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مــدى ممارســة معلمــي الفصــول العاديــة       علــى لتعــرف  لاســة  هــدفت الدر  :ملخــص 
ــة   ــول ذوي اإلعاقــــ ــاراتوفصــــ ــا وراء  لمهــــ ــي، التفكيرمــــ ــك  المعرفــــ ــتالف تلــــ واخــــ

ــاختالف  ــة بـــــ ــة     الممارســـــ ــة للدراســـــ ــرات الديمغرافيـــــ ــض المتغيـــــ ــنس، (بعـــــ الجـــــ
ــة التعلميـــــــةوالجنســـــــية، و ــفي  . )المرحلـــــ ــنهج الوصـــــ ــتخدمت الدراســـــــة المـــــ اســـــ

ــت عينــــةوقــــد  ،المقــــارن ــة مــــن الدر تكونــ ــام  ) 786(اســ ــي التعلــــيم العــ مــــن معلمــ
ــة      ــل التعليميـــة المختلفـ ــاص فـــي المراحـ ــطة، والثانويـــة  (والخـ ) االبتدائيـــة، المتوسـ

معلمـــي الطلبــــة ذوي  مــــن ) 132(و مــــن معلمـــي الطلبــــة العـــاديين  ) 654(بواقـــع  
ــة ــوائية بســــيطة     ،اإلعاقــ ــارهم بطريقــــة عشــ ــت الدراســــة  . تــــم اختيــ اســــتبانة  طبقــ
ــارات ــدريس  مهــ ــاوراءالتــ ــي مــ ــي المعرفــ ــم  التــ ــاحثين،   إتــ ــن البــ ــدادها مــ حيــــث  عــ

ــة   ــورتها النهائيـــ ــي صـــ ــتبانة فـــ ــوت االســـ ــى احتـــ ــي  علـــ ــاد هـــ ــة أبعـــ ــيط  ثالثـــ التخطـــ
  .التقويموالمراقبة و

المعرفي بأبعاده  ما وراءالتفكير ممارسة مهارات  الدراسة تدنيأظهرت نتائج و
معلمي العاديين والطلبة لدى كل من معلمي  )ويمالتخطيط، المراقبة، والتف(الثالث 

 ممارسات عدم وجود فروق دالة إحصائية بينكذلك أظهرت النتائج  .ذوي اإلعاقة
مهارات التفكير ذوي اإلعاقة في جميع أبعاد الطلبة العاديين ومعلمي الطلبة معلمي 
ممارسة دالة إحصائية بين  افروقالدراسة أظهرت نتائج  وقد. المعرفي ماوراء

ن حيث بينت النتائج أ ،التقويممدارس العاديين فى بعد في  والمعلماتالمعلمين 
 دالةتظهر فروق  فيما لم، المعلمين كانوا أعلى ممارسة لهذا البعد من المعلمات

في المقابل أظهرت نتائج عينة . إحصائية بينهما في بعدي التخطيط والمراقبة
ما وراء  مهارات التفكيرمعلمات كن أكثر ممارسة لالمدارس ذوي اإلعاقة أن 

   .المعلمينمن أقرانهن ) التقويمالتخطيط، المراقبة، (بأبعادها الثالثة  المعرفي

ذوي   –الطلبة العاديين -مهارات التفكير ما وراء المعرفي :الكلمات المفتاحية(
  ).اإلعاقة

من   Metacognitiveالتفكير ما وراء المعرفي  يعد :مقدمة
كان فقد  ،زاد االهتمام بها حديثاالمصطلحات التي دخلت مجال التربية و

الذي  )John Flavell( جون فالفل ات على يديظهوره في منتصف السبعين
نشطة المعرفية لأليقومون بعملية مراقبة لفهمهم الخاص و الطالبالحظ أن 

في أخطاء أثناء عملية  توقعهمغالبا ما  والتي,التي يقومون بها  األخرى
قام بتطوير بعض األفكار حول كيفية ف .ظيمهافي تن نتيجة إلخفاقهمالتعلم 

وتقويم المهام المعرفية واألهداف  ،قيام المتعلم بفهم نفسه كمتعلم
  .  Flavell,1976)( واالستراتيجيات التي يمكن أن تنظم تعلمه

مصطلحات كثيرة مثل المعرفي أيضا  ماوراءالتفكير  علىيطلق و
 ،ما وراء الذاكرة ،وراء الفهم ما ،دراكما وراء اإل ،التفكير في التفكير

إال أنه ومع تعدد . الوعي بالتفكير ،معرفةما وراء ال ،معرفي التفكير الميتا
نسان بنفسه يدل على مستوى وعي اإلتلك المسميات يظل المفهوم 

 دارة جيدة لعملية التفكير والذيإوقد اعتبره التربويون  .وبالمحيط حوله
  ).2003,فهمي(طة العقلية من المستويات العليا لألنش يعد
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Differences Between Teachers in Regular Classes and 
Classes with Disabilities in the Practice of Meta-Cognitive 
Skills in the Teaching Process 

Hayfaa Alyousef, Fawzi Aldoukhi and Mubarak  Aldherwa, 
Kuwait University. 
 
Abstract: The the purpose of the study is to identify to what 
extent teachers in regular and disabilities classes  practice  
meta-cognitive skills, with the impact of some demographic 
variables such as gender, nationality, and learning stage. A 
descriptive comparative approach was used. The sample of the 
study consisted of (786) teachers: (654) teachers of regular 
classes and (132) teachers of disabilities. A questionnaire of  
three dimensions of planning, monitoring and evaluation was 
applied. A lower practice of meta-cognitive skills in both 
teachers of regular and disabilities classes was found in all 
dimensions. Also, statistically significant differences in the 
evaluation dimension between male and female teachers of 
regular classes in favor of males were found, yet no 
statistically significant differences between the groups in 
planning and monitoring dimensions appeared. In contrast, the 
result of disabilities schools showed that female teachers 
practiced meta-cognitive skills over the three dimensions 
(planning, monitoring, evaluation) more than their male peers.  
 
(Keywords: Disable Students, Regular Students, Meta-
cognitive Skills). 

  

  
  

 بأنهالتفكير ما وراء المعرفي ) 2002(وقد عرف حسام الدين 
لتفاعل بين المعلم ول, نموذج معرفي لتدريس وتنظيم المحتوى الدراسي

على التفكير ما وراء المعرفي ويعتمد  .والمتعلم في أثناء الموقف التعليمي
 ، هيأطوار أربعةمن خالل  والتي تتم, نشطة العلمية والعمليات الذهنيةاأل

وطور تقييم  ،طور تطبيق المفهوم ،طور تقديم المفهوم ،طور االستكشاف
القدرة على التفكير في مجريات بأنه ) 2003(بينما عرفه زيتون . المفهوم
أو الحديث مع الذات بهدف متابعة ومراجعة ، التفكير بصوت عال ،التفكير

كم عمليات تحأنها عرفها ب وفي تعريف آخر له  .نشاطات حل المشكلة
  .ألداء الفرد في حل المشكلة التقويموظيفتها التخطيط والمراقبة و

التفكير ماوراء أن من أهم خصائص ) 2007( وقد بين شاهين
عملياته من خالل رتبط بوعي الفرد مأنه نشاط عقلي معرفي معقد  المعرفي

  . العقلية وأنشطته المعرفية

ت التفكير وضبطها لى مراقبة عمليايهدف إ ما وراء المعرفيالتفكير ف
وفي  في الكيفية التي يفكر بها، هثارة وعيإو ،توجيه الفرد أثناء التفكيرو

 والمشكالت أوطريقته في مواجهة  العمليات الداخلية التي تحدث بذهنه،
  ). 2003، فهمي( يتوصل لهاالنتائج التي 
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لى أربعة مستويات إ) 2003(وقد أشار روبرت شوارتز 
  :يستخدمها الفرد عندما يفكر في تفكيره وهيمتدرجة من التفكير 

حيث يقوم الفرد بنوع من التفكير  ،االستخدام الضمني الصامت .1
  .مثل اتخاذ قرار من غير التفكير به

حيث يقوم الفرد بهذا النوع من التفكير  ،االستخدام الواعي .2
  .وهو واع لحقيقة وتوقيت القيام به

تفكيره من خالل  حيث ينظم الفرد ،االستخدام االستراتيجي .3
  .استراتيجيات محسوسة تعزز كفايته

حيث يتأمل الفرد تفكيره قبل أو بعد أو  ،االستخدام التأملي .4
حتى في منتصف عملية التفكير متمعنا في كيفية معالجة 

  .وتحسين تفكيره

تناولت التي نماذج ال ويزخر األدب السابق بعدد كبير من
النموذج شيوعا هو ها ن أكثرأال إ ،المعرفي ماوراءمكونات التفكير 

 هما المعرفي الى مجالين واسعين ماوراءانقسام التفكير ب القائل
(Yore,1998):  

ويتضمن ثالثة أنواع من  ،)الوعي(التقويم الذاتي للمعرفة  -1
والمعرفة , جرائيةوالمعرفة اإل, المعرفة التقريرية: المعرفة

  .الشرطية

  التقويمطيط والتنظيم ووتشمل التخ ،دارة الذاتية للمعرفةاإل -2

لى في نموذجه إفقد أشار   (Flavell,1979,1985) أما فالفل
  : هما يالمعرف ما وراءوجود مكونين أساسين للتفكير 

  وتتكون من ثالثة أنواع رئيسية هي ،المعرفة بماوراءالمعرفة:  

ي معرفة الفرد واعتقاداته عن أ ،المعرفة بمتغيرات الشخص -1
  .علم وما يعتقده عن عمليات تفكير اآلخريننفسه كمفكر أو مت

لى المعرفة والمعلومات عن إوتشير  ،المعرفة بمتغيرات المهمة -2
أدائها إلى وتقوده هذه المعرفة  ،طبيعة المهمة المقدمة للفرد

  .وتزوده بالمعلومات حول احتمال النجاح في أداء المهمة

يمتلكه الفرد من وتتمثل فيما  ،المعرفة بمتغيرات االستراتيجية -3
المعرفة التي يمكن عن طريقها  ما وراء مهاراتمعلومات عن 

باإلضافة  ،أن ينجح في تحقيق أهداف معرفية مهمة بالنسبة له
لى المعلومات الظرفية التي تتعلق بمتى وأين ولماذا تستخدم إ

  هذه االستراتيجية

  المعرفة ماوراءخبرات 

اختيار  علىرد وهي عبارة عن خبرات معرفية تساعد الف
يفاضل  بحيث تجعله ،االستراتيجيات المثلى عند مواجهة مهمة ما

 ،لى الحلول السليمةإالوصول  من أجل, بين عدد من االستراتيجيات
عادة قراءة العناوين إو أ ،كإعادة النظر في المشكلة من زوايا أخرى

زالة إذا كان هناك شيء قد يسهم في إرى ما يوالكلمات المفتاحية ل
  .حاول طلب المساعدة من اآلخرين يو أن أ ،الغموض

 ما وراءمهارات التفكير    (Sternberg)ستيرنبرج عرفوقد 
نها مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونات السلوك بأالمعرفي 

وتنمو مع التقدم في السن من جهة  ،الذكي في معالجة المعلومات
قوم بالسيطرة على ذ تإ .ونتيجة للخبرات الطويلة من جهة ثانية

نشطة الموجهة لحل المشكالت المختلفة مع استخدام جميع األ
  في مواجهة متطلبات مهمة التفكيرالقدرات المعرفية للفرد بفاعلية 

 .)2003سعادة، (

القدرة ا بأنه كما يمكن تعريف مهارات التفكير ما وراء المعرفي
د ومعرفة على تخطيط مهمات التعلم وتنفيذها ومراقبة تقدم الفر

مراجعة كل من  باإلضافة إلى .أفعاله لتساير تلك الخطة مالءمةمدى 
  ).  2003,عصر(الخطة والتنفيذ في عملية التعلم 

 ما وراء مهارات التفكير (Sternberge)وقد صنف ستيرنبرج 
 ،والمراقبة ،التخطيط: لى ثالث مهارات رئيسية هيإالمعرفي 

  :من المهارات الفرعية كما يلي اعدد مهارةتضم كل حيث  ،التقويمو

القدرة على تحديد الهدف المراد تحقيقه  وه: التخطيط
واختيار االستراتيجية المناسبة وترتيب خطواتها والتنبؤ بالصعوبات 

وهي تتضمن  .خطاء المحتملة وتحديد أساليب مواجهتهاواأل
حساس بوجود مشكلة هدف أو اإلالتحديد  :المهارات الفرعية التالية

ترتيب ، اختيار استراتيجية التنفيذ ومهاراته، حديد طبيعتهوت
تحديد العقبات أو األخطاء ، تسلسل الخطوات أو العمليات

التنبؤ بالنتائج ، تحديد مواجهة الصعوبات واألخطاء، المحتملة
  ).2002,البكر. (المرغوبة أو المتوقعة

هي عملية ضبط التفكير ومراقبته ذاتيا : المراقبة والضبط
يكون المتعلم واعيا بتفكيره وخطواته ولديه  بحيث, ناء التعلمأث

تتضمن المهارات هي و .القدرة على توجيه تفكيره وفقا لمخططاته
معرفة متى ، بقاء على الهدف في بؤرة االهتماماإل :الفرعية التالية

، الحفاظ على تسلسل الخطوات أو العمليات، يتحقق هدف فرعي
اختيار العملية المالئمة ، لى العملية التاليةإمعرفة متى يجب االنتقال 

معرفة كيفية ، اكتشاف العقبات واألخطاء، التي تتبع في السياق
، بيركنز و شوارتز( لتخلص من األخطاءالتغلب على العقبات وا

2003.(  

عملية تحديد النتائج الفعلية ومقارنتها بالنتائج هو : التقويم
دار الحكم على العملية صإلى إضافة باإل ،المتوقعة مسبقا

هذه العملية ذاتها  نتائجالمستخدمة في تحقيق الهدف و
تقييم  :تتضمن المهارات الفرعية التاليةهي و).  2002,جروان(

، الحكم على دقة النتائج وكفايتها، مدى تحقق الهدف أو األهداف
، تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء، مة األساليبءتقييم مدى مال

   .)2006,الشبلو األحمد( تنفيذهاوفاعلية الخطة  تقييم

المهارات التدريسية ماوراء  )2009(وقد عرفت الرويثي
جراءات وسلوكيات يقوم بها المتعلم بتوجيه من إ بأنها ةالمعرفي

المعلم قبل التعلم وفي أثنائه وبعده للتحكم في أنشطته المعرفية 



  اليوسف، والذروهالدوخي، 

341 
 

ذاتي لما يقوم به من وأساليب تعلمه وزيادة قدرته على التنظيم ال
بهدف مساعدته على استيعاب المعرفة بصورة  ،مهمات تعليمية

مما يمكنه  ،لديه التقويمجيدة وتنمية مهارات التخطيط والمراقبة و
من التحكم في تفكيره وتوجيهه بصورة تساعده على مواجهة 

  .التحديات المستقبلية

 أحد" نهاأب الموسوعة العربية لمصطلحات التربية كما عرفتها
وهي عبارة عن أساليب  .التعلم غير المباشرة مهاراتأنواع 

بيئته المعرفية  في التحكممن مكنه تجراءات يتبعها المتعلم لكي إو
وتنسيق عملية التعلم لمزيد من التعلم واالستفادة مما تعلمه في 

 ،وتخطيط التعلم ،مركزية التعلم: ومن أمثلتها ،مواقف جديدة
  .(Shura,1999)  "وتقويم التعلم

 ماوراءالممارسات التدريسية ) 2009( قسمت الرويثيوقد 
لمعلم استخدامها في العملية التعليمية على االمعرفية التي ينبغي 

  :ممارسة تدريسية تتمثل بالتالي ةلى أربع عشرإوتطبيقها 

استخدام  - 3ية التساؤالت الذات - 2التفكير وفق خطة  -1
ال "عدم قبول كلمة  -5التقدير  -4 ويممحكات متعددة للتق

تسمية سلوكيات  -7 عادة صياغة األفكارإ -6في الفصل " أستطيع
توضيح المصطلحات العامة  - 8الطالب بمصطلحات علمية دقيقة 

استخدام الخرائط  -10استخدام خرائط المفاهيم  -9والغامضة 
االختيار  - 13  استخدام سجالت التعلم -12النمذجة  -11الذهنية 

  .  لعب األدوار - 14  قصدي الواعيال

 ;2003 ,زيتون;  2000 ,شهاب(كما أشارت بعض الدراسات 
 المهاراتلى أن هناك العديد من إ) 2007 ,علي; 2005,رمضان

 ,لدى الطلبةالمعرفة  ماوراءالتي يمكن أن تنمي وتدعم قدرات 
تخطيط االستراتيجية :نهام،ويمكن للمعلم استخدامها في التدريس

  خرائط المفاهيم,  اختصار عمليات التفكير, الذاتي اؤلالتس,
 ,االختيار الواعي,التخطيط والتنظيم الذاتي  ,سجالت التفكير ,

  .التفكير بصوت مرتفع

مهارات التفكير ما لى أن إفقد أشار ) 2007(أما  خطاب 
استراتيجية  - استراتيجية التفكير بصوت عال :تشمل يالمعرف وراء

K-W-L - استراتيجية التعلم التعاوني، جية خرائط المفاهيماستراتي- 
، المعرفية ماوراءدورة التعلم  -استراتيجية االحتفاظ بالسجالت

وفي أدبيات أخرى . Vخرائط الشكل - استراتيجية التدريس التبادلي 
استراتيجية  - استراتيجية النمذجة :ضافة االستراتيجيات اآلتيةإ تتم

 -استراتيجية التخيل الموجه، التعلم المرتكز على المشكلة
 -استراتيجية العصف الذهني، نِّدو - أضف -حدد -  استراتيجية تنبأ

 ,الفيل ;2005; الجمل ;2009 ,محمد( POQ5Rاستراتيجية 
2008.(  

 برامج بتطوير الخاصة وقد اهتم القائمون على برامج التربية
 وذلك تفرضها التي والحواجز اإلعاقة تخطي إلى تهدف تصحيحية
 وسائل قعوالم إعطاء إلى تهدف تعويضية وبرامج والتربية بالتدريب

حيث كان لالستراتيجيات التدريسية  اإلعاقة، حالة مع للتعايش بديلة

.  )2009,القحطاني ( جانب كبير من االهتمام في تلك البرامج
معلمي التربية الخاصة أن تكون لديهم القدرة على  ويجب على

، في التربية الخاصة وقالمعتي يحتاجها تحديد نمط المهام ال
، وتلبية الطالبواستراتيجية التدريس المالئمة لتطوير مهارات 

 احتياجاتهم الخاصة، من خالل البرنامج التربوي الفردي
Individualized Educational Program (IEP) والمتضمن ،

ألنشطة تعليمية تبنى على أساس جوانب القوة عند الطفل، وتنمية 
ويستطيع معلم التربية الخاصة  .المهارات التي يعاني فيها من قصور

أن ينوع من أساليب واستراتيجيات التدريس وفقًا لطبيعة ونوع 
  ).2014الدوخي وآخرون، (. الطالبلدى  اإلعاقة

تعليم الى امكانية الدراسات والبحوث وقد أشارت العديد من 
د وفي جميع مراحل التعليم مهارات التفكير وتنميتها لدى كافة األفرا

والمتخلفين , ولجميع الطبة الموهوبين, قبل الجامعى والجامعي
 ,Fang & Cox, 1999; Wilson, 1998; Montague(عقليا 

1992; Smith, 1992; Dahlin, 1999; Ashman & Others, 
1994; Erez & Peled, 2001)..  ويوجد العديد من االتجاهات

خل العالجي، واالستراتيجيات، التي يمكن التربوية، ونماذج التد
والتي من بينها مهارات  للمعلم استخدامها مع ذوي صعوبات التعلم،

  .التفكير ماوراء المعرفي

لذا اتجه الباحثون في الدراسة الحالية لقياس مدى استخدام 
المعلمين في الفصول العادية وفصول ذوي اإلعاقة مهارات التفكير 

ر استخدام مهارات التفكير ماوراء المعرفي ما وراء المعرفي عب
األشكال , استخدام سجل األفكار, التلخيص, بناء المفاهيم :التالية

 .التساؤل الذاتي, التفكير بصوت مرتفع, التوضيحية 

أكدت العديد من البحوث والدراسات التربوية أهمية  وقد
يادة على ز في المساعدةالمعرفي  ماوراء التفكير مهاراتاستخدام 

ع يتشجو ،مهارات عمليات التعلم ةالتحصيل الدراسي وتنمي
يجابي نحو اتجاههم اإل نميةوت ،المتعلمين على المشاركة الفعالة

تحسن من الفهم القرائي ضافة إلى أنها باإل .المقررات الدراسية
ذوي  لبةالط تساعدو ،نمي مهارات القراءة الناقدة والوعي القرائيتو

، التعلم القائم على الفهم فيالتحصيل  لىعالمستوى المنخفض 
م تعلمه ِّن يخطط ويراقب ويسيطر ويقوأبقدرة المتعلم على  تهتمو

 المعرفي لديه ماوراءمما يعني تنمية مهارات التفكير  ,الخاص
فعالة نها كما أ .تنمي التفكير االبتكاري المنظومي لدى المتعلمينو,

 على انتقال أثر التعلموتساعد  ،في نقل المعلومات طويلة المدى
وتزيد قدرتهم على انتقاء ، دافعية الطالب للتعلمستثارة او

 على وتساعدهم االستراتيجيات المالئمة ألوضاع تعليمية معينة
مي مهارات التنظيم وتن ،تصحيح التصورات الخاطئة للبنية المعرفية

 & الجندي ؛1998 ,؛جابر 2003,فهمي( الذاتي للتعلم
 ;Zaza, 2001; Shura, 1999 2008 ,شاوي؛الع 2001,صادق

Blakely & Spence, 1990;.(  

م مهارات العديد من الدراسات مدى استخدا وقد كشفت نتائج
ومن بين  ،وأثرها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة التفكير ما وراء المعرفي
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التى  )2015(اليوسف والذروة و الدوخيهذه الدراسات دراسة 
لية برنامج تدريبي قائم على تنمية لتعرف على فاعإلى ا هدفت 
المعرفة عن طريق أسلوب حل المشكالت  لمهارات ماوراءاإلدراك 

 يلزيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس ذو
ونت عينة تك .المرحلة االبتدائية بدولة الكويتصعوبات التعلم في 

تم توزيع كل منهم إلى ,تلميذة  38و تلميذا 39الدراسة من 
بحيث أصبح توزيع ,هما تجريبية واألخرى ضابطة احدإ ,جموعتينم

وفي ,) تلميذة 20تلميذا و 20(الطلبة في المجموعة التجريبية 
وقد قام الباحثون  . )تلميذة 18تلميذا و 19(المجموعة الضابطة 

يعتمد , المعرفة  ماوراءبإعداد برنامج تدريبي مبني على عمليات 
تقديمه للتالميذ على مدى شهر  متعلى أسلوب حل المشكالت 

كما تم إعداد اختبار تحصيلي في الرياضيات  .جلسة 20 فيكامل 
وقد . البرنامجء واللغة العربية تم تقديمه للتالميذ قبل وبعد بد

أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في زيادة 
من ميذ ية للتالالتحصيل الدراسي في مادتي الرياضيات واللغة العرب

  .  ذوي صعوبات التعلم

 إلىلى التعرف التى هدفت إ) 2008( دراسة منصوروفى 
على ) التعلم التعاوني(المعرفة  مهارات ماوراءفعالية أحد تطبيقات 

, التواصل اللفظي(التحصيل الدراسي وبعض المهارات االجتماعية 
لدى الطلبة ) والمهارات المتعلقة بالمدرسة, والعالقات االجتماعية

ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة قوامها . عاقة الفكريةذوي اإل
عاقة الفكرية القابلين للتعلم من مدرسة تلميذا من ذوي اإل) 12(

لى مجموعتين إوتم تقسيمهم  .الروضة االبتدائية بمدينة الرياض
مجموعة تجريبية يتم تدريسها باستخدام استراتيجية  :متساويتين

وتم , المعتاد باألسلوبومجموعة ضابطة تدرس , لتعاونيالتعلم ا
قبل تطبيق اختبار تحصيلي واستبانة تقدير المهارات االجتماعية 

لى أن أفراد إأشارت نتائج الدراسة .  وبعد االنتهاء من التدريس
المجموعة التجريبية قد حققوا تقدما في التحصيل الدراسي 

موعة الضابطة مما يؤكد والمهارات االجتماعية عن أفراد المج
  . عاقة الفكريةفعالية هذه االستراتيجية مع الطلبة ذوي اإل

لى التعرف على إ )2009(دراسة القحطاني  وهدفت
االستراتيجيات التدريسية المستخدمة من معلمي معاهد وبرامج 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي و .التربية الفكرية بمدينة الرياض
معلما ومعلمة موزعين ) 289(عينة الدراسة من وتكونت  .التحليلي

لى أن إأشارت النتائج . معهدا وبرنامجا للتربية الفكرية) 72(على 
: االستراتيجيات األكثر استخداما من معلمي التربية الفكرية هي

 ،والتعلم حتى اإلتقان ,والتعلم المبرمج, استراتيجية األسئلة الصفية
 األلعابستراتيجيتي او, العملي ستراتيجية الممارسة والبياناو

التدريس : االستراتيجيات األقل استخداما هيو .التعليمية والقصة
التعلم باالكتشاف وحل و, والرحالت الميدانية, بالحاسب اآللي

 :المعوقاتوكانت أهم . التعلم التعاوني وتمثيل األدوارو, المشكالت
وجود تالميذ غير  ,غياب تعاون أولياء األمور, كثرة أعداد التالميذ

   .قلة الدورات التدريبية, قابلين للتعلم

لكشف عن فاعلية إلى ا )2006(دراسة السليمان كما هدفت 
والذي " القراءة واستراتيجيات الفكر"برنامج التدريس العالجي 

في تنمية  يالمعرف ماوراء مهارات التفكير يقوم على استخدام 
تلميذة من ذوات  23نت من لدى عينة تكو ,مهارات الفهم القرائي

لسادس االبتدائي في من تلميذات الصف ا,صعوبات الفهم القرائي 
حصائية في إكشفت الدراسة وجود فروق ذات داللة  .دولة البحرين

ومتوسط نمو مهارات  ,الوعي القرائي مهاراتكل من مستوى نمو 
دى تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة لالفهم القرائي 

بين القياس القبلي والبعدي لصالح تلميذات المجوعة ,طة الضاب
  . التجريبية

كما تناولت العديد من الدراسات مدى استخدام وأثر مهارات 
مثل دراسة  ،التفكير ماوراء المعرفي فى تدريس الطلبة العاديين

 ;Zokaee , Naseri & Zaferanieh)(زوكائي ونصري وزافيرانية 
رف على مدى تأثير متغيري أسلوب لتعالتى هدفت إلى ا 2012

التقريرية ( دراكي والجنس في استخدام استراتيجياتالتعلم اإل
تعلم اللغة في  ) المعرفة ماوراءو, والمعرفية, والذاكرة, واالجتماعية

طالبا ) 45(تكونت العينة من . العربية لدى طلبة الجامعة بايران
 .ة مولم االيرانيةنجليزي في جامعة تربيوطالبة يدرسون األدب اإل

دراكي سلوب التعلم اإلأحصائيا بين إلى عالقة دالة إأشارت النتائج 
كما اتضح أن المجال األكثر استخداما  .واستراتيجيات تعلم اللغة

االستراتيجيات  هيلي, يةالمعرف ماوراء المهاراتعند الطلبة هو مجال 
   .التقريرية

ثر استخدام ألمعرفة ) 2012( بشير دراسة أبوكما توجهت 
تنمية مهارات التفكير التأملي  على يالمعرف ماوراء مهارات التفكير

ساسي بمحافظة في منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األ
تم  طلبة) 104(تكونت العينة من  .في سلطنة عمان الوسطى

) 52( مكونة من هما مجموعة ضابطةاحدإلى مجموعتين إتقسيمهم 
طالبا ) 52(مكونة من األخرى مجموعة تجريبية و ،طالبا وطالبة

حصائية إوجود فروق ذات داللة إلى وقد توصلت الدراسة  . وطالبة
الذين درسوا ,بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية 

ومتوسط درجات طلبة  ,المعرفة ماوراءباستخدام استراتيجيات 
ة ولصالح المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادي

  .المجموعة التجريبية

أثر استخدام  إلى معرفة) 2011(دراسة أبوشريخ وهدفت 
مهارات التفكير ماوراء المعرفي في التحصيل الدراسي لطالبات 
الصف العاشر األساسي في مبحث التربية اإلسالمية بمحافظة جرش 

 .التجريبي شبهلمنهج باألردن، واستخدم الباحث في هذه الدراسة ا
في مدرسة  طالبة في شعبة واحدة) 31( أفراد الدراسةعدد  بلغ

درست باستخدام مهارات التفكير ماوراء و، الخنساء الثانوية للبنات
وعددهن ) المجموعة الضابطة(المعرفي كمجموعة تجريبية، ودرست 

عينة  تم اختيار. ي شعبة واحدة باألسلوب التقليديطالبة ف) 30(
ية البسيطة، واقتصرت الدراسة على بالطريقة العشوائ الدراسة 

 .من كتاب التربية اإلسالمية المقرر للصف العاشر) التفسير(وحدة 
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توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
الطالبات في المجموعتين بعد التدريس وذلك لصالح تحصيل 

   .لمعرفيالمجموعة التجريبية التي درست بمهارات التفكير ماوراء ا

معرفة أثر استخدام إلى ) 2011(المخزومي دراسة وهدفت 
لى أدوات كورت للتفكير في إتستند  ما وراء معرفيةاستراتيجية 

لدى طلبة مرحلة التعليم األساسية ,بداعية تنمية مهارات القراءة اإل
تم توزيعهم على ,طالبا وطالبة ) 265(تكونت العينة من . ردنفي األ

ستراتيجية المستندة لى تجريبية درست باستخدام االومجموعتين األ
بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة  ،ألدوات كورت للتفكير

في حصائيا إأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة و. االعتيادية
ستراتيجية التدريس اتعزى ألثر مهارات القراءة االبداعية 

حصائيا إوق دالة ووجود فر,المستخدمة من المجموعة التجريبية 
حصائيا تعزى ألثر إوفروق دالة ,تعزى ألثر الجنس ولصالح اإلناث 

  . ستراتيجية التدريس المستخدمةاالتفاعل بين الجنس و

لى معرفة فاعلية برنامج إ) 2010(دراسة عبدالهادي وهدفت 
المعرفة في تنمية الحس  ما وراءتيجيات امقترح في ضوء استر

 بةفكير العليا في الرياضيات لدى طلالعددي وبعض مهارات الت
التجريبي على شبه اتبعت الدراسة المنهج . الصف الخامس االبتدائي

لى مجموعة إتم تقسيمهم  ,طالبا وطالبة) 76(عينة عشوائية بلغت 
وقام الباحث بإعداد البرنامج المقترح . تجريبية وأخرى ضابطة

, التعلم التعاوني :يالمعرفة التي تمثلت ف مهارات ماوراءالقائم على 
, التدريس التبادلي, التساؤل الذاتي, التفكير بصوت مرتفع, النمذجة

واختبار في التفكير  ،وكذلك اختبار في الحس العددي للرياضيات
إلى وأشارت النتائج الخاصة بتطبيق اختبار الحس العددي . الناقد

ة يعزى حصائية لصالح المجموعة التجريبيإأن هناك فروقا ذات داللة 
  .المعرفة مهارات ماوراءالستخدام 

لى معرفة فاعلية برنامج إ) 2010(دراسة محمدكما هدفت 
المعرفة في تنمية بعض المهارات  ماوراء مهاراتقائم على 

في مدينة ول الثانوي الصف األطلبة على عينة من ، الجغرافية
ه شبالمنهج وقد اتبعت الدراسة  .وطالبة اطالب 43بلغت  ,القاهرة

 ,ولقد تناولت الدراسة استراتيجيات التساؤل الذاتي. التجريبي
, العصف الذهني, التفكير بصوت مرتفع ,عالقة السؤال بالجواب

, البيانية استخدام الرسوم, وحددت مهارة استخدام الخرائط الصماء
لى وجود فروق ذات داللة إأشارت النتائج . التنبؤ, حل المشكالت

اء الطالب في اختبار المهارات الجغرافية أدحصائية بين متوسط إ
لصالح التطبيق البعدي يعزى لعرض محتوى البرنامج باستخدام 

  .  المعرفة مهارات ماوراء

يؤكد  من الدراسات السابقةالعديد  وهكذا يمكن القول بأن
المعرفة في تحسين التعلم بشكل عام وفي  مهارات ماوراءفاعلية 

المعارف  ختلف العلوم واستيعابتنمية التحصيل الدراسي في م
في حدود علم و  .واستثمارها في حل المشكالت وأداء المهام

الدراسات العربية قليلة حول مدى استخدام معلمي فإن , نيالباحث

عاقة لمهارات التفكير ما الفصول العادية ومعلمي فصول ذوي اإل
 .وراء المعرفي عبر العملية التدريسية

ما البحث على ضرورة تبني التفكير  في هذا وينصب التركيز
والتي  ،المعرفي ومهاراته واستراتيجياته في العملية التدريسية وراء

نظرا  ؛وجدت أنها تتوافق مع جميع أساليب واستراتيجيات التدريس
لتصميمها لمساعدة المتعلمين على التحكم الواعي المقصود 

ن تنظيم عملية ومن خالل ذلك يتمكنون م .لتفكيرهم ومن ثم أفعالهم
كما يتدربون من خاللها على  .تعلمهم والتخطيط للمهمات التعليمية

صياغة أفكارهم وينمو لديهم السعي والمثابرة للحصول على ما 
المعرفة يتميز بتركيزه على  ما وراءفمفهوم . يحتاجونه من معلومات

الكيفية التي يستطيع بها الطالب أن يتعلم ذاتيا ويدعم ويعدل 
ة مما يساعد على اته التعليمية داخل بيئات تعليمية محددممارس

  .  تنميته أكاديميا واجتماعيا وذاتيا

المعلم المتميز اليوم ال بد أن يوظف العديد من األساليب إن 
واالستراتيجيات التربوية الحديثة لتطوير مهارات التفكير والبحث 

تيجيات فالتنوع في استرا .والنقد والتعلم الذاتي لدى طالبه
التدريس من شأنه أن يكسر النمط الممل الذي تفرضه طريقة 

التقليدية  فالطريقة, التدريس التقليدية في نظر كثير من الطلبة
ترتكز على دور نشط للمعلم وتغفل دور الطالب بوصفه عنصرا 

في حين أن االتجاهات التربوية الحديثة , فاعال في عملية التعلم
المحور الرئيسي لعملية التعلم والتعليم  ترتكز على أن الطالب هو

  ). 2007,أبو الضبعات(

  مشكلة الدراسة

التفكير  مهاراتتجمع أراء الباحثين على إمكانية استخدام 
على اختالف مستوياتهم  الطلبةالمعرفي فى تدريس جميع  ماوراء

كما يشير الباحثون إلى أهمية طرق  .وأنماط تعلمهم وقدراتهم
المعرفي لتدريس الطلبة ذوي اإلعاقة وفائدتها لهم،  ماوراءالتدريس 

المعرفي يزيد من قدرتهم على  ما وراءالتفكير  الطلبةفاستخدام 
 ,شهاب(التفكير في الشيء الذي يتعلمونه وتحكمهم في هذا التعلم 

الطلبة  دكما يع). 2015 ,ةاليوسف والذروو الدوخي ; 2000
تعلم مهارات التفكير لكونهم ذوو اإلعاقة من أكثر الفئات حاجة إلى 

يفتقرون إلى القدرة على استخدام استراتيجيات تفكير فعالة كالتي 
إال أنهم يتمتعون بقابلية لتعلم تلك ,يستخدمها الطلبة العاديون 

 & Swanson) االستراتيجيات لو قدمت لهم بطريقة مناسبة
Delapz, 1998 ).  

 Stainback&Stainback) (1984, وقد أكد ستينباك وستينباك

، فال الطلبة مع كافةاالستراتيجية التدريسية الجيدة تعمل عملها  أن
 طلبةتوجد مجموعتان منفصلتان من االستراتيجيات إحداهما لل

فمكونات التدريس لكل . ذوي اإلعاقة طلبةالعاديين واألخرى لل
تراتيجيات قابلة للتطبيق واالستخدام اسولكن توجد , واحدة طلبةال

العاديين  طلبةواستراتيجيات تناسب ال, ذوي اإلعاقة لبةطمع ال
في حين يحتاج عدد من تلك االستراتيجيات إلى أن تطوع . فحسب
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وتعدل وتكيف لتتناسب مع الخصائص والحاجات الخاصة لهؤالء 
فأفضل االستراتيجيات التدريسية للتالميذ العاديين هي .  طلبةال

ذوي اإلعاقات  طلبةللأيضا أفضل االستراتيجيات التدريسية 
  . (Henley, Ramsey & Algozzine,1993)البسيطة 

 مهارات التفكيروقد كشفت نتائج  العديد من الدراسات فعالية 
المعرفي فى تحسين األداء التحصيلى لدى الطلبة العاديين  ماوراء

، )2015(والذروة , اليوسف, وذوي اإلعاقة مثل دراسة الدوخي
) 2008( ومنصور) 2009(والقحطاني ) 2012(وعبد المعبود 

لمهارات إال أنه على الرغم من األهمية واألثر ,) 2006(والسليمان 
المعرفي، فلم تحظ باالهتمام الكافي بالبحث في مدى  ماوراء التفكير

تطبيقها من المعلمين على الطلبة العاديين، والطلبة ذوي اإلعاقة 
ية إلى بحثه للتعرف على بدولة الكويت، وهو ما تسعى الدراسة الحال

المعرفي، بفصول الطلبة  مهارات التفكير ما وراءمدى استخدام 
  .العاديين والطلبة ذوي اإلعاقة وداللة الفروق بينهما

  :ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة باألسئلة التالية

ممارسة المعلمين في الفصول العادية وفصول  ستوىما م .1
تدريس  فيالمعرفي  ماوراء مهارات التفكيرذوي اإلعاقة ل

 ؟طلبتهم

مهارات حصائية في ممارسة إهل توجد فروق ذات داللة  .2
المعرفي مع الطالب بين معلمي الطلبة  ما وراء التفكير

 العاديين ومعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة؟

تختلف ممارسة معلمي الصفوف العادية ومعلمي صفوف هل  .3
عرفي باختالف عاقة لمهارات التفكير ما وراء المذوي اإل

 الجنس والمرحلة الدراسية والجنسية؟

  هدف الدراسة

الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى ممارسة معلمي  هدفت
 ما وراء لمهارات التفكيرالفصول العادية وفصول ذوي اإلعاقة 

المعرفي والفروق بينهما فى تلك الممارسة، وأثر المتغيرات 
  .لمهاراتاالديموغرافية على استخدامهم تلك 

  أهمية الدراسة

مهارات أهمية موضوع  ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى 
نماط التفكير المعرفي، لما ثبت من أثره فى تحسين أ التفكير ما وراء

مهارات التفكير ما أهمية استخدام عن فضًال . والتعلم لدى الطلبة
ياجات  إنهم  فئة لديهم احت اذمع الطلبة ذوي اإلعاقة، وراء المعرفي

هم على الفهم دتعليمية خاصة ويحتاجون إلى طرق تدريس تساع
 .والتعلم

لمهارات الدراسات التى تناولت استخدام المعلمين هذا وتندر 
فى فصول الطلبة العاديين وذوي اإلعاقة  التفكير ما وراء المعرفي

تسهم نتائج الدراسة فى التعرف  أن ومن المتوقع .بدولة الكويت

المعرفي،  لمهارات التفكير ما وراءتخدام المعلمين على واقع اس
 .وتوجيه البحث والتدريب بناء على هذه النتائج

 حدود الدراسة

  .2015/2016السنة الدراسية : الحدود الزمنية -

 . دولة الكويت/ وزارة التربية: الحدود المكانية -

معلمى وزارة التربية بمراحلها الثالث : الحدود البشرية -
صفوف الطلبة  والمتوسطة والثانوية ، سواء معلمياالبتدائية 

 .العاديين أو صفوف الطلبة ذوي اإلعاقة

اقتصرت الدراسة على قياس األبعاد  :الحدود الموضوعية -
 ،ناء المفاهيمب :الثالث لمهارات التفكير ماوراء المعرفي التالية

 ،األشكال التوضيحية ،استخدام سجل األفكار ،التلخيص
 .التساؤل الذاتي ،مرتفعالتفكير بصوت 

  اإلجرائية التعريفات

وإدراك الفرد بعملياته  وعي: المعرفي ما وراءالتفكير 
المعرفية الخاصة التي تمكنه من التحكم بعمليات تفكيره قبل القيام 

جرائيا بمجموعة من إ فويعر. بنشاط معين وخالل النشاط وبعده
وعي بتفكيره وعملياته لى التمكن من الإجراءات التي تقود الفرد اإل

  .المعرفية وكيفية توظيفهما ومراقبتهما وتقويمهما

جراءات هي مجموعة من اإل: المعرفي مهارات التفكير ماوراء
شراف المدرس ليكون على وعي وادراك إالتي يقوم بها الطالب تحت 

. مهارات التخطيط والمراقبة والتقويموهي  ،دارتهاإبعمليات تفكيره و
يا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على االستبانة وتعرف اجرائ
  .المعدة لذلك

هم الطالب المسجلون في سجالت إدارة التعليم  :اإلعاقة وذو
الخاص في دولة الكويت تحت فئة من الفئات ذوي اإلعاقة المعتمدة 

في المدارس التابعة أو المعتمدة من  اخاص الديهم ويتلقون تعليم
  .قبل اإلدارة

ن الذين يعملون مع وهم المعلم :صول ذوي اإلعاقةف ومعلم
الطالب ذوي اإلعاقة سواء في فصول ذوي اإلعاقة في المدارس 
العادية أو في مدارس التربية الخاصة التابعة أو المعتمدة من إدارة 

  .التعليم الخاص في دولة الكويت

ن الذين يعملون مع وهم المعلم: الفصول العادية ومعلم
يين في المدارس النظامية العادية التابعة لوزارة التربية الطالب العاد

  .في دولة الكويت

  الطريقة

  المنهج
استخدم المنهج الوصفي المقارن باعتباره المنهج األنسب 

 .لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها
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  مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمى وزارة التربية بمراحلها 
الث االبتدائية والمتوسطة والثانوية بدولة الكويت، سواء معلمي الث

صفوف الطلبة العاديين أو صفوف الطلبة ذوي اإلعاقة، وحددت 
معلما  63263اإلحصائية مجموع المعلمين والمعلمات في الكويت بـ

وأشارت اإلحصائية إلى أن عدد المعلمات الكويتيات يفوق . ومعلمة
من الكويتيين، % 86معلمات بنسبة  33004عدد المعلمين إذ بلغ 

من المعلمين % 14معلما بنسبة  5347بينما بلغ عدد المعلمين 
وبينت اإلحصائية أن عدد المعلمين غير . والمعلمات الكويتيين

من المعلمين والمعلمات % 41معلما بنسبة  10225الكويتيين 
 14660غير الكويتيين، في حين بلغ عدد المعلمات غير الكويتيات 

اإلدارة (من المعلمين والمعلمات غير الكويتيين % 59معلمة بنسبة 
  .)2014المركزية لإلحصاء، 

  العينة

معلما ومعلمة، من ) 786(تكونت عينة  الدراسة الحالية من 
 ب العاديين والطلبة ذوي اإلعاقة؛معلمي المراحل الثالث  للطال

ن معلمي الطلبة م) 132(من معلمي الطلبة العاديين، و) 654(منهم 
ختيار عينة الدراسة بحيث تراعي الخصائص اذوي اإلعاقة، وقد تم 

 ،الديمغرافية لمجتمع الدراسة وكذلك التوزيع على المناطق التعليمية
حيث تم سحب عينة الدراسة من جميع المناطق التعليمية الست في 

ويعرض . البسيطةستخدام طريقة العينة العشوائية ادولة الكويت ب
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والجنسية والمرحلة  )1(لجدول ا

  .لكل من معلمي الطلبة العاديين ومعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة

  توزيع عينة الدراسة من معلمي الطلبة العاديين وذوي اإلعاقة :)1(جدول 

  العينة الكلية  معلمو الطلبة ذوي اإلعاقة  معلمو الطلبة العاديين  الفئة  المتغير

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  %100  304  %17.4  53  %82.6  251  ذكر  الجنس
  %100  482  %16.4  79  %83.6  403  أنثى

  %100  786  %16.8  132  %83.2  654  المجموع  

  %100  531  %17.3  92  %82.7  439  كويتي  الجنسية
  %100  255  15.7  40  84.3  215  غير كويتي

  %100  786  %16.8  132  %83.2  654  المجموع  

المرحلة 

  التعليمية

  %100  357  %25.5  91  %74.5  266  ابتدائي
  %100  287  %14.3  41  %85.7  246  متوسط
  %100  142  -  -  %100  142  ثانوي

  %100  786  %16.8  132  %83.2  654  المجوع  

  أداة الدراسة

 مهارات التفكير ماوراء المعرفية استبانةقام الباحثون بإعداد 
والدراسات السابقة وعدد من  األدب النظريى طالعهم علابناء على 

) 33(النهائية من  ااالستبانة فى صورته تاالستبانات، وقد تكون
 :تمثل ثالثة أبعاد لمهارات التفكير ماوراء المعرفي هيفقرة 

وتتم اإلجابة عن فقرات االستبانة . التقويمو ،والمراقبة ،التخطيط
كرت تأخذ يل قياسمباختيار استجابة من خمس استجابات على 

حسب درجة انطباق الفقرة وتطبيقه لها بالتدريس ) 5-1(القيم من 
  .من المعلمين

  االستبانة صدق 

على ستة  عرضهاعن طريق  االستبانةتم التحقق من صدق 
محكمين من ذوي الخبرة في مجال علم النفس ومناهج وطرق 

عليم التطبيقي التدريس في كلية التربية األساسية في الهيئة العامة للت
 وجامعة الكويت، وبناء على مالحظاتهم تم تعديل صياغة بعض

 الفقراتمن حيث البناء واللغة وحذف وإضافة بعض  الفقرات
، وبعد فقرة) 40(وقد تكونت األداة بصورتها األولية من . األخرى

 االستبانة فقراتاألخذ بمالحظات أعضاء لجنة التحكيم أصبح عدد 
 ،التخطيط :تمثل ثالثة أبعاد هي فقرة) 33( النهائية ابصورته

  .التقويمو ،والمراقبة

إحصائيا عن طريق صدق  االستبانةصدق  تم التحقق منكما 
االتساق الداخلي بحساب معامالت االرتباط بين درجة الفقرات 

، لالستبانةوالدرجة الكلية ،  اودرجات كل من البعد الذى تنتمي إليه
من معلمي الطلبة العاديين وذوي اإلعاقة  وذلك على عينة استطالعية

والذي أظهر اتساقا عاليا بين فقرات من خارج العينة ) 53(عددهم 
 تفي قياس ما وضع ةمما يدل على صدق االستبانة المعد ؛االستبانة

  . له

مهارات التفكير استبانة  بعادألصدق االتساق الداخلي  :)2(جدول 
  ماوراء المعرفي

 تساق الداخليمعامالت اال البعد
 0.884 – 0.593 التخطيط
 0.721 – 0.617 المراقبة
 0.911 – 0.579 التقويم

 0.925 – 0.699 االستبانة الكلي
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بدرجة  االستبانةتظهر معامالت االرتباط  المستخرجة تمتع 
عالية من صدق االتساق الداخلي، حيث كانت  القيم جميعها مرتفعة 

لى تمتع االستبانة بدرجة مرتفعة من ودالة إحصائيا وهو ما يشير إ
  .  الصدق

  ثبات االستبانة

تم التحقق من ثبات االستبانة عن طريق حساب معامالت 
ألبعاده وللدرجة الكلية على عينة استطالعية من معلمي  ألفا كرونباخ

واتضح من خاللها  ،)53(الطلبة العاديين وذوي اإلعاقة عددهم 
حسب  بدرجة مقبولة من الثبات هابجميع أبعاد االستبانةتمتع 

  .)3(الجدول 

  االستبانة ألبعاد ألفا ثبات كرونباخ: )3(جدول 
 ألفا معامل كرونباخ البعد

 0.682 التخطيط
 0.690 المراقبة
 0.749 التقويم

 0.802 االستبانة الكلي

مهارات التفكير ماوراء  استبانةجاءت جميع معامالت ثبات 
وتراوح ) 0.802(عامل الثبات الكلى جيدة، حيث بلغ م المعرفي

وهى قيم تدل على توفر الثبات  ،)0.749 – 0.682(لألبعاد بين 
  .  اوأبعاده الستبانةلواالستقرار 

  االجراءات 

بعد أخذ الموافقات  تم تطبيق أداة الدراسة على العينة المختارة 
 دارة التعليم العام والتعليم النوعيإالرسمية من وزارة التربية و

عداد والخاص وذلك بطريقة عشوائية على المعلمين بحسب األ
  .المخصصة لكل مدرسة

  المعالجة اإلحصائية

تم استخدام المتوسطات الحسابية ,أسئلة الدراسة  عنلإلجابة 
  .MANOVAواالنحرافات المعيارية باإلضافة إلى تحليل التباين 

   نتائجال

ما "ى والذي ينص عل لإلجابة عن سؤال الدراسة األول
مدى ممارسة المعلمين في الفصول العادية وفصول ذوي اإلعاقة 

قام  ،"؟مع طالبهم في التدريس لمهارات التفكير ما وراء المعرفي
الباحثون بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

في التدريس  مهارات التفكير ماوراء المعرفيالموزونة ألبعاد ممارسة 
باإلضافة إلى المتوسط الحسابي ) التقويمخطيط، المراقبة، الت(

واالنحراف المعياري الموزون للدرجة الكلية وترتيبها بحسب تقسيم 
متوسطات استجابات البنود إلى خمس فئات متساوية على النحو 

  :التالي

 ةفما فوق تمثل ممارس 4.20جميع المتوسطات من  -
  .بدرجة كبيرة لمهاراتا

ة تمثل ممارس) 4.19 – 3.40(ت من جميع المتوسطا -
  .بدرجة فوق المتوسطة لمهاراتا

 ةتمثل ممارس) 3.39 – 2.60(جميع المتوسطات من  -
  .بدرجة متوسطة لمهاراتا

 ةتمثل ممارس) 2.59 – 1.80(جميع المتوسطات من  -
  .بدرجة دون المتوسطة لمهاراتا

 ةفما دون تمثل ممارس 1.79جميع المتوسطات من  -
  .ة ضعيفةبدرج لمهاراتا

 :والتي تبينها الجداول التالية 
 ةواالنحرافات المعيارية الموزون المتوسطات الحسابية :)4(جدول 

مهارات التفكير ماوراء ألفراد عينة الدراسة الكلية على أبعاد ممارسة 
  في التدريس المعرفي

المتوسط  البعد

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 دون المتوسط 2 0.62 2.24 التخطيط
 دون المتوسط 1 0.84 2.43 المراقبة
 دون المتوسط 3 0.72 2.00 التقويم
الدرجة 

 الكلية
 دون المتوسط - 0.61 2.24

أن المعلمين بشكل عام يمارسون جميع  )4(جدول يتضح من 
بدرجة دون المتوسطة مما  مهارات التفكير ماوراء المعرفيأبعاد 

 ،بشكل عام ارات التفكير ما وراء المعرفيلمهانعكس على ممارستهم 
دون المتوسطة، وهذا يدل على "ممارستهم لها بدرجة  تفكان

جميع لدى  مهارات التفكير ما وراء المعرفيانخفاض الممارسة ل
  .العاديين وذوي اإلعاقة  الطلبة معلمي

العاديين عن عينة الطلبة كما قام الباحثون بفصل عينة معلمي 
مهارات عاقة ومن ثم بحث درجة ممارسة أبعاد معلمي ذوي اإل

في التدريس لدى كل عينة على حدة كما  التفكير ماوراء المعرفي
  :يلي

  العاديين  الطلبة عينة معلمي: أوال

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الموزونة   :)5(جدول 
  هاراتمألفراد عينة الدراسة من معلمي العاديين على أبعاد ممارسة 

  في التدريس التفكير ماوراء المعرفي 

المتوسط  البعد

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 دون المتوسط 2 0.60 2.24 التخطيط
 دون المتوسط 1 0.84 2.45 المراقبة
 دون المتوسط 3 0.72 2.00 التقويم

 دون المتوسط - 0.60 2.24 الدرجة الكلية 
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أن معلمي الطلبة العاديين يمارسون  )5(جدول اليتضح من 
دون "بدرجة  مهارات التفكير ماوراء المعرفيبشكل عام جميع أبعاد 

ما  لمهارات التفكير مما انعكس على ممارستهم الكلية "المتوسطة
وهذا  .فكان ممارستهم لها بدرجة دون المتوسطة ،وراء المعرفي

ر ما وراء مهارات التفكييدل على االنخفاض الملحوظ لممارسة 
  .من قبل معلمي العاديينالمعرفي 

  عينة معلمي ذوي اإلعاقة : ثانيا

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الموزونه  :)6(جدول 
  ألفراد عينة الدراسة من معلمي ذوي اإلعاقة على أبعاد ممارسة  

  في التدريس مهارات التفكير ماوراء المعرفي

المتوسط  البعد

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 دون المتوسط 2 0.68 2.27 التخطيط
 دون المتوسط 1 0.83 2.35 المراقبة
 دون المتوسط 3 0.72 1.97 التقويم

 دون المتوسط - 0.63 2.23 الدرجة الكلية 

أن معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة  )6(جدول يتضح من 
 تفكير ماوراء المعرفيمهارات اليمارسون بشكل عام جميع أبعاد 

لمهارات مما انعكس على ممارستهم الكلية  .بدرجة دون المتوسطة
فكانت ممارستهم لها بدرجة دون  ,التفكير ما وراء المعرفي

مهارات وهذا يدل على االنخفاض الملحوظ لممارسة  .المتوسطة
  .من قبل معلمي ذوي اإلعاقة التفكير ما وراء المعرفي

فإن النتائج أظهرت  ,الدراسة األول وكنتيجة عامة لسؤال
في  التفكير ما وراء المعرفيفي ممارسة مهارات  املحوظ اانخفاض

التدريس لدى كل من معلمي الطلبة العاديين والطلبة ذوي اإلعاقة 
  . على حد سواء

هل "والذي ينص على  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثانيو
مع الطالب  راء المعرفيمهارات التفكير ما وتوجد فروق في ممارسة 

تم  "بين معلمي الطلبة العاديين ومعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة؟
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

 التفكير ما وراء المعرفي والدرجة مجموعتي الدراسة على مهارات
 ).7(الكلية كما في الجدول 

 اإلعاقة في جموعتي الدراسة معلمي الطلبة العاديين ومعلمي ذويم ممارسة ات المعيارية لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحراف): 7(جدول 
 .والدرجة الكلية مهارات التفكير ما وراء المعرفي

  العينة حجم   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة  البعد
 654 10.84880 40.2599  معلمي الطلبة العاديين  التخطيط

 132 12.28084 40.8864  لطلبة ذوي االعاقةمعلمي ا
 786 11.09635 40.3651  المجموع

 654 6.73873 19.5612  معلمي الطلبة العاديين  المراقبة
 132  6.66211 18.8561  معلمي الطلبة ذوي االعاقة

 786 6.72688 19.4427  المجموع
 654 5.04011 13.9969  معلمي الطلبة العاديين  ويمالتق

 132 5.06721 13.8182  ي الطلبة ذوي االعاقةمعلم
 786 5.04188 13.9669  المجموع

 654 19.96058 73.8180  معلمي الطلبة العاديين  المجموع الكلي
 132 20.64837 73.5606  معلمي الطلبة ذوي االعاقة

 786 20.06458 73.7748  المجموع

داللة ف على تحليل التباين للتعرباجراء قام الباحثون بعدها  
لمهارات التفكير الفروق بين ممارسات معلمي العاديين وذوي اإلعاقة 

، حيث تم في البداية بحث أثناء تدريس طالبهم ما وراء المعرفي
ي تظهر الذ )(Levene ليفين تجانس التباين بإستخدام اختبار

  .)8(الجدول في  هنتائج
  اختبار تجانس التباين للعينة الكلية ):8(جدول 

درجات   )ف(قيمة   لمتغيرا

  )1(الحرية 

درجات 

  )2(الحرية 

  الداللة

 1900. 784 1 1.724 التخطيط

 6520. 784 1 2040. المراقبة

 9030. 784 1 0150. التقويم

 9450. 784 1 0050.  الدرجة الكلية

لجميع ) ف(أن قيم  )(Levene ليفين اختبار نتائج يتضح من
ضافة للدرجة الكلية ليست دالة متغيرات الدراسة اُلثالثة باإل

معلمي الطلبة (إحصائيا، مما يدل على أن تباين مجموعتي الدراسة 
مما يعني إمكانية  ،متجانس) العاديين ومعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة

 ).9(ستخدام تحليل التباين الذي يظهره الجدول رقم ا
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ديين تحليل التباين للفروق بين معلمي الطلبة العا :)9(جدول 
  مهارات التفكير ماوراء المعرفي ممارسةوالطلبة ذوي اإلعاقة  في 

مجموع  البعد

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 )ف(
 الداللة

 0.554 0.35 43.10 1 43.10 التخطيط

 0.272 1.21 54.61 1 54.61 المراقبة

 0.710 0.14 3.51 1 3.51 التقويم

 0.893 0.02 7.28 1 7.28 المجموع 

عدم وجود فروق ذات  )9(يتضح من جدول تحليل التباين  
داللة إحصائية بين معلمي العاديين وأقرانهم معلمي ذوي اإلعاقة في 

والدرجة الكلية  مهارات التفكير ماوراء المعرفيجميع أبعاد ممارسات 
أثناء تدريس الطلبة في الصفوف وهذا يدل على أن كال الفئتين من 

نفسه يمارسون القدر الضئيل  )العاديين وذوي اإلعاقة( المعلمين
مع طالبهم في الفصول أثناء  رات التفكير ما وراء المعرفي امهمن 

  . التدريس

والذي ينص على  لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسةو
الجنس، (هل توجد فروق بين مستويات الدراسة الديموغرافية "

لمهارات التفكير مارسة المعلمين في م) المرحلة الدراسية، الجنسية
ديين مع الطالب لدى كل من معلمي الطلبة العا ما وراء المعرفي

قام الباحثون بفصل عينة معلمي  ،ومعلمي الطلبة ذوي االعاقة
ستخدام تحليل واالطلبة العاديين عن معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة 

 م اختبارستخداا، حيث تم في البداية بحث تجانس التباين بالتباين
لكل من عينة معلمي الطلبة العاديين ومعلمي ذوي  Levene)( ليفين

  . )10(في الجدول تظهر نتائجه  ذيوالاالعاقة 

  اختبار تجانس التباين للعينة الكلية ):10(جدول   

  اإلحصائية الداللة  )2(درجات الحرية   )1(درجات الحرية   )ف(قيمة   المتغير  المجموعة

 0.694 642 11 0.329 التخطيط  ديينمعلمي الطلبة العا

 0.521 642 11 0.789 المراقبة

 0.852 642 11 0.148 التقويم

 0.373 642 11 0.917  الدرجة الكلية

 0.665 124 7 0.709 التخطيط  معلمي ذوي اإلعاقة

 0.479 124 7 0.940 المراقبة

 0.464 124 7 0.959 التقويم

 0.774 124 7 0.576  الدرجة الكلية

لجميع ) ف(أن قيم ) Levene( ليفين اختبارنتائج يتضح من 
متغيرات الدراسة الثالثة باإلضافة للدرجة الكلية في كل من عينة 
معلمي الطلبة العاديين ومعلمي ذوي اإلعاقة ليست دالة إحصائيا، 

وهذا يعني  .مما يدل على أن تباين مجموعات الدراسة متجانس
للتعرف على الفروق بين ممارسات حليل التباين ستخدام تاإمكانية 

أثناء  مهارات التفكير ماوراء المعرفيلمعلمي العاديين وذوي اإلعاقة 
حيث سيتم عرض  ،تدريس طالبهم بحسب مستويات كل متغير
والذي يظهره الجدول  النتائج وفقا لتسلسل المتغيرات الديمغرافية

  ).11(رقم 

  الجنس: أوال

  مهارات التفكير ماوراء المعرفيممارسة ل التباين للفروق بين المعلمين والمعلمات في تحلي: )11(جدول 
 الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات البعد المجموعة

 0.397 0.72 78.89 1 78.89 التخطيط معلمو الطلبة العاديين
 0.701 0.15 6.38 1 6.38 المراقبة
 0.006 7.49 179.04 1 179.04 التقويم

 0.305 1.05 389.54 1 389.54 المجموع الكلي
 0.050 3.90 523.08 1 523.08 التخطيط معلمو الطلبة ذوو اإلعاقة

 0.015 6.10 247.05 1 247.05 المراقبة
 0.011 6.71 159.20 1 159.20 التقويم

 0.009 7.09 2622.05 1 2622.05 المجموع الكلي

أنه في عينة معلمي الطلبة العاديين  )11(من الجدول  يتضح
بين  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تكان

ومن خالل  التقويمبعد ممارسة المعلمين والمعلمات في 

تبين أن تلك الفروق كانت ) 12انظر جدول (المتوسطات الحسابية 
 ,14.53 =م :المعلمين(دالة لصالح عينة المعلمين الذكور 

العاديين  معلمي الطلبةوهذا يعني أن  .)13.67 =م: المعلمات
المعرفي مع طالبهم في الفصول  ماوراء التقويم مهاراتيمارسون 
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وفيما عدا ذلك لم تظهر فروق  .كثر مما تمارسها معلمات العاديينأ
 مهارتيالعاديين في الطلبة ذات داللة إحصائية بين معلمي ومعلمات 

وكذلك في الدرجة الكلية مما يدل على أنهم ) لمراقبةالتخطيط، وا(
  . بنفس القدر المهاراتيمارسون تلك 

فقد أظهرت النتائج وجود فروق  ,أما في عينة معلمي ذوي اإلعاقة
بين معلمي ومعلمات  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 معرفيمهارات التفكير ماوراء الذوي اإلعاقة في جميع أبعاد ممارسة 
وبالرجوع للمتوسطات  ،للدرجة الكلية 0.01وكذلك عند مستوى 

الحسابية تبين أن جميع تلك الفروق كانت دالة لصالح معلمات ذوي 
، )43.29 = م: ، المعلمات37.30 = م: المعلمين(اإلعاقة، التخطيط 

 التقويمو) 20.32 = م: المعلمات، 16.68 = م: المعلمين(المراقبة 
 = م: ، المعلمات12.26 = م: المعلمين(

  : المعلمات، 66.25 = م: المعلمين(والدرجة الكلية ) 14.86
 نوهذه النتائج تدل على أن معلمات ذوي اإلعاقة ك .)78.47= م

بأبعادها الثالثة  مهارات التفكير ماوراء المعرفيلأكثر ممارسة 
مع طالبهم في الفصول من أقرانهم ) التقويمالتخطيط، المراقبة، (
   .علمي ذوي اإلعاقة الذكورم
  

  

والدرجة  لمهارات التفكير ما وراء المعرفيالمعلمين والمعلمات  ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ):12(جدول 
  ةعلى حد )معلمي ذوي اإلعاقة - معلمي الطلبة العاديين (الكلية لدى كل مجموعة 

  

  العينةحجم   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  ير المستقلمستويات المتغ  البعد  المجموعة

 251 11.03267 39.9841  المعلمين  التخطيط  معلمي الطلبة العاديين

 403 10.74291 40.4318  المعلمات
 654 10.84880 40.2599  المجموع

 251 6.61057 19.2829  المعلمين  المراقبة
 403 6.81975 19.7345  المعلمات
 654 6.73873 19.5612  المجموع

 251 5.29475 14.5259  المعلمين  ويمالتق
 403 4.85241 13.6675  المعلمات
 654 5.04011 13.9969  المجموع

 251 20.28608 73.7928  المعلمين  المجموع الكلي
 403 19.78050 73.8337  المعلمات
 654 19.96058 73.8180  المجموع

  التخطيط  ذوي االعاقةمعلمي الطلبة 
  

 53 12.37023 37.3019  المعلمين
 79 11.69172 43.2911  المعلمات
 132 12.28084 40.8864  المجموع

 53 5.41285 16.6792  المعلمين  المراقبة
 79 7.04481 20.3165  المعلمات
 132 6.66211 18.8561  المجموع

 53 4.29289 12.2642  المعلمين  ويمالتق
 79 5.30054 14.8608  المعلمات
 132 5.06721 13.8182  المجموع

 53 18.48690 66.2453  المعلمين  المجموع الكلي
 79 20.67504 78.4684  المعلمات
 132 20.64837 73.5606  المجموع
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 المرحلة التعليمية: ثانيا

تحليل التباين للفروق بين معلمي المراحل التعليمية  :)13(جدول 
  مهارات التفكير ماوراء المعرفي ممارسةفي 

أنه في كل من عينتي معلمي الطلبة  )13(يتضح من الجدول 
اديين ومعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة لم تكن هناك أية فروق ذات الع

مهارات داللة إحصائية بين معلمي المراحل الدراسية في ممارسة 
نظر جدول رقم ا(وكذلك في الدرجة الكلية،  التفكير ماوراء المعرفي

وهذا يعني أن  .)للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 14
مهارات التفكير ن يمارسون نفس القدر من معلمي الطلبة العاديي

في كل من المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية  ماوراء المعرفي
على حد سواء، وكذلك األمر بالنسبة لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة 

مهارات التفكير والتي أظهرت النتائج أنهم يمارسون نفس القدر من 
حيث لم  ،بتدائية والمتوسطةفي كل من المرحلة اال ماوراء المعرفي

  . يشمل البحث معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة في المرحلة الثانوية

  

  
  

  

    

لمهارات المعلمين والمعلمات في المراحل التعليمية المختلفة  ممارسة واالنحرافات المعيارية لدرجات المتوسطات الحسابية ):14(جدول 
    ةعلى حد) معلمي ذوي اإلعاقة -معلمي الطلبة العاديين (كل مجموعة  والدرجة الكلية لدى التفكير ما وراء المعرفي

  العينةحجم   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مستويات المتغير المستقل  البعد  المجموعة

 266 11.56039 40.8534  معلمي المرحلة االبتدائية  التخطيط  معلمي الطلبة العاديين

 246 9.80972 40.0447  معلمي المرحلة المتوسطة
 142 11.19823 39.5211  معلمي المرحلة الثانوية

 654 10.84880 40.2599  المجموع
 266 7.30021 19.5827  معلمي المرحلة االبتدائية  المراقبة

 246 6.46603 19.7033  معلمي المرحلة المتوسطة
 142 6.11375 19.2746  معلمي المرحلة الثانوية

 654 6.73873 19.5612  المجموع
 266 5.07378 13.5977  معلمي المرحلة االبتدائية  ويمالتق

 246 4.78942 13.9837  معلمي المرحلة المتوسطة
 142 5.33909 14.7676  معلمي المرحلة الثانوية

 654 5.04011 13.9969  المجموع
 266 21.02583 74.0338  معلمي المرحلة االبتدائية  المجموع الكلي

 246 18.41697 73.7317  معلمي المرحلة المتوسطة
 142 20.61036 73.5634  معلمي المرحلة الثانوية

 654 19.96058 73.8180  المجموع

 91 13.11514 41.4615  معلمي المرحلة االبتدائية  التخطيط  معلمي الطلبة ذوي االعاقة
 41 10.22223 39.6098  معلمي المرحلة المتوسطة

 132 12.28084 40.8864  لمجموعا
 91 6.75580 18.7363  معلمي المرحلة االبتدائية  المراقبة

 41 6.52378 19.1220  معلمي المرحلة المتوسطة
 132 6.66211 18.8561  المجموع

 91 5.19383 14.0440  معلمي المرحلة االبتدائية  ويمالتق
 41 4.79812 13.3171  معلمي المرحلة المتوسطة

 132 5.06721 13.8182  المجموع
 91 21.61344 74.2418  معلمي المرحلة االبتدائية  المجموع الكلي

 41 18.48912 72.0488  معلمي المرحلة المتوسطة
 132 20.64837 73.5606  المجموع

مجموع  البعد المجموعة

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 )ف(
 الداللة

معلمو 

الطلبة 

 العاديون

 0.778 0.25 27.66 2 55.31 التخطيط

 0.076 2.58 111.31 2 222.63 المراقبة
 0.260 1.35 32.29 2 64.57  التقويم

المجموع 
 كليال

518.62 2 259.31 0.70 0.497 

معلمو 

الطلبة 

ذوو 

 اإلعاقة

 0.744 0.11 14.41 1 14.41 التخطيط

 0.195 1.70 68.66 1 68.66 المراقبة
 0.797 0.07 1.59 1 1.59 التقويم

المجموع 
 الكلي

33.06 1 33.06 0.09 0.765 
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  الجنسية: ثالثا

تحليل التباين للفروق بين المعلمين بحسب  :)15(جدول 
  مهارات التفكير ماوراء المعرفي ةممارس جنسياتهم في

أنه في كل من عينتي معلمي الطلبة  )15(يتضح من الجدول 
مي الطلبة ذوي اإلعاقة لم تكن هناك أية فروق ذات العاديين ومعل

داللة إحصائية بين المعلمين الكويتيين وغير الكويتيين في ممارسة 
أنظر ( وكذلك في الدرجة الكلية، مهارات التفكير ماوراء المعرفي

وهذا  ).للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 16جدول رقم 
ين الكويتيين يمارسون نفس القدر من يعني أن معلمي الطلبة العادي

الطلبة  والتي يمارسها معلم مهارات التفكير ما وراء المعرفي
العاديين غير الكويتيين، وكذلك األمر بالنسبة لمعلمي الطلبة ذوي 

أظهرت النتائج أنهم يمارسون نفس القدر  حيث ،اإلعاقة الكويتيين
الطلبة  وسها معلمالتي يمار مهارات التفكير ما وراء المعرفيمن 

  . ذوي اإلعاقة غير الكويتيين
  

لمهارات ) غير كويتيين –كويتيين (المعلمين والمعلمات على اختالف جنسياتهم  ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ):16(جدول 
 ةعلى حد )معلمي ذوي اإلعاقة -يين معلمي الطلبة العاد(والدرجة الكلية لدى كل مجموعة  التفكير ما وراء المعرفي

  العينة حجم   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مستويات المتغير المستقل  المتغير  المجموعة

 439 11.62844 40.8542  المعلمين الكويتيين  التخطيط  معلمي الطلبة العاديين

 215 8.95407 39.0465  المعلمين غير الكويتيين
 654 10.84880 40.2599  المجموع

 439 7.23715 19.8405  المعلمين الكويتيين  المراقبة
 215 5.55684 18.9907  المعلمين غير الكويتيين

 654 6.73873 19.5612  المجموع
 439 5.17315 13.8884  المعلمين الكويتيين  ويمالتقي

 215 4.76098 14.2186  المعلمين غير الكويتيين
 654 5.04011 13.9969  المجموع

 439 21.58379 74.5831  المعلمين الكويتيين  المجموع الكلي
 215 16.08141 72.2558  المعلمين غير الكويتيين

 654 19.96058 73.8180  المجموع

 92 12.75442 41.3696  المعلمين الكويتيين  التخطيط  معلمي الطلبة ذوي االعاقة
 40 11.18948 39.7750  المعلمين غير الكويتيين

 132 12.28084 40.8864  المجموع
 92 6.89714 19.1087  المعلمين الكويتيين  المراقبة

 40 6.13100 18.2750  المعلمين غير الكويتيين
 132 6.66211 18.8561  المجموع

 92 4.99511 14.1630  المعلمين الكويتيين  ويمالتق
 40 5.20595 13.0250  المعلمين غير الكويتيين

 132 5.06721 13.8182  المجموع
 92 21.34313 74.6413  المعلمين الكويتيين  المجموع الكلي

 79 18.97689 71.0750  المعلمين غير الكويتيين
 132 20.64837 73.5606  المجموع

   

  

  

  

  

مجموع  البعد المجموعة

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 )ف(
 الداللة

معلمو 

الطلبة 

 العاديين

 0.070 3.31 363.10 1 363.10 التخطيط
 0.063 3.47 149.77 1 149.77 المراقبة
 0.934 0.01 0.16 1 0.16 التقويم

المجموع 
 الكلي

954.22 1 954.22 2.58 0.109 

معلمو 

الطلبة 

ذوو 

 اإلعاقة

 0.651 0.21 27.58 1 27.58 التخطيط
 0.796 0.07 2.72 1 2.72 المراقبة
 0.813 0.07 1.34 1 1.34 التقويم

المجموع 
 الكلي

22.65 1 22.65 0.06 0.805 
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  مناقشة النتائج

أن المعلمين بشكل عام يمارسون بينت نتائج السؤال األول 
بدرجة دون المتوسطة،  تفكير ماوراء المعرفيمهارات الجميع 

 مهارات التفكير ماوراء المعرفيوأظهرت انخفاض ممارسة مهارات 
في التدريس لدى كل من معلمي الطلبة العاديين والطلبة ذوي 

ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تشير إلى . اإلعاقة على حد سواء
يت ال يتجهون أن معلمي وزارة التربية بصفة عامة بدولة الكو

فى تدريس طالبهم سواء  مهارات التفكير ما وراء المعرفيالستخدام 
الطلبة العاديين أو ذوي اإلعاقة، على الرغم مما أشارت إليه 
الدراسات والبحوث من أنه يمكن تعليم مهارات التفكير وتنميتها 
, لدى كافة األفراد وفي جميع مراحل التعليم قبل الجامعى والجامعي

 ,Fang & Cox(والمتخلفين عقليا , يع الطبة الموهوبينولجم
1999; Wilson, 1998; Montague, 1992; Smith, 1992; 
Dahlin, 1999; Ashman & Others, 1994; Erez & Peled, 

2001).  

ويرى الباحثون أن ذلك االنخفاض فى مستوى الممارسة ربما 
اض  اهتمام نخفالنظرا  لمهاراتالمعرفة بهذه ا تدنييعود إلى 

الموجهين الفنيين وواضعي االستراتجيات التعليمية بتوجيه المعلمين 
نحو استخدامها، وربما عدم إلمام الموجهين الفنيين بها، أو عدم 

وذلك على  .لمهاراتوجود التدريب الكافي للمعلمين على هذه ا
الرغم مما بينته الدراسات التجريبية من الفعالية واألثر المرتفع 

 يفى تحسين أداء الطالب ذو رات التفكير ماوراء المعرفيمهال
اإلعاقة فى تحصيل المواد العلمية، وذلك باختالف نوع اإلعاقة 

, الدوخي(سواء اإلعاقة الفكرية أو صعوبات التعلم كما فى دراسات 
القحطاني، ؛ 2012 عبد المعبود،؛ 2015والذروة، , اليوسف
  .)2002فرحان، ؛ 2006السليمان، ؛  2008منصور، ؛2009

المعرفي  التفكير ماوراء مهاراتكما بينت نتائج الدراسات أثر 
من المواد العلمية لدى  في العديدتحسين األداء التحصيلى  في

 .)2011(أبوشريخو )2012(أبوبشيرالطلبة العاديين مثل دراسات 
وعلى الرغم مما أشارت إليه نتائج الدراسات التجريبية من أثر 

فى تحسن األداء  هارات التفكير ماوراء المعرفيماستخدام 
التحصيلى للطلبة العاديين وذوي اإلعاقة، إال أنه يتضح من الواقع 
الميدانى الذى أظهرته الدراسة الحالية ضعف استخدام المعلمين 

  .فى البيئة الكويتية المهاراتلهذه 

 Hartman,2003)( ة هارتمانوهو ما يختلف مع نتائج دراس
ارت الى أن المعلمين يملكون قاعدة معرفية جيدة عن أفضل التى أش

وبناء , كما ركزوا على أهمية التعلم التعاوني, الممارسات التدريسية
ومن جهة أخرى أشارت . وتعديل السلوك كأكثر الممارسات فعالية

نتائج الدراسة إلى أن اإلعداد التربوي الجامعي قبل ممارسة المهنة 
كما تختلف مع نتائج . على فعالية التدريس كان ذا تأثير إيجابي

وماراتيما وهمدان ، (Bright,2002) برايت دراستى
(Mattarima&Hamdan,2011) أن المجال األكثر  ابينت لتين ال
  .مهارات التفكير ماوراء المعرفياستخداما عند الطلبة هو مجال 

مهارات لوقد انعكس التقارب فى انخفاض استخدام المعلمين 
سواء بفصول الطلبة العاديين أو الطلبة  كير ماوراء المعرفيالتف

ذوي اإلعاقة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينهما فى 
وتدل هذه النتيجة على  .مهارات التفكير ما وراء المعرفياستخدام 

أن انخفاض االستخدام ال يعود إلى طبيعة الطلبة وقدراتهم 
د فروق بينهما فى القدرات وأنماطهم التعليمية ومدى وجو

 توجهوالمهارات واألنماط التعليمية، بل يعود بشكل عام إلى عدم 
داخل مدارس وزارة التربية  راتالمهالمعلمين الستخدام هذه ا

ولجميع طالبها، والنخفاض ثقافة استخدامها، أو قلة التدريب عليها 
مزيد من وهو ما  يحتاج إلى . أو عدم تكييف المناهج الدراسية لها

  .البحث 

ولم يكن لكل من المرحلة الدراسية سواء االبتدائية أو 
أو الجنسية أثر على مدى استخدام  ,المتوسطة أو الثانوية

فى التدريس بكل من  لمهارات التفكير ما وراء المعرفيالمعلمين 
وهو ما يعطى  .العاديين أو فصول ذوي اإلعاقةالطلبة فصول 

مهارات التفكير استخدام  لتدني مستوىانطباعا بوجود توجه عام 
بمدارس دولة الكويت سواء مدارس العاديين أو  ما وراء المعرفي

وهو النمط الذي أثار السؤال األول تجاهه  ،مدارس ذوي اإلعاقة
   .نحو االستخدام المنخفض

بينما أشارت نتائج الفروق بين الجنسين فى مجموعة معلمي 
أن معلمات ذوي اإلعاقة كن أكثر الطلبة فى فصول اإلعاقة إلى  

التخطيط، (المعرفي بأبعادها الثالثة  التفكير ماوراء لمهاراتممارسة 
مع طالبهن في الفصول من أقرانهن معلمي ذوي ) التقويمالمراقبة، 

اإلعاقة الذكور، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
اتيجية والتي هدفت إلى معرفة أثر استخدام استر) 2011(المخزومي

وأشارت إلى وجود فروق  .معرفية تستند إلى أدوات كورت ما وراء
  .دالة إحصائيا تعزى ألثر الجنس ولصالح اإلناث

وتدل النتائج المستخرجة بصورة عامة على انخفاض توجه 
سواء معلمي الطلبة  ،ع المراحليالمعلمين بدولة الكويت في جم

مهارات التفكير ما دام العاديين أو الطلبة ذوي اإلعاقة  إلى استخ
فى تدريس الطالب، وهى النتيجة التى يمكن أن تشير  وراء المعرفي

المعرفي، وربما قلة التدريب عليه  ما وراءإلى ضعف ثقافة التفكير 
وعدم اهتمام التوجيه الفني باستخدامه وتدريب المعلمين عليه لدى 

  .معلمي وزارة التربية بدولة الكويت

  :تيئج فإن الباحثين يوصون  باآلوفى ضوء هذه النتا

عبر  المعرفى بين المعلمين ما وراء التفكيرنشر ثقافة  -1
 .استحداث دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة

مهارات تدريب الموجهين الفنيين والمعلمين على استخدام   -2
 .فى التدريس مع الطالب التفكير ما وراء المعرفي
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مهارات على استخدام  تدريب معلمى الطالب ذوي اإلعاقة -3
فى التدريس بما يتالءم مع نوع  التفكير ما وراء المعرفي

 .اإلعاقة وشدتها وطبيعة المنهج

تضمين قوائم قياس كفاءة المعلمين لجوانب المهارات  -4
التدريسية الحديثة المعتمدة على مهارات التفكير ما وراء 

 . المعرفي

  المراجع

ام استراتيجيات فوق المعرفة أثر استخد).  2012(أسماء , أبوبشير
على تنمية مهارات التفكير التأملي في منهج التكنولوجيا لدى 

رسالة , طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى
  .غزة, جامعة األزهر, كلية التربية, ماجستير غير منشورة

تيجيات التفكير فوق اأثر استخدام استر). 2011(شاهر , أبو شريخ
تحصيل الدراسي لطالبات الصف العاشر المعرفي في ال

مجلة المنارة للبحوث , األساسي في مبحث التربية اإلسالمية

  .235-215)17(7, والدراسات

 :عمان ،أسسها ومكوناتها: ناهجالم). 2007(زكريا  ،بو الضبعاتأ
  .دار الفكر

رعاية المعاقين في الفكر التربوي ). 2008(محمد  ،أبو الكاس
ر رسالة ماجستي .المشكالت التي يواجهونهااإلسالمي في ضوء 

 .فلسطين, كلية التربية, الجامعة السالمية .غير منشورة

أثر استخدام مهارات ). 2006(منال  ،نضال؛ والشبل ،األحمد
التفكير ماوراء المعرفي من خالل الشبكة العالمية للمعلومات 
على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير العليا لدى 

مجلة  ،البات مقرر البرمجة الرياضية بجامعة الملك سعودط
  .201-155)11(6 ،دراسات في المناهج وطرق التدريس

  الموقع االلكتروني) 2014(اإلدارة المركزية لإلحصاء 
http://www.csb.gov.kw/  

, نهج المدرسيتنمية التفكير من خالل الم). 2002(رشيد  ،البكر
 .تبة الرشد للنشر والتوزيعمك: الرياض ،1ط

مستوى ). 2011( عالء الدين, وعبيداتعبدالناصر؛  ،الجراح
عينة من طلبة جامعة اليرموك  التفكير ما وراء المعرفي لدى

المجلة األردنية في العلوم , في ضوء بعض التغيرات

  .160-145) 2(7 ،التربوية

 ،1ط ،مفاهيم وتطبيقات ،التفكيريم تعل).  2002(فتحي  ،جروان
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :عمان

تدريس التاريخ في القرن الحادي ).  2005(علي  ،الجمل

 .عالم الكتب: القاهرة,1ط. والعشرين

فعالية استخدام فوق ). 2001(منير  ،أمينة؛ وصادق ،الجندي
كاري لدى المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية التفكير االبت

 ،السعات العقلية المختلفةي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ذو

 ،"التربية العلمية للمواطنة" ،المؤتمر العلمي الخامس
جامعة عين  ،كلية التربية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية

  . 363-317) 1( شمس

فاعلية استخدام استراتيجية فوق  ).2002(ليلى  ،حسام الدين
تنمية الفهم القرائي والتحصيل في مادة العلوم لدى المعرفة ل

 )4( 5 ،مجلة التربية العلمية. تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
101- 125.  

أثر استخدام استراتيجية فوق المعرفة في ).  2007(أحمد  ،خطاب
تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي لدى 

رسالة ماجستير غير  ،تعليم األساسيتالميذ الحلقة الثانية من ال
  .  جامعة الفيوم ،لية التربيةك ،منشورة

فاعلية ). 2015(مبارك , هيفاء؛ الذروة, فوزي؛ اليوسف, الدوخي
برنامج تدريبي قائم على تنمية إدراك استراتيجيات فوق 
المعرفة  في زيادة التحصيل الدراسي للتالميذ ذوي صعوبات 

  .100-61) 119(30 ,ةالمجلة التربوي, التعلم

التفاعل بين استراتيجيات فوق المعرفة ).  2005(حياة  ،رمضان
ومستويات تجهيز المعلومات في تنمية المفاهيم العلمية 

عدادي في مادة والتفكير الناقد لدى تلميذات الصف األول اإل

  . 181-131 )1( 5،مجلة التربية العلمية ،العلوم

التدريس من (جديدة في التعلم  رؤية.  )2009(إيمان  ،الرويثي

  .  دار الفكر :عمان  ).منظور التفكير فوق المعرفي

رؤية تطبيقية في تنمية (تعليم التفكير   ).2003(حسن  ،زيتون

  .عالم الكتب:القاهرة. )العقول المفكرة

تدريس مهارات التفكير مع مئات   ).2003(جودت  ،سعادة

  .دار الشروق: عمان ،األمثلة التطبيقية

أثر برنامج قائم على استخدام   ).2006.(مها ،السليمان
استراتيجيات فوق المعرفة في تنمية مهارة الفهم القرائي لدى 

ورقة .  تلميذات صعوبات القراءة في الصف السادس االبتدائي
. عمل مقدمة للمشاركة في المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم

  .الرياض

استراتيجيات فوق المعرفة في أثر استخدام  ).2000(منى ، شهاب
تحصيل العلوم وتنمية مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكير 

مجلة التربية ، االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي

  .41-1 )4(3، العلمية
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تعليم مهارات   ).2003(دي ان , روبرت؛ بيركنز، شوارتز

, ليم التفكيرالقضايا واألساليب دليل الممارس لتع: التفكير
النافع للبحوث  :الرياض.رجمة عبد الله النافع وفادي دهانت

  .واالستشارات التعليمية

األسس : مهارات التفكير ).2007(جودة السيد  ،شاهين
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