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Abstract
The purpose of the current study was to investigate the impact of the
metacognition strategies (MS) based on learning modules on ninth
gradestudents' science achievement in Oman for the academic year
2016/2017. A quasi-experimental design was used with two experimental
groups and one control group. The first experimental group (n= 30) was
taught via learning modules in paper form, while the second experimental
(n=34) was taught in computerized form. The control group (n=33) was
taught using a traditional method. An achievement test comprising (40) items
was used. Validity and reliability of it were established. The results showed
that there were statistically significant differences between the means of the
students in the three groups on the post- students’ science achievement, in
favor of the second experimental group. In addition, it was found that there
was a statistically significant difference in the means of the post students'
science achievement due to the method of teaching the modules (paper/
computerized) and science achievement levels (higher/ lower) in the favor of
computerized modules and the higher achievement level. A number of
recommendations were made in the light of these findings.
Keywords: Metacognitive Strategies; Learning Modules, Ninth Grade Student's;
Science Achievement; Sultanate of Oman.
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مستخلص البحث:
نتتتمنة في موتيويت تعليمية على
هدف هذا البحث معرفة أثر استتتتراتيجيات ما وراء المعرفة ال مم ي
تحصتتتيل العلوم لدا بالبات الصتتتس التاستتتب اطستتتاستتتي بستتتلطنة عمانش تم توظيس المنه تتتب
التجريبي بواقب مجموعتين تجريبيتين اطولى ( 03بتتالبتتةا ،والةتتا يتتة ( 03بتتالبتتةا ،ومجموعتتة
ضابطة ( 00بالبةا في الصس التاسب بمدرستين في محافظة الداخلية؛ حيث ترست المجموعتان
التجريبيتان من خالل ثما ية موتيويت تعليمية قائمة على استتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة ،ف ا ت
بصتتورة ورقية للمجموعة اطولى ،وبصتتورة محوستتبة للمجموعة الةا ية ،بينما ترستتت المجموعة
النتتابطة بالطري ة ايعتياتية ،وتم جمب بيا ات هذه الدراستتة من خالل اختبار تحصتتيلي في العلوم
م ون من  33سؤاي ،واستخرجتدييت الصدقوالةباتل ش أظهرت النتائ وجوت فروق تالة إحصائيا
بين متوسطات المجموعات الةالث في تحصيل العلوم البعدي ،لصالح المجموعة التجريبية الةا ية،
ووجوت فرق تال إحصائيا بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين في تحصيل العلوم البعدي يمعىا
لطري ة تدريس الموتيويت التعليمية (ورقية /محوستتتتتتبةا لصتتتتتتالح الطري ة المحوستتتتتتبة ،ويمعىا
للمستتتوا التحصتتيلي (عالي /منخلصا لصتتالح المستتتوا التحصتتيلي المرتلبش كما أظهرت النتائ
عدم وجوت فرق تال إحصتتتتتتتائ يا لدا المجموعتين التجريبيتين في التحصتتتتتتيل البعدي تعىا إلى
التلاعل بين بري ة تدريس الموتيويت التعليمية والمستوا التحصيليش وفي ضوء النتائ الساب ة
خلص الباحةان إلى مجموعة من التوصيات والم ترحاتش
ال لمات الملتاحية:استراتيجيات ما وراء المعرفة؛ موتيويت تعليمية؛ التحصيل في العلوم؛ بالبات الصس
التاسب؛ سلطنة عمانش
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مقدمة
تتتتتتهد التعليم في ستتتتتتلطنة عمان لة وعية في مجال توظيس الت نولوجيا في اللصتتتتتتول
الدراسية ،ف د اولت وزارة التربية والتعليم أهمية بالغة في توفير بيئة ت نولوجية تعليمية تساعد المعلم
على توظيس ت نولوجيا التعليم عند تدريستتتي موضتتتوعات م رر المنه المدرستتتي ،ووفرت ل الدعم
الماتي واللني في ستتتتبيل تح يه هذه الغاية (وزارة التربية والتعليم6302 ،ا ،وهذا التوج إ ما يع س
اطهمية البالغة في ضتتتتتترورة الستتتتتتعي حو توظيس البرمجيات التعليمية لتستتتتتتهيل تعلم الطلبة في
الم ررات الدراستتتتتية ،وتوفير بيئة تعليمية جاهبة لهم تستتتتتاعدهم في التغلو على الصتتتتتعوبات التي قد
نتتتتمن بها ،وت ريو الملاهيم المجرتة منها إلى المحستتتتوستتتتة،
تواجههم في فهم المحتوا المعرفي ال مم ي
وربط متتا يتعلمو ت من خاللهتتا بحيتتاتهم ،وإ تتتتتتراكهم في عمليتتة التعلم من خالل متتا تتمتب ب ت هتتذه
البرمجيات من تستتتتتهيل تلاعلهم مب محتوا الماتة من خالل الوستتتتتائط التعليمية ا ل ترو ية من مةل:
الليديوهات ،واللال تتتتتات التعليمية ،ووصتتتتتالت المحاكاة الحاستتتتتوبية ،و يرها (مغراوي والربيعي،
6333اش
كما يم ن زياتة فاعلية هذا التعلم –كما يشير تتار وآخرون -من خالل إتاحة اللرصة لهؤيء
الطلبة للتل ير في بري ة تعلمهم من خالل ممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة أثناء توظيلهم لهذه
البرمجيات) ،(Tatar, Akpınar&Feyziog˘lu, 2013وهلك عن بريه ممارسة التخطيط لعملية
تعلمهم ،ومراقبة أتائهم عند تنليذ اط شتتتطة التعليمية أثناء التعلم ،وت ييمهم لهذا اطتاء ،مما يمنمي لديهم
ال درة على التل ير في تل يرهم أثناء التعلم ،والم درة على فهم بري ة تعلمهم ،والتح م بها ،والتغلو
على الصتتتتتتعوبات التي يم ن أن تواجههم في أثناء التعلم ،ويمعبر ملهوم ما وراء المعرفة عن التل ير
في التل ير ،حيث بين فالفل (Flavell, 1979ا أن ما وراء المعرفة يشتتتتتتير إلى المعرفة بالعمليات
المعرفية التي تتمةل في قدرة اللرت على التل ير في عمليات التل ير الخاصتتتة ب  ،وهو يتنتتتمن فئتين
ه ما :المعر فة بالمعر فة ،وتنظيم المعر فة ،ح يث تمعبر اطولى عن المعر فة المرتب طة بمتطل بات أتاء
المهمتتة التعليميتتة ،بينمتتا الةتتا يتتة تمعبر عن التل ير في هتتذا اطتاء من خالل استتتتتتتراتيجيتتات متتا وراء
المعرفتتتة ،وهي التخطيط ،والمراقبتتتة ،والت ييم)،(Pate & Miller, 2011; Zhang, 2014
تتنتتمن عمليات تح م عليا
وأوضتتحت تراستتة أحمد (6303اإلى أن استتتراتيجيات ما وراء المعرفة
ي
وظيلتها التخطيط والمراقبة والت ويم طتاء اللرت ،وهي مهارات تنليذية مهمتها توجي وإتارة مهارات
التل ير المختللةش
ويم ن مستتتتاعدة الطلبة على ممارستتتتة استتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في أثناء تعلمهم من
خالل توفير ماهج م نن ل يلية ال يام بذلك؛ والتي من تته ها مستتاعدتهم على ممارستتتها بشتت ل فاعل
في أثناء التعلم (Peters &Kitsantas, 2010; Peters-Burton, 2015اش وفي هذه الدراستتتتة تم
تصتتتتتميم الموتيويت التعليمية بحيث تممارس استتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة والمتمةلة في التخطيط،
والمراقبة ،والت ييم ،في أثناء التعلم بنموهج لةالث مراحل من التعلم ،هي :مرحلة التخطيط المدروس،
ومرحلتتتة اطتاء أو التنليتتتذ ،ومرحلتتتة التتتتهمتتتل التتتذاتي (Boer, Donker-Bergstra, Kostons,
;Korpershoek&Werf, 2012; Peters-Burton, 2015; Spruce &Bol, 2014
) ، Zimmerman, 2002ف تتتل مرحلتتتة تتنتتتتتتمن عمليتتتة فرعيتتتة يتم من خاللهتتتا ممتتتارستتتتتتتتتة
هذهايستتراتيجيات ،فعلى ستبيل المةال :في مرحلة التخطيط المدروس يتم توليد أهداف التعلم بطري ة
مرتبتتة جتتاز المهمتتة الت عليميتتة ،وفي مرحلتتة اطتاء يتم فحص ت تتدم ا جتتاز في اطتاء أثنتتاء ال يتتام
بالمهمة التعليمية منخالل المراقبة الذاتية ،وفي مرحلة التهمل الذاتي يتم م ار ة اطتاء المنتهيباطهداف
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توزع استتتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة على العمليات اللرعية بمراحل التعلم المنظم هاتيا في موتيويت هذه
الدراسة
مرحلة األداء
ب .استراتيجيات المراقبة:

مرحلة التخطيط المدروس
أ .استراتيجيات التخطيط:
جاز

 0ش وضب اطهداف :توليد ووضب أهداف مرتبة
المهمة التعليميش
6ش تخطيط ايستراتيجية :تخطيط خطوات تنليذ هذه
اطهدافش
0ش ال لاءة الذاتية :التل ير في كيلية ربط المعلومات الساب ة بالتعلم
الحالي ،وتصميم خطوات التجربة ،وجداول البيا ات ،وضبط
المتغيرات قبل التجريوش
 3ش توجي اطتاء لتح يه هذه اطهداف :تنليذ المهمة
التعليمية من خالل اتباع خطوات مدروسة والتل ير في
كيلية تنليذها بدقة لتح يه الهدف المنشوتش

0ش تركيى اي تباه أثناء ال يام بايست صاء :محاكاة عمل العلماء عن
بريه ممارسة عاتات الع ل من مةل :تقة تسجيل البيا ات،
وتنظيمها،واستنتاج أ ماب العالقات بين المتغيرات في جداول البيا ات من خالل
المالحظات الدقي ة ،والحرص على صيا ة ايستنتاجات والتعاميم من هذه
المالحظات ،والتهكد من قابلية التح ه
6ش المراقبة الذاتية :فحص ت دم ا جاز في اطتاء أثناء تنليذ خطوات
ايست صاءش
0ش التدريس الذاتي :ممارسة التعلم الذاتي باتباع الخطوات الوارتة
بايست صاء للهم جوا و ال وة والنعس في اطتاء من أجل إحداث
تعلم فعالش

مرحلة التأمل الذاتي
ج .استراتيجيات التقييم:
 . 1التقييم الذاتي :تأمل ذاتي يتم فيه تقييم صدق العمل العلمي ،من خالل اإلجابة عن األسئلة المصاحبة لعمل االستقصاء ،والتفكير
في منطقية الحل.
 . 2ردة الفعل الذاتية :مقارنة األداء المنتهي باألهداف الموضوعة ،ومعرفة كيفية التغلب على الصعوبات ،وأفضل استراتيجية
ُوظ فت لتحقيق هذه األهداف ،وكتابتها في المدونة الخاصة بالمناقشة الجماعية.
 .3قابلية التكييف :التفكير في كيفية توظيف ما تم تعلمه في التقويم الختامي.

وقد هكر ستتتتتا توس (Santoso, 2013ا إلى أن ممارستتتتتة الطلبة يستتتتتتراتيجيات ما وراء
المعرفة في أثناء التعلم يؤتي إلى رفب ال لاءة الذاتية لديهم في أتاء المهمة التعليمية مما يحستتتتتتن من
مستتتوا تحصتتيلهم في الم رر الدراستتي ،والطلبة يستتتطيعون أن يتعلموا تنظيم تعلمهم هاتيا من خالل
التوجي والنمذي جة ليصتتتتتتبحوا واعيين لما يعرفو وما ي يعرفو  ،والتي تييك ل يلية تعلمهم ،وإرجاع
جاحاتهم أو فشتتتتتتلهم في لعمليات تعلمهم بدي من إرجاعها لعوامل خارجية ي يم ن الستتتتتتيطرة عليها
(Zimmerman, 2002اش
ول د أ تتتتارت عدت من الدراستتتتات إلى تحستتتتن تحصتتتتيل الطلبة في العلوم َع و تراستتتتتهم
لموضتتوعاتها باستتتراتيجيات ما وراء المعرفة ،ف د توصتتلت تراستتة أحمد (6332اإلى فعالية خمستتة
موتيويت قائمة على استتتتتتتراتيجيات إتارة الذات لتعلم اطحياء لدا بال الصتتتتتتس اطول الةا وي
بجمهورية مصتتتتتتر العربية؛ حيث أظهرت النتائ وجوت أثر كبير لهذه الموتيويت على مو قدرات
التنظيم الذاتي لتعلم اطحياء لدا هؤيء الطال ؛ وبالتالي ارتلاع تحصتتتتتتيلهم الدراستتتتتتي فيها ،وبيينت
تائ تراستتتة المشتتتايخي (6332ا تلوق عينة من بلبة الصتتتس التاستتتب اطستتتاستتتي في التحصتتتيل بعد
تراستتتتهم لموضتتتوعات وحدة بال هرباء وتطبي اتها الت نيةب من خالل تورة التعلم فوق المعرفية على
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الموضتتوعة (Peters-Burton, 2015اش ويوضتتح ت ل (0ا توزع استتتراتيجيات ما وراء المعرفة
على العلميات اللرعية بالمراحل الةالث للتعلم المنظم هاتيا في الموتيويت التعليمية الخاصتتتتتتتة بهذه
الدراسةش
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أقرا هم الذين ترسوا بالطري ة ايعتياتية ،ف د ارتلعت عالماتهم في ايختبار التحصيلي البعدي؛ وهذا
يمةبت أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة على م درتهم في اكتسابهم الملاهيم العلمية وايحتلاظ بهاش
وخل صت ترا سة زوهار وبن تيلد (Zohar & Ben-David, 2009ا إلى تح سن وا ضح
في م درة الطال منخلنتتتي التحصتتتيل في العلوم على تعريس اطستتتئلة البحةية وصتتتيا ة فرضتتتيات
البحثَ ،ع و تراستهم وحدة است صاء بموضوعات اطحياء قائمة على استراتيجيات ما وراء المعرفة
في تعريس اطسئلة البحةية ،وصيا ة فرضيات في بر ام محوسو معد لهذا الغرض ،حيث ساعدتهم
هذه ايستتتتراتيجيات على فهم ال يلية التي يل رون بها عند تعلمهم لموضتتتوعات العلوم ،والتغلو على
الصتتتتتتعوبات التي قد تواجههم ،وتصتتتتتتويو اطخطاء التي قد ي عون فيها في أثناء تعلمها؛ مما زات من
ث تهم في م درتهم على تعلم مو ضوعات العلوم ،كما ا ستلات منها الطلبة مرتلعي التح صيل؛ حيث زات
تحصتتتيلهم في العلوم َع و تراستتتتهم لموضتتتوعات بهذه ايستتتتراتيجيات ،وتوصتتتل بو ي (Bonney,
) 2009إلى ارتلاع تحصتتيل الطال في العلوم َع و تراستتتهم لموضتتوعاتها باستتتراتيجيات ما رواء
المعرفة ،و مو مهارات ما وراء المعرفة لديهم بمرور الىمن ،حيث قام بجمب بيا ات وعية من خالل
المالحظة الصتتتتتتلية المنظمة ،وتحليل صتتتتتتحائس الطال التهملية ،و ماهج الت ييم ا ل ترو ية وقوائم
الشطو ،كما جمب بيا ات كمية من خالل استبيان الوعي بما وراء المعرفة ،وايختبار ال بلي /البعدي،
حيث زاتت م ن فعاليتهم في عملية تعلمهم ،وعملت على إحداث ت امل للمعرفة لديهم مب فروع العلوم
اطخراش
كما توصتتتلت تراستتتة زيدان (6303ا إلى ارتلاع ترجات ايختبار التحصتتتيلي البعدي لدا
بلبة الصس الرابب َع و تراستهم لموضوعات اطحياء بم رر العلوم باستراتيجيات ما وراء المعرفة
من خالل أستتتتتتلو النمذجة بين المعلم والطالو ،حيث أتاحت لهم محاكاة أتاء المعلم في مهارات ما
وراء المعرفة في أثناء تعلم هذه الموضتتتتتتوعات؛ مما زات من فاعليتهم في عملية التعلم ،واستتتتتتتيعا
المحتوا المعرفي للموضتتتوعات ،وتوصتتتلت تراستتتة ياستتتين (6306ا إلى ارتلاع تحصتتتيل بالبات
الصتتس اطول الةا وي في موضتتوعات اطحياء بعد تراستتتهن باستتتراتيجيات ما وراء المعرفة بطري ة
أعرف ،أريد أن أعرف ،عرفت  ،KWLوبطري ة خرائط الملاهيم؛ مما يدل على أ ها أحدثت تنظيم
لديهن في بري ة تعلمهن لهذه الموضتتتتتتوعات ،وزاتت من م درتهن على ايستتتتتتتيعا  ،واستتتتتتترجاع
المعلومات بعد هلك ،وكما توصل الروتلي (6303ا إلى ارتلاع تحصيل بلبة الصس التاسب اطساسي
في موضتتوعات وحدة ال هرباء وتطبي اتها الت نية َع و تراستتتهم لها باستتتراتيجيات ما وراء المعرفة
بتتاستتتتتتتختتدام جتتدول  ، KWLحيتتث متتت لتتديهم مهتتارات متتا وراء المعرفتتة في أثنتتاء تعلمهم لهتتذه
الموضوعات؛ مما ساعدهم على ايحتلاظ بالمحتوا المعرفي واسترجاع حين حاجتهم الي ش
كما أن توظيس الت نولوجيا عند تعلم العلوم يىيد من تحصتتتتتتيل الطلبة للملاهيم المجرتة في
موضتتتتوعات العلوم ،من خالل ما يوفره من بيئة تعلم توفر وستتتتائط تعليمية محوستتتتبة ت ر الملهوم
المجرت إلى المحستتتتتتوس ،وتنمية التعلم الذاتي ،وفرص الممارستتتتتتتة ،والتدريو ،والتغذية الراجعة
اللورية ،والتعىيى المبا ر ،مما يىيد من تافعية المتعلمين كل حسو قدرت واستعداته ،وبالتالي زياتة
تحصتتتتيلهم للملاهيم بالموضتتتتوعات التي يدرستتتتو ها (الستتتتعدي6300 ،؛الستتتتالمية6303 ،؛ شتتتتوان
وعبدالمنعم 6300 ،ا ،وهي تعمل على جعل المتعلم محور عملية التعلم ،وتةير اهتمامات حو التعلم،
وتشتتتتبب حاجات  ،وتيستتتتر بناء الملاهيم من خالل قدرتها على عرض الماتة العلمية بهستتتتاليو مشتتتتوقة
وجذابة ،وتىيد من ترجة ا تباه  ،وتركيىه ،وت لل الرتابة ،والملل من خالل قدرتها على توظيس
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ول د توصلت تراسة الهنداسي (6300ا إلى ارتلاع تحصيل العلوم ،و مو مهارات ما وراء
المعرفة لدا بال الصتس التاستب اطستاستي بعد تراستتهم باستتراتيجيات ما وراء المعرفة من خالل
الوسائط التعليمية المتعدتة ،حيث سهلت لهم تعلم هذه الموضوعات ،وت ريو الملاهيم ير المحسوسة
لديهم ،وتنظيم عملية تعلمهم؛ مما أكسبهم مهارات ما وراء المعرفة في أثناء تعلمهم لهذه الموضوعات
من خالل هذه الوستتائط التعليمية ،وتوصتتل تتار وآخرون (Tatar et al., 2013ا إلى فاعلية بر ام
تعليمي محوستتتتو مبني على محلىات ما وراء المعرفة في رفب تحصتتتتيل العلوم لدا بال الصتتتتس
الستتتتتابب ،فمن خالل التحليل النوعي جابات الطلبة في اطستتتتتئلة الملتوحة /المغل ة في البر ام قبل/
أثناء /بعد التعلم بجميب الموضوعات التي تم تعلمها من خالل هذا البر ام ل ل بالو توصلوا إلى أن
اط شتتتتتطة التعليمية التلاعلية ،والمحاكاة الحاستتتتتوبية ،والتجار المصتتتتتورة التي تنتتتتتمنها البر ام
المحوسو كان لها تور في تحسن أتائهم التحصيلي مب مرور الىمنش
وخلصتتتتتتت تراستتتتتتة جاكس (Jax, 2015ا إلى ارتلاع تحصتتتتتتيل الطال بم رر الليىياء
التمهيدي ،و قدرتهم على ت يييم تعلمهم َع و تراستتتتتتتهم من خالل محتوا معرفي محوستتتتتتتو للماتة
يتنتتتتمن أ شتتتتطة تعليمية مصتتتتممة بطري ة اطحداث المتناقنتتتتة بهستتتتلو حل المشتتتت الت،
التعليمية
ي
وممارسة الت ييم الذاتي لألتاء من خالل ماهج استجابات صحيحة م ننة ،وبيينت تراسة جوا ( Guo,
 2015ا فاعلية موتيويت تعليمية محوستتتتبة تلاعلية في اكستتتتا ملاهيم موضتتتتوعات م رر الدينامي ا
الجىيئية ،ومهارة حل المش الت لدا بلبة الهند سة بجامعة يوتا ،حيث تو صل في تراست من خالل
تحليل تائ ايختبار ال بلي /البعدي إلى مو الملاهيم لديهم ،واستتتتتتتلاتة الطلبة منها بمستتتتتتتوياتهم
التحصتتيلية (عالي /منخلصا كل حستتو قدرت في ممارستتة هذه ايستتتراتيجيات في أثناء التعلم ،كما
مت لديهم مهارات حل المش الت بموضوعات الدينامي ا الجىيئيةش
مشكلة الدراسة وأسئلتها
ت مشير ت ارير ايتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم (TIMSSا للعام 6300م
إلى أن تائ سلطنة عمان أظهرت م ستويات أتاء جدا متد يية للطلبة بحيث تعذر ت ييمهم ،وأن قلة من
الطلبة يصتتتلون إلى مستتتتويات هات معايير قياستتتية مت دمة أو عالمية ،في حين ي تبلة الغالبية ستتتوا
المعيار ال ياستتتتتتي اطت ى (منظمة اطمم المتحدة للتربية والعلم والة افة6303 ،ا ،ور م أن تائ هذه
الدراسة للعام 6302م أظهرت تحسن مستوا تحصيل العلوم لدا بلبة الصس الةامن بسلطنة عمان
إي أن ترتيبهم جاء في (62ا من بين (02ا تولة تتتتتاركت في هذه الدراستتتتتة ،وبمتوستتتتتط أتاء (322
طةا من متوستتط اطتاء العام ( 233طةا ،وكما أن متوستتط تحصتتيل العلوم لهؤيء الطلبة كان أقل
من متوسط أقرا هم في (62ا تولة ،ومتعاتل مب (2ا منها ،وأعلى من (2ا من هذه الدول ( Martin,
Mullis, Foy & Hooper, 2016ا ،وي يع س هذا الواقب ضتتعس تائ التعليم فحستتو ،بل أين تا
تحديا أكبر لنتتتتتتمان تركيى النظام على التعلم الجييد؛ والذي ي يتهتى إي من خالل جعل المتعلم يؤتي
تورا فاعال في أثناء تعلم لموضتتتتتتوعات العلوم في الموقس التعليمي ،فهو الوحيد ال اتر على إترا
اب ال وة والنتتتتتتعس في عمليات تعلم المعرفية من خالل إترا آلية حدوثها في بنيت المعرفية
بممارسة استراتيجيات تعلم تبصره حو تعلم أفنل في ماتة العلوم ،والتي تتمةل في استراتيجيات ما
وراء المعرفة التي يتم ممارستها من خالل موهج م نن لها لتمارس في مرحلة التخطيط طتاء المهمة
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التعليمية ،وأتائها ،وت ييم هذا اطتاء َع و اي تهاء منهاش ول د تعت تراسات محلية (الروتلي6303 ،؛
المشتتتتايخي6332 ،؛ الهنداستتتتي6300 ،ا ،وعربية (أحمد6332 ،؛ زيدان6303 ،؛ ياستتتتين6306 ،ا
وأجنبية ) (Bonny, 2009; Guo, 2015; Jax, 2015; Zohar & Ben-David, 2009إلى
أهمية توظيس مةل هذه ايستتتتتراتيجيات في أثناء تعلم الطلبة بلصتتتتول العلوم لتح يه أهداف تنشتتتتدها
الة افة العلمية في عصتتتتتر متجدت المعرفة ،وتملىم إكستتتتتاب المهارات العلمية الالزمة لمستتتتتاعدت على
مواصتلة تعلم هذه العلوم ،وايمتهان بها مستت بال ،وكما أوصتت إلى عمل تراستات تبحث في أثر هذه
ايستتتتتتتراتيجيات على متغيرات تتعله بعملية تعلم الطلبة في ماتة العلومش ومما ستتتتتتبه جاءت الحاجة
لعمل هذه الدراسة ،والتي ستمجيو عن السؤال الرئيسي التالي:
نتتتتتتمنة في موتيويت تعليمية على تحصتتتتتتيل العلوم لدا
ما أثر استتتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة ال مم ي
بالبات الصس التاسب اطساسي؟
ويتلرع عن هذا السؤال أربعة أسئلة فرعية ،وهي كالتالي:
0ش هل يختلس تحصيل بالبات الصس التاسب في العلوم تبعيا لطري ة التدريس؟
6ش هل يوجد أثر يستراتيجيات ما وراء المعرفة على تحصيل بالبات الصس التاسب في العلوم؟
0ش هل يختلس تحصيل العلوم لدىالطالبات الالتي ترسن باستراتيجيات ما وراء المعرفة تبعيا لطري ة
تدريس الموتيويت التعليمية (ورقية /محوسبةا ،وللمستوا التحصيلي (عالي /منخلصا؟
3ش هليوجدأثرفي تحصيل العلوميمعىىإلىالتلاعلبين بري ة تدريس الموتيويت التعليمية (ورقية/
محوسبةا ،والمستوا التحصيلي (عالي /منخلصا؟
فرضيات الدراسة
0ش ي يوجد فرق تال إحصتتتتتتائيا عند مستتتتتتتوا تيلة (32 =ش3ا بين متوستتتتتتطات ترجات بالبات
المجموعة التجريبية اطولى (ترستتتتت باستتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت الورقيةا،
والمجموعة التجريبية الةا ية (ترست باستراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت المحوسبةا،
والمجموعة النابطة (ترست بالطري ة ايعتياتيةا في التحصيل بال ياس البعديش
6ش ي يوجد فرق تال إحصتتتتتتائيا عند مستتتتتتتوا تيلة (32 =ش3ا بين متوستتتتتتطي ترجات بالبات
المجموعتين التجريبيتين اطولى (التي ترستتتتتت باستتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت
الورقيةا ،والةا ية (ترستتتتتتت باستتتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت المحوستتتتتتبةا في
التحصتتتيل البعدي تبعيا للمستتتتوا التحصتتتيلي العام (عالي /منخلصا ،والتلاعل بينهما (المجموعة
والمستوا التحصيلياش
أهداف الدراسة
 -0تحليى ممارسة بالبات الصس التاسب اطساسي يستراتيجيات ما وراء المعرفة عند تعلمهن
لموضوعات العلوم بالوحدة التدريسية ال ممنيمنة في هذه الدراسةش
 -6ت صي أثر ممارسة بالبات الصس التاسب اطساسي يستراتيجيات ما وراء المعرفة من خالل
موتيويت تعليمية (ورقية /محوسبةا خاصة بهذه الدراسة على تحصيلهن في موضوعات العلومش
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أهمية الدراسة
تسعى إلى تلبية ايتجاهات الحديةة في تعلم العلوم ،والتي تحص على توظيس استراتيجيات التعلم
مدعومة باستراتيجيات ما وراء المعرفة في أثناء تعلم الطلبة في اللصول الدراسيةش
توجي عناية معلمي العلوم إلى أهمية ممارسة بلبتهم يستراتيجيات ما وراء المعرفة عند تعلمهم
لموضوعات الماتة لرفب تحصيلهم بالماتةش
توجي عناية معلمي العلوم إلى أهمية توظيس المحتوا ا ل ترو ي عند تعلم الطلبة لموضوعات
الماتة لرفب تحصيلهم بهاش
توفر موتيويت تعليمية م ننة ورقية /محوسبة ل يلية توظيس استراتيجيات ما وراء المعرفة في
تعلم موضوعات ال هرباء وتطبي اتها الت نية ب تا العلوم للصس التاسبش
متغيرات الدراسة
0ش المتغير المست ل ،ول ثالثة مستويات حيث تدرس بالبات المجموعة:
 التجريبية اطولى باستراتيجيات ما وراء المعرفة ممنيمنة في موتيويت تعليمية ورقيةش التجريبية الةا ية باستراتيجيات ما وراء المعرفة ممنيمنة في موتيويت تعليمية محوسبةش النابطة بالطري ة ايعتياتيةش6ش المتغير التابب ويتمةل في تحصيل العلومش
حدود الدراسة
 -0الحدوت الموضتتتوعية :اقتصتتترت الدراستتتة على:تراستتتة أثر استتتتراتيجيات ما وراء المعرفة وهي:
التخطيط ،والمراقبة ،والت ييم في تحصتتتتيل العلوم لدا بالبات الصتتتتس التاستتتتب بستتتتلطنة عمان،
وموضتتتتتتوعات الوحدة الةالةة بعنوان :ال هرباء وتطبي اتها الت نية ب تا العلوم للصتتتتتتس التاستتتتتتب
اطساسيش
 -6الحدوت الىمنية :تم تطبيه الدراستتة في منتصتتس اللصتتل الدراستتي الةا ي من العام الدراستتي 6302
6302/مش
 -0الحدوت الم ا ية :اقت صرت الدرا سة على عينة من صلوف ال صس التا سب من التعليم اط سا سي في
مدارس محافظة الداخليةش
مصطلحات الدراسة
 .1استراتيجيات ما وراء المعرفة :تعرف به ها بالعمليات الخاصة بتوجي اي تباه في أثناء التعلم،
وتخطيط وتنظيم عملية التعلم ،ومراقبة ومراجعة عملية التعلم ،وت ويم عملية التعلمب ( حات والنجار،
فتعرف به ها تنظيم معرفة الطالبات بموضوعات ال هرباء وتطبي اتها
 ،6330ص22اش أما إجرائيا
ي
الت نية من خالل ممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة ،وهي :التخطيط ،والمراقبة ،والت ييم في ثالث
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 -0ت صي أثر ممارسة بالبات الصس التاسب اطساسي يستراتيجيات ما وراء المعرفة من خالل
موتيويت تعليمية (ورقية /محوسبةا خاصة بهذه الدراسة على مستواهن التحصيلي (عالي/
منخلصاش
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مراحل ،هي :التخطيط المدروس وتنليذ اطتاء والتهمل الذاتي في أثناء ال يام بايست شافات الوارتة في
موتيويت هذه الدراسةش
 .2الموديول:عرف كل من الشربيني والطناوي (6332ا على أ  :بوحدة تعليمية تنظيمية قياسية
مصغرة ت ب ضمن مجموعة وحدات متتابعة ينمها بر ام تعليمي منظم ،مرتبت وهمندست؛ لتح يه
أهداف تعليمية محدتة ،وهو قائم على استراتيجية التعلم الذاتي حيث يسمح للمتعلم بالدراسة الذاتية وفه
قدرت وسرعت الخاصة ،ويتلاوت المدا الىمني للموتيول من تقائه قليلة إلى عدة ساعات أو عدة أيام
معرف إجرائيا بالوحدة
وهلك تبعا ل ل من بول و وعية وأهداف ومحتوا الموتيولب (ص26اشوي ي
التعليمية ايست صائية التي تدرس الطالبة فيها موضوع ال هرباء وتطبي ات الت نية من خالل ممارسة
استراتيجيات ما وراء المعرفة في ايست شافات الوارتة ب ؛ يكتسا المحتوا المعرفي ال ممنيمن بهذه
الموضوعات ،والتي تم ت نينها بما يتناسو مب منه العلوم بسلطنة عمان ،مب إضافة أ شطة تعليمية
مناسبةش
 .3برنامج الكورس الب ( )Course Lab 2.7المستخدم لعمل الموديوالت المحوسبة الخاصة بهذه
الدراسة :هو بر ام يسمح بعمل موتيويت محوسبة تساعد الطالبة على تعلم موضوعات العلوم من
خالل محتوا إل ترو ي يسمح بعرض الماتة العلمية بطري ة متسلسلة ومنظمة ،ويسمح بإتراج الوسائط
المتعدتة والصور والليديوهات وم ابب صوتية ومللات محوسبة مرف ة خارجيا بصية مختللة مةل:
النصوص والعروض والجداول ،ويسمح بال تابة لإلجابة عن اطسئلة الوارتة في الموتيويت ،وال تابة
على المل رات ا ل ترو ية وحلظها ،وب وصالت تعىيى فورية تسمح بالتهكد من صحة ا جاباتش
وإجرائيا ف د تم تحويل الموتيويت الورقية إلى محوسبة باستخدام هذا البر ام  ،وهلك بايستعا ة
بخبيرة مختصة في هذا البر ام بحيث يتم ممارسة ايست شافات بطري ة محوسبة ،قائمة على التعلم
الذاتي بما يسمح للمتعلم بتدريس لس تون عون ،وتون تدخل مبا ر من المعلم من خالل التعلم
المبرم (مغراوي والربيعي6333 ،ا ،وهذا التعلم قائم على البرمجة التلريعية حيث ي ينت ل الطالو
من ريحة إلى أخرا إي بعد إ جازه للمهمة التعليمية (بدير وعبد الرحيم6303 ،اش
 .4التحصيل الدراسي :ويعرف ظريا على أ بمجموعة المعارف ،والملاهيم ،والمصطلحات التي
ي تسبها المتعلم تيجة مروره بالخبرة من خالل عملية التعليمب (جرايدة وبني عبده ،6306 ،ص000ا،
ويمعرف إجرائيا في هذه الدراسة به كل ما ت تسب الطالبة من معلومات تيجة تراستها لمحتوا وحدة
ال هرباء وتطبي اتها الت نية ،وي اس بمستوا أتاء الطالبة م درا بالدرجات في ايختبار التحصيلي الذي
تم إعداته ط راض هذه الدراسةش
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
اعتمدت هذه الدراستتة على المنه تتب التجريبي بمجموعتين تجريبيتين ،وواحدة ضتتابطة،
حيتتث ترستتتتتتتت بتتالبتتات المجموعتتة التجريبيتتة اطولى موضتتتتتتوعتتات ال هربتتاء وتطبي تتاتهتتا الت نيتتة
باستتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت الورقية ،بينما ترستتتتها بالبات المجموعة التجريبية
الةا ية باستراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت المحوسبة ،أما بالبات المجموعة النابطة ف د
ترستتتتتتها بالطري ة ايعتياتية ،وتم تطبيه أتوات هذه الدراستتتتتة قبل المعالجة وبعدها ،كما يوضتتتتتح
تصميم الدراسة على النحو التالي:
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نوع المعالجة
استراتيجيات ما وراء المعرفة من خالل موتيويت ورقية
استراتيجيات ما وراء المعرفة من خالل موتيويت محوسبة
الطري ة ايعتياتية

التطبيق البعدي
اختبار تحصيلي

مجتمع الدراسة وعينتها
يتهلس مجتمب الدراسة من بالبات الصس التاسب بمدارس التعليم اطساسي بمحافظة الداخلية
في سلطنة عمان للعام الدراسي 6302-6302مش أما العينة المتاحة فهي من مدرستين بهذه المحافظةش
أدوات الدراسة
َ
أوي :إعدات موات هذه الدراسة كالتالي:
 .1عمل تحليل محتوى للوحدة التدريسية ،وتم حسا ثبات التحليل بمعاتلة كوبر حيث بلة (22ش3ا،
وهي قيمة عالية للةباتش
 .2إعداد دليل الدراسة :والذي تنمن:
 م دمة تو ضح أهداف الدليل ،ومعلومات عن ا ستراتيجيات ما وراء المعرفة التي تم توظيلها؛لتستتتتتهيل تعلم المجموعتين التجريبيتين في موضتتتتتوعات وحدة ال هرباء وتطبي اتها الت نية،
ومخطط سير التعلم في كل موتيول ،وتور معلم العلوم في الموقس التعليميش
 المخرجات التعليمية المعرفية والمهارية بموضوعات وحدة ال هرباء وتطبي اتها الت نيةش جدول يوضح توزيب موضوعات الوحدة التدريسية على الموتيويت التعليمية بهذه الدارسة،وزمن تغطية كل موتيولش
 ثمان موتيويت تعليمية ورقية لتدرس المجموعة اطولى من خاللها موضتتتتتتوعات الوحدةالتدريسية بهذه الدراسةش
0ش تح يم هذه الموتيويت من هوي الخبرة تربويا وأكاتيميا في مجال تدريس العلوم ،وتعديلها بناء
على مالحظاتهم وم ترحاتهم اللاعلةش
3ش تحويلها لموتيويت محوستتبة من خالل ايستتتعا ة بخبيرة في بر ام  Course Lab 2.7لتدرس
من خاللها المجموعة التجريبية الةا يةش
 2ش تح يم هذه الموتيويت من قبل مختصتتتتتتين في قستتتتتتم ت نولوجيا التعليم والتعلم ،وتعديلها بناء على
مالحظاتهم وم ترحاتهم اللاعلةش
2ش تطبيه موتيول واحد و رقي /محوستتتتتو على بالبات صتتتتتس تاستتتتتب خارج عينة الدراستتتتتة؛ وهلك
للوقوف على إم ا ية التطبيه اللعلي لها ،والتغلو على أي مش لة قد ترت في التطبيه اللعليش
2ش تعديل المالحظات والم ترحات التي ظهرت من خالل التطبيه التجريبيش
2ش تهيئة المعلمات لتطبيه الدراسةش
ثانيا-االختبار التحصيلي :وهو اختبار تحصيلي في موضوعات وحدة ال هرباء وتطبي اتها الت نية
ب تا العلوم للصس التاسب ،حيث مر بالمراحل التالية:
0شإعداد جدول مواصفات االختبار ،والذي يظهر بجدول (0ا التالي:
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جدول (0ا

مواصلات ايختبار التحصيلي لهذه الدراسة
الموضوعات

عدت
الصلحات

الوزن
النسبي
للموضوع

ال هرباء الساكنة
ال هرباء المتحركة
تحويت الطاقة وتطبي اتها
ال هرومغنابيسية
المجموع

2
02
2
2
02

%00
%32
%02
%60
%033

ترجة مستويات التعلم في كل
موضوع
استديل
تطبيه
معرفة
%63
%23
%03
0
6
6
3
03
2
0
0
6
0
2
0
2
63
00

عدت
اطسئلة

مجموع
الدرجات

2
63
2
2
33

2
63
2
2
33

 .2صيييييافة مفردات االختبار :أمعدت ملرتات ايختبار بناء على جدول المواصتتتتلات الستتتتابه ،حيث
ت يون ايختبار من ( 33ا ملرتة من وع ايختيار من متعدت ،موزعة على الموضتتتتتتوعات الخاصتتتتتتة
بالوحدة التدريستتتية بهذه الدراستتتة تبعا للوزن النستتتبي للموضتتتوعات ،وترجة مستتتتويات التعلم في كل
موضتتتوع ،وخصتتتصتتتت ترجة واحدة ل ل ملرتة يتم ا جابة عنها بشتتت ل صتتتحيح ،وصتتتلر إها تمت
ا جابة عنها بش ل خابئش
 .3تحديد صدق االختبار :للتهكد من صدق ايختبار تم عرض في صورت اطولية على مجموعة من
المح مين من هوي ايختصاص من تاخل الجامعة وخارجهاش
 .4تحديد ثبات االختبار  :تم تطبي على تتتعبة من بالبات الصتتتس التاستتتب من خارج عينة الدراستتتة
لحستتا معامل الةبات ل بطري ة إعاتة التطبيه ،وتم استتتخدام معامل ارتباب بيرستتون لحستتا الةبات
بين التطبي ين ،حيث بلغت قيمت (23ش3ا ،وهو ما يمعد م بوي لغرض هذه الدراسةش
 .5حسييياب مط تطبيق االختبار :لحستتتا زمن تطبيه ايختبار ،تم تستتتجيل زمن أول خمس بالبات
ا تهيين من حل ايمتحان ،وزمن آخر خمس بالبات ا تهين من حل  ،وهلك في التطبيه ال بلي ،ثم تم
حسا متوسط هذه اطزمنة ،وقد تبين أن الىمن الالزم لإلجابة عن ملرتات ايختبار هو (23ا تقي ةش
ثالثا-التحصيل العام بمادة العلوم :يمةل في هذه الدراسة الدرجة ال لية بماتة العلوم في هاية اللصل
الدراسي اطول للعام الدراسي 6302/6302م ،والتي حصلت عليها الطالبة في المجموعة التجريبية
سواء اطولى أو الةا ية بهذه الدراسة ،وقد تم الحصول عليها من بيا ات كشوفات الدرجات المعتمدة في
البوابة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ،ومن خالل متوسط ترجات كل مجموعة تجريبية تم
ت سيم بالباتها إلى مستوا تحصيل عالي أو منخلصش
تكافؤ مجموعات الدراسة:
لحستتتتا ت افؤ المجموعات الةالث في ال ياس ال بلي للتحصتتتتيل ،تم استتتتتخدام تحليل التباين
اطحاتي ،وأظهرت النتائ عدم ت افؤ المجموعات الةالث في التحصتتتيل ال بلي؛ لذلك ستتتيتم استتتتخدام
تحليل التباين المصاحو (ANCOVAا يختبار صحة فرضيات الدراسةش والجدول  6يوضح هلكش
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جدول (6ا

مصدر التباين
بين المجموعات
تاخل المجموعات

مجموع المربعات
22ش623
32ش0020

ترجة الحرية
6
23

متوسط المربعات
02ش032
23ش03

ف

مستوا الديلة

22ش2

<330ش3

المعالجة اإلحصائية:
لتحليل البيا ات إحصتتتتتتائيا ،قام الباحةان بالمعالجات ا حصتتتتتتائية التالية باستتتتتتتخدام بر ام
(SPSSا:
0ش
6ش
0ش
3ش
2ش

معامل ارتباب بيرسون للتح ه من الةبات بين التطبي ين اطول والةا ي لالختبار التحصيليش
تحليل التباين اطحاتي (ANOVAا للتح ه من ت افؤ المجموعات الةالثش
تحليل التباين المصاحو (ANCOVAا يختبار اللرضية اطولىش
تحليل التباين الةنائي (Tow Way -ANCOVAا ،يختبار صحة اللرضية الةا يةش
حسا مربب آيتا ( 6ا؛ لمعرفة تهثير استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في المتغير التابب
بهذه الدراسة وهو :تحصيل العلومش
نتائج الدراسة :عرضها ومناقشتها

نتائج الفرضية األولى:
تم اختبار اللرضية الصلرية اطولى والتي صت بي يوجد فرق تال إحصائيا عند مستوا
تيلة (32 =ش3ا بين متوسطات ترجات بالبات المجموعة التجريبية اطولى (ترست باستراتيجيات
ما وراء المعرفة في الموتيويت الورقيةا ،والمجموعة التجريبية الةا ية (ترستتتتت باستتتتتراتيجيات ما
وراء المعرفة في الموتيويت المحوستتتبةا ،والمجموعة النتتتابطة (ترستتتت بالطري ة ايعتياتيةا في
التحصيل بال ياس البعديب ،من خالل حسا المتوسطات الحسابية ،واي حرافات المعيارية لدرجات
بالبات المجموعات الةالث في التحصيل البعدي ،والجدول (0ا التالي يوضح هلكش
جدول (0ا

المتوسطات الحسابية واي حرافات المعيارية لدرجات بالبات المجموعات الةالث في التحصيل البعدي
المجموعة
التجريبية اطولى
التجريبية الةا ية
النابطة

المتوسط الحسابي
62ش62
26ش06
20ش66

العدت
03
03
00

اي حراف المعياري
02ش2
26ش2
30ش2

يتنتتتح من الجدول (0ا وجوت فروق ظاهرية بين متوستتتطات ترجات بالبات المجموعات
الةالث بهذه الدراستتتتة في التحصتتتتيل البعديش ولمعرفة ما إها كا ت هذه اللروق في المتوستتتتطات هات
تيلة إحصتتتتتائية ،ت يم استتتتتتخدام اختبار تحليل التباين المصتتتتتاحو  ANCOVAل ون مجموعات هذه
الدراستتتتة ير مت افئة في التحصتتتتيل ال بلي ،كما تم استتتتتخراج مربب آيتا (6ا للتعرف إلى حجم أثر
استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في التحصيل البعدي ،وكا ت النتائ كما في الجدول (3اش
جدول (3ا
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تائ تحليل التباين المصاحو لدرجات بالبات المجموعات الةالث في التحصيل البعدي
مصدر التباين
التحصيل ال بلي
مجموعات الدراسة
الخطه

مجموع
المربعات
32ش0633
33ش6002
02ش6222

ترجات
الحرية
0
6
20

متوسط
المربعات
32ش0633
36ش0022
20ش00

مستوا
الديلة
<330ش3
<330ش3

قيمة ف
المحسوبة
20ش02
33ش02



6

62ش3
33ش3

تمشير تائ الجدول (3ا إلى ما يلي:
أ-التحصيييل القبلي :وجوت فروق تالة إحصتتائيا في التحصتتيل الدراستتي ال بلي؛ حيث بلغت قيمة (فا
المحستتوبة 20ش 02وهي تالة إحصتتائيا عند مستتتوا الديلة (330< =ش3ا ،وهذه النتيجة تشتتير
إلى عدم ت افؤ مجموعات الدراستتتتتة في التحصتتتتتيل ال بلي ،وعند الحاجة للم ار ة بين مجموعات
الدراسة الةالث سيتم ايعتمات على المتوسطات الحسابية المعديلةش
ب -مجموعات الدراسييييييية :وجوت فروق تالة بين متوستتتتتتطات ترجات بالبات المجموعات الةالث
الخاصة بهذه الدراسة في التحصيل البعدي؛ حيث بلغت قيمة (فا المحسوبة 33ش 02وهذه ال يمة
تالة إحصائيا عند مستوا الديلة (330< =ش3ا ،أي أ ي يوجد فرق تال إحصائيا بين متوسطات
ترجات بالبات المجموعات الةالث في تحصتتيل العلوم البعدي يرجب إلى استتتخدام استتتراتيجيات
ما وراء المعرفة أثناء تعلم موضوعات الوحدة التدريسية الخاصة بهذه الدراسة ،وترتو على هذه
النتيجة رفص اللرضية الصلرية اطولى ،وقبول اللرضية البديلة وهي :بيوجد فرق تال إحصائيا
عند مستتتتتتتوا تيلة (32 =ش3ا بين متوستتتتتتطات ترجات بالبات المجموعة التجريبية اطولى
(ترستتتت باستتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت الورقيةا ،والمجموعة التجريبية الةا ية
(ترستتتتتت باستتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت المحوستتتتتبةا ،والمجموعة النتتتتتابطة
(ترست بالطري ة ايعتياتيةا في التحصيل بال ياس البعديبش
م
ولمعر فة ات جاه اللروق في متوستتتتتت طات ا لدر جات بين المجمو عات الةالث أستتتتتتتخر جت
المتو سطات الح سابية المعديلة لدرجات المجموعات الةالث في التح صيل البعدي ،والجدول  2يو ضح
هلكش
جدول (2ا

المتوسطات الحسابية المعديلة لدرجات بالبات المجموعات الةالث في التحصيل البعدي
المجموعات
التجريبية اطولى
التجريبية الةا ية
النابطة

العدت
03
03
00

المتوسط الحسابي المعديل
62ش62
22ش03
20ش66

اي حراف المعياري
32ش0
36ش0
22ش3

ولمعرفة اتجاه اللروق بين المتوستتتطات المعديلة ،امستتتتخدم اختبار بو ليرو يBonferroni
للم ار ات البعدية المتعدتة ،والجدول (2ا يبين هلكش
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جدول (2ا

المجموعة
(أا
التجريبية اطولى
التجريبية اطولى
التجريبية الةا ية

المجموعة
( ا
التجريبية الةا ية
النابطة
النابطة

اللرق بين
المتوسطين
06ش220ش0
32ش06

الديلة
ا حصائية
330ش3
302ش3
330ش3

اتجاه
اللروق
التجريبية الةا ية
التجريبية اطولى
التجريبية الةا ية

يتبين من الجدول (2ا أن اللروق بين المتوستتتتتتطات المعديلة تالة إحصتتتتتتائيا بين الم ار ات
الةنائية للمجموعات الةالثش في الم ار تين الةنائيتين اطولى والةالةة كا ت اللروق تالة إحصتتتتتتائيا عند
مستتتتتوا (302 =ش3ا لمصتتتتلحة المجموعة التجريبية الةا ية (التي ترستتتتت استتتتتراتيجيات ما وراء
المعرفة في الموتيويت المحوستتتتتتبةا ،وفي الم ار ة الةنائية الةا ية كا ت اللروق تالة إحصتتتتتتائيا عند
مستتتوا (330< =ش3ا لمصتتلحة المجموعة التجريبية اطولى (التي ترستتت استتتراتيجيات ما وراء
المعرفة في الموتيويت الورقيةاش
وللتعرف إلى حجم تهثير متغير استتتتتتتخدام استتتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في التحصتتتتتتيل
البعدي لدا بالبات المجموعات الةالث ،تم حستتتتا مربب آيتا (6ا حيث بلغت 33ش ،3وبذلك يم ن
ال ول إن ما ي ار  %33من التباين ال مملستتتتتتر في التحصتتتتتتيل البعدي بين المجموعات الةالث يرجب
لمتغير استتتتتتخدام استتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة ،وهذا يمعبر عن أثر كبير يستتتتتتراتيجيات ما وراء
المعرفة على التحصتتتيل في ال ياس البعدي؛ حيث أن هذه النستتتبة أكبر من النستتتبة التي حدتها كوهين
وهي  %02يعت بار حجم أثر المتغير المستتتتتتت ل كبيرا على المتغير ال تابب (أبو ح طو وصتتتتتتتاتق،
0220اش
وتتله هتتتذه النتيجتتتة مب تراستتتتتتتتتة الهنتتتداستتتتتتي (6300ا ،وبيترزوكتستتتتتتنتتتاتى (Peters
) ،&Kitsantas, 2010وزوهتتتتار وبتتتتن تيتتتتلتتتتد) ،(Zohar & Ben-David, 2009وبتتتتو تتتتي
) ،(Bonney, 2009وجاكس)(Jax, 2015ش
ويم ن تلستتتير وجوت فرق تال إحصتتتائيا بين متوستتتط ترجات بالبات كل من المجموعتين
التجريبيتين اطولى والةا ية والالتي ترستتتن من خالل استتتتراتيجيات ما وراء المعرفة ،وبين متوستتتط
ترجات بالبات المجموعة النتتتتتابطة الالتي ترستتتتتن بالطري ة ايعتياتية في التحصتتتتتيل البعدي إلى
ممارستتتتة بالبات المجموعتين التجريبيتين يستتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت التعليمية
بهذه الدراستتتتتة؛ مما أتا إلى إحداث تنظيم فعال للمحتوا المعرفي للموضتتتتتوعات التي ترستتتتتنها في
بنيتهن المعرفية ،واستيعابهن للمعرفة العلمية ال ممن يمنة بهذه الموضوعات ،وايحتلاظ بها في الذاكرة،
وتطبي اها في سياقات تعلم جديدةش
ل تد حتدث التنظيم اللعتال للمحتوا المعرفي في البنيتة المعرفيتة لتدا بتالبتات المجموعتين
التجريبيتين اطولى والةا ية تيجة ممارستتتهن يستتتراتيجيات التخطيط من خالل توليد ووضتتب أهداف
مرتبة جاز المهمة التعليمي ،وتخطيط خطوات تنليذ هذه اطهداف ،والتل ير في كيلية ربط المعلومات
الستتتتتاب ة بالتعلم الحالي ،و تنليذ المهمة التعليمية من خالل اتباع خطوات مدروستتتتتتتة ،والتل ير في كيلية
تنليذها بدقة لتح يه الهدف المنشتتتوت ،وممارستتتة استتتتراتيجيات المراقبة من خالل تركيى اي تباه أثناء
ال يام بايستتتت صتتتاء من خالل محاكاة عمل العلماء في تقة تستتتجيل البيا ات ،وتنظيمها ،واستتتنتاج أ ماب
العالقات بين المتغيرات في جداول البيا ات من خالل المالحظات الدقي ة ،والحرص على صتتتتتيا ة ايستتتتتتنتاجات
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والتعاميم من هذه المالحظات ،وفحص ت دم ا جاز في اطتاء أثناء تنليذ خطوات اي ست صاء ،وممار سة
التدريس الذاتي باتباع الخطوات الوارتة بايستتتتتتت صتتتتتتتاء للهم جوا و ال وة والنتتتتتتعس في اطتاء،
وممارستتتة استتتتراتيجيات الت ييم في مرحلة التهمل الذاتي من خالل ممارستتتة الت ييم الذاتي لت يم أتائهن
في اط شطة التعليمية من خالل ا جابة عن اطسئلة المصاحبة لعمل ايست صاء ،والتل ير في منط ية
الحل ،والتل ير في كيلية توظيس ما تم تعلم في الت ويم الختامي الوارت بنهاية الموتيولش
وكما يم ن تلسير وجوت فرق تال إحصائيا بين متوسطي ترجات كل من بالبات المجموعة
التجريبية اطولى والمجموعة التجريبية الةا ية في التحصتتتتتتيل البعدي لصتتتتتتالح المجموعة التجريبية
الةا ية إلى أن الموتيويت المحوستتتتتبة ال ائمة على استتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة بهذه الدراستتتتتة قد
وفرت بيئة تعلم تتميى بوسائط تعليمية محوسبة تعرض الماتة العلمية بهساليو مشوقة وجذابة؛ أثارت
اهتماماتهن حو التعلم ،وقربت لهن الملهوم المجرت إلى المح سوس ،وساعدتهن على توظيس مختلس
الحواس عمليتتة التعلم ،و متتت لتتديهن التعلم التتذاتي ،وجعلتهن محور العمليتتة التعليميتتة؛ ممتتا زات من
تافعيتهن حو التعلم كل حستتتو قدرت  ،واستتتتعداته ،وأتاف لهن فرص الممارستتتة ،والتدريو؛ مما زات
من ترجة ا تباههن ،وتركيىهن ،وفهمهن واستتتتتتتيعابهن للموضتتتتتتوعات التي يدرستتتتتتنها ،وقدمت لهن
التغذية الراجعة اللورية ،والتعىيى المبا تتر؛ الذي أ تتعرهن با جاز ،وعمل على ترستتيل المعلومات
الصتتحيحة ،وزات من ترجة ايحتلاظ بالمحتوا المعرفي في بنيتهن المعرفية؛ كل هلك من تته تنمية
التحصيل الدراسي في الموضوعات التي ترسنها من خالل هذه الموتيويتش
نتائج الفرضية الثانية:
تم اختبار اللرضتتية الصتتلرية الةا ية ،والتي صتتت على :بي يوجد فرق تال إحصتتائيا عند
مستتتتتتتوا تيلة (32 =ش3ا بين متوستتتتتتطي ترجات بالبات المجموعتين التجريبيتين اطولى (التي
ترستتت باستتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت الورقيةا ،والةا ية (ترستتت باستتتراتيجيات ما
وراء المعرفة في الموتيويت المحوسبةا في التحصيل البعدي تبعيا للمستوا التحصيلي العام (عالي/
منخلصا ،والتلاعل بينهما (المجموعة والمستوا التحصيليابش من خالل ت سيم بالبات المجموعتين
التجريبيتين اطولى والةا ية إلى مستتتتتتتويين للتحصتتتتتتيل الدراستتتتتتي العام في العلوم (عالي /منخلصا
باستتتتتخدام بر ام SPSS؛ حيث تم حستتتتا متوستتتتط ترجات كل مجموعة في ماتة العلوم باللصتتتتل
الدراستتتي اطول من العام لستتت الذي م
بب ت في هذه الدراستتتة ،وقد بلة متوستتتط المجموعة التجريبية
اطولى  ،23بينما بلة متوسط المجموعة التجريبية الةا ية 23ش ،22بعد هلك تم ت سيم مستوا الطالبات
في ماتة العلوم إلى تحصتتتتيل عالي /منخلص تب يعا لهذه المتوستتتتطات ل ل مجموعة على حدة ،وتم بعد
هلك استتتتخراج المتوستتتطات الحستتتابية ،واي حرافات المعيارية لدرجات بالبات هاتين المجموعتين،
وهلك في التحصتتيل البعدي تبعا لطري ة تدريس الموتيويت التعليمية (ورقية /محوستتبةا ،والمستتتوا
التحصيل (عالي /منخلصا ،والجدول (2ا يوضح هلكش
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جدول (2ا

بري ة تدريس الموتيويت

المستوا التحصيلي

العدت

الورقية

منخلص
عالي
ال لي
منخلص
عالي
ال لي
منخلص
عالي
ال لي

02
02
03
02
02
03
06
06
23

المحوسبة
الورقية والمحوسبة

المتوسط الحسابي
23ش63
20ش00
62ش62
02ش62
22ش02
26ش06
66ش62
23ش00
22ش03

اي حراف
المعياري
62ش2
20ش0
02ش2
32ش2
22ش0
26ش2
30ش2
62ش3
02ش2

يتنتتتتتتح من الجتتدول (2ا وجوت فروق ظتتاهريتتة بين متوستتتتتتطتتات ترجتتات الطتتالبتتات في
المجموعتين تبعا لطري ة تدريس الموتيويت التعليمية (ورقية /محوستتتتتبةا ،والمستتتتتتوا التحصتتتتتيل
(عالي /منخلصا ،ولمعرفة ما إها كا ت هذه اللروق في المتوسطات هات تيلة إحصائية عند مستوا
(32 =ش3ا ،ت يم استتتتخدام اختبار تحليل التباين الةنائي المصتتتاحو ،Two-way ANCOVAوكما
تم استتتتتتتخراج مربب آيتا ( 6ا للتعرف إلى حجم أثر استتتتتتتخدام استتتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في
التحصتيل البعدي تبعا لطري ة تدريس الموتيويت التعليمية (ورقية /محوستبةا ،والمستتوا التحصتيل
(عالي /منخلصا ،والتلاعل بينهما ،وكا ت النتائ كما في الجدول (2اش
جدول (2ا

تائ تحليل التباين الةنائي الم صاحو لدرجات بالبات المجموعتين التجريبيتين في التح صيل البعدي
تبعا لطري ة تدريس الموتيويت التعليمية والمستوا التحصيلي والتلاعل بينهما
مصدر التباين
ايختبار التحصيلي ال بلي
بري ة تدريس الموتيويت
(أا
المستوا التحصيلي ( ا
(أا × ( ا
الخطه

مجموع
المربعات
02ش20
30ش023

ترجات
الحرية
0
0

متوسط
المربعات
02ش20
30ش023

قيمة ف
المحسوبة
22ش0
22ش02

مستوا
الديلة
323ش3
330ش3

32ش3
66ش3

02ش002
30ش2
22ش0030

0
0
22

02ش002
30ش2
32ش66

62ش02
62ش3

330ش3
230ش3

60ش3
30ش3



6

تمشير تائ الجدول (2ا إلى ما يلي:
-1عدم داللة االختبار التحصيلي القبلي؛ حيث بلغت قيمة ف المحسوبة 22ش 0بمستوا تيلة 323ش،3
وهي قيمة ير تالة إحصتتتائيا ،مما تشتتتير إلى ت افؤ المجموعتين التجريبيتين في ايختبار التحصتتتيلي
ال بلي ،وعند الحاجة للم ار ة بين مجموعات الدراستتتتة ستتتتيتم ايعتمات على المتوستتتتطات الحستتتتابية
اللعليةش
-2داللة طريقة تدريس الموديوالت؛ حيث بلغت قيمة (فا المحستتتتتتوبة 22ش 02و هذه ال يمة تالة
إحصتتائيا عند مستتتوا الديلة (32 =ش3ا ،وبلة مربب إيتا (66ش3ا ،وهو حجم أثر كبير وف ا لمعيار
كوهين (أبو حطو وصتتتتتتاتق0220 ،اش وتدل هذه النتيجة وجوت فرق ح ي ي بين متوستتتتتتطي ترجات
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المجموعتين التجريبيتين اطولى والةا ية في التحصتتتيل الدراستتتي بالعلوم في ال ياس البعدي لمصتتتلحة
الطري ة المحوستتتتتتبة (م=26ش06ا ،م ار ة بالطري ة الورقية (م=62ش62اش ل دترتو على هذه النتيجة
رفص اللرضية الصلرية ،وقبول اللرضية البديلة وهي :بيوجد فرق تال إحصائيا عند مستوا تيلة
(32 =ش3ا بين متوستتطي ترجات بالبات المجموعتين التجريبيتين اطولى (ترستتت باستتتراتيجيات
ما وراء المعرفة ف ي الموتيويت الورقيةا ،والةا ية (ترستتتتتتت باستتتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في
الموتيويت المحوستتتتتتبةا في التحصتتتتتتيل بال ياس البعدي تب يعا لطري ة تدريس الموتيويت التعليمية
(ورقية /محوسبةا لصالح الطري ة المحوسبةبش
تتله هتتذه النتيجتتة مب تيجتتة اللرضتتتتتتيتتة اطولى؛ حيتتث أن اللرق بين متوستتتتتتطي ترجتتات بتتالبتتات
المجموعتين التجريبيتين في التحصتتتتيل البعدي هو فرق ح ي ي ،لصتتتتالح المجموعة التجريبية الةا ية،
والتي ترست الموتيويت المحوسبةش
-3داللة المسييتوى التحصيييلي حيةبلغت قيمة (فا المحستتوبة 62ش 02وهذه ال يمة تالة إحصتتائيا عند
مستتتتتتتوا الديلة (32 =ش3ا ،وبلة مربب إيتا (60ش3ا وهو حجم أثر كبير وف ا لمعيار كوهين (أبو
حطو وصتتتتتاتق0220 ،اش وتدل هذه النتيجة وجوت فرق ح ي ي بين متوستتتتتطي ترجات المجموعتين
التجريبيتين اطولى والةا ية في التحصيل الدراسي بالعلوم في ال ياس البعدي تبعيا للمستوا التحصيلي
(عالي /منخلصا ،لمصتتلحة المستتتوا التحصتتيلي العالي (م=23ش00ا ،م ار ة بالمستتتوا التحصتتيلي
المنخلص (م=66ش62اش ل دترتو على هذه النتيجة رفص اللرضية الصلرية ،وقبول اللرضية البديلة
وهي :بيوجد فرق تال إحصتتتتتتائيا عند مستتتتتتتوا تيلة (32 =ش3ا بين متوستتتتتتطي ترجات بالبات
المجموعتين التجريبيتين اطولى (ترستتتتتت باستتتتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت الورقيةا
والةا ية (ترستتتت باستتتتراتيجيات ما وراء المعرفة في الموتيويت المحوستتتبةا في التحصتتتيل بال ياس
البعدي تبعيا للمستوا التحصيلي (عالي /منخلصا لصالح المستوا التحصيلي العاليبش
تتله هتتذه النتيجتتة مب تراستتتتتتتتة أحمتتد (6332ا ،وتراستتتتتتتتة بيترزوكتستتتتتتنتتاتى (Peters
) ،&Kitsantas, 2010وتراستتتتتتتة زوهتاروبن تيلتد (Zohar & Ben-David, 2009ا ،وجوا
عىو هتتذه النتيجتتة إلى م تتدرة بتتالبتتات هوات التحصتتتتتتيتتل العتتالي ب ال
(Guo, 2015اش ويم ن أن
َ
المجموعتين على ممارستتتتتة استتتتتتراتيجيات ما رواء المعرفة من خالل الموتيويت التعليمية (ورقية/
محوستتتتتتبةا في أثناء تعلم موضتتتتتتوعاتها بصتتتتتتورة أكبر عن الطالبات هوات التحصتتتتتتيل المنخلص،
وايستتتتتتت لاتة من ها في تنظيم المحتوا المعرفي في بنيتهن المعرف ية ،وايحت لاظ ب ها للترة أبول في
الذاكرةش
-4عدم داللة التفاعل الثنائي بيط طريقة تدريس الموديوالت والمستوى التحصيلي حيث بلغت قيمة
ف المحستتوبة 62ش 3بمستتتوا تيلة 230ش ،3وهي قيمة ير تالة إحصتتائيا ،مما تشتتير إلى أن بري ة
التدريس ي تتهثر بالمستتتوا التحصتتيلي للطالبة؛ أي أن بري ة التدريس تليد الطالبات هوات المستتتوا
التحصتتيلي المرتلب كما تليد الطالبات هوات المستتتوا التحصتتيل المنخلص؛ وبذلك تم قبول اللرضتتية
الصلرية ،والش ل (6ا يوضح هلكش
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التلاعل الةنائي بين المستوا التحصيلي وبري ة تدريس الموتيويت في التحصيل البعدي

وتتله هتتذه النتيجتتة مب تراستتتتتتتة زوهتتاروبن تيلتتد (Zohar & Ben-David, 2009ا،
وتراسة جوا (Guo, 2015ا ،ويم ن تلسير هذه النتيجة إلى أن بالبات المجموعتين التجريبيتين في
أثناء تعلمهن لموضتتتتوعات الوحدة التدريستتتتية بهذه الدراستتتتة من خالل الموتيويت التعليمية ستتتتواء
الورقية منها أم المحوستتبة قد مارستتن استتتراتيجيات ما وراء المعرفة ،واستتتلدن منها في عملية التعلم
ك ٌل حسو مستواهن التحصيلي في المجموعتين التجريبيتينش
التوصيات:
 0ش تبني توظيس استراتيجيات ما وراء المعرفة في مناه العلوم طهميتها ال صوا في رفب تحصيل
العلومش
 6ش تشجيب الطلبة على ممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة في أثناء تعلم موضوعات العلوم من
خالل ماهج م نن تتوفر فيها محلىات لممارسة هذه ايستراتيجيات في الموقس التعليمي عند ال يام
بالمهمة التعليميةش
0ش تهيئة البيئة التعليمية بحيث ت ون مالئمة لتوظيس هذا النوع من ايستراتيجيات بحيث تتوفر موات
وأجهىة كافية ل ل بالو ،كذلك تعديل الجدول المدرسي بحيث ت ون هنا مرو ة في تنليذ النماهج
الم ننة الخاصة بممارسة هذه ايستراتيجيات في الموقس التعليميش
المقترحات:
 إجراء تراسة لل شس عن أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم تبعا لمتغير النوعش إجراء تراسة لل شس عن أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم لدا الطلبة هويصعوبات التعلمش
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أبو حطو ،فؤات؛ وصاتق ،آمال (0220اش مناه البحث وبرق التحليل ا حصائي في العلوم النلسية وايجتماعيةش
ال اهرة :م تبة اط جلو المصريةش
أحمد ،أميمة محمد عليلي (6303اش فاعلية استتتتتتتراتيجية التعلم ال ائم على حل المشتتتتتت الت المنظم هاتيا في تنمية
التحصتتتيل وفهم ببيعة العلم والتنظيم الذاتي لتعلم العلوم لدا تالميذ الصتتتس اطول ا عداتيش مجلة التربية
العلمية -مصر2(00 ،ا003-20 ،ش
أحمد ،عيمة ح سن (6332اش فعالية موتيويت تعليمية قائمة على ا ستراتيجيات إتارة الذات للتعلم في تح سين اطتاء
اطكاتيمي والتنظيم الذاتي لتعلم اطحياء لطال الصتتتتتتس اطول الةا وي .وقائب المؤتمر العلمي التاستتتتتتب:
معوقات التربية العلمية في الوبن العربي التشتتخيص والحلول (ص ص  ،263 -320م 6اش ا ستتماعيلية:
الجمعية المصرية للتربية العلميةش
بدير ،كريمان؛ وعبد الرحيم ،هناء (6303اش التعلم الذاتي رؤية تطبي ية ت نولوجية مت دمةش ال اهرة :عالم ال توش
جرايدة ،يوستتتس؛ وبني عبده ،محمد عرستتتا (6306اش أثر استتتتخدام الحاستتتو في تحصتتتيل بلبة الصتتتس الستتتابب
اطساسي في مبحث العلومش مجلة بحوث التربية النوعية -مصر.002 -032 ،63 ،
رخا ،ستتتتتتعات عبد العىيى (6303اش أثر توظيس الستتتتتتبورة التلاعلية في تنمية الملاهيم العلمية وايتجاه حو العلوم
لتالميذ المرحلة ا عداتيةش مجلة كلية التربية -جامعة بنطا -مصر030-22،20 ،ش
الروتلي ،جاسم محمد علي (6303اش أثر استخدام استراتيجية التدريس (KWLا في تحصيل العلوم وتنمية مهارات
ما وراء المعرفة لدا بلبة الصس التاسب اطساسي بسلطنة عمان (رسالة ماجستير ير منشورةاش جامعة
السلطان قابوس ،سلطنة عمانش
زيدان ،أمل فتاف (6303اش أثر استتتخدام استتتراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصتتيل بالو الصتتس الرابب العام في
ماتة اطحياء في مركى محافظة ينوا.مجلة التربية والعلم -العراق6(02 ،ا632-602 ،ش
الستتتتتالمية ،خولة عبد (6303اش فاعلية التدريس باستتتتتتخدام الستتتتتبورة الذكية في تحصتتتتتيل العلوم وتنمية مهارات
التل ير المعرفي لدا بالبات الصتتس العا تتر اطستتاستتي (رستتالة ماجستتتير ير منشتتورةاش جامعة الستتلطان
قابوس ،سلطنة عمانش
الستتتتعدي ،الستتتتعدي الغول (6300اش فاعلية معمل العلوم ايفتراضتتتتي ثالثي اطبعات في تحصتتتتيل الملاهيم الليىيائية
المجرتة وتنمية ايتجاه حو اجراء التجار افتراضتتتتتتيا لدا تالميذ المرحلة الةا وية.مجلة كلية التربية
بهسيوب -مصر6(62 ،ا322 -332 ،ش
حات  ،حسن؛ والنجار ،زينو (6330اش معجم المصطلحات التربوية والنلسيةش ال اهرة :الدار المصرية اللبنا يةش
الشتتتتتتربيني ،فوزي؛ والطناوي ،علت (6332اش الموتيويت التعليمية مدخل للتعلم الذاتي في عصتتتتتتر المعلوماتيةش
ال اهرة :مركى ال تا للنشرش
المشايخي ،علي را د (6332اش أثر تورة التعلم فوق المعرفية في تحصيل الملاهيم العلمية واطحتلاظ بها لدا بلبة
الصتتس التاستتب الستتاستتي بستتلطنة عمان (رستتالة ماجستتتير ير منشتتورةاش جامعة الستتلطان قابوس ،ستتلطنة
عمانش
مغراوي ،عبد المؤمن محمد؛ والربيعي ،ستتتتعيد حمد (6333اش التعلم الذاتي :ملهوم وأهميت واستتتتاليب وتطبي ات ش
تبي :م تبة اللالف للنشر والتوزيبش
منظمة اطمم المتحدة للتربية والعلم والة افة [اليو ستتتتتت وو (مايو 6303اش الت رير ا قليمي للتعليم للجميب الخاص
بالدول العربية للعام 6303ش ايجتماع العالمي للتعليم للجميب ،عمان ،اطرتنش تم استتتتتتترجاع من الموقب:
http://www.unesco.org
شتتتتوان ،تيستتتتير محمد؛ وعبد المنعم ،را ية عبد (6300اش فعالية وحدة محوستتتتبة في العلوم على كل من التل ير
ا بداعي والتحصتتيل الدراستتي وايتجاهات حو التعليم المحوستتو لتالميذ الصتتس الخامس ايبتدائي ،مجلة
ال راءة والمعرفة(111 ،ج6ا602 -022،ش
الهنداسي ،الليصل حميد (6300اش أثر الوسائط المتعدتة في التحصيل الدراسي في العلوم وتنمية مهارات ما وراء
المعرفة لدا بال الصس التاسب اطساسي بسلطنة عمان (رسالة ماجستير ير منشورةاش جامعة مؤت ،
اطرتنش
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:ش تم استتتتتتترجتتتاعتتت من الموقب6363-6302 اش الخطتتتة الخمستتتتتتيتتتة التتتتاستتتتتتعتتتة6302( وزارة التربيتتتة والتعليم
http://home.moe.gov.om/arabic/file/ggg/ITfinalP.pdf
اش فاعلية ا ستخدام بعص ا ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس وحدة من م رر6306(  ثناء محمد أحمد،يا سين
اطحياء لتنمية التحصتتتيل الدراستتتي واتخاه ال رار لدا بالبات الصتتتس ايول الةا وي بمدينة م ة الم رمةش
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