, فايزة. )
. المفاىيمي لبعض المفاىيـ الفيزيائية والتفكير الناقد لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي

 رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة اليرموؾ, األردف.
 تحصيؿ في وودز أنموذج استخداـ أثر(. 5555المعموري, عصاـ  و الخيبلني, رعد. )

 ديالي مجمة العممي. وتفكيرىـ مادة الفيزياء في المعمميف إعداد معيد الثالث الصؼ طبلب
 .522 -575(, ص ص 22ديالى. العراؽ, العدد ) جامعة .اإلنسانية لمبحوث

 

 وتنمية العموـ مادة تحصيؿ في التبادلي التدريس فعالية(. 5552المرسي, نجاح السعدي. )
 الثالث العممي المؤتمراإلعدادية.   المرحمة تبلميذ لدى لئلنجاز والدافع المعرفي التفكير فوؽ

, المجمد والوطف العربي, كمية التربية النوعية بالمنصورة مصر فى النوعي التعميـ تطوير -
 .5552 -5522, ص ص 5
 

 المقروء فيـ استراتيجيات وفؽ الرياضية المسائؿ حؿ(. 5552المولى, سميماف أحمد. )
,العدد 2, المجمد مجمة األطروحة لمعمـو اإلنسانيةفي تنمية التفكير فوؽ المعرفي.  وأثرىا

 .529  -555( , ص ص 55)
 

(,  (K. W. L. Nباستراتيجية ) (. أثر التدريس5550جاه الرسوؿ, ايماف مصطفى. )
لدى  التاريخ مادة في الدراسي التحصيؿ المعرفة وزيادة وراء ما ميارات تنمية عمى المطورة
 (, مايو. 95العدد)  , الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةاإلعدادية.  المرحمة تبلميذ

 

 الكتاب العيف: دار .وتطبيقات مفاىيـ -التفكير تعميـ(. 5559جرواف, فتحي عبد الرحمف. )
 .الجامعي

 

 الصؼ طبلب تحصيؿ في وودز أنموذج استخداـ فاعمية(. 5557حسف, محمد ميدي. )
,  2. المجمد مجمة كمية التربية. جامعة الكوفةالجغرافيا.  مادة مبادئ في المتوسط األوؿ
 .522-555(, ص ص 55العدد) 
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(. أنماط التعمـ لدى طمبة الصؼ 5555رواشدة, إبراىيـ,  نوافمو, وليد, والعمري, عمي. ) 
, المجمد المجمة األردنية في العمـو التربويةالتاسع في إربد وأثرىا في تحصيميـ في الكيمياء.  

 . 290 -225الثامف, العدد الرابع, ص ص 
 

. تطبيقية في تنمية العقوؿ المفكرةرؤية  –تعميـ التفكير (. 5552زيتوف, حسف حسيف. )
 القاىرة: عالـ الكتب. 

 

. عماف: تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية(. 5552سعادة, جودت أحمد. )
 دار الشروؽ. 

 

 في استراتيجية التكعيب باستخداـ الجغرافيا تدريس (. فاعمية5552صبري, عبد الحميد. ) 
 الثاني طبلب الصؼ لدى والتحصيؿ المعرفة ما وراء الجغرافيا وميارات الميارات بعض تنمية

 (, سبتمبر. 02العدد)  , الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية .اإلعدادي
 

أثر تفاعؿ الخرائط الذىنية ونمط التعمـ والتفكير في تنمية (. 5550طو, عبد اهلل ميدي. ) 
مجمة دراسات ميارات توليد المعمومات وتقييميا في الكيمياء لدى طبلب المرحمة الثانوية. 

 . 529 -550(, فبراير, ص ص 02, العدد )عربية في التربية وعمـ النفس
 

 معرفية لدى التبلميذ ذوي (. بعض المتغيرات المعرفية والبل5550عامر, طارؽ محمد. )
صعوبات التعمـ والعادييف. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية بكفر الشيخ, جامعة 

 طنطا. 
 

فعالية استخداـ استراتيجيتيف مف استراتيجيات ما وراء (. 5555عبد السميع, ىبو السيد. )
ـ الذاتي لدى تبلميذ المرحمة المعرفة في تنمية بعض ميارات فيـ المقروء واالتجاه نحو التعم

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية, جامعة اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية
 المنصورة.
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 . عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.تعميـ التفكير ومياراتو(. 5552عبد العزيز, سعيد. ) 
 

 المعرفي فوؽ التفكير تنمية في الموجو االكتشاؼ طريقة أثر(. 5555عبد القادر, خالد. )
مجمة غزة.  بمحافظات األساسي التاسع الصؼ طمبة لدى الرياضيات الدراسي في والتحصيؿ

 .5525 -5525(, ص ص 2, العدد )52, المجمد جامعة النجاح الوطنية
 

ة, (. تجييز المعمومات المغوية لمستويات التقريب التتابعي5555عبد النبي, محمد محمود. ) 
, الفترة مجمة كمية التربية فرع الفيوـ. المؤتمر العممي الثالث التربية والثقافة في عالـ متغير

 . 955  -225أكتوبر, ص ص  52 -59مف 
 

تدريس  في المعرفة وراء ما استراتيجيات (. فاعمية5555عبد اليادي, شيماء عمى. ) 
الجمعية االعدادي.  الثاني الصؼ لدى تبلميذ الجغرافي البحث ميارات تنمية في الجغرافيا

 .(, سبتمبر20, العدد )التربوية لمدراسات االجتماعية
 

الجمعية المصرية (. ما وراء المعرفة المفيـو والداللة. 5555عبيد, وليـ تاوضرس. )
 , العدد األوؿ.  لممعرفة والقراءة

 

(. المعرفة وما وراء المعرفة, المفيـو والداللة. المؤتمر العممي الرابع , 5552ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )
 2 -9, الجمعية المصرية لتربويات الرياضياترياضيات التعميـ العاـ في مجتمع المعرفة.  

 يوليو. 
 

ثراؤه ف(. 5552عسر, حسني عبد الباري. )  . ي المنيج المدرسيمداخؿ تعميـ التفكير وا 
 (. الرياض: مكتبة الشقري. 5)ط.

 تنمية في الشامؿ المعرفي المنظومي النموذج استخداـ أثر(. 5552عميمات, أيمف محمد. )
 في األساسي التاسع الصؼ طبلب لدى الفيزياء في والتحصيؿ المعرفي فوؽ التفكير ميارات
 .022 -022, ص ص 20المجمد . األردف, العموـ التربية -مجمة دراساتاألردف. 
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(. ميارات ما وراء المعرفة مدخؿ إلعادة البناء الذاتي 5552كامؿ, عبد الوىاب محمد. )
ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر السنوي الخامس لكمية التربية بكفر الشيخ " لمنجاح في الحياة. 

 أبريؿ . 59 -50" في الفترة مف دور كميات التربية في التطوير والتنمية
 

. عماف: دار الشروؽ سيكولوجية التعمـ الصفي(. 5555قطامي, يوسؼ؛ وقطامي, نايفة. ) 
 لمنشر والتوزيع.

(. استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تعديؿ التصورات البديمة 5552محمد, إيماف حسنيف. )
رسالة  لممفاىيـ العممية المرتبطة بالمادة والمغناطيسية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.

 ماجستير غير منشورة. كمية التربية, جامعة المنصورة.
فعالية نموذج مقترح لمبحث اإلجرائي في تدريس (. 5552محمد, ضاحي عبد الحميد. ) 

.  مقرر الجغرافيا عمى تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طبلب المرحمة الثانوية
 جامعة المنصورة. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية, 

 

(. فاعمية برنامج قائـ عمى نادي الغابة في تنمية ميارات 5559محمود, صبلح محمد. )
مجمة المعيد الدولي لمدراسة التفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي. 

 . 52  -5(, فبراير, ص ص 5, العدد )2, المجمد والبحث
, المنصورة: عامر لمطباعة مقياس أنماط التعمـ والتفكيرتقنيف (. 5722مراد, صبلح أحمد. )

 والنشر. 
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