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الملخص
ييجف البحث الحالي الى معخفة أثخ اساليب تعميؼ التفكيخ في تشسية ميارات التفكيخ ما وراء
السعخفي عشج طالب الرف الخامذ االدبي في مادة التاريخ؛ ولتحقيق أىجاف البحث اختار
الباحثان ترسيسا تجخيبيا ذا ضبط جدئي ذو االختباريؽ القبمي والبعجي ،يتكؾن مؽ مجسؾعة
تجخيبية وأخخى ضابظة واختيخ عذؾائيا إعجادية الظمع الشزيج وثانؾية بالط الذيجاء وتحجيجا
طالب الرف الخامذ االدبي إلجخاء التجخبة وبظخيقة الدحب العذؾائي البديط اختيخت اعجادية
الظمع الشزيج لتكؾن السجسؾعة التجخيبية التي تجرس وفق اساليب تعميؼ التفكيخ  ،والبالغ عجدىؼ
( ) 83طالبا وثانؾية بالط الذيجاء مثمت السجسؾعة الزابظة التي درست بالظخيقة االعتيادية
والتي بمغ عجدىا (  ) 83طالبا أيزا.
تؼ اجخاء التكافؤ بيؽ مجسؾعتي البحث بستغيخات  :العسخ الدمشي  ،درجات اختبار الحكاء ،
التحريل الجراسي لآلباء  ،التحريل الجراسي لؤلميات  ،اختبار التفكيخ ما وراء السعخفي القبمي،
درجات الظالب في مادة التاريخ لمعام الجراسي الدابق ( . ) 5102 – 5102
ولكياس التفكيخ ما وراء السعخفي استعسل الباحثان مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي الحي
اعجه ( بخيكة  ،) 5112 ،ولكياس تشسية التفكيخ ما وراء السعخفي عشج مجسؾعتي البحث وذلػ
بإجخائو اختبا ار ( قبميا – بعجيا ) واستخخاج الفخق لسعخفة تشسية ىحا التفكيخ ،وتكؾن السكياس مؽ
( ) 81فقخة ايجابية وسمبية مؾزعة برؾرة عذؾائية وكانت االجابة عمى فقخات السكياس وفق
مكياس ليكخت الخساسي ،وخخج البحث بعجد مؽ التؾصيات والشتائج.
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The Impact of Learning Thinking in Developing Thinking Beyond
Cognition Skills on Fifth Literary Students in History Material
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Abstract
The present study aims at: Knowing the impact of learning thinking
in developing thinking beyond cognition skills on fifth literary students in
history material.
Partial control experimental design with pre and posttest were
chosen by the researcher to be applied in this study. It consists of two

groups, experimental and control. Al-Talea Al-Nathed and Belat AlShuhadaa secondary schools were chosen randomly by the researcher.
Fifth literary students were chosen to be the study sample. By using
simple random selection, Al-Talea Al-Nathed was chosen randomly to
be the experimental group that study according to learning thinking
styles. They were (38) students. The control group was represented by
Belat Al-Shuhadaa secondary school which study history traditionally.
They were (38) students.

The two groups were qualified in the variables of age, intelligence

test, fathers’ educational background, mothers’ educational background,

thinking beyond cognition pre-test, and students’ degrees in the
previous year (2015-2016) in the history material.
To be able to measure thinking beyond cognition skills, the
researcher uses (Breka, 2007) as a measurement scale. In order to
measure thinking beyond cognition in the two groups, the researcher
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make the pre-posttest and gaining he difference to know the

development of that thinking. The test consists of (30) positive and
negative items distributed randomly and the response were according to
Likert scale.
Statistical Means
The researcher used SPSS in addition to t-test formula for two
independent samples, Person correlation coefficient, discrimination
coefficient, Torsion coefficient, Flattening coefficient, Alfa –Cronbach
equation, Sperman –Brown equation and Standard and error equation.
Results of the study
According to study results, the null hypothesis were rejected and the
acceptance at the alternative ones .It also clarifies the impact at using
learning thinking in developing thinking beyond cognition skill in history
material in favor of experimental group .

أوال  :مذكلة البحث:
تتدؼ الحياة السعاصخة بالعجيج مؽ الستغيخات العالسية واالقميسية والسحمية التي تترل
بشؾعية الكيؼ والسعارف ومدتحجثات الحياة ونغسيا  ،وىي تغيخات تفخض ضخورة تظؾيخ التعميؼ
وتعجيل اساليبو وغاياتو بسا يتالءم وىحه التغيخات مسا يؤدي الى استيعابيا والتفاعل معيا،
فالتخكيد في التعميؼ القائؼ عمى الحفظ والتمقيؽ وبخمجة العقؾل لؼ يعج قاد ار عمى اعجاد افخاد
يؾاكبؾن ىحا التظؾر ( العبيجي و عالء . ) 2 : 5102 ،
البج لشا مؽ القؾل ان معخفة الظخيقة التي تتكامل فييا السعخفة بالسحتؾى مع اساليب
التعميؼ التقميجية والسعاصخة ومعخفة دافعية الفخد وتحجيج مجى قجراتو عمى االنجاز والظسؾح
واالصخار عمى تحقيق االىجاف الحاتية والعامة التي تؾضع مؽ قبل الستعمؼ او مؽ قبل القائسيؽ
عمى العسمية التعميسية والدعي نحؾ التجريب والسسارسة وتظبيق ما تؼ تعمسو مؽ اساليب  ،يسكؽ
ان تداعج الستعمؼ عمى السثابخة واستثارة دافعيتو لمتعمؼ (عمي و وسام . ) 02 : 5102 ،
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ويخى الباحثان ان مادة تاريخ أ وربا وامخيكا الحجيث والسعاصخ في تجريديا ال تحتاج الى
الحفظ والتمقيؽ فقط والتي اكج تجريديا عمى الحفظ واىسل القجرة العقمية في تشسية التفكيخ  ،فيي
مؽ العمؾم التي تحتاج الى تظؾيخ مدتسخ في القجرة عمى التفكيخ  ،وبسا ان اغمب الظخائق
الستبعة في التجريذ ىي الظخائق االعتيادية والتي ال تثيخ التفكيخ لجى الظالب  ،مسا دفع
الباحث الى البحث عؽ اساليب حجيثة لتعميؼ التفكيخ في تجريذ مادة التاريخ قج تشسي ميارات
التفكيخ ما وراء السعخفي .
ومؽ ىشا تبخز مذكمة البحث الحالي التي يسكؽ صياغتيا بالدؤال االتي :
ىل الساليب تعليم التفكيخ أثخ في تشسية ميارات التفكيخ ما وراء السعخفي عشج طالب الرفالخامذ االدبي في مادة التاريخ؟
ثانيا  :أىسية البحث :
ان االتجاىات الججيجة وبخاصة في التعميؼ الثانؾي في تبشي السفيؾم الؾاسع لمسادة العمسية
بجسيع الخبخات والسعمؾمات والقجرات والسيارات والكيؼ يجل عمى الخغبة في التغيخ الكبيخ في
الحياة السجرسية الن انعكاساتو عمى العشاصخ السختمفة فييا كبيخة وكثيخة  ،فسثال لؼ يعج الشغخ
الى الكتاب السجرسي عمى انو السرجر الؾحيج لمسعمؾمات  ،وال لمجانب العقمي كؾنو الجانب
الؾحيج الحي يتخكد االىتسام عمية مؽ الستعمؼ  ،وال لمظخائق السعتسجة عمى الحفظ والتمقيؽ
واالستخجاع االصؼ ىي الظخائق الدائجة في التجريذ فقط ( البداز و ابخاليؼ . ) 082 : 5115 ،
ويذيخ وجشخ (  wagner ) 0443الى ضخورة استعسال كتب دراسية مثيخة تثيخ حفيغة
الظالب التعميسية بجال مؽ السشاىج التقميجية التي تبعث عمى

السمل  ،وايزا السشاىج

الجراسية السثيخة تسشح الفخصة لمظالب لتجعيؼ ميارات التفكيخ االساسية وتفعيل استخجاميا  ،وان
االستخاتيجيات الحجيثة تعسل عمى احياء السعمؾمات التي يكتدبيا الظالب وانعكاس ىحه
السعمؾمات عمى الؾاقع والبيئة االجتساعية ( حبيب . ) 011-44 : 5112 ،
ويخى الباحثان ان مؽ االىجاف الخئيدة لمتعميؼ ىؾ اثارة التفكيخ عشج الظالب  ،وبحلػ
ستكؾن لجييؼ القجرة عمى مؾاجية السذكالت في السجرسة وخارجيا  ،وذلػ مؽ قبل السجرسيؽ
الحي يقع عمى عاتقيؼ بحل الجيؾد التخبؾي ة لتشسية التفكيخ بأعتساد عسميات التفكيخ السختمفة ،
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وىحا يتظمب استعسال اساليب حجيثة لتعميؼ التفكيخ  ،تتابع التقجم التقشي والعمسي في التعميؼ
وتدعى الى تدويج الستعمسيؽ بأنؾاع التفكيخ والسيارات العقمية السشاسبة ليؼ وتظؾيخىا  ،وليحا
الدبب اختار الباحث االسمؾب السثيخ لمتفكيخ مؽ اجل السحاولة لتشسية ميارات التفكيخ ما وراء
السعخفي وتظبيقيا عمى طالب الرف الخامذ االدبي مؽ السخحمة االعجادية كؾنيا مشاسبة
لقجراتيؼ العقمية  ،وفي ىحه السخحمة يتقخر مدتقبل الظالب وتتبمؾر لجييؼ فكخة دخؾليؼ السخحمة
الجامعية ونؾع السيشة التي سيكسمؾن بيا حياتيؼ  ،فتربح عمى عاتق ىحه السخحمة ميسات كبيخة
ولعل مؽ اىسيا تشسية قجرة الظالب عمى التفكيخ ما وراء السعخفي ومياراتو مؽ ( تخظيط ،
ومخاقبة  ،وتقؾيؼ ) .
واستشادا لسا تقجم يسكن ان نهجد اىسية البحث الحالي في الشقاط االتية :
 -0اىسية مادة التاريخ  ،كؾنو يسثل العسق الحزاري لالمة واصالتيا .
 -5اىسية التخبية بتظؾيخ طخائق واساليب تعميؼ التفكيخ وتحجيثيا بسا يشدجؼ مع خرائص
الستعمؼ .
 -8اىسية تعميؼ التفكيخ وتشسية مياراتو برؾرة مباشخة وغيخ مباشخة وضسؽ السحتؾى .
 -2يؾاكب ىحا البحث التظؾرات وال تغيخات في مجال طخائق التجريذ الحجيثة في رفع
الكفاءة العمسية والتعميسية .
 -2ان استعسال اساليب تعميؼ التفكيخ مؽ قبل السجرسيؽ لو دور في نجاح الظالب وتقجميؼ
في داخل وخارج السؤسدات التعميسية .
 -2ال تؾجج دراسة عخاقية او عخبية ( عمى حج عمؼ الباحث ) تشاولت اساليب تعميؼ التفكيخ
وتشسية ميارات التفكيخ ما وراء السعخفي في مادة التاريخ .
ثالثا  :ىجف البحث وفخضيتاه :
ييجف البحث الحالي الى معخفة :
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( اثخ اساليب تعميؼ التفكيخ في تشسية ميارات التفكيخ ما وراء السعخفي عشج طالب الرف
الخامذ االدبي في مادة التاريخ ) .
ولتحقيق ىجف البحث تم وضع الفخضيتين االتية :
الفخضية الرفخية االولى  :ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللة (  ) 1،12بيؽ
متؾسط درجات طالب السجسؾعة التجخيبية في االختبار القبمي ومتؾسط درجاتيؼ في االختبار
البعجي لسكياس التفكيخ ما وراء السعخفي .
الفخضية الرفخية الثانية :ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللة ( ) 1012
بيؽ متؾسط درجات طالب السجسؾعة التجخيبية الحيؽ يجرسؾن مادة التاريخ عمى وفق اساليب
تعميؼ التفكيخ ومتؾسط درجات طالب السجسؾعة الزابظة الحيؽ يجرسؾن السادة ذاتيا بالظخيقة
االعتيادية في درجات االختبار البعجي لسكياس التفكيخ ما وراء السعخفي .
رابعا  :حجود البحث :
 -0الحجود البذخية -:طالب الرف الخامذ االدبي السدجميؽ لجى مجيخية تخبية
محافغة ديالى قزاء بعقؾبة  /السخكد .
 -5الحجود العلسية  -:الفرؾل االربعة االولى مؽ محتؾى كتاب التاريخ السقخر تجريدو
لظالب الرف الخامذ االدبي لمعام الجراسي . 5102 – 5102
 -8الحجود السكانية  -:السجارس الثانؾية واالعجادية الشيارية لمبشيؽ التابعة لقزاء بعقؾبة
 /السخكد في محافغة ديالى .
 -2الحجود الدمانية  -:الفرل االول لمعام الجراسي . 5102 – 5102
خامدا  :تحجيج السرطلحات :
 -1أثخ :
التعخيف االصطالحي  :عخفو ( عبج السجيج  ) 0222 ,بانو  :رقؼ او دليل عؽ مقجار اىسية
نتيجة البحث مثل قؾة العالقة بيؽ متغيخيؽ او مقجار التغيخ الشاتج عؽ تجخل الستغيخ السدتقل في
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الستغيخ التابع وذلػ باستعسال احج مقاييذ حجؼ االثخ االحرائية حدب عيشة البحث ( عبج
السجيج . ) 81 : 5111 ،
التعخيف االجخائي  :ىؾ مقجار التغييخ الحاصل في اجابات طالب عيشة البحث ( السجسؾعة
التجخيبية ) عمى فقخات مكياس ميارات التفكيخ ما وراء السعخفي .
 –0االسلهب :
التعخيف االصطالحي  :عخفتو ( العفهن  ) 0210 ,بأنو  :يؤدي الى تغخيد مذاركة الظالب
في عسمية تعمسو مؽ جية  ،وتحقيق االىجاف السشذؾدة مؽ جية اخخى ( العفؾن 52 : 5105 ،
).
التعخيف االجخائي  :انو أسمؾب لتعميؼ التفكيخ يدتعسمو الباحثان لظالب السجسؾعة التجخيبية في
البحث الحالي  .ويتزسؽ تؾجيو وتجريب طالب الرف الخامذ االدبي لسسارسة ميارات التفكيخ
ما وراء السعخفي في مادة التاريخ .
 -3التفكيخ
التعخيف االصطالحي  :عخفو ( حبيب  ) 0227 ,بأنو  :التقري السجروس لمخبخة مؽ اجل
غخض ما  ،وقج يكؾن ذلػ الغخض ىؾ الفيؼ او اتخاذ قخار  ،او التخظيط او حل السذكالت او
الحكؼ عمى االشياء  ،او الكيام بعسل ما ( حبيب . ) 03 : 5112 ،
التعخيف االجخائي  :نذاط عقمي بسدتؾيات متعجدة يؤدي الى حل مذكمة عشج تعخض الظالب
الى مؾقف ما .
 -4تعليم التفكيخ :
التعخيف االصطالحي  :عخفو ( الحيلة  ) 0229,بأنو  :تدويج الظمبة بالفخص السالءمة
لسسارسة نذاطات التفكيخ في مدتؾياتيا البديظة والسعقجة  ،وتحفيدىؼ واثارتيؼ عمى التفكيخ ،
وىي عسمية كمية تتأ ثخ بالسشاخ الرفي والسجرسي  ،وكفاءة السعمؼ  ،وتؾافخ السرادر التعميسية
السثيخة لمتفكيخ (الحيمة . ) 22 : 5114 ،
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التعخيف االجخائي  :االىتسام بتؾعيف الخبخات والعسميات الحىشية التي يتسكؽ الفخد مؽ خالليا
التعامل بفاعمية مع الستغيخات السختمفة .
 -5التشسية :
التعخيف االصطالحي  :عخفو (شحاتة وزيشب  ) 0223 ,بأنيا  :رفع مدتؾى اداء الظمبة في
مؾاقف تعميسية تعمسية مختمفة  ،وتتحجد الشتيجة بديادة متؾسط الجرجات التي يحرمؾن عمييا بعج
تجريبيؼ عمى بخنامج محجد ( شحاتة وزيشب . ) 022 : 5118 ،
التعخيف االجخائي  :الشسؾ والتقجم في االداء وفي مدتؾى التفكيخ ما وراء السعخفي عشج طالب
الرف الخامذ االدبي مؽ خالل دراستيؼ ألساليب تعميؼ التفكيخ .
-6ميارات التفكيخ :
التعخيف االصطالحي  :عخفيا ( ابه جادو ودمحم  ) 0213 ,بانيا  :االساس الحي يقؾم عميو
التفكيخ الفعال والسؤثخ اذ ان ميارات التفكيخ تدتعسل م اخ ار وتك اخ ار لتشفيح ميسات او عسميات
تفكيخية ىجفيا الؾصؾل الى معشى او رؤيا او معخفة ( ابؾ جادو ودمحم . ) 22 : 5108 ،
التعخيف االجخائي  :اجخاءات او عسميات يؤدييا طالب الرف الخامذ االدبي عيشة البحث في
حل السذكالت التي تؾاجييؼ  ،او اتخاذ الق اخرات السالءمة لمسؾاقف التي يتعخضؾن ليا .
 - 7التفكيخ ما وراء السعخفي :
التعخيف االصطالحي  :عخفو ( العتهم  ) 0224 ,بانو  :مؽ اعمى مدتؾيات التفكيخ  ،اذ
يتظمب مؽ الفخد ان يسارس عسميات التخظيط والسخاقبة والتقؾيؼ لتفكيخه برؾرة مدتسخة  ،كسا يعج
شكال مؽ اشكال التفكيخ الحي يتعمق بسخاقبة الفخد لحاتو وكيفية استعسالو لتفكيخه اي التفكيخ في
التفكيخ ( العتؾم .) 28 : 5112 ،
التعخيف االجخائي  :انو وعي الفخد بالعسميات السعخفية وتؾعيف ىحا الؾعي في ادارة ىحه
العسميات مؽ خالل استعسال ميارات التخظيط  ،والسخاقبة  ،والتقؾيؼ واختيار االساليب السالءمة ،
ويعبخ عشو باستجابات الظالب عمى فقخات مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي السدتعسل في البحث
الحالي .
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 -8التاريخ  :عخفو كل مؽ :
التعخيف االصطالحي  :عخفو ( الذيخ  ) 1988 ,بانو  :دراسة لمتظؾر البذخي في جسيع
جؾانبو الدياسية واالجتساعية واالقترادية والفكخية والخوحية  ،أيا كانت معالؼ ىحا التظؾر
وعؾاىخه واتجاىاتو ( الذيخ . ) 2 : 0433 ،
التعخيف االجخائي  :انو مجس ؾعة مؽ الؾقائع واالحجاث والسعمؾمات التاريخية والحقائق التي
يتزسشيا كتاب تاريخ أوربا وأمخيكا الحجيث والسعاصخ في الفرؾل االربعة االولى لمرف
الخامذ االدبي .
 - 9الرف الخامذ االدبي  :ىؾ الرف الثاني مؽ صفؾف السخحمة االعجادية التي تقع بيؽ
السخحمة الجراسية الست ؾسظة والسخحمة الجراسية الجامعية وتذسل الرفؾف ( الخابع  ،والخامذ ،
والدادس ) ووعيفة ىحه السخحمة اعجاد الظالب لسخحمة دراسية أعمى وىي السخحمة الجامعية (
جسيؾرية العخاق  ،و ازرة التخبية . ) 5105 :
 جهانب نظخية ودراسات سابقة :أوال  :جهانب نظخية :
 مجاالت تعليم التفكيخ من اجل تشسية التفكيخ عشج الطالب ومشيا :السجال االول  :ىؾ ان ميارات التفكيخ ليدت مجخد اضافة معمؾمات في محتؾى  ,ولكشيا عسمية
ادراكية اجتساعية تخكد عمى ميارات تعمؼ الستعمسيؽ واكتدابيؼ السعخفة
السجال الثاني  :ان تعميؼ التفكيخ ضسؽ السشيج الجراسي يعج عسمية ديشاميكية تجفع الستعمسيؽ
لمتفاعل والسذاركة مع االخخيؽ  ،وتعمؼ التفكيخ ىشا عسمية اجتساعية تبجأ مؽ الؾاقع السحدؾس
تتجو الى السفاليؼ السجخدة .
السجال الثالث  :ان تعميؼ التفكيخ في مشيج معيؽ يؾعف الظسؾحات الذخرية عشج الستعمسيؽ
في عسل عمسي متسيد مؽ خالل اساليب السذاركة السباشخة  ،والحافد يجفع الستعمؼ لمسذاركة
والشجاح .
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السجال الخابع  :ان التفكيخ وتعميسو يتظمب فيسا ججيا لبشية محتؾى السادة الجراسية وتشغيسيا
وتتابعيا بسا يديل ميسة الستعمسيؽ في العسل السخن عبخ فيؼ السادة الجراسية ( عمي ووسام ،
. ) 555 : 5102
وبسا انشا نتحجث عؽ مجال تعميؼ ميارات التفكيخ فأن عمى السعمؼ ان يتيح الفخصة امام
طمبتو لتدجيل اكبخ قجر مسكؽ مؽ رصيج وخبخات او تجارب ناجحة في ىحا السجال االمخ الحي
يجعل الظالب يذعخ بأنو الئق ومشاسب وبأنو ناجح في افكاره فيعدز ثقتو بشفدو ويجعمو دائسا
يتخح دور السبادر وليذ دور السشيدم
ويرفو بأنو بميج او وقح وما

والستؾاري  ،وكحلػ ال يرجر احكاما قيسية عمى الظالب

شابو  ،فحلػ يعيق عميو عسمية تعميسو لسيارات التفكيخ( عبج

العديد ) 28 : 5114،
ويشبغي عمى السعمؼ ا ن ال يقجم وصف ميارة التفكيخ بظخيقة تؾحي بأنو الؾصف االفزل ،
والدبب يعؾد الى ان اي وصف يقجم مجخد طخيقة واحجة فقط لتشفيح السيارة وربسا يؾجج معمسؾن
اخخون يستمكؾن اساليب مختمفة لمكيام بيحه السيسة برؾرة مؤثخة ( . ) 51 ، 2007 ، Beyer
ويذبو دي بؾنؾ تعمؼ ميارات التفكيخ بتعمؼ ميارات ركؾب الجراجة اليؾائية او الدباحة او
الكسبيؾتخ ،وفي بجاية تعمسيا يذعخ الستعمؼ باالرتباك  ،اذ يبجو تعمسيا لمستعمؼ الججيج صعبا وغيخ
ضخوري وغيخ طبيعي  ،وبعج تعمسيا واكتداب درجة معيشة مؽ السيارة فييا  ،يربح الحجيث عؽ
وجؾد مخحمة ارتباك ام اخ غيخ معقؾل

( جابخ . ) 50 : 5113 ،

الشظخية الدلهكية وتعليم التفكيخ :
ان الدمؾك الغاىخ ىؾ وحجة البحث والجراسة لجى الدمؾكييؽ اذ اىتسؾا بالدمؾك الغاىخ
واغفمؾا ما يحجث داخل العزؾية  ،فعشجما يتعخض الكائؽ لسثيخ ما فأنو يقؾم باالستجابو لو ،
ومؽ الرعب وصف ومالحغة ما يجخل داخل الجماغ عشجما يتأثخ بسثيخ  ،وقج انتقج الدمؾكيؾن
الظخائق الحاتية في دراسة السؾضؾعات في عمؼ الشفذ وخاصة ( واطدؾن ) مسا ادى الى
االبتعاد عؽ دراسة التفكيخ خؾفا مؽ االنتياء بالؾقؾع في شخك الحاتية  ،وتعتسج الشغخية الدمؾكية
عمى فك خة  :ان لكل مثيخ استجابة سؾاء اكان عاى اخ ام غيخ عاىخ  ،وتجور نغخية االشخاط
الكالسيكي

( بافمؾف ) حؾل تفديخ كيف ان استجابة معيشة تحجث في العادة في اعقاب
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مثيخ معيؽ  ،ويسكؽ ان تحجث في اعقاب مثيخ اخخ محايج ال صمة لو باألصل بتمػ االستجابة ،
ىحا ما الحغو ا لفديؾلؾجي الخوسي ( بافمؾف  ) 0411 ،عشجما كان يقؾم بجراسة عسمية اليزؼ
عشج الحيؾان ( غانؼ . ) 28 : 5114 ،
وتخى ىحه الشغخية ان الجافعية تشذأ عشج االفخاد بفعل مثيخات داخمية او خارجية  ،بحيث
يرجر عؽ الفخد سمؾك او نذاط استجابة ليحه السثيخات  ،ويؤكج ( سكشخ ) ان خبخات الفخد بشاتج
الدمؾك ىي التي تحجد تكخار او عجم تكخار الدمؾك في السخات الالحقة  ،اذ يخى ان نتائج
الدمؾك وال سيسا التعديدية مشيا تذكل الحافد او الباعث الحي يجفع االفخاد لمدمؾك بظخيقة معيشة
في مؾقف ما  ،ويخى سكشخ ان التعديد ربسا يتظؾر ليربح ذاتيا  ،اذ يقؾم الفخد بدمؾك ما
ألشباع حاجات ودوافع لجيو دون تأثيخ خارجي ( الدغؾل . ) 022 : 5114 ،
رأي الشظخية السعخفية في التفكيخ :
ان ىحا االتجاه اكثخ قخبا مؽ طبيعة االندان وعسمياتو الحىشية الحيؾية اذ يشغخ ىحا االتجاه
لؤلندان عمى انو مشغؼ (  ) Organizerلمسؾقف والخبخة والسعخفة ومعالج نذط ليا بأمكانو بشاء
السؾقف ويعيج بشاءه بيجف استيعابو  ،ويفتخض ىحا االتجاه بأن االفخاد مختمفؾن في مدتؾى نذاط
واليات اعساليؼ الحىشية السدتخجمة في السؾاقف السختمفة او في معالجة الخبخة ويتحجد مدتؾى
العسل الحىشي بظبيعة البشى السعخفية ا لتي طؾرىا الفخد جخاء تفاعالتو الشذظة في السؾقف
والخبخات التي تحرمت لجيو نتيجة ذلػ وبسدتؾى العسميات الحىشية السدتخجمة في السؾقف او
الخبخة والتي تحجد عادة بخبخة الستعمؼ ووحجة الدمؽ السدتغخق في ادخال ىحه الخبخة  ،ويخى
( جانيو ) بأن تعميؼ التفكيخ ما ىؾ اال سمدمة مؽ العسميات التي تجخي داخل االندان بيؽ مخحمة
التمقي والسخخجات  ،اي االستجابات  ،اما ( بياجيو ) فأن افكاره عؽ تظؾر التفكيخ تؾضح بأن
التظؾر الحىشي السعخفي ىؾ العسمية التي يتؼ مؽ خالليا تشغيؼ االفكار وتحديشيا بفعل التفاعالت
الفخدية التي يقؾم بيا الفخد في بيئتو  ،وكان بياجيو ييتؼ بساذا يعخف االطفال وكان اىتسامو اشج
بكيف عخفؾا ما يعخفؾن

( عبج العديد . ) 24 – 22 : 5114،

236

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق

نظخية تعليم التفكيخ في الجمج :
ان الشغخية الذاممة التي تؾضح اسمؾب تعميؼ التفكيخ ىي الشغخية السعخفية  ،وقج عيخت
الشغخية اول ما عيخت عمى يج العالؼ االمخيكي نايدر (  ) Neisser, 1976في كتابو
( ) Reality and Cognitionوكتابو (  ، ) Cognitive Psychologyوقج تخكدت الشغخية
السعخفية في اوا ئل عيؾرىا عمى دراسة العسميات الحىشية التي تحجث في الجماغ  ،اثشاء عسمية
التشغيؼ

والتخديؽ  ،واالستفادة  ،والتظبيق في الحياة اليؾمية  ،فالشغخية السعخفية العامة تذكل

اساسا نغخيا ألي دمج تعميؼ التفكيخ في السشيج ( قظامي . ) 020 : 5108 ،
ثانيا  :دراسات سابقة تشاولت التفكيخ ما وراء السعخفي :
 -1دراسة ( االعظسي : ) 0220 ,
اجخيت ىحه الجراسة في العخاق في جامعة بغجاد كمية التخبية ( ابؽ رشج )  ،وىجفت الى
معخفة استخاتيجيات االدراك فؾق السعخفية التي يدتعسميا طمبة الجامعة في كميتي التخبية ابؽ
رشج  ،والتخبية ابؽ الييثؼ  ،مؽ الحكؾر واالناث في اثشاء قخاءاتيؼ الي نص  ،ومحاولة تعخف
وجؾد فخوق في ىحه االستخاتيجيات بحدب متغيخي التخرص والجشذ  ،ولتحقيق ىجف الجراسة
اختارت الباحثة عيشة عذؾائية مؽ طمبة الرفيؽ الثاني والثالث في كميتي التخبية ابؽ الييثؼ التي
تزؼ االقدام العمسية  ،والتخبية ابؽ رشج التي تزؼ االقدام االندانية  ،ومؽ قدسيؽ دراسييؽ
اختيخوا عذؾائيا مؽ كل كمية بمغ عجدىا (  ) 521طالبا وطالبة مشاصفة بيؽ الحكؾر واالناث ،
اما اداة الجراسة فكانت استبانة ضست (  ) 82استخاتيجية  ،واحتؾت االستبانة عمى خسدة بجائل
ل الجابة امام كل فقخة  ( :ابجا  ،ناد ار  ،احيانا  ،غالبا  ،دائسا ) واعظيت درجات ( صفخ ، 0 ،
 ) 2 ، 8 ، 5وتؼ التحقق مؽ صجقيا وثباتيا  ،واستعسمت الباحثة الؾسائل االحرائية ( االختبار
التائي  ،وتحميل التبايؽ الثشائي ) لتحميل بيانات بحثيا  ،وتؾصمت الجراسة الى الشتائج االتية :
وجؾد فخوق دالة احرائيا في استعسال الظمبة استخاتيجيات االدراك فؾق السعخفية عشج مدتؾى
داللة

( ، ) 1012ليدت ىشاك فخوق دالة احرائيا في استعسال استخاتيجيات االدراك فؾق

السعخفية بحدب التخرص ( عمسي  ،انداني ) عشج مدتؾى داللة (  ، ) 1012ليذ ىشاك أثخ
لستغيخ الجشذ في استعسال الظمبة استخاتيجيات االدراك فؾق السعخفية عشج مدتؾى داللة ( )101
( االعغسي . ) 32 – 24 : 5115 ،
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 -0دراسة ( العلهي : ) 0210 ,
اجخيت ىحه الجراسة في جامعة بغجاد  ،كمية التخبية ابؽ رشج في العخاق  ،وىجفت الى
(معخفة أثخ استخاتيج ية التجريذ التبادلي في التحريل وتشسية ميارات التفكيخ ما وراء السعخفة
عشج طالبات الرف الخابع االدبي لسادة عمؼ االجتساع )  ،واتبعت الباحثة السشيج التجخيبي في
دراستيا  ،واختارت عيشة الجراسة (  ) 28طالبة بؾاقع (  ) 85لمسجسؾعة التجخيبية  ،و ( ) 80
لمسجسؾعة

الزابظة  ،وكان جشذ العيشة مؽ االناث  ،واختارت الباحثة الرف الخابع االدبي

في مادة عمؼ االجتساع  ،واستغخقت مجة التجخبة فرل دراسي  ،واعجت الباحثة اداة لجراستيا
االختبار التحريمي البعجي  ،وتبشت مكياس ( شخاو وديشيدؾن  ) 0442لسيارات التفكيخ ما وراء
السعخفة والحي عخب مؽ قبل ( عبيجات وجخاح  ) 5100واستعسمت الباحثة الؾسائل االحرائية:
االختبار التائي  ،معادلة الفا كخونباخ  ،معامل ارتباط بيخسؾن  ،معامل الرعؾبة لمفقخة  ،معادلة
التسييد

لمفقخات  ،معادلة فعالية البجائل  ،اختبار مخبع كاي  ،معادلة سبيخمان  ،واعيخت

نتائج الجراسة تفؾق السجسؾعة التجخيبية الحيؽ درسؾا مادة عمؼ االجتساع بأستخاتيجية التجريذ
التبادلي عمى اقخانيؼ في السجسؾعة الزابظة الحيؽ درسؾا السادة ذاتيا بالظخيقة االعتيادية
(العمؾي . ) 002 - 42 : 5105 ،
اجخاءات البحث :
مجتسع البحث وعيشتو :
 – 1مجتسع البحث  :ويعشي جسيع مفخدات الغاىخة التي يقؾم بجراستيا الباحث

( ممحؼ ،

. ) 524 : 5112
يتحجد مجتسع البحث الحالي بظالب الرف الخامذ االدبي في السجارس االعجادية
والثانؾية الشيارية الحكؾمية لمبشيؽ التابعة لمسجيخية العامة لتخبية محافغة ديالى  /قزاء بعقؾبة
السخكد  /لمعام الجراسي (  ، ) 5102 – 5102وقج زار الباحثان قدؼ التخظيط التخبؾي في
السجيخية  ،ليتدشى لو التعخف عمى السجارس التابعة لقزاء بعقؾبة  /السخكد ضسؽ مجتسع البحث
 ،والبالغ عجدىا (  ) 02مجرسة  ،وقج استبعج الباحثان ثانؾية الجؾاىخي السظؾرة لمبشيؽ كؾنيا
لمستسيديؽ والسؾىؾبيؽ ويختمف السدتؾى العمسي لظالبيا عؽ مجتسع وعيشة البحث لمجراسة الحالية،
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وكحلػ استبعجت اعجادية جشات عجن كؾنيا تزؼ طالب الفخع العمسي فقط  ،كسا مؾضح في
الججول التالي :
الججول (  ) 0أسساء السجارس االعجادية والثانؾية الشيارية الحكؾمية لمبشيؽ وعجد طالبيا ( مجتسع البحث ) في قزاء بعقؾبة السخكد

اسؼ السجرسة

ت

عجدالظالب

ت

اسؼ السجرسة

عجدالظالب

0

اعجادية الذخيف الخضي

54

3

اعجادية الفمق

35

5

االعجادية السخكدية

20

4

ثانؾية السحدؽ

58

8

اعجادية جسال عبج الشاصخ

20

01

ثانؾية حي السعمسيؽ

02

2

اعجادية ديالى

28

00

ثانؾية بالط الذيجاء

21

2

اعجادية السعارف

22

05

ثانؾية طخفة بؽ العبج

52

2

اعجادية الظمع الشزيج

84

08

ثانؾية الشجف االشخف

84

2

اعجادية ضخار بؽ االزور

25

02

ثانؾية الحدؽ بؽ عمي

04

 – 0عيشة البحث  :مؽ اجل التحقق مؽ صجق تسثيل العيشة لمسجتسع يؤكج عمساء السشيجية
السبجأ الحي يقؾل بأنو (كمسا كبخ حجؼ العيشة  ،كان تسثيميا لمسجتسع أصجق ) وتحقق االىجاف
التالية :
 – 0امكانية تعسيؼ الشتائج .
 – 5اختبار الفخوض واجابة اسئمة البحث .
 – 8تظبيق السعالجات االحرائية بجقة .
 – 2قمة احتسال قبؾل الفخوض الرفخية ( العداف  : 0442 ،ص. ) 42
أ – عيشة السجارس  :ان مؽ متظمبات البحث اختيار احجى السجارس االعجادية او الثانؾية
الشيارية الحكؾمية لمبشيؽ التابعة لقزاء بعقؾبة  /السخكد .
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وقج اختار الباحثان اعجادية الظمع الشزيج لمبشيؽ  ،وثانؾية بالط الذيجاء لمبشيؽ عذؾائيا ألسباب
مشيا :
 -0االختيار العذؾائي لمسجارس يبعج الباحثان عؽ التحيد لمسجسؾعة التي ستظبق عمييا التجخبة
.
 -5اختيار مجرستيؽ ألجخاء الجراسة الحالية ىؾ ألبعاد تأثيخ طالب السجسؾعة التجخيبية عمى
طالب السجسؾعة الزابظة  ،فال يؾجج تؾاصل بيؽ طالب السجسؾعتيؽ بدبب اختالف
السجارس .
ب – عيشة الطالب  :يبمغ عجد طالب الرف الخامذ االدبي في اعجادية الظمع الشزيج لمبشيؽ
( ) 84طالبا  ،وفي ثانؾية بالط الذيجاء لمبشيؽ (  ) 21طالبا  ،وبحلػ يكؾن مجسؾع طالب
العيشة في السجرستيؽ (  ) 24طالبا  ،وبعج استبعاد الظالب الخاسبيؽ في الرف الخامذ االدبي
والبالغ عجدىؼ (  ) 8طالب في كمتا السجرستيؽ اصبح عجد افخاد العيشة الشيائي (  ) 22بؾاقع (
 ) 83طالبا في اعجادية الظمع الشزيج والتي مثمت السجسؾعة التجخيبية  ،و (  ) 83طالبا في
ثانؾية بالط الذيجاء والتي مثمت السجسؾعة الزابظة  ،وذلػ بعج استعسال طخيقة الدحب
العذؾائي مؽ قبل الباحثان  ،مع االلتدام با بقاء الظالب الخاسبيؽ في داخل صفؾفيؼ  ،ولكؽ تؼ
استبعادىؼ مؽ الشتائج  ،والججول اآلتي يؾضح ذلػ :
الججول (  ) 5عجد طالب مجسؾعتي البحث( التجخيبية والزابظة ) قبل االستبعاد وبعجه
السجرسة

السجسهعة

عجد الطالب

عجد الطالب الخاسبين

االستبعاد

قبل االستبعاد
اعجادية

الطلع التجخيبية

عجد

الطالب

1

39

38

الشزيج
ثانهية

بالط الزابطة

0

42

38

الذيجاء
السجسهع

3

79
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 تكافؤ مجسهعتي البحث :حخص الباحثان وقبل بجاية التجخبة عمى ضبط الستغيخات التي مؽ السسكؽ ان تؤثخ في
سالمة ونتائج التجخبة  ،والتي تتكؾن بدبب الفخوق الفخدية بيؽ الظالب  ،وذلػ مؽ خالل تكافؤ
مجسؾعتي البحث ( التجخيبية والزابظة ) احرائيا في الستغيخات التي قج تؤثخ في التجخبة وىحه
الستغيخات ىي :
 العسخ الدمشي محدؾبا بالذيؾر .
 درجات اختبار الحكاء .
 التحريل الجراسي لؤلباء .
 التحريل الجراسي لؤلميات .
 اختبار التفكيخ ما وراء السعخفي القبمي .
 درجات الظالب في مادة التاريخ لمعام الجراسي الدابق ( ) 5102 – 5102
– أداة البحث :
يقرج بأداة البحث الظخيقة التي مؽ خالليا نحرل عمى بيانات البحث  ،والتي تتظمب
السعالجة مؽ قبل الباحث ( نؾري  . ) 24 : 5102 ،وتحكيقا ليجف البحث الحالي تظمب ذلػ
قياس التفكيخ ما وراء السعخفي .
 السقياس :بسا ان البحث يدتمدم اعجاد مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي قام الباحثان باالطالع عمى
السرادر واالدبيات الدابقة والجراسات ومشيا دراسة ( بخيكة  ) 814 - 812 : 5112 ،واعتسجا
مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي الحي اعجه بخيكة كأداة لمبحث والحي يتكؾن مؽ (  ) 81فقخة
مؾزعة عمى ثالث ميارات رئيدة مؽ ميارات التفكيخ ما وراء السعخفي وىي ميارة ( التخظيط )
وميارة ( السخاقبة ) وميارة ( التقؾيؼ ) بؾاقع ( ) 01فقخات لكل ميارة .
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وتتكؾن بجائل اجابات السكياس مؽ خسدة بجائل وىي ( تشظبق عمي دائسا  ،تشظبق عمي
غالبا  ،تشظبق عمي احيا نا  ،تشظبق عمي ناد ار  ،ال تشظبق عمي مظمقا ) وىي طخيقة ليكخت
( ) Likertالستجرج في اعجاد البجائل لالختبار وتكؾن درجات ترحيحيا تشازليا ( ، 8 ، 2 ، 2
 ) 0 ،5عمى التؾالي لمفقخات االيجابية وتراعجيا (  ) 2 ، 2 ، 8 ، 5 ، 0لمفقخات الدمبية .
وتطلب استعسال السقياس عجة اجخاءات وىي :
أ – صجق مقياس التفكيخ ما وراء السعخفي ( الرجق الظاىخي ) :
وىؾ االشارة الى مجى قياس االختبار لمغخض الحي وضع مؽ اجمو عاىخيا  ،ويتؼ التؾصل
اليو مؽ خالل تؾافق تقجيخات السحكسيؽ عمى درجة قياس االختبار لمدسة ( العداوي : 5113،
. ) 42
حخص الباحثان عمى ان يتحقق مؽ صجق االختبار وجعمو يكيذ فعال ما وضع لكياسو
ويحقق االىجاف التي وضع مؽ اجميا  ،وذلػ مؽ خالل االعتساد عمى الرجق الغاىخي .
فاالختبار الحي يكيذ قياسا متدقا لسا ىؾ مؾائؼ يعج اختبا ار صادقا ( عالم . ) 522 : 5101 ،
ولمتحقق مؽ صجق السكياس قام الباحثان بعخض السكياس عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء
السختريؽ في مجال التخبية وعمؼ الشفذ  ،لمتحقق مؽ صجق السكياس مؽ حيث دقة الفقخات
ووضؾحيا وصالحيتيا وقياس اغخاضيا السحجدة  ،وكانت ندبة االتفاق بيؽ السحكسيؽ السختريؽ
 %41وبحلػ ابقى الباحثان عمى عجد الفقخات البالغ (  ) 81فقخة كسا اعجىا بخيكة وبيحا تؼ التأكج
مؽ قبل الباحث مؽ صجق مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي .
ب – التطبيق االستطالعي لسقياس التفكيخ ما وراء السعخفي :
طبق الباحثان السكياس عمى عيشة مكؾنة مؽ (  ) 21طالبا مؽ طالب الرف الخامذ
االدبي ألع جادية جسال عبج الشاصخ لمبشيؽ الؾاقعة ضسؽ مجتسع البحث  ،وذلػ لحداب الدمؽ
السشاسب لؤلجابة عمى السكياس وبمغ (  ) 83دقيقة وذلػ مؽ خالل حداب متؾسط الدمؽ وقج
كان عمى الشحؾ التالي :
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متهسط زمن االجابة زمن اجابة الطالب االول  +زمن اجابة الطالب الثاني  +زمن اجابة
الطالب الثالث +الخ
____________________________________________
العجد الكلي (  ) 52طالب
ج – التحليل االحرائي لفقخات السقياس :
تحميل البيانات واستخالص الشتائج التي يسكؽ مؽ خالليا اجخاء تقجيخات او تشبؤات التخاذ
ق اخرات لتحقيق بخامج او اىجاف معيشة في عل عخوف عجم التأكج

( العتبي واياد : 5105،

. ) 02
وقج طبق الباحثان االختبار عمى عيشة استظالعية مكؾنة مؽ (  ) 811طالب  ،وذلػ
لمتحقق مؽ ان الفقخات تترف بالخرائص الكياسية السظمؾبة وانتقاء الفقخات السشاسبة مشيا او
تعجيل او استبعاد غيخ السشاسبة مشيا  ،وقج تؾزعت العيشة االستظالعية عمى (  ) 4مجارس
اعجادية وثانؾية ضسؽ مجتسع البحث  ،اختيخت بالظخيقة العذؾائية وىي مؽ غيخ عيشة البحث
االصمية .
د – ترحيح السقياس :
بعج تظبيق الباحثان لمسكياس عمى عيشة التحميل االحرائي البالغة (  ) 811طالب عسل
الباحث عمى ترحيح االجابات لظالب عيشة البحث عمى فقخات السكياس  ،والن السكياس مكؾن
مؽ (  ) 81فقخة فأن اقرى درجة يحرل عمييا الظالب ىي (  ) 021درجة واقل درجة يحرل
عمييا (  ) 81درجة  ،وقج الحظ الباحثان في االختبار القبمي لمسجسؾعة التجخيبية بأن اعمى
درجة حرل عمييا الظالب (  ) 050درجة  ،واقل درجة حرل عمييا الظالب (  ) 25درجة ،
اما في االختبار البعجي اعمى درجة حرل عمييا الظالب (  )022درجة  ،وأقل درجة حرل
عمييا الظالب (  ) 40درجة في الجراسة الحالية .
عخض الشتائج وتفديخىا :اوال  :عخض الشتائج :
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 – 1الفخضية االولى :
( ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللة (  ) 1012بيؽ متؾسط درجات السجسؾعة
التجخيبية في االختبار القبمي ومتؾسط درجاتيؼ في االختبار البعجي لسكياس التفكيخ ما وراء
السعخفي ) .
والختبار صحة ىحه الفخضية قام الباحثان بأستخخاج الؾسط الحدابي واالنحخاف
السعياري ومتؾسط الفخوق وانحخاف الفخوق لجرجات مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي في االختبار
القبمي والبعجي لمسجسؾعة التجخيبية السمحق (  ) 03اذ بمغ الؾسط الحدابي (  ، ) 45واالنحخاف
السعياري (  ) 04082لالختبار القبمي  ،وبمغ الؾسط الحدابي (  ، ) 081028واالنحخاف
السعياري (  ) 02023لالختبار البعجي  ،وبمغ متؾسط الفخوق (  ، ) 83028وانحخاف الفخوق
( ، ) 52082والججول االتي يؾضح ذلػ :
الججول (  ) 8الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري ومتؾسط الفخوق لمسجسؾعة التجخيبية اختباريؽ ( القبمي والبعجي ) لمتفكيخ ما وراء السعخفي
االختبار

حجم العيشة

السعياري

الفخوق

درجة حخية

الهسط

االنحخاف

متهسط

انحخاف

السحدهبة

الججولية

الفخوق

الحدابي

قبلي

بعجي

38

مدتهى
الجاللة
2025

90

19037

13206

16078

دال
38063

06034

3

90242

00201

37

لرالح
البعجي

وبأستعسال االختبار التائي لعيشتيؽ متخابظتيؽ (  ) T-testعيخت قيسة ( ت ) السحدؾبة
( ) 40121وىي اكبخ مؽ الججولية (  ) 50150عشج مدتؾى داللة (  ) 1012وبجرجة حخية
( ) 82اي ان الشتيجة دالة لرالح االختبار البعجي لحلػ تخفض الفخضية الرفخية  ،ويعدى ىحا
الفخق الى اساليب تعميؼ التفكيخ الحي درس الباحثان وفقيا السجسؾعة التجخيبية  ،اذ اثبتت الشتائج
بان ىشاك تشسية في مدتؾى التفكيخ ما وراء السعخفي مؽ خالل الفخق بيؽ درجات السكياس في
االختبار القبمي وبيؽ درجاتو في االختبار البعجي .
 – 3الفخضية الرفخية الثانية :
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( ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللة (  ) 1012بيؽ متؾسط درجات
طالب السجسؾعة التجخيبية الحيؽ يجرسؾن مادة التاريخ عمى وفق اساليب تعميؼ التفكيخ ومتؾسط
درجات طالب السجسؾعة الزابظة الحيؽ يجرسؾن السادة ذاتيا بالظخيقة االعتيادية في درجات
مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي البعجي )
والختبار صحة ىحه الفخضية قام الباحثان بأستخخاج الؾسط الحدابي لجرجات مكياس التفكيخ ما
وراء السعخفي لمسجسؾعة التجخيبية البعجي السمحق (  ) 51وبمغ (  ) 081028درجة ،وبمغ
االنحخاف السعياري (  ) 02023درجة  ،بيشسا بمغ الؾسط الحدابي لجرجات السجسؾعة الزابظة
البعجي (  ) 000012درجة  ،واالنحخاف السعياري (  ) 05028درجة  ،والججول االتي يؾضح
ذلػ.
الججول (  ) 2الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة ت لالختبار البعجي لسكياس التفكيخ ما وراء السعخفي بيؽ السجسؾعتيؽ ( التجخيبية والزابظة )

السجسهعات

حجم العيشة

الهسط الحدابي

االنحخاف

السحدهبة

الججولية

السعياري

درجة

مدتهى

الحخية

الجاللة
2025

التجخيبية

38

132063

16078

الزابطة

38

111025

10063

دال لرالح
50748

1098

74

التجخيبية

وبأستعسال االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ متداويتيؽ في العجد (  ) T-testلغخض معخفة
داللة الفخوق بيؽ الستؾسظات  ،عيخ ان الشتيجة دالة لرالح السجسؾعة التجخيبية اذ بمغت قيسة
( ت ) السحدؾبة (  ) 20223وىي اكبخ مؽ الججولية البالغة (  ) 0043عشج مدتؾى داللة
( )1012وبجرجة حخية (  ) 22وبحلػ تخفض الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة التي تذيخ
الى وجؾد فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتؾى (  ) 1012بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية
والزابظة في االختبار البعجي لسكياس التفكيخ ما وراء السعخفي .
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ثانيا -تفديخ الشتائج :
يسكؽ تفديخ الشتائج بالذكل االتي :
 –0بسا ان االسمؾب السثيخ لمتفكيخ اعتسج عمى أثارة االفكار عشج الظالب فقج اعظاىؼ الجخأة في
ذلػ  ،وكان واضحا في زيادة قجرات الظالب في التفكيخ ما وراء السعخفي .
 – 0ان مكياس التفكيخ ما وراء السعخفي يعج مكياس ججيج بالشدبة لمظالب  ،حيث ادى الى
تذؾيقيؼ لالستجابة عمى فقخاتو مخة أخخى وىحا ما اكجه االختبار البعجي وخاصة السجسؾعة
التجخيبية .
 –8استستاع الظالب باألسئمة التي اعتسجت عمى ميارات التفكيخ ما وراء السعخفي  ،فظخح
االفكار وتشؾعيا وتذجيع الباحث لتمػ االفكار شجع الظالب عمى السذاركة السدتسخة في
الجروس.
 التهصيات : – 0ضخورة اقامة دورات تجريبية مؽ قبل مختريؽ في طخائق التجريذ لسجرسي ومجرسات مادة
التاريخ لمسخحمة االعجادية لتجريبيؼ عمى كيفية استعسال أساليب تعميؼ التفكيخ في تجريذ الظالب.
 – 5أثبتت الجراسة الحالية أثخ تعميؼ التفكيخ  .لحا يؾصي الباحث القائسيؽ عمى تخظيط السشاىج
الجراسية واعجادىا باضافة ( تعميؼ التفكيخ ) كسشيج ألنو يديؼ في اعجاد طالب مفكخون .
 – 8تؾجيو مجرسي ومجرسات مادة التاريخ بظخح أسئمة مثيخة لمتفكيخ والتي تشسي بجورىا مدتؾيات
التفكيخ العميا عشج الظالب .
 – 2ضخورة اىتسام و ازرة التخبية ببخامج تعميؼ التفكيخ واستعساليا في السجارس  ،ومشيا بخنامج
الكؾرت لتشسية التفكيخ  ،لسا ليا مؽ أثخ في تشسية ميارات التفكيخ عشج الظالب .
 – 2ضخورة دمج ميارات التفكيخ مع السحتؾى الجراسي في تجريذ السؾاد االجتساعية ومشيا مادة
التاريخ  ،ألعجاد جي ل مؽ الظالب يفكخ بظخيقة فاعمة في السجتسع .
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 السقتخحات : – 0اجخاء دراسة مقارنة لسعخفة أثخ اساليب تعميؼ التفكيخ بيؽ متغيخي ( الجشذ والتخرص ) .
 – 5اجخاء مديج مؽ البحؾث بأستعسال أساليب تعميؼ التفكيخ عمى متغيخات ججيجة اخخى مؽ
التفكيخ مثل التفكيخ العمسي والتفكيخ التاريخي والتفكيخ السشظقي وغيخىا .
 – 8بشاء بخنامج تجريبي لسجرسي التاريخ بيجف تعميسيؼ أساليب تعميؼ التفكيخ .
 – 2دراسة اخخى بأستعسال بخامج اخخى لتعميؼ التفكيخ ضسؽ األسمؾب السباشخ .
 -2اجخاء دراسة تجخيبية لؾاحج مؽ االساليب في تشسية التحريل .
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السرادر :


ابؾ جادو  ،صالح دمحم عمي  ،ودمحم بكخ نؾفل(  : ) 5108تعليم التفكيخ – الشظخية
والتطبيق  ،ط ، 2دار السديخة لمشذخ والتؾزيع  ،عسان  ،االردن



البداز  ،حكست عبجهللا  ،وابخاليؼ ميجي الذبمي (  : ) 5115مجخل الى التخبية  ،مظبعة
السجسع العمسي  ،بغجاد .



الحيمة  ،دمحم محسؾد ( : ) 5114تكشهلهجيا التعليم من اجل تشسية التفكيخ  ،ط ، 5دار
السديخة لمشذخ والتؾزيع  ،عسان  ،االردن .



الدغؾل  ،عساد عبج الخحيؼ (  : ) 5114مبادئ علم الشفذ التخبهي  ،دار السديخة لمشذخ
والتؾزيع  ،عسان  ،االردن .



الذيخ ،رأفت غشيسي ( : )0433فلدفة التأريخ  ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع القاىخة  ،مرخ
.



العبيجي  ،رقية  ،وعالء الذبيب (  : ) 5102التفكيخ ما وراء السعخفي  :رؤية نظخية
ومهاقف تطبيقية  ،دار اسامة لمشذخ والتؾزيع  ،االردن  ،عسان



العتبي  ،سامي عديد عباس  ،واياد عاشؾر الظائي (  : ) 5105االحراء والشسحجة في
الجغخافية  ،مظبعة اكخم لمظباعة واالستشداخ  ،بغجاد  ،العخاق



العتؾم  ،عجنان يؾسف ( : )5112علم الشفذ السعخفي  :الشظخية والتطبيقات  ،دار السديخة
لمشذخ ،عسان  ،االردن .



العداوي  ،رحيؼ يؾنذ كخو (  : ) 5113القياس والتقهيم في العسلية التجريدية  ،دار دجمة
لمشذخ والتؾزيع  ،عسان  ،االردن .



العداف  ،صالح بؽ حسج (  : ) 0442السجخل الى البحث في العلهم الدلهكية  ،مكتبة
العبيكان  ،الخياض .
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العفؾن  ،نادية حديؽ يؾنذ (  : ) 5105االتجاىات الحجيثة في التجريذ وتشسية التفكيخ ،
دار صفاء لمشذخ والتؾزيع  ،عسان  ،االردن .



العمؾي  ،ضحى دمحم جبخ (  : ) 5105أثخ استخاتيجية التجريذ التبادلي في التحريل
وتشسية ميارات التفكيخ ما وراء السعخفة عشج طالبات الرف الخابع االدبي لسادة علم
االجتساع  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة  ،جامعة بغجاد  ،كمية التخبية  ،ابؽ رشج .



بايخ  ،باري (  : ) 5112السخجع في تجريذ ميارات التفكيخ ( دليل السعلم )  ،تخجسة
مؤيج حدؽ فؾزي  ،ط ، 5دار الكتاب الجامعي  ،العيؽ  ،االمارات العخبية الستحجة .



بخيكة  ،دمحم عبج الخحسؽ (  : ) 5112العالقة بين الهعي بالعسليات السعخفية ودافع االنجاز
الجراسي عشج طلبة السجارس العليا لالساتحة في مجيشة الجدائخ  ،اطخوحة دكتؾراه الجولة في
عمؾم التخبية  ،غيخ مشذؾرة  ،جامعة الجدائخ .



جابخ  ،جابخ عبج الحسيج (  : ) 5113أطخ التفكيخ ونظخياتو  ،دار السديخة لمشذخ والتؾزيع،
عسان  ،االردن .



حبيب  ،مججي عبج الكخيؼ (  : ) 512اتجاىات حجيثة في تعليم التفكيخ  ،ط ، 5دار الفكخ
العخبي لمتؾزيع  ،القاىخة .



شحاتة  ،حديؽ  ،وزيشب الشجار (  : ) 5118معجم السرطلحات التخبهية والشفدية  ،كمية
التخبية  ،دار السرخية المبشانية  ،جامعة عيؽ شسذ  ،القاىخة .



عبج العديد  ،سعيج (  : ) 5114تعليم التفكيخ ومياراتو  ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،
عسان  ،االردن .



عالم  ،صالح الجيؽ محسؾد (  : ) 5101القياس والتقهيم التخبهي في العسلية التجريدية ،
ط ، 8دار السديخة لمشذخ والتؾزيع  ،عسان  ،االردن .



عمي  ،اسساعيل ابخاليؼ  ،ووسام تؾفيق السذيجاني (  : ) 5102اساليب التعلم والتفكيخ ،
دار السمؾية لمشذخ والتؾزيع  ،بغجاد .
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غانؼ  ،محسؾد دمحم (  : ) 5114مقجمة في تجريذ التفكيخ  ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،
عسان  ،االردن .



قظامي  ،نايفة (  : ) 5118تعليم التفكيخ لالطفال  ،دار الفكخ لمظباعة والشذخ  ،االردن ،
عسان .



ممحؼ  ،سامي دمحم (  : ) 5112مشاىج البحث في التخبية وعلم الشفذ  ،ط ، 2دار السديخة
لمشذخ والتؾزيع  ،عسان  ،االردن .



نؾري  ،حيجر شاكخ (  : ) 5102مشيجية كتابة البحث العلسي  ،ط ، 5السظبعة السخكدية ،
جامعة ديالى .



االعغسي  ،ليمى عبج الخزاق (  : ) 5115استخاتيجيات االدراك فهق السعخفية لالستيعاب
القخائي عشج طلبة الجامعة وعالقتيا بالتخرص والجشذ  ،مخكد البحؾث التخبؾية والشفدية،
مجمة جامعة بغجاد كمية التخبية .



عبج السجيج  ،أحسج (  : ) 5112تشسية التفكيخ في مجال تعليم وتعلم الخياضيات  ،دار
الفكخ العخبي  ،عسان  ،االردن .



عرخ  ،رضا (  : ) 5118حجم االثخ  ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع  ،عسان  ،االردن .
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