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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية تعرف �أثر �أمنوذج درايفر يف التفكري
ال�سابع الأ�سا�سي
ما وراء املعرفة يف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف ّ
يف فل�سطني ،طبق الباحثان املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )50طالبا من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي مبحافظة طولكرم
يف فل�سطني� ،إذ ق�سمت العينة اىل جمموعتني الأوىل جتريبية ()25
طالبا در�ست با�ستخدام �أمنوذج درايفر واملجموعة الثانية �ضابطة
( )25طالبا در�ست بالطريقة االعتيادية ،ا�ستخدمت الدرا�سة
ا�ستبيان التفكري ماوراء املعرفة املكون من ( )15فقرة تقي�س ثالثة
�أبعاد وهي( :املراقبة والتخطيط والتقومي) كما ا�ستخدم االختبار
التح�صيلي� ،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 ،وال ّتقومي).
و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات الطالب على االختبار التح�صيلي البعدي تعزى لطريقة
التدري�س ول�صالح املجموعة التجريبية.
الكلمات املفتاحية� :أمنوذج درايفر ،التفكري ما وراء املعرفة،
البنائية ،التح�صيل.

Abstract:
The present study aimed to identify the effect
of driver model on metacognitive thinking skills in
Mathematics for seventh-graders in Palestine. The
sample was divided into two experimental groups: 25
students were examined using the driver model, and 25
students were assigned as a control group who studied
traditionally. The study utilized a metacognitive
thinking questionnaire that consists of 15 paragraphs
that measure three dimensions (monitoring, planning
and evaluation) and an achievement test as well. The
results of the study showed that there were statistically
significant differences at the significance level a≥0.05
due to a teaching method in metacognitive thinking
skills (monitoring, planning, and evaluation).
The results indicated that there was statistically
significant difference between the student›s
achievement post-test means due to the teaching
method that was utilized for the experimental group.
Keywords: Driver Model, Metacognition,
Constructivism, Achievement.

مقدمة:
ت�شكل الهند�سة جزءاً مهم ًا من منهاج الريا�ضيات
ومو�ضوعاته ،بل تعد من مكوناته املهمة ،تعد الهند�سة �أداة لفهم
معظم املو�ضوعات الريا�ضية لتعزيز مهارات التفكري العليا،

وتتفاعل مع املجال الذي تعي�ش فيه ،كما �أنها تعترب �أداة لت�شجيع
اخليال الريا�ضي ،والتفكري الف�ضائي ،وم�صدراُ للقيم اجلمالية
والثقافية ،وهي �أي�ض ًا الهند�سة من املعايري البارزة لدى �أع�ضاء
املجل�س القومي الأمريكي ملعلمي الريا�ضياتNational Council( .
)of Teacher of Mathematics, NCTM, 1989
ولت�أكيد متطلبات معيار الهند�سة لل�صفوف الأ�سا�سية يف
التعليم ف�إن ( )NCTM, 1989يدعو لدرا�سة الهند�سة يف خمتلف
الأبعاد وبالطرق املتنوعة واملنا�سبة ،وذلك لتنمية قدرة الطلبة
على متييز الأ�شكال وفهمها ،وتخيل الأ�شكال الهند�سية ومتثيلها
بفراغ ف�ضائي منا�سب ،وت�شجيع ا�ستخدام النماذج الهند�سية يف حل
امل�شكالت ،وا�ستيعاب اخل�صائ�ص ،والعالقات الريا�ضية وتف�سريها
وتطبيقها ،وحتليل خ�صائ�ص و�صفات الأ�شكال الهند�سية الثنائية
والثالثية الأبعاد ،النتاج وتطوير بدائل ،وخمططات ،وتطوير حجج
ريا�ضية عن العالقات الهند�سية ،وحتديد املواقع ،وو�صف العالقات
املكانية؛ با�ستخدام الهند�سة الإحداثية و�أنظمة التمثيل الأخرى،
وتطبيق التحويالت ،وا�ستخدام التماثل لتحليل املواقف الريا�ضية،
وا�ستخدام الت�صوير ،والتمثيل ،والتفكري املنطقي الف�ضائي،
والنمذجة الهند�سية لفهم امل�شكلة وحلها.
�إن �إثراء املنهاج مبو�ضوعات الهند�سة ي�ساعد على التخيل،
واالكت�شاف ،واال�ستنتاج ،وبناء القواعد ،والتحقق منها لتنمية
تفكريهم وذكائهم؛ لذلك علينا �أن نعلم وندرب الطلبة كيف يفكرون
بهذه العمليات ويدركونها ويختاورا ما يفكرون به وملاذا يفكرون
بهذه الطريقة ،ويبحثون عن احلقائق ويطرحون البدائل ويختارون
�أف�ضل البدائل ،ويوجهون ذلك التفكري فيخططون ويتحكمون
فيه ويراقبون ويعملون على تقييمه ،بل ويفكرون يف خمرجات
وح�صائل تفكريهم وميح�صونها ،وهو ما ي�سمى مبا وراء املعرفة
ومهاراتها ،وكون الهند�سة ت�شري �إىل تعزيز وت�شجيع اخليال الريا�ضي
والتنظيم يف الفراغ للأفكار ،وتعرب عن معارف ونظريات تقوم على
مقدمات معرفة وغري معرفة يتم نقلها وتلقينها للمتعلمني حلفظها
وا�ستظهارها ،وجميع هذه الأفكار اخليالية الواجب تعزيزها لدى
املتعلمني حتتاج �إىل عمليات ومعاجلات معرفية لتمثيلها يف الأبنية
املعرفية ،لذلك يجب �إثراء وتزويد املقررات الدرا�سية با�سرتاتيجيات
تعليمية ت�صمم خ�صي�ص ًا لتنمية قدرات الوعي بالتفكري لدى
املتعلمني وهو ما يعرف بالتفكري ما وراء املعرفة(  (�Metacogni
 )tionليتمكن الطالب من متثيل الهند�سة يف الفراغ بطريقة علمية
ومربهنة را�سخة يف �أبنيتهم املعرفية)Aydin &Coşkun, 2011( .
وي�شري مفهوم ما وراء املعرفة (� )Metacognitionإىل الوعي
التام باخلطوات التي يقوم بها املتعلم �أثناء عملية التفكري وكذلك
حني يفكر يف �إيجاد حل م�شكلة معينة وهي قدرة حتدث يف الدماغ
لدى الكائن الب�رشي ،ولكي ي�صبح املتعلم �أكرث وعي ًا بتفكريه فالبد
و�أن ي�صبح قادرا على و�صف ما يدور يف بنائه العقلي من خربات
ومواقف تعلمية �سابقة�( .أبو جادو ونوفل)2017 ،
فتفكري املتعلم يف تفكريه ومتحي�صه معرفة العمليات
املعرفية يجعله على وعي بكيفية ما يعمل وي�ستطيع �أن يعدله
تعدي ًال ق�صدي ًا ( ،)Flavell, 1981وحني يطلب املعلم من طلبته �أن
ي�رشحوا �إجاباتهم وكيف تو�صلوا �إليها �أو يو�ضحوا املنطق وراءها
فهو يوجههم للتفكري يف التفكري ،ويرى كو�ستا وكاليك( (�Costa &Ka
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� )lick, 2003إن املق�صود بالتفكري ما وراء املعرفة �أنك �إذا انتبهت �إىل
�أنك يف حوار مع عقلك ،و�أنك تراجع القرار الذي اتخذته �سابق ًا ف�إنك
حينئ ِذ متار�س عملية التفكري ما وراء املعرفة.
ولذا ف�إن ما وراء املعرفة يتطلب الوعي بالتفكري وتنمية
التحكم يف الذات الذي ين�شغل بحل م�شكلة معينة� ،إذ يقوم املتعلم
بعدة �أدوار يف �أثناء قيامه بهذا العمل ،فهو يكون منتجا للأفكار
وخمططا ومراقبا ملدى التقدم احلادث وواعيا لفكرة معينة وموجه ًا
ل�سلوك معني للو�صول �إىل احلل؛ فاملتعلمني الذين ميتلكون مهارات
ما وراء املعرفة لديهم القدرة على �إدارة ن�شاطاتهم وتفكريهم
وتوجيهه وهم الأكرث فعالية يف تنظيم تعلمهم ،ولديهم مقدرة على
�ضبط عمليات التعلم ،وكذلك القدرة على التوافق واالن�سجام يف
مواقف التعلم املختلفة وتقييمها و�إ�صدار الأحكام عليها�( .أبو ريا�ش
و�رشيف وال�صايف)2014 ،
وت�ساعد مهارات ما وراء املعرفة املتعلمني والطلبة على
�أن يف�رسوا وي�رشحوا حلولهم للم�سائل الريا�ضية وكيف تو�صلوا
�إىل احللول ،ووعي اخلطوات التي اتبعوها للو�صول لهذه احللول،
وترتيبها منطقيا ،وتوليد ت�سا�ؤالت داخلية منها؛ ما الفرو�ض التي
مت اختيارها؟ وملاذا ا�ستبعد بع�ضها؟ وما العالقات الهند�سية التي
جرى �إيجادها؟ وما الأهمية املن�شودة يف �إثبات نظرية �أو حل مترين
هند�سي؟ وما منط التفكري الريا�ضي امل�ستخدم يف �إثباتها؟ وما
املعرفة الريا�ضية ال�سابقة واخلربة املطلوب ا�سرتجاعها ومتطلبات
احلل املطلوبة؟ ()Ozsey, 2010
وغالبا ما تنبه الباحثون الرتبويون اىل مهارات التفكري ما
وراء املعرفة فاهتم العديد منهم بهذه املهارة الهامة للمتعلمني،
أهمية التفكري
فقد خلّ�ص كو�ستا وكاليك (ّ � )Costa &Kalick, 2003
ما وراء املعرفة للمتعلمني :ب�أ ّنها مهارات تقدم وت�ضيف للمتعلمني
القدرة على و�ضع خطة لإيجاد حلول يف املقام الأول ،وت�ساعدهم
على التخطيط لو�ضع ا�سرتاتيجية للحل قبل ال�رشوع بالعمل ،وهذا
العملية
بدوره ي�ساعد املتعلمني على متابعة م�ستمرة للخطوات
ّ
التي ت�شجعهم خالل فرتة �إيجاد احللول ،ومتكن املتعلمني من حتديد
الأحكام الآنية امل�ؤقتة و�إ�صدار الأحكام على خطواتهم ال�صحيحة
امل�ستمرة وامل�شاركة الفاعلة خالل
مما ي�ساعدهم يف عملية املتابعة
ّ
القيام بن�شاطات متنوعة �أخرى.
ويرى امل�شيخي (� )2014أ ّنه مبقدور الفرد الو�صول بنف�سه
�إىل م�ستويات التفكري ما وراء املعريف من خالل اتباع ا�سرتاتيجيات
وتكتيكات تت�ضمن ثالث مراحل :املراقبة (التحكم الذاتي)،
والتخطيط .والتقومي ،و�أ�شار كل من (�أبو جادو ونوفل)2017 ،؛
وكوبر ( ) Cooper, 2008و و�أوزي ( )Ozsey, 2010ب�أن مهارات ما
وراء املعرفة هي:
مهارة التخطيط ( :)Planningوهي وجود هدف حمدد للفرد،
�سواء �أكان هذا الهدف حمدد من قبل الطالب �أو املعلم ،ويكون لها
خطة لتحقيق الهدف ،وتتطلب مهارة التخطيط �أن يوجه املتعلم
لنف�سه �أ�سئلة منها :ما الهدف الذي �أري ُد حتقيقه؟ وما طبيعة املهمة
التي �س�أقدمها؟ وتت�ضمن مهارة التخطيط مهارات فرعية �أهمها:
(حتديد الهدف �أو ال�شعور بامل�شكلة ،اختيار ا�سرتاتيجية تنفيذ
احلل ،ترتيب �سل�سلة خلطوات التنفيذ ،حتديد ال�صعوبات والأخطاء
املحتملة و�آليات مواجهتها ،حتديد الوقت الالزم لإنهاء املهمة،
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التنب�ؤ بالنتائج املرتتبة على تلك املهمة)( .اللولو)2014 ،
مهارة املراقبة والتحكم ( :)Monitoring & Controlingوتعني
وعي الفرد ملا ي�ستخدمه من ا�سرتاتيجيات للتعلم �أو حل امل�شكلة،
وفيها يتم توفري �آليات ذاتية ملراقبة مدى حتقق الأهداف املراد
حتقيقها (امل�شيخي ،)2014 ،وتت�ضمن مهارة املراقبة طرح العديد
من الأ�سئلة ،مثل :هل املهمة املطلوب �أدا�ؤها ذات معنى؟ وهل تتطلب
املهمة �إجراء تغيريات �رضورية لت�سهيل عملية حتقيق الأهداف؟
ويقرتح باير ( )Beyer, 2003الإجراءات يف هذه املرحلة(:الإبقاء
على الهدف كب�ؤرة اهتمام ،احلفاظ على ت�سل�سل اخلطوات ،معرفة
الزمن املطلوب لتحقيق الهدف الفرعي ،معرفة متى يجب االنتقال
�إىل العملية التالية ،واختيار العملية التالية املنا�سبة ،واكت�شاف
ال�صعوبات والأخطاء ومعرفة كيفية التغلب على العقبات والتخل�ص
من الأخطاء)�( .أبو غزال)2014 ،
مهارة ال ّتقومي ( :)Evaluationوتعني القدرة على حتليل الأداء
واال�سرتاتيجيات الفاعلة للتعلم ،وتت�ضمن هذه املهارة تقييم املعرفة
الراهنة ،وو�ضع الأهداف واختبار امل�صدر وتت�ضمن �أن يطرح الفرد
ت�سا�ؤ ًال مثل :هل حققت هديف املن�شود؟ وما الذي احببت تعلمه؟
وما الذي تبقى علي تعلمه؟ ويقرتح باير ( )Beyer, 2003الإجراءات
التالية ملهارة ال ّتقومي(:تقييم مدى حتقيق الهدف ،احلكم على دقة
النتائج وكفاءتها ،تقييم مدى مالءمة الأ�ساليب التي ا�ستخدمت،
تقييم مدى معاجلة الأخطاء �أو املعيقات ،تقييم فاعلية اخلطة
واال�سرتاتيجية امل�ستخدمة وكيفية تنفيذها)( .الها�شم)2014 ،
وهناك �إحراءات قدمها كل من بالكي و�سبن�س للمتعلم متكنه
من التفكري ما وراء املعرفة من �أهمها :ماذا تعرف؟ What do u
Know؟ ,وماذا تريد �أن تعرف؟ What do u want to Know؟ فتكون
�إجابته بحديثه عن التفكري ،التخطيط والتنظيم الذاتي ،الإحتفاظ
ب�سجل التفكري ،ا�ستخال�ص عمليات التفكري ،تقومي الذات( .العتوم
واجلراح وب�شارة)2019،
وي�ؤكد علماء النف�س املعرفيون �أن التفكري ما وراء املعريف
من �أعلى م�ستويات التفكري ،وهو الوعي بالتفكري وينظر اليه على �أنه
م�ستوى ينظم م�ستويات التفكري الأدنى منه ،فاملتعلم يعي عمليات
التفكري الب�سيطة التي ي�ستخدمها يف حل امل�شكالت ،ويدرك ويخطط
وي�ضبط ويعدل للو�صول للحل املالئم لكل م�شكلة يقابلها( .عبيد
وعفانة)2003 ،
وي�شري كل من نوفل و�سعيفان (� )2011أن التفكري ما
وراء املعريف يعد من وظائف اجلزء الأمامي من الدماغ (الف�ص
اجلبهي) ،ويقوم بالعديد من الوظائف منها :التف�سري والتحليل
والتكلم والتخطيط واملنطق وتقدمي الأدلة والتفكري الإبداعي والناقد
والإدراك وفهم الأفكار وال�سلوكيات والذاكرة طويلة املدى ،والت�أمل
ووعي التفكري.
وي�ؤكد الرتبويون وعلماء النف�س �أهمية تنمية مهارات التفكري
ما وراء املعرفة لدى الطلبة يف تعلم مو�ضوعات الريا�ضيات وذلك
بتعليمهم وتدريبهم على ا�ستخدام املعلومات وممار�ستها يف
امل�سائل الريا�ضية احلالية وتعزيز الدافعية لديهم ال�ستخدامها،
وربطها مبعلومات تتعلق بتعلم �سابق وخربه تدلهم على احلل.
(عقيالن)2000 ،
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وعندما ي�ستخدم املعلم ا�سرتاتيجيات التدري�س البنائية التي
تركز على تنمية الوعي لدى الطالب بتفكريه يف �أثناء عمليات
التدري�س ،ف�إنه �سي�ساعد الطالب للو�صول �إىل التفكري ما وراء املعرفة
( )Metacognitionوالوعي بتفكريه ومبا يقوم به من عمليات
معرفية وتطبيقها وترجمتها من خالل الإجراءات التي ميار�سها يف
�أثناء احلل�( .سالمة)2007 ،
فاال�سرتاتيجيات امل�ستندة اىل البنائية ُتعطي الريا�ضيات
حقها لتكون �أكرث ن�شاطا وحيوية و�أكرث تفاع ًال لدى املتعلم يف
حياته ،وترفع من م�ستوى دافعية املتعلم نحو تعلم الريا�ضيات،
وت�ؤكد البنائية �أن التعلم عملية تنموية م�ستمرة ت�سعى لتعلم اجلديد
وتطوير بنى معرفية جديدة تعيد تنظيم خربات املتعلم ال�سابقة
والتكيف معها ،وي�أتي ذلك من خالل بذل املتعلم جه ًدا معرف ًيا واعيا
لتحقيق املعرفة التي تتطور من خالل التفكري الواعي والتفاعل
الإجتماعي بني املعلم والطلبة وما بني الطلبة �أنف�سهم داخل ال�صف
واتقان اللغة واحلوار والتوا�صل والتفكري ب�صوت عال ال�ستب�صار
تفكريهم ووعيه( .الدبابنة والكخن و�أبو لوم)2015 ،
وي�ؤكد فيجوت�سكي على �أهمية احلوار واملناق�شة بني املعلم
وطالبه وبني الطالب فيما بينهم داخل ال�صف لتكوين املفاهيم
واملعاين ال�صحيحة لديهم ،فاملعلم ي�ؤدي دور الو�سيط واملي�رس لنقل
املتعلم من املعرفة العامة الأولية والب�سيطة �إىل املعرفة العلمية
املتخ�ص�صة واملعمقة ويوجه ُه ب�شكل تدريجي نحو فهم املهمة
وممار�ستها تطبيقيا و�إتقانها ،ويعد هذا �أ�سا�سا هاما يف حتفيز فهم
الطالب للمعرفة العلمية و�إتقانها وتنمية املعنى العميق للمفاهيم
لديهم)Vygotsky, 1978( .
كما ان توجيه الطلبة �إىل التفكري ب�صوت عالٍ ي�شجعهم ويبعث
لديهم الرغبة يف الو�صول �إىل �أق�صى ا�ستفادة مبا ت�سمح به قدراتهم
ويدفعهم وي�شجعهم على ممار�سة عمليات ومهارات التفكري وتنمية
املفاهيم وال ُبنى املعرفية وتعديل وت�صويب الت�صور اخلاطئ منها
من خالل عمليتي التمثل واملواءمة ،ومن النماذج التدري�سية البنائية
انبثق �أمنوذج درايفر ( )Driverكواحد من مناذج الفل�سفة البنائية
القائمة على فهم وتف�سري املتعلم للظواهر التي يواجهها ،وامكانية
ا�ستيعابها يف �ضوء خربات التعلم ال�سابقة وانتقال اثر التدريب لديه،
�إذ و�ضعت روزاليند درايفر (� )Roslind Driverأمنوذجها التعليمي
الذي ي�ستند وينبثق من الفل�سفة البنائية( .جوامري)2014 ,
ويعد �أمنوذج درايفر  ( )Driver Modelواحدا من النماذج
التي ت�ستخدم لت�صويب وتعديل املفاهيم اخلاطئة لدى املتعلم،
وت�سهيل �إحداث التغيري املفاهيمي ،وقد �أ�شارت درايفر �إىل �أنه من
ال�صعب �إحداث تغري يف املفاهيم عند الطلبة با�ستخدام الطرائق
واال�سرتاتيجيات االعتيادية ,ونادت ب�رضورة ا�ستخدام �أفكار
متنوعة ومتقدمة يف عملية التدري�س ,من خالل �إعادة املتعلم �إىل
نقطة البداية والفهم الأويل لديه لقيا�س فروقه الفردية ومقدرته
على تف�سري ما لديه من املفاهيم و كيفية تطوير وتنمية هذه القدرة
�أو تعديلها وت�صويبها الوجهة ال�صحيحة ،وحماولة ربطها مبفهوم
وتعلم �سابق لدى املتعلم يف املرحلة الدرا�سية ال�سابقة وهذا يتطلب
من املتعلم الوعي بتفكريه ليتمكن من ا�ستك�شاف املفاهيم اخلاطئة
لديه وتعديلها و�إجراء االفا�ضة والتو�سع فيها( .حمدي وحميد،
)2009

ويعرف منوذج درايفر ( )Driverب�أنه منوذج تدري�سي مرن
ي�سري وفق خم�س مراحل تدري�سية بنائية وهي( :التوجي ه �Orienta
 ،tionو�إظهار الأفكار ، Elicitation of ideasو�إعادة �صياغة الأفكار
 ،Restructuring of ideasوتطبيق الأفكار ،Application of ideas
ومراجعة التغيري يف الأفكار  ،)Review of ideasويجري من
خالله �إثارة التفكري لدى الطلبة حول مو�ضوع الدر�س ،بهدف تعزيز
امل�شاركة والت�شجيع الفعلي لبناء املعنى ،مع �إدارة �سليمة وتخطيط
لوقت الدر�س ،ومناق�شة الآراء املختلفة التي ميتلكونها يف �أبنيتهم
املعرفية ،واختبار مدى مالئمتها وفاعليتها و�صحتها و�إمكانية
تعديلها ،وا�ستخدامها وتطبيقها ،و�أخرياً تقوميها ومراجعة التغيري
فيها( .اللولو)2014 ،
ويركز منوذج درايفر ( )Driver, 1986على �إ�ستثارة التفكري
لدى الطلبة حول مو�ضوع الدر�س ،وي�ساعدهم من خالل املراحل
الآتية على وعي ما يقومون به:
 التوجيه ( :)Orientationيقوم املعلم بتق�سيم الطالب اىل
جمموعات كل واحدة منها ( )5 - 3طالب ويقوم بتوجيه جمموعة
من الأ�سئلة تعمل وت�ساعد على �إثارة وحتريك ما لدى الطالب من
معارف ومعلومات خالل وقت حمدد ,وتوجيه �أفكارهم وتهيئة
ما ميتلكون من خربات علمية �سبق �أن تعلموها و�أثارت انتباههم
و�إدراكهم و�شجعتهم على التفكري ,وي�ؤكد بع�ض الرتبويني �أن على
املعلم حتديد اال�سرتاتيجية املنا�سبة للدر�س مبا يثري دافعية الطالب،
لتحفيز ف�ضولهم العلمي :فالهدف الأ�سا�س يف مرحلة التوجيه هو
تهيئة �أذهان الطلبة للدر�س اجلديد وت�شويقهم �إليه�( .أحمد)2018 ،
 �إظهار الفكرة ( :)Elicitation of ideasيف هذه املرحلة
يقوم املعلم ب�إعداد جمموعة من الأ�سئلة التي ت�ساعد على �إظهار ما
لدى الطالب من معرفة وخربات �سابقة ,يوجهها بوقت حمدد �إىل
جميع الطلبة للإجابة عنها� ،إذ مينحهم الفر�صة للنقا�ش فيما بينهم
حول الأ�سئلة املطروحة عليهم و�آلية الإجابة عنها ,ويحدد املعلم
وقتا لت�شخي�ص الأفكار اخلاطئة لديهم ,والتنب�ؤ باملربرات التي
ميكن �أن يلج ًا �إليها الطلبة يف الدفاع عن �أفكارهم اخلاطئة ,وقد
يعطيهم فر�صة وم�ساحة من الوقت لت�شجيعهم يف تف�سري ظاهرة �أو
�إجراء جتربة « ذاتياً» لتقوية �إدراكهم احل�سي ,وتعزيز وعيهم لنقاط
القوة وال�ضعف خللق تفاعل وتوافق معنوي بني املعلم والطالب
وبني الطالب فيما بينهم( .الغراوي)2005,
 �إعادة �صياغة الأفكار ( :)Restructuring of Ideaيف
هذه املرحلة ي�ستكمل الطالب م�شاركتهم يف املجموعات التعاونية
التي جرى تق�سيمهم فيها لتو�ضيح وتبادل الآراء و�إجراء الأن�شطة
والتجارب ,وا�ستك�شاف و�إدراك املعاين املت�ضاربة والأخطاء
املفاهيمية ملنحهم فر�صة ا�ستك�شاف املعرفة اجلديدة وتقبلهم
للتخلي عن ما لديهم من �أخطاء وتغيريها وموائمتها ,ويف هذه
املرحلة ي�ستك�شف الطالب العقبات من خالل عر�ض املفاهيم
وهي التي ت�سبب �سوء فهمهم ،فيتخذ الطالب قرارا بتعديل �أفكاره
ويت�شاركها مع �أفكار جمموعته من خالل التجريب وعمل �أن�شطة
و�إثباتها ب�أدلة وبراهني وبالتدريج ي�ستك�شف التناق�ض بني ما
ميتلكه يف بنيته املعرفية وما قد تو�صل �إليه فيعيد تعديل و�صياغة
الأفكار �صياغة �صحيحة مبا يتالءم مع املعرفة اجلديدة وعر�ض
كل جمموعة لنتائجهم تقومي ًا لهذه اخلطوة وت�أكيدا عليها(.اللولو،
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أثر أمنوذج درايفر في اكتساب مهارات التفكير ما وراء املعرفة والتحصيل في الهندسة
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

د .معاذ سليم عمر
د .هشام عبد الرحمن شناعة

)2014
 تطبيق الأفكار ( :)Application of Ideasبعد ا�ستك�شاف
وت�صحيح االفكار اخلاطئة يف املرحلة ال�سابقة ،يعزز الطالب بناء
الأفكار �أو �صياغتها با�ستعمالها وتطبيقها من جديد يف مواقف
تعليمية جديدة وم�ألوفة من خالل تطبيقهم للمعلومات التي ح�صلوا
عليها من املرحلة ال�سابقة؛ لزيادة تطبيقها وممار�ستها وا�ستيعابها
ووعيها ب�شكل �سليم ,والوقوف على النقاط التي مل ي�ستوعبها
الطالب �إ�ستيعاب ًا جيداً ,ولهذه املرحلة �أهمية كبرية من الناحية
ال�سيكولوجية؛ فهي تثبت املعلومات يف الذاكرة طويلة املدى
وتعززها وتهيئها لتعلم جديد ،ما يزيد ثقة الطالب بنف�سه وترفع
م�ستوى تقديره لذاته وحتثه بقوة للم�ضي يف تعلم جديد ورغبة يف
االكت�شاف واالجناز ,فجميع ما يجري تعلمه يف املدر�سة ما هو �إال
و�سيلة لت�سهيل احلياة العملية واال�ستفادة من جميع �إمكانياتها
ويبقى يف حالة تعلم م�ستمرة من خالل التو�سع واالفا�ضة�( .أحمد،
)2018
 مراجعة التغيري يف الأفكار ( :)Review Of Ideasي
هذه املرحلة يظهر مدى حت�سن �أداء الطالب وا�ستيعابهم للأفكار
من خالل قيام املعلم بعملية التقومي التكويني واخلتامي من خالل
طرح جمموعة من الأ�سئلة التي تخ�ص املفاهيم التي �سبق ذكرها
يف الدر�س للتعرف من خالل �إجابات الطالب على مدى ا�ستيعاب
وتعديل الأفكار مقارنة بالإجابات ال�سابقة التي كانت لديهم،
بالإ�ضافة اىل تنبيههم لأخطائهم وت�صحيحها ،وتو�ضح هذه العملية
مدى تقدم الطالب نحو حتقيق �أهدافه املحددة من خالل تزويده
باملعارف اجلديدة( .حمدي وحميد)2009 ،
يتميز منوذج درايفر كما �أورد العفون واملاكون ()2012
بعدة ميزات منها :ت�سل�سل خطواته وو�ضوحها ،كما يت�صف باملرونة
الحتوائه على ا�سرتاتيجيات وطرائق متنوعة ،كالتعلم التعاوين
وتق�سيم الطلبة اىل جمموعات واحلوار واملناق�شة كذلك حتقيقه
لوعي التفكري ولذاتية املتعلم يف ال�صف الدرا�سي.

الدراسات السابقة:
حظي منوذج درايفر على اهتمام الباحثني والرتبويني فبع�ض
الدرا�سات ال�سابقة تناولت منوذج درايفر ( )Driverحماولة التحقق
من فاعليته يف اكت�ساب املفاهيم ب�شكل عام والعلمية منها ب�شكل
خا�ص وتعديلها لتح�سني العملية التعليمية ونوعيتها.
فقد �أجرى �شي وبا�س وون و�شون ويويل
( )Che,Pai,Wen,Chun,Mei,Yu-Li. ,2010درا�سة هدفت �إىل
تعرف �أثر ا�ستخدام خريطة املفاهيم وفق منوذج درايفر و�أولدهام
على التغري املفاهيمي يف م�ساق تكنولوجيا املعلومات واملجتمع
لدى طالب اجلامعة التقنية يف تايوان ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )35طالبا مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية من (� )4شعب حتتوي
على ( )220طالب من اجلامعة التقنية ،وقد ا�ستخدم الباحث
املنهج ال ّتجريبي ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث ب�إعداد �أداة
الدرا�سة وهي املقابلة ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية منوذج درايفر
واولدهام يف التغري املفاهيمي وزيادة يف تعزيز عمق وات�ساع
املفهوم لدى الطالب.
227

كما �أجرت ال�سعدي ( )2014درا�سة هدفت اىل تعرف فاعلية
منوذج درايفر يف حت�صيل طالب ال�صف اخلام�س االبتدائي مبادة
العلوم وحتقيق ذواتهم مبدينة الكوت بالعراق ،اتبعت الباحثة
املنهج التجريبي ،متثلت العينة بـ( )80طالبا وطالبة ،ومتثلت
�أدوات الدرا�سة يف اختبار حت�صيلي ،مقيا�س حتقيق الذات� ،أظهرت
النتائج وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات طالب
املجموعة التجريبية الذين در�سوا وفق منوذج درايفر وطالب
املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية يف التح�صيل
ومقيا�س حتقيق الذات ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرى الدبابنة ( )2015درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر منوذجي
مكارثي ( )4matودرايفر يف حت�سني املفاهيم الريا�ضية ومهارات
التفكري الإبداعي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة
الريا�ضيات ،ولتحقيق غر�ض الدرا�سة مت �إعداد اختبار للمفاهيم
الريا�ضية ،وتطوير اختبار للتفكري الإبداعي يف مادة الريا�ضيات،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )90طالب ًا من طالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف مدر�سة عثمان بن عفان يف لواء �سحاب ،مت اختيارهم
ق�صدي ُا ووزعوا على ثالث جمموعات ع�شوائي ًا (جمموعة �ضابطة،
جمموعة جتريبية ،1جمموعة جتريبية� ،)2أظهرت النتائج تفوق
�أمنوذج مكارثي ( )4matعلى �أمنوذج درايفر يف حت�سني املفاهيم
الريا�ضية ومهارات التفكري الإبداعي.
كما �أجرى كيرت ( )Keter, 2015درا�سة هدفت معرفة �أثر
ا�ستخدام منوذج درايفر على حت�صيل الطلبة يف الكيمياء ،اتبع
الباحث املنهج التجريبي ذو ت�صميم املجموعات الأربعة غري
املتكافئة ،متثلت العينة يف اختيار �أربع مدار�س للتعليم املختلط يف
املنطقة ال�شمالية (ناندي) با�ستخدام عينة ع�شوائية ب�سيطة بلغت
( )120طالبا من املرحلة الثانوية� ،أظهرت النتائج �أن ا�ستخدام
منوذج درايفر يزيد ويعزز من حت�صيل الطالب للكيمياء.
كما هدفت درا�سة الغمري (� )2014إىل معرفة �أثر توظيف
منوذج درايفر يف تعديل الت�صورات اخلاطئة للمفاهيم العلمية لدى
طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدينة غزة� ،إتبع الباحث املنهج
التجريبي يف الدرا�سة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )66طالبا
من طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي مت ت�صنيفهم �إىل جمموعتني
�إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ,كل جمموعة تتكون من ()33
طالبا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطي درجات الطالب مرتفعي التح�صيل يف املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية يف الإختبار البعدي لت�شخي�ص الت�صورات
اخلاطئة للمفاهيم العلمية ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرت الزهراين ( )2018درا�سة هدفت التعرف �إىل فاعلية
منوذج درايفر يف تدري�س الكيمياء على م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي مبدينة مكة املكرمة ،اعتمدت
الدرا�سة على املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت العينة من ()112
طالبة ،مق�سمة �إىل جمموعتني :جتريبية مكونة من ( )57طالبة
در�سن با�ستخدام منوذج درايفر ،و�ضابطة مكونة من ( )55طالبة
در�سن بالطريقة املعتادة ،وقد �أعدت الباحثة اختباراً حت�صيلي ًا
ودلي ًال للمعلمة ،وكرا�س ًا للن�شاط� ،أ�سفرت النتائج عن وجود فرق
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطي درجات
طالبات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،يف اختبار التح�صيل
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الدرا�سي ،ل�صالح املجموعة التجريبية كما كان حجم ت�أثري النموذج
يف رفع م�ستوى التح�صيل كبرياً.
كما �أجرى كل من ح�سن و�صاحلة وبركات ( )2019درا�سة
هدفت التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام �أمنوذج درايفر يف اكت�ساب املفاهيم
الريا�ضية لدى طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي وميولهم نحو
تعلمها يف املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )75طالبة من طالبات ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي،
مت ت�صنيفهن �إىل جمموعتني �إحداهما �ضابطة وهي ( )38طالبة،
والأخرى جتريبية وهي عبارة عن ( )37طالبة ،مت توزيع ا�ستبيان
قيا�س امليول قبلي ًا على املجموعتني ،وتو�صلت النتائج �إىل �أنه
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات طالبات
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف االختبار البعدي الكت�ساب
املفاهيم الريا�ضية ،ول�صالح املجموعة التجريبية ،و�أي�ض ًا توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف قيا�س امليول نحو تعلم الريا�ضيات،
ل�صالح املجموعة التجريبية ،وتوجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني درجات حت�صيل املجموعة التجريبية يف اكت�ساب املفاهيم
الريا�ضية ودرجات ميولهم نحو تعلم الريا�ضيات.
ويف درا�سة �أجرتها ح�سن ( )2019هدفت اىل تعرف �أثر
امنوذج درايفر يف اكت�ساب املفاهيم العلمية يف مادة الريا�ضيات
لدى طالب ال�صف اخلام�س الفرع التطبيقي ،بلغت عينة الدرا�سة
( )63طالب ًا بواقع ( )32طالب ًا للمجموعة التجريبية ،و()31
طالب ًا للمجموعة ال�ضابطة� ،أظهرت النتائج تفوق طالب املجموعة
التجريبية الذين در�سوا مادة الريا�ضيات وفق امنوذج درايفر ،على
طالب املجموعة التجريبية الذي در�سوا مادة الريا�ضيات با�ستخدام
امنوذج درايفر ،على طالب املجموعة ال�ضابطة التي در�س طالبها
بالطريقة املعتادة.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضع
الدرا�سة وا�ستخدام (منوذج درايفر) يت�ضح �أن الدرا�سة ا�ستفادت
من الدرا�سات ال�سابقة با�ستخدامها منوذج درايفر ()Driver
كمتغري م�ستقل يف ا�ستخدامه يف تدري�س موا�ضيع الريا�ضيات ،يف
حني يت�ضح �أنها اختلفت باختيارها للمتغري التابع وهو مهارات
التفكري ما وراء املعرفة ،ويت�ضح �أن معظم الدرا�سات تطرقت �إىل
اكت�ساب املفاهيم العلمية كدرا�سة الدبابنة ( ،)2015ح�سن و�صاحلة
وبركات ( ،)2019ح�سن (� ،)2019شي وباي وون و�شون ويويل
( ،)Che,Pai,Wen,Chun,Mei,Yu-Li . ,2010وتعديل الت�صورات
اخلاطئة للمفاهيم العلمية كدرا�سة الغمري ( ،)2014كما اتفقت
الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات يف متغري التح�صيل .كدرا�سة
ال�سعدي ( ،)2014كيرت ( ،)Keter, 2015الزهراين ()2018

مشكلة ال ّدراسة وأسئلتها:
تعد عملية تنظيم املعلومات و�إك�ساب طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف املدر�سة مهارات حل امل�سائل الهند�سية والو�صول �إىل حل �صحيح
من �أهم امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة ،وهذا ما الحظه الباحثان
�أثناء لقاءات جمتمعية متعددة مع املعلمني ب�شكل عام ومعلمي
الريا�ضيات ب�شكل خا�ص� ،إذ � ّأن الطلبة يفتقرون �إىل التنظيم عند
حل امل�سائل الهند�سية ،كذلك لديهم الع�شوائية يف احلل وهي الطابع

الغالب على طبيعة حلهم للم�سائل ،وال يتبعون خطوات �صحيحة
�أثناء احلل ،بل ويف معظم الأحيان يعطي الطلبة احلل النهائي دون
اللجوء �إىل خطوات للحل تو�ضح فهمهم ووعيهم ال�صحيح للم�س�ألة
ويت�ضح عدم �إدراكهم للفراغ الهند�سي ،كما ا�ستو�ضح الباحثان من
املعلمني �أنهم عند حتليل �أوراق طلبتهم يف االختبارات ،يجدون
�أن هناك بع�ض النق�ص يف احلل نتيجة لعدم وجود �إدراك للفراغ
يف م�سائل الهند�سة للهدف ،ويت�ضح غياب التخطيط والتنظيم
الذي ي�ساعد على احلل يف امل�س�ألة الهند�سية ب�شكل �صحيح ،و�أفاد
املعلمون ومن �أوراق اختبارات الطلبة عدم التطرق �إىل التحقق من
احلل ،ومبعنى �آخر �أن هناك �ضعف ًا لدى الطلبة يف مهارات التفكري
ما وراء املعرفة متكنهم من تنظيم حلولهم وافكارهم وخطواتهم يف
ثم حت�سني حت�صيلهم
الهند�سة حتى ي�صلوا �إىل احلل ال�صحيح؛ ومن ّ
الدرا�سي يف الريا�ضيات ،مما ي�ستوجب على معلمي الريا�ضيات
والقائمني على مناهج الريا�ضيات ا�ستخدام طرق التدري�س التي
تنمي مهارات التفكري ب�شكل عام والتفكري ما وراء املعرفة ب�شكل
خا�ص لدى الطلبة ملا له من عالقة ارتباطية موجبة مع التح�صيل
والقدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية .وهذا ما �أ�شارت له درا�سة كل
من :ال�سعدي ( ،)2014كيرت ( ،)Keter, 2015الزهراين ()2018
كما �أو�صت العديد من الدرا�سات با�ستخدام منوذج درايفر
( )Driverمن خالل النتائج التي خل�صوا �إليها؛ �أن منوذج درايفر
القائم على البنائية كدرا�سة كل من الدبابنة ( ،)2015ح�سن
و�صاحلة وبركات ( ،)2019ح�سن (� ،)2019شي وبا�س وون
و�شون ويويل ( ،)Che,Pai,Wen,Chun,Mei,Yu-Li.,2010وب�صورة
�أكرث حتديدا ً �ستحاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س
الآتي:
◄◄ما �أثر �أمنوذج درايفر يف اكت�ساب مهارات التفكري ما وراء
املعرفة والتح�صيل يف الهند�سة لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف فل�سطني؟
فرضيات الدراسة:
الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة اح�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 �أمنوذج التدري�س( .درايفر ،التقليدية)
الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية
وال�ضابطة على اختبار التح�صيل يف الهند�سة لدى طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي ُتعزى ملتغري �أمنوذج التدري�س( .درايفر ،التقليدية)
أهداف ال ّدراسة:
�ستحاول الدرا�سة احلالية التعرف �إىل:
فاعلية ا�ستخدام �أمنوذج درايفر يف حت�سني مهارات التفكري
ما وراء املعرفة لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،وحت�صيلهم يف
مادة الريا�ضيات.
أهمية ال ّدراسة:
 الأهمية النظرية :تكمن �أهمية الدرا�سة النظرية يف �إ�ضافة
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أثر أمنوذج درايفر في اكتساب مهارات التفكير ما وراء املعرفة والتحصيل في الهندسة
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

د .معاذ سليم عمر
د .هشام عبد الرحمن شناعة

�أدب نظري يتعلق مبتغريات الدرا�سة ،وتناولها ا�سرتاتيجية تخاطب
اجلانب املعريف واالدراكي وما وراء التفكري لدى الطالب ،وهو
منوذج درايفر ( ،)Driverلكون الريا�ضيات من املواد التي حتتاج �إىل
مهارات تفكري يف التفكري نف�سه ،تخطيطه ومراقبته وتقييمه .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 مبنية على البنائية يف تعليم
الطالب التفكري فيما وراء املعرفة لي�صبحوا مراقبني لتفكريهم ،كما
قد تفيد نتائج الدرا�سة املعلمني يف توفري منوذج تدري�سهم 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 يف الدرا�سات
امل�ستقبلية يف �إجراء بحوث �أخرى تتناول متغريات �أخرى تت�صل
بالنموذج.
التّعريفات االصطالحيّة واإلجرائيّة:
�أمنوذج درايفر (� :)Driver modelأمنوذج تدري�سي مرن
ي�سري وفق خم�س مراحل تدري�سية بنائية وهي( :التوجيه� ،إظهار
الأفكار� ،إعادة �صياغة الأفكار ،وتطبيق الأفكار ومراجعة التغيري
يف الأفكار) ،ا�ستثارة الطالب حول املو�ضوع املراد درا�سته ومن
ثم مناق�شة الآراء املختلفة التي يحملونها واختبار (جتربة) مدى
فعاليتها وامكانية ا�ستخدامها وتطبيقها)Driver, 1986( .
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 قـبل ويف �أثناء وبعد التعـلم للـتذكر والفهم والتخطيـط
والإدارة وحل امل�شكالت وباقـي العمليات املعرفية الأخرىRick�( (.
)ey & Stacy,2000
و ُيعرف اجرائياً :الدرجة التي يح�صلها الطالب على مقيا�س
التفكري ما وراء املعرفة الذي �أعده الباحثان لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
البنائية ( :)Constructivismالكيفية التي يجري من خاللها
اكت�ساب العمليات العقلية وتطويرها و�إعادة ا�ستخدامهاOzdemir( .
)& Clark, 2007
ويعرف �إجرائيا :عملية جعل املتعلم ب�ؤرة اهتمام العملية
التعليمية من خالل اال�ستفادة مما لديه من معارف وخربات �سابقة
يف التعلم الالحق حتى ي�صبح التعلم ذو معنى.
التح�صيل الدرا�سي ( :)academic achievementي�شري اىل
التغيري يف الأداء من خالل اكت�ساب املعلومات واملعارف واملهارات
وطرق التفكري ،وتعديل �أ�ساليب التوافق للو�صول اىل خمرجات
الأهداف التعليمية)Odiri, 2015( .
ويعرف �إجرائيا :قدرة املتعلم على معرفة وفهم وحدة الهند�سة
ووعي تفكريه با�ستخدام �أمنوذج درايفر ،ويقا�س بالدرجة التي
يح�صل عليها املتعلم يف االختبار التح�صيلي املعد يف هذه الدرا�سة.
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حدود ال ّدراسة وحمدداتها:
 احلدود املو�ضوعية :تتمثل احلدود املو�ضوعية با�ستخدام
منوذج درايفر ( ،)Driverومهارات التفكري ما وراء املعرفة يف
الوحدة ال�سابعة (الهند�سة والقيا�س) والتح�صيل يف الريا�ضيات.
 احلدود الب�رشية� :أجريت الدرا�سة على طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي.
 احلدود املكانية :مت اجراء 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 2019/ 2018م.

الطريقة واالجراءات
منهج البحث:
جرى ا�ستخدام املنهج التجريبي ،ملالءمته لتحقيق هدف
الدرا�سة املتمثل يف قيا�س �أثر �أمنوذج درايفر يف اكت�ساب مهارات
التفكري ما وراء املعرفة والتح�صيل يف الهند�سة لدى طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي يف فل�سطني.
إجراءات الدراسة:
 جرى حتديد جمتمع الدرا�سة الذي يتكون من جميع طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي مبنطقة طولكرم يف فل�سطني والبالغ عددهم
( )1910طالبا.
 �إعداد �أدوات الدرا�سة واملادة التعليمية.
 التحقق من مالءمة النموذج التدري�سي بعر�ضه على
جمموعة من الأ�ساتذة املحكمني وعددهم ( )10حمكمني.
 �إيجاد �صدق �أدوات الدرا�سة واملادة التعليمية بعر�ضها
على جمموعة من الأ�ساتذة املحكمني من �أ�ساتذة اجلامعات
الفل�سطينية ،بهدف التحقق من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة
(مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة واختبار التح�صيل).
 التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام كرونباخ �ألفا
ومعامل ارتباط بري�سون ،ومعامل ( )KR20وا�ستخراج معامالت
ال�صدق والتمييز الختبار التح�صيل.
 احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من مديرية الرتبية
والتعليم -طولكرم.
 حتديد العينة ،عينة ع�شوائية من طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف منطقة طولكرم.
 تطبيق �أدوات الدرا�سة قبلي ًا على العينة التي مت حتديدها،
كما جرى التحقق من تكاف�ؤ املجموعات ،ومت حتديد �أوقات تطبيق
الدرا�سة ،مبا يتالءم مع ظروف املدر�سة والباحثان وعينة الدرا�سة.
 حتليل البيانات �إح�صائياً.
 مناق�شة نتائج الدرا�سة.
بناء على ما جرى التو�صل
 تقدمي التو�صيات واملقرتحات ً
�إليه من نتائج.
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جمتمع ال ّدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف مدار�س حمافظة طولكرم خالل العام الدرا�سي 2019/ 2018م
والبالغ عددهم ( )1910طالبا.
عيّنة ال ّدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )50طالبا جرى اختيارهم بطريقة
ع�شوائية من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف منطقة طولكرم ،وجرى
اختيار �صفني من �صفوف مدر�سة (ال�شهيد فائق كنعان الأ�سا�سية)
يف بلدة عنبتا ،وقد طبق الباحثان املادة التعليمية من خالل معلم
الريا�ضيات يف املدر�سة� ،صف كمجموعة جتريبية در�س با�ستخدام
منوذج درايفر ( )Driverبلغ عددها ( )25طالبا ،و�صف كمجموعة
�ضابطة در�س بالطريقة االعتيادية وبلغ عددها ( )25طالب ،وبهدف
الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة قبل البدء باملعاجلة ،جرى
احل�صول على درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
وح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
اختبار الهند�سة قبلياُ ،
املعيارية لدرجات كل جمموعة من جمموعتي الدرا�سة ،وكانت
النتائج مو�ضحة يف جدول ( )1الآتي:
جدول()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على درجاتهم
التحصيلية على اختبار الهندسة تبعاً لمتغير المجموعة.

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التجريبية

25

6.80

1.12

ال�ضابطة

25

7.05

1.08

قيمة
«ت”

م�ستوى
الداللة
.61

.54

الدرجة العليا )20( :درجة.

يت�ضح من اجلدول (َّ � )1أن قيمة (ت) غري دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( ،)α≥ .05وهذا يدل على تكاف�ؤ املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف درجاتهم يف الهند�سة قبل البدء بتطبيق
الدرا�سة .وبناء على ذلك مت تدري�س طلبة املجموعة التجريبية
درو�س وحدة (الهند�سة والقيا�س) وفق ًا لنموذج درايفر (،)driver
�أما املجموعة ال�ضابطة در�ست درو�س الوحدة بالطريقة التقليدية.
تصميم الدراسة:
املخطط التايل يو�ضح ت�صميم الدرا�سة.
O1 O2x1 O1 O2

EG

O1 O2 x2O1O2

CG

وي�شري� EGإىل املجموعة التجريبية ،و � CGإىل املجموعة
ال�ضابطة ،و� O1إىل مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة ،و� O2إىل اختبار
التح�صيل يف الهند�سة ،و× ت�شري للمعاجلة التجريبية و�إىل الطريقة
االعتيادية.
متغيرّ ات ال ّدراسة:
املتغري امل�ستقل :متثل يف منوذج التدري�س وله م�ستويان:
(منوذج درايفر ( ،)Dreiverالطريقة االعتيادية).

املتغري التابع :ا�شتملت الدرا�سة على متغريين تابعني واحد
يتمثل يف( :التفكري ما وراء املعرفة والتح�صيل).
�أدوات ال ّدرا�سة واملادة التعليمية:
املادة التعليمية:
جرى �إعداد درو�س الوحدة ال�سابعة (الهند�سة والقيا�س) وفق
منوذج درايفر ،وذلك بعد �إجراء عملية حتليل حمتويات الوحدة وفق
الأهداف والتعميمات واملفاهيم ،والتي جرى �إعدادها من خالل
االطالع على الأدب النظري املتعلق بنموذج درايفر (،)Driver
مراحله وخطواته ،كما ا�ستعني 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 .وبعد الإنتهاء من �إعداد الوحدة التعليمية،
عر�ضت على جمموعة من املحكمني الرتبويني من �أ�ساتذة مناهج
الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها باجلامعات الفل�سطينية وعددهم
( )10تربويا ،لإبداء �آرائهم ومالحظاتهم العلمية والرتبوية حول
حمتوى املادة التعليمية ،وطلب منهم �إبداء الر�أي يف البنود الآتية:
�سالمة �صياغة النتاجات التعلمية من الناحية الرتبوية ،توزيع وقت
احل�ص�ص الدرا�سية ،ت�صميم الدرو�س وفق مراحل منوذج درايفر
( .)driverوقد جرى الأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم.
أدوات الدراسة:
مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة:
جرى تطوير مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة باالعتماد
على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة كدرا�سة �سا�سي
( )2014و�سا�سي وقر�شي ( .)2013تكون املقيا�س من ( )15فقرة
موزعة على ثالث مهارات رئي�سية وهي (املراقبة ،والتخطيط،
وال ّتقومي) بواقع ( )5فقرات تندرج حتت كل مهارة ،وجرى ا�ستخدام
تدريج ليكرت اخلما�سي( :موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق،
غري موافق ب�شدة).
�صدق مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة:
بهدف التحقق من �صدق مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة،
مت عر�ض املقيا�س 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 ،وعلم النف�س الرتبوي العاملني يف اجلامعات
الفل�سطينية وعددهم ( )10حمكمني ،بهدف التحقق من ال�صدق
الظاهري ،ومت الأخذ مبالحظتهم بعني االعتبار ،وح�صل الإجماع
على �صالحية فقرات االختبار ملا �أعدت لقيا�سه.
ثبات مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة:
للتحقق من ثبات مقيا�س التفكري ما وراء املعرفة مت تطبيقه
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،ومن جمتمع الدرا�سة،
قوامها ( )15طالبا ،وجرى ا�ستخراج قيمة معامل الثبات للمقيا�س
من خالل ا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي ،كما مت
ا�ستخدام طريقة التطبيق و�إعادة التطبيق واحت�ساب معامل ارتباط
بري�سون بني مرتي التطبيق ،ويو�ضح اجلدول الآتي معامالت
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أثر أمنوذج درايفر في اكتساب مهارات التفكير ما وراء املعرفة والتحصيل في الهندسة
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

د .معاذ سليم عمر
د .هشام عبد الرحمن شناعة

االت�ساق الداخلي كرونباخ _ �ألفا ومعامل ارتباط بري�سون ملقيا�س
مهارات التفكري ما وراء املعرفة:
جدول ()2

الجدول ()2
معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار في التطبيق األولي على
العينة االستطالعية

رقم
الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

رقم
الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

املهارة

كرونباخ �ألفا

معامل ارتباط بري�سون

1

.56

.53

11

.48

.69

1

التخطيط

.91

.88

2

.47

.63

12

.69

.67

2

املراقبة

.90

.85

3

.54

.67

13

.63

.59

3

ال ّتقومي

.89

.87

4

.58

.87

14

.65

.56

5

.38

.65

15

.39

.44

6

.55

.79

16

.56

.58

7

.59

.63

17

.66

.64

8

.52

.67

18

.56

.47

9

.75

.39

19

.46

.54

10

.65

.58

20

.59

.74

معامالت ثبات كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون

األداة الثانية:
اختبار التح�صيل يف الهند�سة والقيا�س.
قام الباحثان ب�إعداد اختبار حت�صيلي من نوع االختيار من
متعدد بواقع ع�رشين �س�ؤاال ،ولكل �س�ؤال �أربعة بدائل يختار الطالب
البديل ال�صحيح من بني هذه البدائل ،يف وحدة القيا�س والهند�سة
(الوحدة ال�سابعة) وت�شتمل على خم�سة درو�س التي جرى تدري�سها،
لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،وقد اقت�ضى ذلك بناء �أ�سئلة االختبار
وو�ضعه يف �صيغته االولية ،واال�سرت�شاد بالأ�س�س املتبعة يف
ت�صميم اختبارات التح�صيل ال�صفية وهي حتليل املحتوى ،و�صياغة
االهداف التعليمية ،واختيار �شكل الفقرات ،وبناء جدول املوا�صفات،
وكتابة الفقرات ،والتحقق من �صدق وثبات االختبار ،و�إخراج
االختبار ب�صورته الأولية.
صدق االختبار التحصيلي:

يبني اجلدول ( )2قيم معامالت ال�صعوبة ومعامالت التمييز
لكل فقرة من فقرات االختبار التح�صيلي ،بعد تطبيقها على العينة
اال�ستطالعية ،وقد تراوحت قيم معامالت �صعوبة الفقرات بني (.38
–  ،) .75بينما تراوحت قيم معامالت متييز الفقرات بني (90.35
–  ،) .87وتعد هذه القيم مقبولة العتبار �أن فقرات االختبار تتمتع
بدرجات منا�سبة من ال�صعوبة والتمييز.
املعاجلات اإلحصائية:

للتحقق من ال�صدق الظاهري و�صدق املحتوى لالختبار قام
الباحثان بعر�ض ال�صورة الأولية لالختبار ،على جمموعة من اخلرباء
واملخت�صني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية؛
وذلك لأخذ وجهات نظرهم حول و�ضوح ال�صياغة اللغوية ومدى
منا�سبتها وكذلك مدى �صدق الفقرة االختبارية يف قيا�س الهدف
 جرت الإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة با�ستخراج املتو�سطات
ال�سلوكي املحدد ،واقرتاح ما يرونه من تعديل .واجريت التعديالت احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واملتو�سطات املعدلة ،وحتليل
على فقرات االختبار يف �ضوء اقرتاحات املحكمني التي �أجمع عليها التباين امل�صاحب الأحادي( ( )ANCOVAومتعدد املتغريات (�MAN
 % 80فما فوق.
 ،)COVAبالإ�ضافة �إىل ا�ستخراج حجم الأثر.
 جرى ا�ستخدام برنامج الرزم االح�صائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSملعاجلة البيانات �إح�صائي ًا يف الإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة.

النتائج:

ثبات االختبار التحصيلي:
للتحقق من دالالت الثبات لالختبار التح�صيلي جرى
تطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من ( )15طالبا من
خارج عينة الدرا�سة و�إعادة تطبيقه على نف�س العينة بعد مرور
�أ�سبوعني وا�ستخراج قيمة معامل الثبات با�ستخدام معامل كودر –
ريت�شارد�سون ( ،)Kuder-Richardson- 20 ( )20وقد بلغت قيمته
( ) .81وبا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني وقد
بلغت قيمته ( ، ) .76وهذا املعامل مرتفع ،وبالتايل اُعترب منا�سبا
لأغرا�ض الدرا�سة (عودة ،)2010 ،كما جرى التحقق من دالالت
�صدق بناء االختبار من خالل ح�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز
لفقراته ،حيث كانت كما هي مو�ضحة يف اجلدول (.)2
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الفرضية األوىل:
والتي تن�ص على :ال توجد فروق ذات داللة اح�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 (درايفر ،التقليدية).
للإجابة عن الفر�ضية الأوىل جرى ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية على مهارات التفكري ما وراء املعرفة القبلي والبعدي،
واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
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جدول رقم ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية لمهارات التفكير ما وراء المعرفة والدرجة الكلية القبلي والبعدي لدى طالب الصف السابع األساسي
تبعاً لطريقة التدريس حسب المجموعة (نموذج التدريس).

املجموعة

املهارات

التخطيط

املراقبة

ال ّتقومي
ما وراء املعرفة
الكلي

العدد

االختبار البعدي

االختبار القبلي

املتو�سطات
املعدلة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التجريبية

25

1.03

.79

4.35

1.44

4.37

ال�ضابطة

25

1.96

.70

2.88

1.62

2.87

التجريبية

25

1.78

.73

4.78

1.37

4.83

ال�ضابطة

25

1.85

.76

2.74

2.04

2.69

التجريبية

25

1.46

.50

4.07

1.67

4.08

ال�ضابطة

25

1.51

.64

2.77

1.33

2.76

التجريبية

25

1.76

.39

4.8

5.81

4.76

ال�ضابطة

25

1.77

.50

2.46

1.04

2.44

النهاية العظمى لالختبار( )36درجة.

يبني اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات درجات
الطالب على العالمة الكلية ملقيا�س 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

( )4.76للمجموعة التجريبية و( )2.44للمجموعة ال�ضابطة للدرجة
الكلية ملهارات التفكري ما وراء املعرفة .وملعرفة �إن كان هناك ت�أثري
تعزى لطريقة التدري�س وم�ستويات التح�صيل على الفروق الظاهرية،
واجري حتليل التباين امل�صاحب امل�شرتك ( )ANCOVAواجلدول
( )4يبني النتائج:

الجدول ( )4
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس التفكير ما وراء المعرفة البعدي لدى طالب الصف السابع األساسي تبعاً لطريقة
التدريس وحجم األثر مربع إيتا η2حسب المجموعة (نموذج التدريس)

م�صدر التباين

االختبار القبلي

املجموعة
قيمة ولك�س
المبدا=0.098

اخلط�أ

الكلي

املهارات

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

التخطيط

277.049a

1

69.262

28.27

.000

املراقبة

368.606b

1

92.151

32.64

.000

ال ّتقومي

564.045c

1

141.01

68.49

.000

التخطيط

276.454

1

276.45

219.54

*.000

.56

املراقبة

360.045

1

360.04

122.54

*.000

.70

ال ّتقومي

543.761

1

543.76

250.12

*.000

.39

التخطيط

122.478

47

2.450

املراقبة

141.140

47

2.823

ال ّتقومي

102.937

47

2.059

مهارة التخطيط

399.527

49

مهارة املراقبة

509.745

49

مهارة ال ّتقومي

666.982

49

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( .)α≥ .05
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أثر أمنوذج درايفر في اكتساب مهارات التفكير ما وراء املعرفة والتحصيل في الهندسة
لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطني

د .معاذ سليم عمر
د .هشام عبد الرحمن شناعة

يتبني من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05تعزى لطريقة التدري�س يف مهارات التفكري
ما وراء املعرفة (املراقبة ،التخطيط ،ال ّتقومي) وجاءت الفروق ل�صالح
املجموعة التي در�ست من خالل منوذج درايفر (� ،)Driverإذ بلغت
قيمة ف ( )250.12 ،122.54 ،219.54على التوايل ملهارات
التفكري ما وراء املعرفة ،وهي قيم دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ،)α= .05كما �أظهرت النتائج وجود �أثر كبري وفق نتائج
حجم الأثر مربع �إيتا �إذ بلغ حجم الت�أثري ( .)39. ،70. ،56.لنموذج
درايفر ( )Driverيف وحدة الهند�سة والقيا�س على مهارات التفكري ما
وراء املعرفة (املراقبة ،التخطيط ،ال ّتقومي) ،وهو حجم ت�أثري كبري،
ويعزي الباحثان النتيجة �إىل �أن خطوات ومراحل منوذج درايفر
( )Driverيحتاج الطالب بها �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 درايفر وخطواته هي�أت الطالب على �أن
يفكر بطريقة �أو�سع و�أ�شمل للم�س�ألة؛ �إذ �أنه ينظر �إىل كل حيثيات
امل�س�ألة ،كما قد تعزى النتيجة �إىل �أن منوذج درايفر �أتاح للطالب
فر�ص التعاون والتحاور يف الدرو�س والأن�شطة العلمية وتت�ضمن
خربات منظمة ،هدفت �إىل اتاحة الفر�صة للطالب اىل �إحداث تغيري يف
�أ�سلوب التفكري ،مما �ساعد يف تنمية التخطيط والتنظيم للمعلومات،
و�إدراك كافة التفا�صيل ،كما �أتاحت مراحل �أمنوذج درايفر ()Driver
الطالب �إىل �إجناز املهمات وامل�شكالت الريا�ضية بعد �أن يتم تو�ضيح
املهمة له بالتحديد يف �سياق املوقف التعليمي الأمر الذي �أدى اىل
االهتمام بالتنظيم والتخطيط ومراقبة احللول ،كما �أن مراحل درايفر
والتعلم التعاوين املنظم واملبني على التوجيه من قبل املعلم والدعم
املبا�رش للطالب واملجموعات و�إجراء التغذية الراجعة �ساعد الطالب

على اهتمامهم بالتحقق والت�أكد من �صحة احلل ،كما �أن النموذج
يقدم الهند�سة ب�شكل منظم فينعك�س ذلك على تنظيم �أفكار الطالب
واتقان املعلومة وتنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة� ،إ�ضافة
�إىل �أن �إظهار الأفكار يتيح للمعلم الك�شف عن الأفكار يف عقول
الطالب �سواء اخلاطئة �أم ال�صحيحة وهذا ي�ساعد املعلم على دفعهم
على املراقبة لأفكارهم وترتيبها ب�شكل �أدق و�صحيح والتحقق من
�صحتها ،كما �أن مرحلة تطبيق الأفكار دفعت الطالب عن البحث عن
ما هو غام�ض ولي�س �سهل الو�صول �إليه.
واتفقت الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة كل من الدبابنة
( ،)2015ح�سن و�صاحلة وبركات ( ،)2019ح�سن (،)2019
�شي وباي وون و�شون ويويل (Che,Pai,Wen,Chun,Mei,Yu-Li .
 ،)2010والغمري (.)2014
الفرضية الثانية
وتن�ص :ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية وال�ضابطة
على اختبار التح�صيل يف الهند�سة لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
ُتعزى ملتغري �أمنوذج التدري�س (درايفر ،املعتادة).
للتحقق من الفر�ضية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لأداء طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي على
القيا�سني القبلي والبعدي الختبار التح�صيل يف الهند�سة والقيا�س
تعزى لطريقة التدري�س (درايفر ،اعتيادية) ،واجلدول ( )4يبني
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي على القيا�سني القبلي والبعدي الختبار التح�صيل
يف الهند�سة والقيا�س وفق ًا ملتغري (طريقة التدري�س).

الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف السابع األساسي على القياسين القبلي والبعدي الختبار التحصيل في الهندسة والقياس وفقاً لمتغير (طريقة التدريس).

القيا�س البعدي لالختبار التح�صيلي

القيا�س القبلي لالختبار التح�صيلي
الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سطات
املعدلة

3.41

12.98

3.45

12.96

2.29

17.90

2.44

17.91

املجموعة

العدد

�ضابطة

25

10.08

جتريبية

25

10.98

يالحظ من اجلدول ( )4وجود فرق ظاهري بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي على القيا�س البعدي
الختبار التح�صيل يف الهند�سة والقيا�س ناجت عن اختالف (طريقة
التدري�س)؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية ،و�أجري حتليل

التباين امل�صاحب ( )ANCOVAلأداء طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
على القيا�س البعدي الختبار التح�صيل يف الهند�سة يعود ملتغري
(طريقة التدري�س) بعد حتييد �أثر �أداء الطلبة على القيا�س القبلي
لالختبار التح�صيلي ،كما هو مبني يف اجلدول (.)5

الجدول ()5
تحليل التباين المصاحب ألداء طلبة الصف السابع األساسي على القياس القبلي الختبار التحصيل في الهندسة في فلسطين وفقاً لمتغير (طريقة التدريس) بعد تحييد أثر أداء الطلبة على القياس
القبلي لالختبار التحصيلي.

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

و�سط جمموع
املربعات

ف

الداللة:
الإح�صائية

حجم الأثر

القيا�س القبلي لالختبار التح�صيلي

.34

1

.34

.04

.85

.05%

املجموعة

483.7

1

483.7

53.73

.00

40.79%
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م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

و�سط جمموع
املربعات

اخلط�أ

702.24

47

9

الكلي

1194.17

49

ف

الداللة:
الإح�صائية

حجم الأثر

يت�ضح من اجلدول ( )5وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى املصادر واملراجع العربية:

الداللة ( )α≥ .05بني املتو�سطني احل�سابيني لأداء طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي على القيا�س القبلي الختبار التح�صيل يف الهند�سة
والقيا�س يعزى ملتغري (طريقة التدري�س)؛ ول�صالح املجموعة
التجريبية التي در�ست الهند�سة بنموذج درايفر.

وتعزي الدرا�سة النتيجة �أن منوذج درايفر يتيح فر�ص ًا
تعليمية منا�سبة لأع�ضاء هذه املجموعة في�صبح الطالب قادراً
على التخطيط للحل ب�شكل �صحيح ،من حيث :حتديد �أهداف ال�س�ؤال،
وو�ضع ا�سرتاتيجية منا�سبة للحل ،وتقدير الوقت املنا�سب لذلك؛ ما
الريا�ضيات،
يعزز ثقة الطالب بنف�سه ،وبالتايل يبتعد عن اخلوف من ّ
فيزداد ال ّتح�صيل وال ّثقة باحلل والأداء وهذا من �ش�أنه � ْأن يزيد من
تنمية مهارات ال ّتفكر ما وراء املعرفة واتفقت الدرا�سة احلالية مع
نتائج الدرا�سات ال�سعدي ( ،)2014كيرت ( ،)Keter, 2015الزهراين
(.)2018

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحثان مبا يلي:
 تبني منوذج درايفر ( )Driverيف تنمية التح�صيل ملا لها
�أثر يف تعلم الريا�ضيات وحت�سني التفكري.
 االهتمام بتنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة ملا لها
من �أهمية يف تنظيم العمليات العقلية لدى الطالب ب�شكل يو�صله �إىل
الفهم ال�صحيح للريا�ضيات.
 �رضورة ت�ضمني كتاب الريا�ضيات ملهارات التفكري ما
وراء املعرفة ملا لها �أهمية يف تنظيم املعرفة وتطبيقها.
 �إعداد مناهج الريا�ضيات يف �ضوء اال�سرتاتيجيات
التدري�س البنائية كنموذج درايفر (.)Driver
 �إجراء املزيد من البحوث العلمية التي تتناول منوذج
درايفر يف مو�ضوعات ريا�ضية خمتلفة.
 �إجراء املزيد من البحوث العلمية التي تتناول منوذج
درايفر مع متغريات تابعة �أخرى.
الشكر والتقدير
يتقدم الباحثان اىل �إدارة جامعة فل�سطني التقنية –خ�ضوري
ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير على كل �أ�شكال الدعم الذي تقدمه
اجلامعة وعلى كل امل�ستويات املادية واملعنوية �إميانا منها ب�أهمية
البحث العلمي يف تطوير الفرد واجلماعة واملجتمع الفل�سطيني
والعامل ب�أ�رسه.

 �أبو جادو� ،صالح ونوفل ،حممد بكر .)2017( .تعليم التفكري النظرية
والتطبيق ،ط ،6دار امل�سرية للن�رش والتوزيع ،الأردن.
 �أحمد� ،شيماء� .)2018( .أثر ا�ستخدام منوذج درايفر يف تدري�س العلوم
لتنمية اال�ستق�صاء العلمي والدافعية لالجناز لدى طلبة املرحلة االعدادية،
املجلة امل�رصية للرتبية العلمية.211 - 161 ،)3(21 ،
 �أبو ريا�ش ،ح�سني و�رشيف� ،سليم وال�صايف ،عبد احلكيم� .)2014( .أ�صول
�إ�سرتاتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق .ط ،2دار الثقافة :الأردن.
 �أبو غزال ،معاوية .)2014( .نظريات النمو وتطبيقاتها الرتبوية ،ط،2
دار امل�سرية ،االردن.
 جوامري ،علي� .)2014( .أثر �أمنوذج درايفر يف �إكت�ساب مفاهيم قانون
�أ�صول املحاكمات اجلزائية وتنمية التفكري الإبداعي عند طلبة كلية
القانون .جملة الأ�ستاذ.183 - 155 , )208( )2( ،
 حمدي ،خالد وحميد� ،سلمى� .)2009( .أثر ا�ستخدام �إمنوذجي �سكمان
الإ�ستق�صائي ودرايفر يف حت�صيل طالب ال�صف الرابع العام يف مادة
التاريخ ،جملة ديايل.58 - 1،)38( ،
 الدبابنة ،نادر والكخن� ،أمني و�أبولوم ،خالد� .)2015( .أثر امنوذجي
مكارثي ( )4MATودرايفر يف حت�سني املفاهيم الريا�ضية ومهارات
التفكري االبداعي لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن� ،أطروحة
دكتوراة ،جامعة العلوم اال�سالمية العاملية ،الأردن.
 الزهراين ،نورة .)2018( .فاعلية منوذج درايفر يف تدري�س الكيمياء على
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي مبدينة مكة
املكرمة ،جملة البحث العلمي يف الرتبية ،جامعة عني �شم�س -كلية البنات
للآداب والعلوم والرتبية.269 - 227 ،)4(19 ،
 ال�سعدي ،يا�سمني .)2014( .فاعلية امنوذج درايفر يف حت�صيل تالميذ
ال�صف اخلام�س الإبتدائي يف مادة العلوم وحتقيق ذواتهم ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة وا�سط ،العراق.
 اللولو ،فتحية� .)2014( .أثر توظيف منوذج درايفر يف تعديل الت�صورات
اخلاطئة للمفاهيم العلمية لدى طالب ال�صف العا�رش اال�سا�سي ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة اال�سالمية ،غزة.
 امل�شيخي ،غالب (� .)2014أ�سا�سيات علم النف�س ،ط ،3دار امل�سرية ،الأردن.
 الها�شم ،عبد اهلل� .)2014( .أثر التدري�س بنموذج اال�ستق�صاء يف تنمية
التفكري العلمي واالجتاهات االيجابية نحو الق�ضايا البيئية لدى طلبة
املرحلة الثانوية بدولة الكويت ،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،البحرين،
.554 - 521 ،)2(15
 عبيد ،وليام وعفانة ،عزو .)2003( .التفكري واملنهاج الدرا�سي ،ط،1
مكتبة الفالح ،الأردن.
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