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  لدى الطالبات المعلمات بكلیة االقتصاد المنزلى
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  م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
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  فصل الخامسال
  

  ملخــص البحـــث
  

  :مقدمــــــة 
إن التوسع المطرد فى المعرفة جعل التفكير ضرورة فى حياة اإلنسان، إذ عليه أن يفكر فى الكم من المعلومات 

  .ًالتى يحصل عليها ليختار منها ما يراه مناسبا للمواقف التى يفكر فيها
نسانى بكل محتواه، فهو يخاطب العقل الوازع والعقل وفريضة التفكير فى القرآن الكريم تشمل العقل اإل

  .المدرك والعقل الحكيم الرشيد، ولم يذكر العقل إال فى مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه
  

ًولتحقيق ذلك البد أن يدرك اإلنسان جيدا أن الهدف من التفكير هو السيطرة على مجموعة من أدوات 
ى تساعده على فهم أبعاد عملية التفكير ذاتها، أى التفكير فى التفكير لتحقيق عمليات ما وراء اإلدراك الت

  .المعرفة
  

وقد تزايد االهتمام بهذا النوع من التفكير، وتوصلت العديد من الدراسات السابقة إلى أهميته، وأهمية تعلم 
تفكير األخرى مثل التفكير الناقد واتخاذ القرار التفكير فى التفكير لتحقيق أهداف متعددة كتنمية بعض أنواع ال

وحل المشكالت، أو تنمية التحصيل الدراسى، أو الفاعلية الذاتية للمتعلم، واستخدمت استراتجيات ما وراء 
  .المعرفة وأثبتت كفاءتها فى تنمية هذه المتغيرات وغيرها

  
لتفكير والسيطرة على عمليات تفكيره، فإن هذا وإذا كان هدف التربية هو الرقى بالمتعلم، وتنمية قدرته على ا

الهدف لن يتحقق إال فى وجود معلم يدرك أهمية ذلك الهدف ويسعى لتحقيقه، لذلك كان إلعداد المعلم 
وإكسابه مهارات التفكير المختلفة ومهارات التفكير ما وراء المعرفى أهمية خاصة، فهو محور العملية التعليمية 

يها، فهو قدوة لطالبه والبد أن تكون تلك القدوة تسير فى نفس مسار الهدف الرئيس والركيزة األساسية ف
للتربية وهو تعليم التفكير للحصول على طالب مفكرين ناقدين قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة فى وقتها 

  ٠المناسب
  

اقد واتخاذ القرار لدى الطالبات وقد هدف البحث الحالى إلى تنمية بعض مهارات األداء التدريسى والتفكير الن
  : وقد تم تحديد مشكلة البحث فى السؤال الرئيس التالى -جامعة األزهر-المعلمات بكلية االقتصاد المنزلى

 ما فعالية برنامج مقترح قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية مهارات األداء التدريسى والتفكير -
  الطالبات المعلمات بكلية االقتصاد المنزلى؟الناقد واتخاذ القرار لدى 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية 
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 ما فعالية البرنامج المقترح القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية مهارات األداء التدريسى -١س
  لدى الطالبات المعلمات؟

ات ما وراء المعرفة فى تنمية مهارات التفكير الناقد  ما فعالية البرنامج المقترح القائم على استراتيجي-٢س
  لدى الطالبات المعلمات؟

 ما فعالية البرنامج المقترح القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى -٣س
  الطالبات المعلمات؟

  خاذ القرار لدى الطالبات المعلمات؟ ما العالقة بين مهارات األداء التدريسى والتفكير الناقد وات-٤س
   ما العالقة بين مهارات التفكير الناقد ومهارات اتخاذ القرار لدى الطالبات المعلمات؟-٥س

  :أهميـــة البحـــث  
لدى الطالبات المعلمات باستخدام استراتيجيات ) اتخاذ القرار-الناقد(تقديم برنامج لتنمية مهارات التفكير. ٢

  .ة، يمكن االستفادة منه فى بناء برامج مماثلة للمتعلمين بمراحل التعليم المختلفةما وراء المعرف
يأتى البرنامج كمحاولة للتغلب على القصور فى استراتيجيات التدريس الشائعة والتى ال تهتم بتعليم المتعلم . ٣

  .كيف يفكر وكيف يكون على وعى دائم بعمليات تفكيره
ف عن أهمية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية األداء التدريسى قد يسهم البرنامج فى الكش. ٤

  ٠للمتعلم
قد يفتح المجال أمام دراسات أخرى فى مواد متعددة لتنمية التفكير الناقد واتخاذ القرار باستخدام . ٥

  .استراتيجيات ما وراء المعرفة
  :فـــروض البحــــث  

توسطى درجات الطالبات المعلمات فى التطبيقيين القبلى والبعدى لبطاقة ًيوجد فرق دال إحصائيا بين م. ١
  .مالحظة األداء التدريسى ككل وفى كل من محاورها لصالح التطبيق البعدى

ًيوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات الطالبات المعلمات فى التطبيقيين القبلى والبعدى الختبار . ٢
  .اختبار من اختباراته الفرعية لصالح التطبيق البعدىالتفكير الناقد ككل وفى كل 

ًيوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات الطالبات المعلمات فى التطبيقيين القبلى والبعدى لمقياس . ٣
  ٠اتخاذ القرار ككل وفى كل بعد من أبعاده لصالح التطبيق البعدى

ات األداء التدريسى البعدى للطالبات المعلمات ًتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متوسط درج. ٤
  ٠ومتوسط درجاتهن على اختبار التفكير الناقد البعدى

ًتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متوسط درجات األداء التدريسى البعدى للطالبات المعلمات . ٥
  ٠ومتوسط درجاتهن على مقياس اتخاذ القرار البعدى

ًتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات المعلمات على اختبار التفكير الناقد . ٦
   ٠البعدى ومتوسط درجاتهن على مقياس اتخاذ القرار البعدى

  
  :إجــراءات البحـــث  
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  :العينـــة 
لية االقتصاد المنزلى بلغ تم اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة، وهن طالبات الفرقة الثالثة التربوية بك

  .طالبة) ٣٦(عددها
  

  :مواد المعالجة 
برنامج مقترح باستخدام استراتجيات ما وراء المعرفة فى محتوى مادة التدريس المصغر المقررة على طالبات 

  :الفرقة الثالثة الشعبة التربوية بكلية االقتصاد المنزلى، وتضمن المكونات اآلتية 
  .رنامجاألهداف العامة للب. ١
  .محتوى البرنامج. ٢
  .الوسائل التعليمية. ٣
  ٠األنشطة التعليمية.٤
  ٠أساليب التقويـم. ٥
  
  :تمثلت أدوات البحث فيما يلى :  أدوات البحث -
  ).إعداد الباحثة( بطاقة مالحظة األداء التدريسى للطالبة المعلمة-١
  )١٩٧٦بدالحميد، يحيى هندام ترجمة جابر ع  (    التفكير الناقد لواطسون وجليسر اختبار-٢
  )إعداد الباحثة  (     مقياس اتخاذ القرار -٣
  

  :متغيـرات البحـث 
  ٠البرنامج المقترح باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة: المتغيرات المستقلة . ١
  : المتغيرات التابعة . ٢
  .األداء التدريسى. ٣
  .التفكير الناقد. ٤
  .اتخاذ القرار. ٥

  :لبحـــث خطــوات ا
  :لإلجابة عن أسئلة البحث تم اتباع الخطوات اآلتية 

دراسة البحوث والدراسات السابقة المتصلة بمتغيرات البحث لتحديد ما انتهت إليه هذه الدراسات من . ١
  .نتائج

ت ما إعداد البرنامج المقترح لتدريب الطالبات المعلمات على مهارات ما وراء المعرفة باستخدام استراتجيا. ٢
  ).التساؤل الذاتى، والنمذجة(وراء المعرفة 

إعداد قائمة بمهارات األداء التدريسى الالزمة للطالبات المعلمات وعرضها على الخبراء والمحكمين . ٣
  .لتحديد المهارات التى يجب أن تتمكن منها الطالبة المعلمة بكلية االقتصاد المنزلى
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داء التدريسى لدى الطالبات المعلمات وعرضها على المحكمين إعداد بطاقة مالحظة لقياس مهارات األ. ٤
  .ًللتأكد من صالحيتها ثم ضبطها إحصائيا

  .ًإعداد مقياس اتخاذ القرار وعرضه على المحكمين للتأكد من صالحيته ثم ضبطه إحصائيا. ٥
  ٠اختيار عينة البحث من طالبات الفرقة الثالثة بكلية االقتصاد المنزلى. ٦
بطاقة المالحظة على الطالبات المعلمات أثناء التدريس بالتربية العملية، اختبار (أدوات البحث تطبيق . ٧

  ٠ًقبليا) التفكير الناقد، مقياس اتخاذ القرار
  ٠تطبيق البرنامج المقترح على عينة البحث. ٨
ًبعديا على عينة ) بطاقة المالحظة، اختبار التفكير الناقد، مقياس اتخاذ القرار(تطبيق أدوات البحث . ٩

  ٠البحث
  .ًتبويب البيانات ومعالجة النتائج إحصائيا وتفسيرها. ١٠
  .تقديم التوصيات والمقترحات. ١١

  :األساليب اإلحصائية 
  :تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية 

طبيق أو لحساب معامالت االرتباط المختلفة عند حساب الثبات، وعند إعادة الت) بيرسون(معامل ارتباط . ٥
التجزئة النصفية او الصدق المرتبط بالمحك كما فى اختبار التفكير الناقد لواطسون وجليسر، واختيار التفكير 

  ٠ًالناقد إلبراهيم وجيه، وتم استخدامه أيضا عند اختبار الفروض الخاصة بالعالقة بين المتغيرات التابعة للبحث
  .فراد العينة قبل وبعد تطبيق البرنامج للكشف عن داللة الفروق بين أT.Testاختبار. ٦
لحساب قوة التأثير أو مستوى فعالية البرنامج المقترح فى كل متغير من المتغيرات التابعة ( )  معادلة . ٧
  ).األداء التدريسى، التفكير الناقد، اتخاذ القرار(

  
  :نتائــج البحـــث  

  :توصل البحث الحالى إلى النتائج اآلتية 
بين متوسطى درجات الطالبات المعلمات فى التطبيقين ) ٠.٠١(ً دال إحصائيا عند مستوى يوجد فرق. ١

  .القبلى والبعدى لبطاقة مالحظة األداء التدريسى ككل وفى كل محور من محاورها لصالح التطبيق البعدى
طبيقين بين متوسطى درجات الطالبات المعلمات فى الت) ٠.٠١(ًيوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى . ٢

  .القبلى والبعدى الختبار التفكير الناقد ككل وفى كل مجال من مجاالته لصالح التطبيق البعدى
بين متوسطى درجات الطالبات المعلمات فى التطبيقين ) ٠.٠١(ًيوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى . ٣

  .ق البعدىالقبلى والبعدى لمقياس اتخاذ القرار ككل وفى كل بعد من أبعاده لصالح التطبي
ًحقق البرنامج المقترح باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة مستوى مناسبا من الفعالية فى تنمية مهارات . ٤

  .األداء التدريسى
ًحقق البرنامج المقترح باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة مستوى مناسبا من الفعالية فى تنمية مهارات . ٥

  التفكير الناقد

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ًلبرنامج المقترح باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة مستوى مناسبا من الفعالية فى تنمية مهارات حقق ا. ٦
  .اتخاذ القرار

ًال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متوسط درجات األداء التدريسى البعدى للطالبات المعلمات . ٧
   ٠ومتوسط درجاتهن على اختبار التفكير الناقد البعدى

ًال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متوسط درجات األداء التدريسى البعدى للطالبات المعلمات . ٨
  ٠ومتوسط درجاتهن على مقياس اتخاذ القرار البعدى

ًتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات المعلمات على اختبار التفكير الناقد . ٩
  ٠جاتهن على مقياس اتخاذ القرار البعدىالبعدى ومتوسط در
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