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فاعلية استخدام منوذج الفورمات ( )4MATفي حتسني التفكير ما وراء املعرفة في الرياضيات
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

مقدمة:
ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام منوذج
الفورمات ( )4MATيف حت�سني التفكري ما وراء املعرفة يف
الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف فل�سطني .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )55طالب ًا من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف
املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم ،منهم
( )28طالب ًا جمموعة در�ست با�ستخدام منوذج الفورمات و()27
طالب ًا جمموعة در�ست بالطريقة االعتيادية .ا�ستخدمت الدرا�سة
اختبار التفكري ما وراء املعرفة املكون من ( )6م�سائل ريا�ضية
مفتوحة تتطلب ا�ستخدام مهارات التفكري ما وراء املعرفة (املراقبة
والتخطيط والتقييم) يف حلها� ،أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05تعزى لطريقة
التدري�س يف مهارات التفكري ما وراء املعرفة( املراقبة ،والتخطيط،
والتقييم ) ،كما �أظهرت النتائج �أن حجم ت�أثري منوذج الفورمات
( )4MATلطلبة املجموعة التجريبية كان كبرياً بلغ (،0.169
 )0.51 ،0.693على جميع املهارات على التوايل.
الكلمات املفتاحية :منوذج الفورمات ( ،)4MATمهارات
التفكري ما وراء املعرفة ،املراقبة ،التخطيط ،التقييم ،تدري�س
الريا�ضيات.
The Effectiveness of Using 4MAT Model in the Development of Metacognitive Thinking in Mathematics
Among 7th Grade Students in Palestine

Abstract:
The study aimed to explore the effectiveness
of using the (4MAT) Model in the development of
Metacognitive Thinking in mathematics
among
seventh grade students in Palestine. The study sample
consisted of 55 students of the 7th grade in public
schools in Tulkarm governorate , A sample of 28
students studied using the 4MAT model while the
other 27 students followed typical method in studying .
The results of the study showed that there were
statistically significant differences at the significance
level (a≥0.05) due to the teaching method in the skills
of Metacognitive thinking (Planning, Monitoring,
Evaluation) . The results also showed that the effect
size of the 4MAT Model of the experimental group
)students was big and reached (0.169، 0.693،0.51
respectively.
Keywords: 4MAT Model, Metacognitive thinking,
planning، monitoring، evaluation skills, teaching
mathematics
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َ�ش ِه َد العامل يف الآون ِة الأخرية ُجملة من التغريات التقنية
والبياناتية املت�سارعة ،والتي �أحدثت انفجاراً معرفي ًا هائ ًال �أ ّثر
على العملية التعليمية .ويبدو �أن التكيف مع مثل هذه امل�ستجدات
يتطلب نقل االهتمام من قدرة الطالب على االحتفاظ باملعلومة �إىل
ما وراء هذه املعلومة من عمليات عقلية ومهارات علمية �ساعدت
يف الو�صول لتلك البيانات واملعارف ،والتي تعني على اكت�سابها.
وقد حظيت الريا�ضيات والباحثني ملا لها من طبيعة تركيبية
تراكمية ،فهي ُتعرب عن كثري من امل�شكالت واملواقف الكمية التي
تتحدى تفكري الإن�سان و ُقدر ِت ِه على الإبداع يف �صورةٍ خمت�رصةٍ
و�شاملةٍ (�أبو جادو ونوفل ،)2017 ،كما �أنها مليئة بالتحدي
والق�ضايا املعقدة التي تبحث عن حلول ،وحتتاج �إىل بحث ذاتي
جلميع احللول حيث �إن تعلم الريا�ضيات يف معظم الأحيان يتم من
خالل التجربة ال�شخ�صية ،كما �أنه يجب على الطلبة ب�أنف�سهم بناء
معرفتهم الذاتية من خالل تويل م�س�ؤولية تعلمهم على نح ٍو فعال
()Cengizhan, & Özer, 2016
وتتميز امل�سائل الريا�ضية ب�أنها ذات �أبنية ا�ستداللية ،تقوم
على مقدمات معرفة وغري معرفة ،وجميع هذه الأبنية حتتاج �إىل
عمليات ومعاجلات معرفية واجتاهات ومهارات (.)Ovez, 2012
وي�ؤكد خرباء الرتبية على �أهمية تنمية مهارات التفكري العليا
لدى الطلبة يف تعلم الريا�ضيات وذلك بتدريبهم على ا�ستخدام
املعلومات يف امل�سائل الريا�ضية احلالية ،ومعلومات تتعلق بتعلم
�سابق للتو�صل �إىل احلل (مو�سى ،)2005 ،وي�شري املجل�س الوطني
ملعلمي الريا�ضيات )National Council of Teacher of Mathemat
� )ics 2000أن املعلم اجليد يعرف كيف يطرح الأ�سئلة؟ وكيف يخطط
للدر�س؟ وكيف يعلم طلبته تقييم حلولهم؟ حتى يتمكن الطالب
من ا�ستيعاب املعارف العلمية ب�صورة جيدة ،وتنمو لديه مهارات
التفكري مما ي�سهم يف حتقيق الرتبية امل�ستمرة التي متكنه من
مواجهة التحديات امل�ستقبلية ،والتعامل مع متغريات الع�رص احلايل
(العزامي.)2016 ،
ال�رضوري البحث عن مناذج للتدري�س
ولذا ف�إنه بات من
ّ
وا�سرتاتيجيات تركز على �إ�رشاك الطالب ذهني ًا �أثناء عمليات
التدري�س وت�صل به �إىل �أعلى مراتب التفكري ،مع الأخذ بعني االعتبار
�أمناط التعلم لدى املتعلمني� ،إذ تعترب �أمناط التعلم من الفروق
الفردية التي تنادي الأ�س�س الرتبوية ب�رضورة مراعاتها والتعامل
معها مع الطلب ِة خ�صو�ص ُا يف تعليم الريا�ضيات؛ كون الريا�ضيات
العلوم التي تعتمد على عدة جوانب لدى الطالب منها ما يتعلق
من
ِ
باجلانب املعريف (الدماغ والذاكرة) ،ومنها ما يتعلق باجلانب
الوجداين الذاتي من اجتاهات وميول (.)Cengizhan, & Özer, 2016
ومن مناذج وا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة :منوذج
الفورمات ( )4MATوالذي عني ب�شكل كبري ب�أمناطِ التعل ِم لدى
ا ُ
ملتِعلمني والفروق الفردية ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّن ُه نمُ وذج يعمل على
تدريب الدِماغ على التفكري يف مراتب متقدمة والذاكرة على تخزين
وا�سرتجاع املعلومات ،ومل يف الوقت ذاته عن اجلانب الوجداين .ويف
ال�سياق ذاته ي�ؤكد النعيمي (� )2014أن منوذج الفورمات يعمل على
تن�شيط الذاكرة من خالل �أربعة مراحل :الت�أمل ،وبلورة امل�شكلة،
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والتجريب الن�شط ،واخلربات املادية املح�سو�سة .حيث ي�ؤكد علماء
النف�س �أن التعلم املعريف املتمثل يف (الدماغ والذاكرة) ،ودوام
اخلربة واالحتفاظ الن�سبي لها ي�ؤثر يف عملية التعلم والقدرة على
حل امل�شكالت (.)Övez & Uyangör, 2016
ففي عام(  ( )1972طورت برن�س مكارثي (�McCarthy Ber
� )niceأ�سلوب ًا للتعلم يعتمد على �أمناط التعلم لدى الطلبة �ضمن
ت�صنيف يطبق عليه ت�صنيف مكارثي الرباعي لأ�ساليب التعلم ،و�سمي
نظام الفورمات بهذا اال�سم لأنه يركز على �أربعة �أمناط متداخلة مع
بع�ضها كالن�سيج (كلمة  )MATتعنى ح�صرية ،وقد ُبني هذا النظام
على نظرية ديفيد كولب للأعوام ( )1985 ،1984 ،1981التي
تفيد ب�أن الأفراد يتعلمون املعلومات اجلديدة ويواجهون الأو�ضاع
اجلديدة ب�إحدى طريقتني :امل�شاعر �أو التفكري ،ف�أ�ضافت مكارثي
مفهوم التحكم الن�صفي للدماغُ ،معزية كل منط من �أمناط التعلم �إىل
ن�صف من ن�صفي الدماغ الأي�رس؛ فبع�ض العمليات موجهة للنمط
الأمين من الدماغ ،والأخرى موجهة للنمط الأي�رس من الدماغ( (�Mc
.)Carthy & McCarthy, 2006
وبح�سب موري�س ومكارثي ()Morris & McCarthy, 1990
�أن منوذج الفورمات ( )4MATقائم على �أربعة �أنواع من �أ�ساليب
التعلم وتف�ضيالت الطالب لو�سائل التعلم بالدماغ الأمين �أو الأي�رس،
وميكن �أن توجه املعلمني يف تخطيط ا�سرتاتيجيات التدري�س
لتلبية االحتياجات التعليمية املتنوعة للطالب� ،إذ �أن اخلطوات
الأربعة للنموذج تقابل �أنواع التعلم والتبادلية �ضمن منط معاجلة
املعلومات من اليمني �إىل الي�سار ،وهي :املالحظة الت�أملية ،بلورة
املفهوم ،التجريب الن�شط ،اخلربات املادية املح�سو�سة (النا�شف،
.)2009
ق�سمت مكارثي ( )McCarthey,1987املتعلمني �إىل �أربعة
كما َّ
�أمناط؛ �أو�ضحتهم يف منوذجها :النوع الأول من املتعلمني يهتم
باملعنى ال�شخ�صي ،والنوع الثاين يهتم باحلقائق التي ت�ؤدي �إىل
�إدراك املفاهيم ،والنوع الثالث يهتم بكيف تعمل الأ�شياء؟ � ،أما
النوع الرابع فيهتم باكت�شاف الذات .وت�ستند �أمناط التعلم الأربعة
هذه �إىل املداخل املختلفة يف ا�ستقبال ومعاجلة املعلومات ،وفيما
يلي تو�ضيح لأمناط املتعلمني وخطوات منوذج مكارثي الأربعة،
واملو�ضحة يف ال�شكل الآتي:

ويعرف كل من مكارثي ومكارثي (McCarthy & McCarthy,

 )2006: p9منوذج الفورمات ب�أنه دورة تعلم يوظف فيها املتعلمون
خربتهم املبا�رشة ويتكون من �أربعة مراحل متتابعة املالحظة
الت�أملية ،بلورة املفهوم ،التجريب الن�شط وحل امل�شكالت ،اخلربات
املادية املح�سو�سة.
كما ويعرفه كل من حيدر واخلليلي ويون�س (:2004
�ص )294ب�أنه (منوذج تعليمي ي�سري يف دورة تعلم رباعية ذات
مراحل متتابعة بت�سل�سل ثابت :وهي املالحظة الت�أملية ،بلورة
املفهوم ،التجريب الن�شط ،اخلربات املادية املح�سو�سة).
وعرف على (� :2011ص( )164منوذج الفورمات ب�أنه ن�سق
تطبيقي ملبادئ التعلم داخل غرفة ال�صف ،وهو عبارة عن خمطط
�إر�شادي يقرتح جمموعة من الإجراءات املحددة والتي من �ش�أنها
توجيه عملية تنفيذ ن�شاطات التعليم والتعلم مبا ي�سهل العملية
التعليمية لتحقيق �أهدافها املعرفية واملهارية والوجدانية).
وتعرفه غزال ( )15 :2016ب�أنه (نظام تعليمي يتكون من
�أربع مراحل هي :املالحظة الت�أملية ،بلورة املفهوم ،التجريب الن�شط،
اخلربات املادية املح�سو�سه).
كما قدم كل من بوبل و�أوزي ()Bulbul & Ozsoy, 2015
وجونز ( )Johns, 2001تو�ضيحاً للخطوات الأربع لعملية التعلم
وفق منوذج (:)4MAT
املرحلة الأوىل :املالحظة الت�أملةية �Reflective Obser
1 .1
vation

يقوم املعلم يف هذه املرحلة بتوفري الفر�صة للطلبة للت�أمل يف
الدر�س وامل�س�ألة ،وي�ستح�سن البدء معهم يف بيان قيمة خربات التعلم
بالت�أكيد على �أن للدر�س �أهمية �شخ�صية بالن�سبة للمتعلم ،ثم منحهم
الوقت املطلوب الكت�شاف املعنى املت�ضمن يف هذه اخلربات الذي
يربر �سبب التعلم ،و�أن قيمة خربات التعلم �إيجاد بيئة تعلم تعني
املتعلمني على اكت�شاف الأفكار من دون تقومي .وهنا تتم معاجلة
اخلربة يف هذه املرحلة من خالل املالحظة واملراقبة املو�ضوعية
من �أجل اتخاذ قرارات ،وغالب ُا ما يتم ذلك با�ستخدام امل�صادر
والكتب ،وم�صادر املعرفة املختلفة.
2 .2املرحلة الثانية :بلورة املفهوم Concept Formulation
يف هذه املرحلة ينتقل املتعلم من املالحظة الت�أملية اىل
بلورة املفهوم عن طريق مالحظاته ،ويتم �إدراك اخلربة من خالل
التعامل مع الرموز والأ�شياء ولي�س الأ�شخا�ص ،ويتم ا�ستخدام
التحليل التنظيمي والتفكري االنعكا�سي يف تكوين الفكرة واملفهوم.
ويجري التدري�س يف هذه املرحلة بالأ�سلوب التقليدي ،وميكن
تلخي�ص ما يقوم به املدر�س يف هذه املرحلة بالنقاط الآتية :تزويد
املتعلمني باملعلومات ال�رضورية ،تقدمي املعلومات بطريقة منظمة،
ت�شجيع املتعلمني على حتليل البيانات وتكوين املفاهيم.
املرحلة الثالثة :التجريب الن�طشط �Active Experimen
3 .3
tation

الشكل ( :)1أنماط المتعلمين وفقاً لنموذج مكارثي
()Bulbul & Ozsoy, 2015: P244

متثل هذه املرحلة الوجه العملي للتعلم� ،إذ ينتقل املتعلم اىل
التجريب واملمار�سة العملية ،ويف هذه املرحلة ينجح املتعلمون
االعتياديون كثرياً� ،أما دور املعلم فيقت�رص على تقدمي الأدوات
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واملواد ال�رضورية و�إعطاء الفر�صة للمتعلمني كي ميار�سوا العمل
ب�أيديهم ،ويقوم املعلم يف هذه املرحلة ب�إف�ساح املجال �أمام
املتعلمني للقيام بالن�شاطات ،متابعة �أعمال املتعلمني وتوجيههم،
وهنا تتم معاجلة اخلربة عملي ًا عن طريق االنغما�س فيها والقيام
بتجارب �شخ�صية ،ومييل الأفراد الذين يف�ضلون هذه الطريقة �إىل
امل�شاريع واملناق�شات ال�صغرية والتغذية الراجعة.
4 .4املرحلة الرابعة :اخلربات املادية املح�سو�سة Concrete
Experience

يف هذه املرحلة ينتقل املتعلم اىل اخلربات املح�سو�سة� ،إذ
يقوم بدمج املعرفة اجلديدة مع خرباته الذاتية وجتاربه ،وبذلك
تتو�سع وتتطور مفاهيمه ال�سابقة ب�صورة جديدة ،ويقوم املعلم يف
هذه املرحلة بالآتي� :إتاحة الفر�صة للمتعلمني باكت�شاف املعاين
واملفاهيم بالعمل ،وحتدي املتعلمني مبراجعة ما حدث ،وحتليل
اخلربات مبعايري الأ�صالة واملالءمة ،وهنا يتم �إدراك اخلربة النظرية
والتطبيقية وبلورتها يف مفهوم مادي حم�سو�س لدى الفرد املتعلم
(عبا�س ومغري وجواد.)2013 ،
�إن هذه املراحل متالحقة ومتداخلة ،وال يوجد بينها �أي فا�صل
مادي �أو زمني .وتنبع �أهمية هذه املراحل يف �أنها تحُ قق �أعلى درجة
من الفهم الت�صوري ،و ًت�سهم يف تنمية االجتاه النف�سي ،والدافعية،
وبلورة مفهوم الذات ،و ُت�شجع املتعلمني على �إعمال العقل والذاكرة
والت�أمل واملراقبة �إىل �أبعد ما ميكن من خالل ا�ستخدام مهارات
التفكري العليا عند ممار�ستهم لعدد من الأن�شطة (متويل.)2016 ،
كما �أن مراحل منوذج الفورمات ت�ساعد املتعلمني ال�ضعاف
على االنتقال من التعلم التجريبي �إىل التفكري املجرد ،والتطبيقات
النظرية واملمار�سة والنمو لنظرية جديدة تعتمد على اخلربات
ال�شخ�صية .بالإ�ضافة �إىل تعميق اخلربة لدى املتعلمني عن طريق
�إ�رشاكهم يف خمتلف جمموعات التعلم التي تتطلب منهم ت�شكيل
حدود فهمهم واختبارها (.)Elçi & Kiliç & Alkan, 2012
كما �أن منوذج الفورمات ( )4MATيعمل على تنمية وعي
املتعلم مبا يقوم به من عمليات عقلية و�أن�شطة عملية �أثناء التعلم
من خالل املالحظة والت�أمل واملراقبة والتنقل بني اخلربات .و�أكد
العديد من علماء النف�س املعرفيني ومن �أ�شهرهم فالفل ()Flavell
�أن هناك ارتباطً ا وثي ًقا بني التعلم املعريف امل�ستند �إىل الدماغ،
وما وراء املعرفة (الذاكرة) من خالل املعرفة القدمية .ويعد مفهوم
ما وراء املعرفة  Metacognitionمن �أهم املفاهيم التي ارتبط
بالتعلم امل�ستند �إىل الدماغ وعلى �إعمال الذاكرة يف التعلم� ،إىل
جانب العمليات املعرفية املتقدمة والوعي بها يف املوقف احلايل،
فاملعرفة تعرب عن وعي الفرد يف الوقت احلا�رض للم�س�ألة الريا�ضية،
وما وراء املعرفة يعرب عن خربات الطالب القدمية التي اكت�سبها،
�أي �أن معرفة الطالب بخربات ما وراء املعرفة ووعيه بها وقدرته
على توجيهها وا�ستخدامها يف �إطار املحتوى الدرا�سي قد ي�ؤدي �إىل
زيادة القدرة على حل امل�شكالت (.)Aydin & Coşkun, 2011
وقد ظهر مفهوم التفكري ما وراء املعرفة يف بداية ال�سبعينات
من خالل �أعمال بع�ض الباحثني (فالفل) الذي قام بتطوير بع�ض
الأفكار حول كيفية قيام املتعلمني بفهم �أنف�سهم والك�شف عن
عمليات فوق املعرفة الكامنة خلف اكت�ساب املعرفة ،فالكثري من
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امل�شكالت التي يواجهها الطلبة يف عملية التعلم �أو انتقال �أثره ،يعود
�إىل العجز يف العمليات ما وراء املعرفية لديهم .فاملتعلمون ذوو
التفكري ما وراء املعريف ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات فعالة الكت�شاف
ما يحتاجون �إليه �أثناء التعلم ،وعندما ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات ما
وراء املعرفية ف�إنهم يتو�صلون �إىل معرفة �أكرث عمقاً ،و�أف�ضل �أداء
لأنها ت�سمح �أن يخططوا تعملهم وي�ضبطوه ويقيموه .وت�شري عمليات
ما وراء املعرفة �إىل املعرفة التي ميتلكها النا�س عن عملياتهم
املعرفية و�إىل ا�ستخدامهم املق�صود لتلك العمليات من �أجل ت�سهيل
تعلمهم وتذكرهم (العتوم واجلراح وب�شارة.)2019 ،
كما ُي ْع ْد مفهوم ما وراء املعرفة من �أكرث مو�ضوعات علم
النف�س الرتبوي واملعريف حداثة ،و�إثارة للبحث ،وي�شتمل التفكري
ما وراء املعريف على وعي الطالب باملهارات واال�سرتاتيجيات
والتخطيط اخلا�صة التي ي�ستعملها يف التعلم والتحكم فيه ،وتعديل
م�ساره يف االجتاه الذي ي�ؤدي �إىل بلوغ الأهداف ،وكذلك وعيه بنمط
تفكريه عند القيام مبهمات حمدد ًة ،ومن ثم ا�ستعمال تلك املعرفة يف
التحكم مبا يقوم به من عمل (.)bogdanovic. Et al, 2015
وحتتوي عمليات ما وراء املعرفة الكثري من املهارات التي
تلعب دوراً هام ًا يف الن�شاطات املعرفية مثل :االت�صال ال�شفوي،
والإقناع ،والقراءة اال�ستيعابية ،والكتابية ،واكت�ساب اللغة ،والإدراك
واالنتباه والذاكرة وحل للم�شكالت .كما يتعلق مفهوم التفكري ما
وراء املعرفة ( )metacognitive Thinkingبعمليات التفكري املعقدة
التي ي�ستخدمها املتعلم �أثناء ن�شاطاته املعرفية ،والتي تعود �إىل
التفكري عايل الرتبة الذي يت�ضمن مراقبة ن�شطة لعمليات املعرفة،
وتتمثل تلك العمليات يف التخطيط للمهمة ،ومراقبة اال�ستيعاب
وتقومي التقدم (�أبو جادو ونوفل.)2017 ،
وقد ورد يف الأدب الرتبوي عدد كبري من التعريفات ملفهوم
التفكري ما وراء املعرفة ،و ُيعد فالفل (� )Flavellأول من اقرتح مفهوم
ما وراء املعرفة يف بداية العقد ال�سابع من القرن الع�رشين عندما
قدمه يف �أبحاثه اخلا�صة بدرا�سة الذاكرة ،وما وراء الذاكرة (Met
 )memory & Memoryيف جمال علم النف�س التطـوري ،وذلك من
خالل جتاربه التي ك�شفت �أن الأطفال ال�صغار قلي ًال ما يراقبون
ذاكراتهم وفهمهم وغريها من الأمور املعرفية ،و�أن لديهم ق�صوراً
تام ًا يف مهارات ما وراء املعرفة :كما يرجع الكم الكبري من
تعريفات التفكري ما وراء املعرفة �إىل �أنه ال يزال هناك عدم اتفاق
حول و�ضوح هذا البناء وطبيعة احلواجز بني العمليات املعرفية وما
وراء املعرفية .ومن هذه التعريفات ما يلي:
فقد عرفها فالفل ( )Flavell ,910 ,1979ب�أنها (قدرة الفرد
على التفكري يف عمليات التفكري اخلا�صة بـه ،فهي معرفة الفرد
بعملياته املعرفية .وقد و�سع من نطاق مفهومه عام 1985م )
فعرفها ب�أنها( :معرفة الفرد التي تتعلق بعملياته املعرفية ونواجته
�أو �أي �شيء يت�صل بها ،مثل :خ�صائ�ص املعلومات �أو البيانات التي
تتعلق بالتعلم وتالئمه).
و�أ�ضاف �سترينربغ ( )Sternberg ,419 ,1994ب�أنها املعرفة
عن عمليات التفكري ب�صفة عامة وعن جوانـب القوة وال�ضعف
وعرفعا الفلماين ( )2011على �أنها
املعريف لدى الفرد بخا�صةّ .
العملية التي من خاللها يفكر الأفراد حول تفكريهم بهدف تطوير
ا�سرتاتيجيات تعلُّم فعالة حلل امل�شكالت وتت�ضمن :التخطيط،
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واملراقبة الذاتية ،والوعي واال�سرتاتيجية املعرفية.
كما يعرفها �أر�سالن ( )Arslan, 2015: p5ب�أنها (املعرفة
والوعي وفهم �أعمق للعمليات املعرفية اخلا�صة وت�شمل جمموعة
الأن�شطة التي متكن الطالب من ال�سيطرة على تعلمهم� ،ضمن ثالث
مهارات �أ�سا�سية وهي :التخطيط واملراقبة والتقييم).
وعرفها العتوم و�آخرون ( )268 ،2019ب�أنها التفكري
يف التفكري� ،أو معرفة املعرفة �أو املعرفة� ،أو املعرفة حول ظواهر
املعرفة� ،أو هي القدرة على فهم ومراقبة الأفكار اخلا�صة بالفرد
والفر�ضيات وامل�ضامني التي تت�ضمنها ن�شاطاته.
على الرغم من مالمح الغمو�ض التي حتيط مبا طْ رح من �آراء
حول مفهوم ما وراء املعرفة� ،إال �أنها جميعا تجُ مع على الأفكار:
معرفة ما يعرفه الفرد ،حاالت املعرفة وم�ؤثراتها ،القدرة على
مراقبة وتنظيم معرفة الفرد بوعي وب�شكل مربر.
ويرى الباحثون �أن التفكري ما وراء املعرفة :ي�شري �إىل التفكري
يف التفكري� ،أو معرفة املعرفة � ،أو التفكري حول الذاتية� ،أو التفكري
حول املعاجلات الذاتية ،وت�شتمل على املعرفة التي ميتلكها الفرد
عن عملياته املعرفية ،و�إىل ا�ستخدام لتلك العمليات من �أجل ت�سهيل
تعلمه وتن�شيط ذاكرته ،وحتتوي الكثري من املهارات التي ت�ؤدي دوراً
هام ًا يف الن�شاطات املعرفية التي ي�ستخدمها املتعلم �أثناء ن�شاطاته
املعرفية ،والتي تت�ضمن مراقبة ن�شطة لعملياته املعرفية .وتتمثل
تلك العمليات يف التخطيط للمهمة ،ومراقبة اال�ستيعاب ،وتقومي
التقدم.
من خالل التعريفات ال�سابقة يت�ضح �أن خ�صائ�ص التفكري
ما وراء املعرفة كونها عمليات تت�ضمن جميع �أنواع املعرفة
ال�شخ�صية ،واملعرفة باملهمة واملعرفة باال�سرتاتيجية ،وعمليات
ت�شتمل على جمموعة متنوعة من الأن�شطة العقلية مثل :التخطيط،
واملراقبة ،والتنظيم ،والتقومي ،واتخاذ القرار� .إدراك الفرد لأ�ساليب
التحكم وال�سيطرة الذاتية على حماوالت التعلم التي يقوم بها،
معرفة ال�شخ�ص بعمليات فكره ال�شخ�صي ،ومدى دقته يف و�صف
تفكريه ،كما �أنها مهارات تنفيذية مهمتها توجيه و�إدارة مهارات
التفكري املختلفة يف حل امل�شكلة ،وهي �إحدى مكونات الأداء الذكي
�أو معاجلة املعلومات ،اختيار اال�سرتاتيجيات املنا�سبة وتعديلها
�أو التخلي عنها واختيار ا�سرتاتيجيات جديدة ،متتع الطالب
بالقدرة على مراقبة ذاته �أثناء التخطيط للمهمة و�أثناء تنفيذها
وتقييمها با�ستمرار ،كما �أنها ُت�ساعد الطالب يف فهم املو�ضوعات
املختلفة والعالقات الرتابطية فيما بينها مما ميكنه من اختيار
اال�سرتاتيجيات املنا�سبة للتعامل معها.
كما وحتظى مهارات التفكري ما وراء املعرفة باهتمام العديد
من الباحثني والرتبويني ،فقد خل�ص كو�ستا وكاليك( (�Costa & Ka
� )lick.2003أهمية التفكري ما وراء املعرفة للمتعلمني ب�أنها مهارات
متكن املتعلمني من تطوير خطة حل كخطوة �أوىل ،والإبقاء عليها
ثم الت�أمل بها فرتة من الزمن ،وتقييمها بعد اكتمال احلل ،كما
�أن التخطيط للحل ،واختيار ا�سرتاتيجية احلل قبل البدء بالعمل
ي�ساعد الفرد يف متابعة واعية للخطوات الإجرائية التي يقوم بها
�أثناء فرتة تنفيذ احلل .و ُت�سهل عملية �إ�صدار �أحكام م�ؤقتة ومقارنة
وتقييم وا�ستعداد الفرد للقيام ب�أن�شطة �أخرى .كما �أنها متكن الفرد

من مراقبة وتف�سري ومالحظة القرارات التي يتخذها .بالإ�ضافة �إىل
�أنها جتعل الفرد �أكرث �إدراك ًا ووعي ًا ملا يقوم به ومن ثم الت�أثري على
الآخرين وعلى البيئة من حولهُ .تنمي لدى الفرد القدرة على توليد
الأ�سئلة الداخلية �أثناء عملية التخطيط للحل وتنفيذه .ومن خاللها
يطور املتعلم اخلرائط املفاهيمية قبل البدء يف تنفيذ احلل .كما �أنها
تمُ كن الأفراد من مراقبة اخلطط والوعي بالقدرة على تعديل الأخطاء
�أثناء �إجراء احلل .يف حال ات�ضح �أن اخلطة ال تلبي التوقعات
الإيجابية �أو احللول النموذجية .وتنمي لدى املتعلم التقييم الذاتي،
وهي من العمليات العقلية الراقية التي يقوم بها الفرد بهدف
التح�سني .وت�سهل على الطلبة عملية جمع املعلومات وحل امل�شكالت
التي تواجههم ب�سهولة .عدا عن �أنها ُت�سهم يف حت�سني حت�صيل الطلبة
وزيادة يف الإجناز ،وحت�سن من تقدير املتعلم لذاته ويف قدرته على
تعلم الريا�ضيات وحل م�سائلها بثقة.
اختلفت ت�صنيفات مكونات التفكري ما وراء املعرفة� ،إال �أنهم
اتفقوا على وجود ثالث مهارات �أ�سا�سية وهي كما �أ�شار �إليها كل
من (�أبو جادو ونوقل)2017 ،؛ وكوبر ( )Cooper, 2008و و�أوزي
(:)Ozsey, 2010
مهارة التخطيط ( :)Planningوهي وجود هدف حمدد للفرد،
�سواء �أكان هذا الهدف حمدداً من قبل الطالب �أو من غريه ،ويكون
لها خطة لتحقيق الهدف ،وتت�ضمن مهارة التخطيط من الأ�سئلة التي
يوجهها لنف�سه ،مثال ذلك :ما الهدف الذي �أري ُد حتقيقه؟ وما طبيعة
املهمة التي �س�أقدمها؟ وتت�ضمن املهارة الإجراءات الآتية( :حتديد
الهدف ،اختبار عمليات ليتم �إجنازها ،متابعة وت�سل�سل العمليات،
معرفة الأخطاء واملعيقات ،التنب�ؤ بالنتائج املرغوبة).
مهارة املراقبة ( :)Monitoringيف هذه املرحلة يتم توفري
�آليات ذاتية ملراقبة مدى حتقق الأهداف املراد حتقيقها .وتت�ضمن
مهارة املراقبة طرح العديد من الأ�سئلة ،مثل :هل املهمة التي �أقوم
بها ذات معنى؟ وهل يتطلب الأمر �إجراء تغيريات �رضورية لتي�سري
عملية حتقيق الأهداف؟ ويقرتح باير ( )Beyer, 2003الإجراءات
يف هذه املرحلة(: :املحافظة على الهدف يف الذاكرة ،املحافظة
على مكان الهدف مت�سل�سالً ،معرفة زمن حتقيق الهدف الفرعي،
اتخاذ القرار باالنتقال �إىل العملية التالية ،واختيار العملية التالية
املنا�سبة ،واكت�شاف الأخطاء واملعيقات ،معرفة كيفية معاجلة
الأخطاء وجتاوز املعيقات)،
مهارة التقييم ( :)Assessingتت�ضمن هذه املهارة تقييم
املعرفة الراهنة ،وو�ضع الأهداف واختبار امل�صدر ،وتت�ضمن �أن
يطرح الفرد ت�سا�ؤ ًال مثل :هل بلغت هديف؟ وما الذي جنحت به؟ وما
الذي مل �أجنح به؟ ويقرتح باير ( )Beyer, 2003الإجراءات التالية
ملهارة التقييم(:تقييم مدى حتقق الأهداف ،احلكم على دقة وكفاية
النتائج ،تقييم مدى معاجلة الأخطاء �أو املعيقات ،احلكم على مدى
كفاية اخلطة وتطبيقها).
ونظراً لقيمة التعلم الذي يعتمد على ا�ستخدام املتعلم ملهارات
ما وراء املعرفة وما لهذا اال�ستخدام من �آثار �إيجابية على حل
امل�سائل الريا�ضية بح�سب ما اكدته العديد من الدرا�سات كدرا�سة
كل من �سا�سي ( ،)2014و�سا�سي وقري�شي ( ،)2013اخلوالدة
و�آخرون ( )2012وكوبر ( )Cooper, 2008وو�أوزي (Ozsey,
 .)2010فقد بات من ال�رضوري ا�ستخدام مناذج التدري�س التي
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فاعلية استخدام منوذج الفورمات ( )4MATفي حتسني التفكير ما وراء املعرفة في الرياضيات
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

تعمل على مترين الدماغ على التفكري وفق مراتب عليا ،وا�ستخدام
الذاكرة يف التعلم فمن املهم �أن يتعلم الطلبة كيفية ا�ستخدام تلك
املهـارات وكيفيـة مراقبـة �سلوكياتهم الذهنية والأدائية �أثناء التعلم
وحل امل�سائل .فالتدريب على مهارات ما وراء املعرفة من خالل
مناذج التدري�س احلديثة كنموذج الفورمات ( )4MATي�ساعد املتعلم
على �إدارة م�صادره املعرفية ب�شكل �أكرث فعالية ،كما ي�ساعده علـى
تطبيق املعرفة التي لديه لتتالءم مع امل�شكالت التي يحاول حلّها
با�ستخدام اال�سرتاتيجيات الأكرث فعالية .ولذلك فهناك حاجة ملّحة
لتعليم الطلبة وتدريبهم على تلك املهارات لكي ي�صبحوا �أكرث كفاءة
وفعالية يف التعلم وحل امل�شكالت على املدى الطويل وهو ما ين�شده
كل القائمني على العملية التعليمية .ونظراً لتو�سع اجتاه الأبحاث
احلالية �إىل التعلم من خالل الدماغ ،يعد منوذج ( )4MATيف التعليم
�أحد امل�شاريع الناجحة التي اعتمدت يف التعلم على جانبي الدماغ
والتي طبقت يف الواليات املتحدة وعدد من الدول الأجنبية ،وهو
نظام للتعليم والتدريب يعتمد على ا�ساليب التعلم و�أمناط التعلم.
وبناء على ما �سبق �ستحاول الدرا�سة احلالية الك�شف عن فاعلية
ا�ستخدام منوذج الفورمات ( )4MATيف حت�سني التفكري ما وراء
املعرفة يف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف
فل�سطني.

مشكلة الدراسة:
�إن ظاهرة تدين حت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات باتت مقلقة
يف فل�سطني ،فمن خالل عمل الباحث الأول معلم ًا للريا�ضيات وجد
�أن معلمي الريا�ضيات ال ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات تدري�سية حديثة
يف تدري�سهم ،بل ما زال التدري�س �ضمن الأطر التقليدية .وبتحليل
�إجابات الطلبة على االختبارات وكتيبات الأن�شطة تبني �أنه من
الأخطاء التي يقع بها الطلبة �أثناء حل امل�سائل الريا�ضية عدم
قدرتهم على تنظيم حلولهم وعدم مراجعتهم للحل ومراقبتهم له.
بل �إ �إن حلولهم – يف معظمها – ع�شوائية  ،فال يحددون املطلوب
�أو املعطيات ،وال يقومون بالتخطيط وو�ضع قانون �أو خمطط للحل،
وي�صلون �إىل احلل مبا�رشة ،ويف الأغلب يكون احلل خاطئاً ،وهذا
رمبا يعود �إىل �ضعف يف مهارات التفكري ما وراء املعرفة والذي
تعترب مهاراته من �أهم املهارات حلل امل�سائل الريا�ضية .وذلك يف
جميع املراحل الدرا�سية يف الريا�ضيات.
وت�أكيداً على ذلك فقد �أظهرت نتائج الدرا�سات الدولية يف
الريا�ضيات والعلوم (Trends In International Mathematics
� ،)and Science Study TIMSSأن ترتيب فل�سطني ( )34من �أ�صل
خم�س و�أربعني دولة م�شاركة مبتو�سط مقداره (� )404ضمن متو�سط
( )505لعام ( ،)2011وهذه النتيجة ت�ؤكد �ضعف طلبة فل�سطني يف
الريا�ضيات؛ وهذا بدوره ميكن �أن ي�سهم يف تكوين اجتاهات �سلبية
لدى الطلبة نحو الريا�ضيات كونهم يجدون �صعوبة يف حل امل�سائل
الريا�ضية.
وهنا يتوجب على معلمي الريا�ضيات والقائمني على مناهج
الريا�ضيات ا�ستخدام طرق التدري�س التي تنمي مهارات التفكري لدى
الطلبة ملا له من عالقة ارتباطية موجبة مع التح�صيل والقدرة على
حل امل�سائل الريا�ضية .وهذا ما �أ�شارت له درا�سة كل من �سا�سي
( ،)2014اخلوالدة و�آخرون ( )2012وكوبر ( )2008وو�أوزي
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( .)2010كما �أكدت درا�سة �سا�سي وقري�شي (� )2013أن التفكري ما
رواء املعرفة يرتبط ارتباط ًا مبا�رشاً بالدماغ والذكاء ومن خالله
ي�ستطيع الطالب التعامل مع طبيعة الريا�ضيات ،ال �سيما التفكري
الذي يوازي بني املعرفة املختزنة يف الذاكرة وربطها باملعرفة
احلالية.
�أو�صت العديد من الدرا�سات با�ستخدام منوذج الفورمات
( )4MATمن خالل النتائج التي خل�صوا �إليها ،كما �أن منوذج
الفورمات يراعي جوانب التعلم والفروق الفردية واجلانب الوجداين
لدى الطالب ،وبالتايل ميكن �أن ي�ؤثر يف حت�صيل الطلبة ويح�سن
من اجتاههم نحو الريا�ضيات كدرا�سة كل من جينزهان و�أوزر
( ،)CENGİZHA. & ÖZER, 2016وكل من �أو وفيز و�أنغر (& Ovez
� ،)Uyango, 2016أوفيز ( ، )Ovez, 2012عرفان واملفادي والربي�شا
( ،)Irfan et al, 2015النعيمي ( ،)2014يونيجور (،)Uyangör, 2014
عيد ( .)2009وب�صورة �أكرث حتديداً �ستحاول الدرا�سة احلالية الإجابة
عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما فاعليه ا�ستخدام منوذج الفورمات يف
حت�سني التفكري ما وراء املعرفة لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟

فرضيات الدراسة:
♦ ♦الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة لدى طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات،
التقليدية).
♦ ♦الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مهارة التخطيط لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات ،التقليدية).
♦ ♦الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مهارة املراقبة لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات ،التقليدية).
♦ ♦الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مهارة التقييم لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات ،التقليدية).

أهداف الدراسة:
�ستحاول الدرا�سة احلالية حتقيق الأهداف الآتية:
 معرفة فاعلية ا�ستخدام منوذج الفورمات يف حت�سني
التفكري ما وراء املعرفة ومهاراته لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.

أهمية املوضوع:
 الأهمية النظرية :تكمن �أهمية الدرا�سة النظرية يف �أنها
قد ت�ضيف �إ�ضافة �أدب نظري يتعلق مبتغريات الدرا�سة ،وتناولها
ا�سرتاتيجية تعالج اجلانب املعريف والوجداين لدى الطالب ،وهي
ا�سرتاتيجية الفورمات ( ،)4MATلكون الريا�ضيات من املواد التي
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حتتاج �إىل مهارات تفكري عليا ،مدعمة بجانب وجداين ي�ؤثر على
دافعيته نحو تعلمها .كما تكمن �أهمية الدرا�سة ب�أهمية امتالك الطلبة
ملهارات التفكري ما وراء املعرفة ،الرتباطه مع طبيعة الريا�ضيات
ذات املفاهيم املجردة ،والرموز والقوانني والتعميمات والربهان.
 الأهمية التطبيقية :قد تفيد نتائج الدرا�سة بتب�صري معدي
ومطوري املناهج با�سرتاتيجية حديثة تعالج اجلانب املهارى
واملعريف والوجداين يف �آن واحد .كما قد تفيد نتائج الدرا�سة
املعلمني يف توفري ا�سرتاتيجية تدري�س حديثة ت�ساهم يف تنمية
التفكري ما وراء املعرفة لدى الطلبة والإقبال على تعلم الريا�ضيات.
كما قد تفيد نتائج الدرا�سة الطلبة يف تطوير م�ستوى التفكري ما وراء
املعرفة .وقد تفيد التو�صيات التي �ستخرج بها الدرا�سة الدرا�سات
امل�ستقبلية يف �إجراء بحوث �أخرى تتناول متغريات �أخرى تت�صل
باال�سرتاتيجية.
حدود الدراسة وحمدداتها:
 احلدود املو�ضوعية :تتمثل احلدود املو�ضوعية با�ستخدام
منوذج الفورمات ( ،)4MATومهارات التفكري ما وراء املعرفة يف
وحدة (اجلرب).
 احلدود الب�رشية :مت �إجراء الدرا�سة على طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي.
 احلدود املكانية :مت �إجراء الدرا�سة يف مدر�سة ال�شهيد فائق
كنعان الأ�سا�سية ،يف حمافظة طولكرم يف فل�سطني.
 احلدود الزمانية :مت �إجراء الدرا�سة خالل الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي 2018/ 2017م.
حمددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدرا�سة يف مدى مالءمة و�صدق وثبات �أدوات
الدرا�سة التي قام الباحثون بتطويرها وبنائها لتحقيق �أهداف
الدرا�سة.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية:
منوذج الفورمات ( :)4MATهو (جمموعة من املراحل التي
تعتمد على دمج �أ�ساليب التعلم الأربعة ووظائف ن�صفي الدماغ م ًعا،
وتتمثل بالرتتيب يف املالحظة الت�أملية وبلورة املفهوم والتجريب
الن�شط واخلربات املادية املح�سو�سة ،ولكل منها خطوتان وهي
بالرتتيب :الربط والدمج ،والت�صور والإعالم ،والتطبيق والتو�سع،
والتنقية والأداء)( .)Övez. Uyangör, 2016: 127
وتُع َّرف �إجرائياً :ب�أنها املراحل واخلطوات التي �سيقوم املعلم
خاللها بتدري�س طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي وحدة (اجلرب) يف
الف�صل الدرا�سي الثاين من كتاب الريا�ضيات الفل�سطيني ،وفق
مراحل منوذج الفورمات ( )4MATاملتمثلة يف (املالحظة الت�أملية
وبلورة املفهوم والتجريب الن�شط واخلربات املادية املح�سو�سة).
التفكري ما وراء املعرفة :)Metacognition( :هو جمموعة من
عمليات املعاجلة الذهنية التي يقوم بها املتعلم للمعرفة بالأن�شطة
و�أ�ساليب التعلم والتحـكم الذاتي التي ت�ستخدم قبل التعلم و�أثناءه
وبعده للـتذكر والفهم والتخطيـط والإدارة وحل امل�شكالت وباقـي
العمليات املعرفية الأخرى.)Rickey & Stacy, 2000. 915( .

و ُيعرف �إجرائياً :ب�أنه العمليات الذهنية املكونة من جمموعة
من املهارات وهي :التخطيط واملراقبة ،والتقييم ،املتوافرة لدى طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،وي�ستخدمونه يف حل امل�سائل الريا�ضية،
و ُيقا�س بالدرجة التي �سيح�صل عليها الطالب على مقيا�س مهارات
التفكري ما وراء املعرفة الذي قام الباحثون ب�إعداده.
حظي منوذج الفورمات (( )4MATمكارثي) والتفكري ما وراء
املعرفة باهتمام العديد من الباحثني والرتبويني ،فقد �أجريت العديد
من الدرا�سات ذات ال�صلة مبتغريات الدرا�سة من منوذج الفورمات
والتفكري ما وراء املعرفة .وقد مت تناولها يف حمورين ووفق ًا
لت�سل�سلها الزمني من الأقدم �إىل الأحدث:

الدراسات السابقة:
الدرا�سات التي تناولت منوذج الفورمات:
�أجرى كل من �أووفيز و�أنغر ()Ovez &Uyangör, 2016
درا�سة هدفت التعرف �إىل عالقة التعليم و�أمناط التعلم لدى
معلمي الريا�ضيات يف املدار�س الثانوية على حت�صيل الطلبة يف
الريا�ضيات ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )700طالب ًا وطالبة ،و()30
من معلمي الريا�ضيات يف املدار�س الثانوية يف مدينة بل�سكري يف
تركياـ �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معلمي الريا�ضيات ي�صممون بيئة
التدري�س تبع ًا لأمناط تعلم الطلبة ،كما �أن هناك عالقة ارتباطية
بني �أمناط التعلم وحت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات ،و�أن �أهم منط
تعليم هو منط الفورمات.
و�أجرى كل من جينزهان و�أوزر (CENGİZHA. & ÖZER,
 )2016درا�سة هدفت التعرف �إىل �أثر �أمناط التعلم يف منوذج
فورمات يف حت�صيل وتعلم طلبة املرحلة الثانوية الن�سبة والتنا�سب.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي ذا املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )38طالب ًا منهم ( )19طالب ًا
جمموعة جتريبية و( )19طالب ًا كمجموعة �ضابطة ،من طلبة املرحلة
الثانوية يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف ا�سطنبول.
�أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية منط التعلم منوذج فورمات يف زيادة
النجاح والتعلم مقارنة بالطريقة التقليدية يف التدري�س
كما هدفت درا�سة الدبابنة (� )2015إىل معرفة �أثر �أمنوذجي
مكارثي ( )4MATودرايفر يف حت�سني املفاهيم الريا�ضية ومهارات
التفكري الإبداعي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة
الريا�ضيات .تكونت عينة الدرا�سة من ( )90طالب ًا من طالب ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن� .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05ل�صالح �أمنوذجي مكارثي
ودرايفر يف حت�سني املفاهيم الريا�ضية والتفكري الإبداعي ،كما
�أظهرت النتائج تفوق ـ�أمنوذج مكارثي ( )4MATعلى �أمنوذج درايفر
يف حت�سني املفاهيم الريا�ضية والتفكري الإبداعي.
وهدفت درا�س ة عرفان واملفادي والربي�شا ( �Irfan & Almu
تعرف �أثر ا�ستخدام طريقة الفورمات على
ّ )fadi & Brisha, 2015
التح�صيل الأكادميي واجتاهات الطلبة اجلامعيني نحو الهند�سة
االقت�صادية .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي ذا املجموعة
الواحدة� ،إذ تكونت عينة الدرا�سة من ( )80طالب ًا وطالبة من طلبة
جامعة الق�صيم يف اململكة العربية ال�سعودية .و�أظهرت الدرا�سة �أن
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فاعلية استخدام منوذج الفورمات ( )4MATفي حتسني التفكير ما وراء املعرفة في الرياضيات
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

طريقة الفورمات تدعم اخلربة العملية وتزيد من فر�صة التح�صيل
الأكادميي والإجتاهات نحو الهند�سة الإقت�صادية بالإ�ضافة �إىل
�أن طريقة الفورمات تزود الهيئة التدري�سية بطريقة تدري�س تعتمد
على التعلم الن�شط يف الغرفة ال�صفية ،وكما �أن تطبيق الفورمات يف
تدري�س الهند�سة تزيد من دافعية الطلبة نحو التعليم وتعلم الهند�سة.
تعرف �أثر �أمنوذج
هدفت درا�سة النعيمي (� )2014إىل ّ
مكارثي يف حت�صيل طالبات املرحلة االبتدائية واجتاههن نحو
مادة الريا�ضيات .تكونت عينة الدرا�سة من ( )72طالبة من
طالبات ال�صف اخلام�س االبتدائي يف عمان ،بواقع ( )36طالبة
لكل جمموعة من جمموعتي البحث التجريبية وال�ضابطة .تو�صلت
تفوق طالبات املجموعة التجريبية الالتي در�سن
الدرا�سة �إىل ّ
وفق منوذج مكارثي على طالبات املجموعة ال�ضابطة الالتي
در�سن بالطريقة االعتيادية .هدفت درا�سة يونيجور (Uyangör,
 )2012ك�شف مدى فاعلية منوذج التعلم فورمات على م�ستوى
حت�صيل واجتاهات الطلبة نحو الريا�ضيات ,وهدفت الدرا�سة �إىل
معرفة �أمناط التعلم التي تعتمد على العالقة بني الدماغ والتعلم
يف حت�صيل طلبة م�ساقات الريا�ضات يف وحدتي الوتر والدائرة،
وا�ستخدم املنهج التجريبي ذو القيا�س القبلي والبعدي ,وبلغت عينة
الدرا�سة ( )81طالب ًا من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي من مدار�س
القطاع احلكومية يف مدينة بال�سكري يف تركيا ،و�أعد الباحث مادة
تعليمية وفق منوذج الفورمات واختبار حت�صيلي وا�ستبانة تقي�س
اجتاهات الطلبة .وبينت النتائج �أن تعليمات الفورمات �أكرث فاعلية
من الطريقة يف تدري�س الوتر والدائرة.
تعرف �أثر منوذج
كما هدفت درا�سة �أوفيز (� )Ovez, 2012إىل ّ
الفورمات على حت�صيل وم�ستوى تعلم طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي
ملفاهيم اجلرب يف مدار�س منطقة بالك�سري يف تركيا .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )105من طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي منهم ()50
طالب ًا جمموعة جتريبية ،و( )55طالب ًا كمجموعة �ضابطة .ا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج التجريبي� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هنالك فروق ًا
يف درجات التح�صيلني املجموعة التجريبية وال�ضابطة ل�صالح
املجموعة التجريبية على التح�صيل يف اجلرب ،كما �أظهرت النتائج
تفوق املجموعة التجريبية يف م�ستوى التعلم التي مت تدري�سها يف
منوذج فورمات مقارنة باملجموعة ال�ضابطة
كما هدفت درا�سة عيد (� )2009إىل معرفة �أثر برنامج
مقرتح قائم على جانبي الدماغ لتنمية مهارات التفكري الريا�ضي
مبحافظات �شمال غزة مقارنة بالطريقة التقليدية ,حيث اتبع
الباحث املنهج التجريبي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )55طالب ًا من
مدر�سة �سعد بن �أبي وقا�ص االبتدائية للبنني منهم ( )23جمموعة
جتريبية و( )22جمموعة �ضابطة .وكانت �أهم النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستو ى داللة ( )0.01بني متو�سط درجات
طلبة املجموعة التجريبية ومتو�سط �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة
يف اختبار التفكري الريا�ضي تعزى للربنامج املقرتح .توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01بني متو�سط درجات
طلبة املجموعة التجريبية ذوي اجلانبني الأي�رس والأمين امل�سيطر
و�أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة على اختبار التفكري الريا�ضي.
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الدراسات اليت تناولت متغري التفكري ما وراء املعرفة:
ويف درا�سة �أجراها �سا�سي ( )2014هدفت �إىل معرفة م�ستوى
التفكري ما وراء املعرفة لدى تالميذ الثالثة متو�سط يف اجلزائر يف
مادة الريا�ضيات يف �ضوء بع�ض املتغريات ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )131طالب ًا وطالب ًة من طلبة الثالثة متو�سط منهم ()66
ذكوراً ،و(� )65إناثاً� .أظهرت النتائج �أن م�ستوى التفكري ما وراء
املعرفة جاء �ضمن امل�ستوى املنخف�ض ،كما �أظهرت النتائج وجود
فروق دالة �إح�صائيا عند ( )0.01بني م�ستويات التح�صيل الدرا�سي
يف التفكري ما وراء املعريف ول�صالح ذوي التح�صيل املرتفع.
كما �أجرى �سا�سي وقري�شي ( )2013درا�سة هدفت الك�شف
عن طبيعة العالقة بني التفكري ما وراء املعريف يف الريا�ضيات
والذكاء العام لدى طلبة الثالثة متو�سط ،وفح�ص ما �إذا كانت هذه
العالقة تت�أثر مبتغريي م�ستوى التح�صيل الدرا�سي واجلن�س .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )130طالب ًا ( 66ذكوراً و � 64إناثاً) اختريوا
بطريقة ع�شوائية من متو�سطة عبد القادر قري�شي بالروي�سات ورقلة
باجلزائر� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا عند
( )0.01بني التفكري ما وراء املعريف يف الريا�ضيات والذكاء العام
لدى طلبة الثالثة متو�سط و�أنه ال تختلف طبيعة العالقة بني التفكري
ما وراء املعريف يف الريا�ضيات والذكاء العام لدى طلبة الثالثة
متو�سط اختالف ًا دا ًال �إح�صائيا باختالف اجلن�س والتح�صيل.
وهدفت درا�سة اخلوالدة و�آخرون ( )2012التعرف �إىل درجة
اكت�ساب طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش ملهارات التفكري
ما وراء املعريف وعالقتها مبتغري اجلن�س و التخ�ص�ص الأكادميي
والتح�صيل .و قد تكونت عينة الدرا�سة من ( )380طالب ًا وطالبة من
طلبة ال�صف الثاين ثانوي يف حمافظة جر�ش .وقد �أ�شارت النتائج
�إىل �أن طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش يكت�سبون مهارات
التفكري ما وراء املعريف بدرجة متو�سطة ،و�أن اكت�سابهم لها كان
بدرجات متفاوتة ،فقد كان اكت�سابهم ملهارة التخطيط بدرجة
كبرية ،فيما كان اكت�سابهم ملهارتي املراقبة والتحكم والتقومي
بدرجة متو�سطة.
ويف درا�سة �أوزوي (  )Ozsey, 2010مت حتديد طبيعة العالقة
بني التفكري ما وراء املعرفة والتح�صيل الدرا�سي لدى تالميذ
اخلام�سة ابتدائي .تكونت عينة الدرا�سة من ( 242تلميذاً) من (6
مدار�س) ابتدائية تركية .جلمع البيانات ا�ستخدم الباحث الن�سخة
الرتكية ملقيا�س التفكري ما وراء املعريف( )MSA-TRواختبار
حت�صيل درا�سي يف الريا�ضيات من �إعداد الباحث و�أ�سفرت الدرا�سة
على نتائج �أهمها :وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية عند
( )0.01بني التفكري ما وراء املعريف والتح�صيل الدرا�سي يف
الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف اخلام�س ابتدائي.
يف درا�سة كوبر ( )Cooper,2008وهي درا�سة �شبه جتريبية
لأثر بيداغوجيا الذكاءات املتعددة وا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة
على حت�صيل تالميذ املرحلة املتو�سطة (ال�صف ال�سابع والثامن)
يف الريا�ضيات (مدخل �إىل اجلرب) .بلغ عدد �أفراد املجموعة
التجريبية ( )34طالباً ،وبلغ �أفرد املجموعة ال�ضابطة ( )29طالب ًا
يف مدار�س املرحلة املتو�سطة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
طبقت الدرا�سة من قبل الباحث على مدى ثمانية �أ�سابيع (ثالث
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ح�ص�ص �أ�سبوعيا مدة احل�صة ( 50دقيقة يف وحدة املعادالت)
لكل جمتمع الدراسة:
جمموعة على حدى بحيث در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة

االعتيادية ،وقد مت جمع بيانات الدرا�سة با�ستخدام مقيا�س الذكاء
املتعدد املطور ( )MIDASواختبار يف وحدة الريا�ضيات ()MUT
ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات ( ،)MIومقيا�س الوعي ما وراء
املعريف ( ،)MAIوقد �أ�سفرت الدرا�سة على نتائج �أهمها :عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف التح�صيل الدرا�سي يف الريا�ضيات (مدخل �إىل اجلرب)،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي املجموعة
التجريبية وال�ضابطة يف االجتاه نحو الريا�ضيات.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،فقد تباينت الدرا�سات
يف هدف الدرا�سة واملنهج والأدوات والنتائج ،فهناك درا�سات
هدفت �إىل التحقق من فاعلية منوذج الفورمات ( )4MATيف تدري�س
الريا�ضيات ويف التح�صيل واجلرب والتفكري الإبداعي واملفاهيم
الريا�ضية كدرا�سة ( )CENGİZHA. & ÖZER, 2016وهي درا�سة
تعرف �أثر �أمناط التعلم منوذج فورمات يف حت�صيل وتعلم
هدفت �إىل ّ
طلبة املرحلة الثانوية الن�سبة والتنا�سب)Ovez & Uyango, 2016( ،
درا�سة هدفت التعرف �إىل عالقة التعليم و�أمناط لتعلم لدى معلمي
الريا�ضيات يف املدار�س الثانوية على حت�صيل ،الدبابنة ()2015
هدفت �إىل معرفة �أثر �أمنوذجي مكارثي ( )4MATودرايفر يف حت�سني
املفاهيم الريا�ضية ومهارات التفكري الإبداعي)Ovez, 2012( ،
التعرف �إىل �أثر منوذج الفورمات على حت�صيل وم�ستوى تعلم طلبة
ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملفاهيم اجلرب ،عرفان و املفادي و الربي�شا
( )Irfan & Almufadi & Brisha, 2015التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام
طريقة الفورمات على التح�صيل الأكادميي واجتاهات طلبة
اجلامعيني نحو الهند�سة الإقت�صادية ،النعيمي ( ،)2014يونيجور
( )Uyangör, 2012ك�شف مدى فاعلية منوذج التعلم فورمات على
م�ستوى حت�صيل واجتاهات الطلبة نحو الريا�ضيات ،عيد (.)2009
يف حني هدفت بع�ض الدرا�سات تق�صي مهارات التفكري ما
وراء املعرفة لدى الطلبة كدرا�سة �سا�سي ( ،)2014و�سا�سي وقري�شي
( ،)2013اخلوالدة و�آخرون ( ،)2012كوبر (،)Cooper, 2008
�أوزوي (.)Ozsey, 2010
كما ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة باختيار
النموذج التدري�سي الفورمات ( )4MATكمتغري م�ستقل ،والتفكري ما
وراء املعرفة كمتغري تابع .وما مييز الدرا�سة احلالية �أنها هدفت �إىل
التحقق من فاعلية منوذج الفورمات( )4MATيف حت�سني التفكري ما
وراء املعرفة لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظة طولكرم
يف فل�سطني.

منهج البحث:
ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ،ملالءمته لتحقيق هدف
الدرا�سة املتمثل يف قيا�س �أثر منوذج الفورمات ( )4MATيف حت�سني
التفكري ما وراء املعرفة يف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي يف فل�سطني.

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم
والبالغ عددهم ( )2350طالباً ،خالل العام الدرا�سي (2017
2018/م).

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )55طالب ًا اختريوا من طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظة طولكرم من مدر�سة (ال�شهيد
فائق كنعان) والتي اختريت بالطريقة الق�صدية لكون الباحث
الأول يعمل بها .ومت اختيار �صفني بالطريقة الع�شوائية من �صفوف
املدر�سة وتوزيعهم �إىل جمموعتني� :صف كمجموعة جتريبية در�س
با�ستخدام منوذج الفورمات ( )4MATبلغ عددها ( )28طالباً ،و�صف
كمجموعة �ضابطة در�س بالطريقة االعتيادية وفق دليل املعلم وبلغ
عددها ( )27طالباً.
املادة التعليمية:
�أعدت درو�س وحدة (اجلرب) وفق منوذج الفورمات ()4MAT
من كتاب الريا�ضيات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،واعتمد �إعداد الدرو�س
على النتاجات التعليمية من درا�سة وحدة اجلرب ،كما مت تناول هذه
الوحدة وتطويرها وفق منوذج الفورمات ( )4MATال�شتمالها على
العديد من املو�ضوعات التي حتتاج �إىل التنظيم واملراقبة والتخطيط
�أثناء احلل لتكوين املعادالت اجلربية يف حلها .وقد مت �إعداد الدرو�س
و�إجراءات التدري�س وفق مراحل منوذج الفورمات ( )4MATالآتية:
 حتليل حمتويات الوحدة �إىل مفاهيم وتعميمات
وخوارزميات ومهارات ريا�ضية.
 حتديد الأهداف من تدري�س وحدة (اجلرب) ونتاجات التعلم
التي يتوقع من الطالب حتقيقها بعد درا�سة الوحدة.
 االطالع على الأدب النظري املتعلق بنموذج الفورمات
( )4MATمراحله ،كما مت اال�ستعانة بدليل املعلم لل�صف ال�سابع
الأ�سا�سي ومراجعة بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة واال�ستفادة من �أدواتها.
 �إعداد دليل معلم لال�سرت�شاد به يف عملية التد ِري�س �أثناء
تطبيق الدرا�سة على املجموعة التجريبية ،ويحتوي الدليل على
مقدمة نظرية حول منوذج الفورمات ( )4MATومراحله و�إجراءاته،
ودور ا ُ
مل َعل ِْم والطالب �أثناء التعلم ،كما يحتوي الدليل على الأن�شطة
املعدة وفق مراحل منوذج الفورمات ،و�أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة
يف تدري�س وحدة اجلرب ،كما ت�ضمن الدليل درو�س وحدة اجلرب وفق
مراحل منوذج الفورمات (.)4MAT
 كما مت مراعاة �أن تكون الدرو�س مثرية لتفكري الطلبة،
ودافعيتهم نحو تعلم الريا�ضيات.
 كما ت�ضمنت الوحدة (�أربعة درو�س) مت تدري�سها خالل
( 14يوماً) وفق منوذج الفورمات.
مت عر�ضها على
وبعد االنتهاء من �إعداد الوحدة التعليميةَّ ،
جمموعة من املحكمني الرتبويني من �أ�ساتذة مناهج الريا�ضيات
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فاعلية استخدام منوذج الفورمات ( )4MATفي حتسني التفكير ما وراء املعرفة في الرياضيات
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

و�أ�ساليب تدري�سها باجلامعات الفل�سطينية والأردنية ،لإبداء �آرائهم
ومالحظاتهم العلمية والرتبوية حول حمتوى املادة التعليمية ،حيث
طلب منهم �إبداء الر�أي يف البنود الآتية� :سالمة �صياغة النتاجات
التعلمية من الناحية الرتبوية ،توزيع وقت احل�ص�ص الدرا�سية،
مت
ت�صميم الدرو�س وفق مراحل منوذج الفورمات ( .)4MATوقد َّ
الأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم.

أداة الدراسة:
مقياس التفكري ما وراء املعرفة:
�أعد اختبار يف التفكري ما وراء املعرفة باالعتماد على الأدب
الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة كدرا�سة �سا�سي ()2014
وقر�شي ( .)2013حيث مت بناء االختبار من (� )6أ�سئلة مفتوحة
وينفذ يف ( )45دقيقة وفق مهارات التفكري ما وراء املعرفة
وهي (املراقبة ،والتخطيط ،والتقييم) .ومت اال�ستعانة بدليل املعلم
والن�شاط وامل�سائل الواردة يف مقرر الريا�ضيات لل�صف ال�سابع
الأ�سا�سي يف فل�سطني.
صدق اختبار التفكري ما وراء املعرفة:
بهدف التحقق من �صدق اختبار التفكري ما وراء املعرفة،
عر�ض االختبار على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف مناهج الريا�ضيات
و�أ�ساليب تدري�سها العاملني يف جامعة الريموك واجلامعات
الأردنية والفل�سطينية بهدف التحقق من ال�صدق الظاهري ،ومت
�أخذ مالحظاتهم بعني االعتبار ،ومت الإجماع على �صالحية فقرات
االختبار ملا �أعدت لقيا�سه.
ثبات اختبار التفكري ما وراء املعرفة:
للتحقق من ثبات اختبار التفكري ما وراء املعرفة مت تطبيق
االختبار على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،ومن جمتمع
الدرا�سة ،قوامها ( )15طالباً ،وا�ستخرجت قيمة معامل الثبات
لالختبار من خالل ا�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية ،وبلغ معامل
الثبات لالختبار ( ،)0.88وهي قيمة مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
تصحيح اختبار التفكري ما وراء املعرفة:
اعتمدت قواعد الت�صحيح الكلية يف ت�صحيح اختبار التفكري
ما وراء املعرفة بحيث يكون لكل �س�ؤال ( )6درجات ،بهدف حتديد
مهارات التفكري ما وراء املعرفة لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.
وفق القواعد الآتية:
جدول (:)1
مستوى أداء الطلبة وفق قواعد التصحيح الكلية ( )Rubricفي تصحيح اختبار التفكير ما
وراء المعرفة للمسألة الواحدة.

املهارة
التخطيط

املراقبة

و�صف م�ستوى الأداء

التقدير

حتديد الهدف املراد حتقيقه من امل�س�ألة.

1

حتديد املعلومات التي حتتاجها امل�س�ألة.

1

حتديد خمطط يو�ضح احلل.

1

االنتقال ال�سليم يف حل امل�س�ألة وفق املخطط

1
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املهارة
التقييم

و�صف م�ستوى الأداء

التقدير

مراجعة احلل ال�صحيح يف ال�س�ألة واكت�شاف الأخطاء.

1

التحقق من �صحة احلل وتقييمه يف امل�س�ألة.

1

الدرجة الكلية

6

متغريات الدراسة:
املتغري امل�ستقل :متثل يف ا�سرتاتيجية التدري�س ولها
م�ستويان(:منوذج الفورمات ( ،)4MATالطريقة االعتيادية).
املتغري التابع :ا�شتملت الدرا�سة على متغري تابع واحد يتمثل
يف (التفكري ما وراء املعرفة).
تصميم الدراسة:
املخطط التايل يو�ضح ت�صميم الدرا�سة.
O1× O2

EG

O1-O2

CG

حيث ي�شري � EGإىل املجموعة التجريبية ،و � CGإىل املجموعة
ال�ضابطة ،و � O1إىل اختبار التفكري ما وراء املعرفة القبلي ،و O2
�إىل اختبار التفكري ما وراء املعرفة البعدي ،و× ت�شري للمعاجلة
التجريبية وت�شري �إىل الطريقة االعتيادية.
إجراءات الدراسة:
 حدد جمتمع الدرا�سة الذي يتكون من جميع طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي يف املدار�س التابعة ملحافظة طولكرم يف فل�سطني.
 �إعداد �أداة الدرا�سة واملادة التعليمية.
 التحقق من مالءمة اال�سرتاتيجية التدري�سية بعر�ضها على
جمموعة من الأ�ساتذة املحكمني.
 �إيجاد �صدق �أداة الدرا�سة واملادة التعليمية بعر�ضها على
جمموعة من الأ�ساتذة املحكمني من �أ�ساتذة اجلامعات الأردنية
واجلامعات الفل�سطينية ،بهدف التحقق من ال�صدق الظاهري لأداة
الدرا�سة (اختبار التفكري ما وراء املعرفة).
 التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام طريقة التجزئة
الن�صفية.
 احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من جامعة الريموك.
 احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من وزارة التعليم موجه
�إىل مدار�س املرحلة الأ�سا�سية العليا يف طولكرم.
 حتديد العينة ،عينة ع�شوائية من طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم.
 تطبيق �أداة الدرا�سة قبلي ًا على العينة التي حددت ،كما مت
التحقق من تكاف�ؤ املجموعات ،وحددت �أوقات تطبيق الدرا�سة ،مبا
يتالءم مع ظروف املدر�سة والباحثني وعينة الدرا�سة.
 حتليل البيانات �إح�صائياً.
 مناق�شة نتائج الدرا�سة.
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بناء على ما مت التو�صل
 تقدمي التو�صيات واملقرتحات ً
�إليه من نتائج.
املعاجلة اإلحصائية:
 ا�ستخدم برنامج الرزم االح�صائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSملعاجلة البيانات �إح�صائي ًا يف الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
 �أجيب على �أ�سئلة الدرا�سة با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،واملتو�سطات املعدلة ،وحتليل التباين
امل�صاحب متعدد املتغريات ( ،)MANCOVAبالإ�ضافة �إىل ا�ستخراج
حجم الأثر .والتكرارات والن�سب املئوية ومربع كاي.
 ا�ستخدمت طريقة التجزئة الن�صفية بهدف التحقق من
ثبات �أدوات الدرا�سة.

النتائج:
الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة لدى طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات،
التقليدية).
◄◄للإجابة عن الفر�ضية الأوىل مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية على مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة القبلي والبعدي،
واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول (:)2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس التفكير ما وراء المعرفة القبلي والبعدي لدى طالب الصف السابع األساسي تبعاً لطريقة
التدريس حسب المجموعة (نموذج التدريس).

املقيا�س
الدرجة الكلية للتفكري ما
وراء املعرفة الكلي

املجموعة

العدد

االختبار البعدي
االختبار القبلي
املتو�سطات
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املعدلة

التجريبية

28

2.27

0.39

29.2

5.81

29.76

ال�ضابطة

27

2.32

0.50

13.39

1.04

13.44

النهاية العظمى لالختبار ( )36درجة.
يبني اجلدول ( )2وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات درجات
الطلبة على العالمة الكلية الختبار التفكري ما وراء املعرفة ،وعلى
مهارات التفكري ما وراء املعرفة ،وفق متغري الدرا�سة (املجموعة)،
وقد �أظهرت املتو�سطات ارتفاع متو�سطات املجموعة التجريبية على
ال�ضابطة على االختبار البعدي� ،إذ بلغت قيمة املتو�سطات املعدلة
( )9.76للمجموعة التجريبية و( )4.44للمجموعة ال�ضابطة للدرجة
الكلية ملهارات التفكري ما وراء املعرفة.

الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية
وال�ضابطة على مهارة التخطيط لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات ،التقليدية).
◄◄للإجابة عن الفر�ضية الثانية ،ا�ستخدمتاملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية على مهارة التخطيط يف القيا�س القبلي والبعدي،
واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.

الجدول (:)3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على مهارة التخطيط في القياس القبلي والبعدي لدى طالب الصف السابع األساسي تعزى لنموذج
التدريس.

املهارة

التخطيط

املجموعة

العدد

االختبار البعدي

االختبار القبلي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

املتو�سطات
املعدلة

التجريبية

28

1.03

0.79

10.35

1.44

10.37

ال�ضابطة

27

96.

0.70

5.88

1.62

5.87

النهاية العظمى للمهارة ( )12درجة.
يبني اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات درجات
الطلبة على مهارة التخطيط تعزى لنموذج التدري�س ،وقد �أظهرت
املتو�سطات ارتفاع متو�سطات املجموعة التجريبية على ال�ضابطة
على االختبار البعدي� ،إذ بلغت قيمة املتو�سطات املعدلة ()10.37
للمجموعة التجريبية و( )5.87للمجموعة ال�ضابطة ملهارة التخطيط
من مهارات التفكري ما وراء املعرفة.

الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مهارة املراقبة لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات ،التقليدية).
◄◄للإجابة عن الفر�ضية الثالثة ا�ستخدرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية على مهارة املراقبة يف القيا�س القبلي والبعدي،
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فاعلية استخدام منوذج الفورمات ( )4MATفي حتسني التفكير ما وراء املعرفة في الرياضيات
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول (:)4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على مهارة المراقبة في القياس القبلي والبعدي لدى طالب الصف السابع األساسي تعزى لنموذج
التدريس.

االختبار القبلي
املهارة

املراقبة

االختبار البعدي

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سطات
املعدلة

0.73

9.78

1.37

9.83

0.76

4.74

2.04

4.69

املجموعة

العدد

التجريبية

28

0.78

ال�ضابطة

27

0.85

النهاية العظمى للمهارة ( )12درجة.
يبني اجلدول ( )4وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات درجات
الطلبة على مهارة املراقبة تعزى لنموذج التدري�س ،وقد �أظهرت
املتو�سطات ارتفاع متو�سطات املجموعة التجريبية على ال�ضابطة
على االختبار البعدي� ،إذ بلغت قيمة املتو�سطات املعدلة ()9.83
للمجموعة التجريبية و( )4.69للمجموعة ال�ضابطة ملهارة املراقبة
من مهارات التفكري ما وراء املعرفة.

الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مهارة التقييم لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري منوذج التدري�س (الفورمات ،التقليدية).
◄◄للإجابة عن الفر�ضية الرابعة ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية على مهارة التقييم يف القيا�س القبلي والبعدي ،واجلدول
( )5يو�ضح ذلك.

الجدول (:)5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على مهارة التقييم في القياس القبلي والبعدي لدى طالب الصف السابع األساسي تعزى لنموذج
التدريس.

املهارة

التقييم

املجموعة

العدد

االختبار البعدي

االختبار القبلي
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

املتو�سطات
املعدلة

التجريبية

28

0.46

0.50

9.07

1.67

9.08

ال�ضابطة

27

0.51

0.64

2.77

1.33

2.76

النهاية العظمى للمهارة ( )12درجة.
يبني اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات درجات
الطلبة على مهارة التقييم تعزى لنموذج التدري�س ،وقد �أظهرت
املتو�سطات ارتفاع متو�سطات املجموعة التجريبية على ال�ضابطة
على االختبار البعدي� ،إذ بلغت قيمة املتو�سطات املعدلة ()9.08

للمجموعة التجريبية و( )2.76للمجموعة ال�ضابطة ملهارة التقييم
من مهارات التفكري ما وراء املعرفة .وملعرفة �إن كان هناك ت�أثري
يعزى لطريقة التدري�س على الفروق الظاهرية على الدرجة الكلية
ملقيا�س التفكري ما وراء املعرفة وعلى مهاراته (التخطيط واملراقبة
والتقييم) ،مت �إجراء حتليل التباين امل�صاحب امل�شرتك(  (�MANCO
 )VAواجلدول ( )6يبني النتائج:

الجدول (:)6
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق ( )MANCOVAبين درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية الختبار التفكير ما وراء المعرفة البعدي لدى طالب الصف السابع األساسي
تعزى لنموذج التدريس.

مهارات التفكري
ما وراء املعرفة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

مهارة التخطيط

277.049a

4

69.262

28.275

0.000

االختبار القبلي مهارة املراقبة

368.606b

4

92.151

32.645

0.000

مهارة التقييم

564.045c

4

141.011

68.494

0.000

مهارة التخطيط

276.454

1

276.454

112.859

*0.000

0.693

مهارة املراقبة

360.045

1

360.045

127.549

*0.000

0.718

مهارة التقييم

543.761

1

543.761

264.124

*0.000

0.841

م�صدر التباين

املجموعة
قيمة ولك�س
المبدا=0.098
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م�صدر التباين

اخلط�أ

الكلي

مهارات التفكري
ما وراء املعرفة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

مهارة التخطيط

122.478

50

2.450

مهارة املراقبة

141.140

50

2.823

مهارة التقييم

102.937

50

2.059

مهارة التخطيط

399.527

54

مهارة املراقبة

509.745

54

مهارة التقييم

666.982

54

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

حجم
الأثر η2

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α=0.05

يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05تعزى لطريقة التدري�س يف مهارات
التفكري ما وراء املعرفة (املراقبة ،التخطيط ،التقييم) وجاءت الفروق
ل�صالح املجموعة التي در�ست من خالل منوذج الفورمات (،)4MAT
�إذ بلغت قيمة (ف) ( )264.124 ،127.549 ،112.859على
التوايل ملهارات التفكري ما وراء املعرفة ،وهي قيم دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( ،)α=0.05كما �أظهرت النتائج وجود �أثر كبري
وفق نتائج حجم الأثر مربع �إيتا �إذ بلغ حجم الت�أثري (،0.693
 .)0.841 ،0.718لنموذج الفورمات ( )4MATيف وحدة اجلرب على
مهارات التفكري ما وراء املعرفة (املراقبة ،التخطيط ،التقييم) ،وهو
حجم ت�أثري كبري ويعزو الباحثون النتيجة �إىل �أن طبيعة التدري�س
وفق منوذج الفورمات ( )4MATتثري تفكري الطالب خا�صة و�أن
منوذج الفورمات بني على �أ�سا�س مراعاة �أمناط التعلم بحيث يراعي
املتعلم الواقعي واخليايل والتحليلي مما ي�ستثري دافعية الطلبة،
ويحثهم على التفكري نحو التعلم والتفكري باملحلول ،خا�صة و�أن
مراحل تدري�س منوذج الفورمات تبد�أ بتوجيه الطالب نحو التفكري
الت�أملي الذي ي�ستخدم الطالب من خالله منط تفكريه يف حتليل
امل�س�ألة ومعرفة الهدف من حلها  ،كما �أن الطالب يتعود على التفكري
املت�أمل واملالحظة الت�أملية يف جميع مو�ضوعات الريا�ضيات،
بحيث يبد�أ الطالب بالت�أمل واملالحظة ويخطط ويراقب مو�ضوع
الدر�س وحلول امل�سائل ،ومن ثم ينتقل �إىل مراقبة ذاته باحلل وفهم
املو�ضوع .ومن خالل توجيهات املعلم للطلبة �أثناء التدري�س وفق
الفورمات ف�إن املتعلم يبقى على يقظة ومراقبة لذاته �أثناء التعلم،
وال ينتقل �إىل جتريب اخلربات �إال بعد �أن يكون اتقن الفهم ومتكن
منه ،ومن ثم ينتقل ليجرب ما تعلمه وي�صوب �أخطاءه بذاته.
وكل ما �سبق يحتاج �إىل مهارات التفكري ما وراء املعرفة
حتى ي�ستطيع الطالب التو�صل �إىل احلل من خالل مهارات منظمة
ومت�سل�سلة ودقيقة للتو�صل �إىل حل �أمثل ومربهن .كما �أن التدري�س
عن طريق خطوات منوذج الفورمات وخطواته هي�أت الطالب للتفكري
بطريقة �أو�سع و�أ�شمل للم�س�ألة ،فهو ينظر �إىل كل حيثيات امل�س�ألة من
حيث حتديد الهدف والت�أمل يف امل�س�ألة وحتديد املعطيات ومن ثم
و�ضع خمطط لي�سري عليه الطالب للتو�صل للحل ولتحقيق فهم �أكرث
للم�س�ألة ،وبالنهاية ي�صل للحل وتقييمه والتحقق منه من خالل
جتريب واقعي للحل .وهذا بدوره �أدى �إىل حت�سني مهارات التفكري
ما وراء املعرفة لدى الطلبة .ويف النهاية اتفقت نتائج الدرا�سة
احلالية مع نتائج كل من الدرا�سات (CENGİZHA. & ÖZER, 2016

 ،)Ovez& Uyango, 2016الدبابنة ( ،)Ovez, 2012( ،)2015عرفان
واملفادي والربي�شا (  ،)Irfan & Almufadi & Brisha, 2015النعيمي
( ،)2014يونيجور  )Uyangör, 2012عيد ( )2009يف فاعلية منوذج
الفورمات يف تدري�س مو�ضوعات الريا�ضيات والتفكري.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحثون ما يلي:
 تدريب معلمي الريا�ضيات يف الربامج التدريبية لكل عام
على مراحل منوذج الفورمات (.)4MAT
 �إثراء املناهج الدرا�سية بخطوات منوذج الفورمات
( .)4MATالقائم على �أمناط التعلم يف موا�ضيع الريا�ضيات جميعها.
 �إجراء املزيد من البحوث تتناول منوذج الفورمات
( .)4MATللتحقق من فاعليته على مو�ضوعات خمتلفة بالريا�ضيات،
وعلى مواد درا�سية �أخرى غري الريا�ضيات.
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