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م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع 
بي�صة باململكة العربية ال�صعودية

د . نافذ نايف يعقوب 
اأ�صتاذ علم النف�س الرتبوي املمُ�صارك

ق�صم الرتبية وعلم النف�س 
كلية الرتبية يف بي�صة 

ملخ�س :
هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طالب كليات جامعة 
امللك خالد – فرع بي�سة – )اململكة العربية ال�سعودية(، ومدى اختالف م�ستوى التفكري ما وراء 
لدى  الدرا�سي،  التح�سيل  وم�ستوى  الدرا�سي،  والتخ�س�ض  الدرا�سي،  امل�ستوى  باختالف  املعريف 
عينة الدرا�سة التي تكونت من )150( طالبًا من طالب كليات اجلامعة – فرع بي�سة – مت اختيارهم 
بالطريقة الع�سوائية املتي�سرة. ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة، قام الباحث با�ستخدام ال�سورة 

.)Schraw & Dennison, 1994( املعربة من مقيا�ض التفكري ما وراء املعريف ل�سراو ودين�سون
اأظهرت نتائج الدرا�صة ما يلي:

امتالك اأفراد العينة م�ستوى مرتفع من التفكري ما وراء املعريف على املقيا�ض ككل، وعلى . 1
جميع الأبعاد، التي كانت مرتبة على النحو الآتي :

اأ. معاجلة املعرفة.
ب. تنظيم املعرفة.

ج. املعرفة حول املعرفة.
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف يعزى اإىل م�ستوى التح�سيل . 2

الأكادميي، ول�سالح ذوي التح�سيل املرتفع.
امل�ستوى . 3 اإىل  التفكري ما وراء املعريف يعزى  اإح�سائيًا يف م�ستوى  عدم وجود فروق دالة 

الدرا�سي اأو التخ�س�ض الدرا�سي.
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف بعد تنظيم املعرفة يعزى اإىل التخ�س�ض الدرا�سي، ول�سالح . 4

التخ�س�سات العلمية. 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف الأبعاد الثالثة: معاجلة املعرفة، وتنظيم املعرفة، واملعرفة . 5

حول املعرفة يعزى اإىل م�ستوى التخ�س�ض الدرا�سي، ول�سالح ذوي التح�سيل املرتفع.
امل�ستوى من  ا�ستخدام هذا  التدريب على  تنمية  ت�سهم يف  تو�سيات  بتقدمي  الدرا�سة  وانتهت 

التفكري ملا له من اأثر اإيجابي يف التح�سيل الأكادميي وخالل امل�ستويات جميعها.
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م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية

ABSTRACT
Meta- cognitive thinking level of students at king Khalid university 

colleges in Bisha in the light of some variables

This study aims at bringing to light the meta- cognitive thinking level 
of students at King Khalid university colleges in Bisha- Kingdom of Saudi 
Arabia- and the effect of academic level, specialization, and academic 
achievement on the meta- cognitive thinking level. The sample of this study 
consists of 150 students from colleges at King Khalid university in Bisha 
chosen randomly. To achieve the goals of this study, the researcher used the 
Arabized version of meta- cognitive scale designed by (Schraw and Dennison, 
1994). The results of this study showed the following:

1. When the whole scale is applied, the students of the sample have got a 
high meta- cognitive thinking level in the following dimensions that are put 
in a descending order as follow:

a- Cognition processing.
b- Regulation of Cognition. 
c- knowledge of Cognition.
2. There is a statistic significant effect regarding meta- cognitive thinking 

level dues to academic achievement in favor of students who got high 
achievement.

3. There is no statistic significant effect concerning meta- cognitive 
thinking level dues to an academic level or specialization.

4. There is a statistic significant effect regarding organizing of knowledge 
dues to specialization in favor of scientific specialization.

5. There is a statistic significant effect regarding all dimensions:

processing of knowledge, organizing of knowledge, and knowledge about 
knowledge, dues to academic achievement in favor of students who got high 
achievement.

To sum, this study presents recommendations that may help to develop 
practicing using this level of thinking for its positive effect on academic 
achievement during all academic levels.
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د . نافذ نايف يعقوب 

املقدمة :
اإليه  اإن التقدم والتخلف ق�سيتان ذواتا جذور فكرية، حيث يعرب عنهما مبا و�سل 
الفرد يف تعلمه وقدراته على التعبري عما تعلمه من معلومات وقيم ومهارات واجتاهات 
وميول. وهذا يوؤدي اإىل تقلي�ض الفجوة بني التخلف والتقدم، والذي يقا�ض مبدى احرتام 
الإن�سان لذاته. فاحرتام العقل والإن�سان موؤ�سران لل�سعود ولو جزئيًا يف تقدم املجتمع، 
للطالب  اإىل دور فاعل  الدعوات  النف�ض، فظهرت  وهذا ما �سغل علماء الرتبية وعلماء 
يف التعلم والتعليم. واأن الطالب قادر على ا�ستخدم قدراته الذهنية يف تناول املفاهيم 
املعلومة  تلقيه  من  بدًل  معلمه  من  بتوجيه  املعرفية  ُبنيته  وتكوين  املعلومات  ومعاجلة 
جاهزة من معلمه وا�سرتجاعها حينما ُيطلب منه. وهذا يك�سبه ثقة يف قدراته ويطلق 

طاقاته الكامنة.
ولهذا �سعت نظريات التعلم املعرفية اإىل النتقال بالتعلم من احلفظ وال�ستظهار 
اإىل الفهم والإبداع من خالل ا�ستخدام ال�سرتاتيجيات املعرفية. فالتعلم الفعال ينظر 
اإىل الإن�سان باعتباره ن�سطًا فعاًل باحثًا عن املعرفة �ساعيًا اإىل تطوير معلوماته من خالل 
اأو اأكرث من احلوا�ض  التفكري، ول�سيما عندما يتعر�ض دماغه ملثريات ت�ستقبلها واحدة 
اخلم�ض. في�سبح ما نالحظه، اأو نلم�سه هو نواجت فعل التفكري �سواء كان مكتوبًا اأو منطوقًا 
اأو حركيًا متحركًا اأو مرئيًا، ولهذا فاإن البناء املعريف للفرد يوؤثر يف ال�سرتاتيجيات التي 

ي�ستخدمها. )الرمياي، 2003( )1(.
اأكده نولن )Nolan, 2000( )2(: باأن التفكري ما وراء املعريف يلعب دورًا  وهذا ما 
مهمًا يف العملية التعليمية، ويهتم بقدرة املتعلم على اأن يخطط ويراقب وي�سيطر ويقّوم 
تعلمه اخلا�ض، وبالتايل يعمل على حت�سني اكت�ساب املتعلمني لعمليات التعلم املختلفة، 

وي�سجعهم على التفكري يف عمليات تفكريهم اخلا�سة.
املتعلم مع م�سكالت  تفاعل  ُتقا�ض مبدى  التفكري  اأ�سبحت جودة  وعلى �سوء ذلك 

)1(  - الرمياي، حممد، 2003م، علم نف�ض النمو يف الطفولة واملراهقة، عمان: دار املي�س���رة للن�س���ر والتوزيع 
والطباعة. �ض �ض 106 – 108.

(2)  - Nolan, M.B. (2000), The Role of meta- cognition in learning with an 
interactive science simulation (on- line), URL: http:/wwwArches. , ug3.edu/ 
M Nolan prospectus 55-.htm.  
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على  قدرة  ذا  ي�سبح  واملتنوعة، حتى  املتالحقة  وم�ستجداته  ومتغريات ع�سره  حياته، 
اأثناء  يف  وعمليات  مهارات  من  به  يقوم  ملا  وواعيًا  القرارات،  واتخاذ  املواقف  حتليل 
مزالق  جتنبه  فاعلة  بطريقة  التعلم  عمليات  و�سبط  الذاكرة  حت�سني  قا�سدًا  التفكري 

التفكري وتدربه على ا�سرتاتيجياته. )اأبو الغيط، 2009( ))1((.
اأن ال�سلوك الإن�ساين يف معظمه ناجم عن التعلم. لذا  ويرى بهلول )2004( ))2(( 
فمن املهم اأن ُنعلم طالبنا ا�سرتاتيجيات التفكري ما وراء املعريف متا�سيًا مع ما نعي�سه، 
كيف  يعرفوا  اأن  على  طالبنا  قدرة  تنمية  خالل  من  ذلك  ويتم  عاملنا.  لظروف  ووفقًا 
ينحون يف تفكريهم، وما اخلطوات الواجب اإتباعها لتنمية قدرة طالبنا على القبول اأو 
الرف�ض يف الزمان واملكان املنا�سبني. وبناء على ما �سبق اأ�سبح دور كليات الرتبية مهمًا 
يف اإعداد املواطن الذي ميتلك املعرفة وما وراء املعرفة وقادرًا على التفكري يف التفكري.

التعلم  املعرفة يف مراحل  ا�سرتاتيجيات ما وراء  ا�ستخدام  اإىل  الدعوة  واإذا كانت 
ب�سكل خا�ض  الرتبية  كليات  اجلامعة وطالب  تدريب طالب  اإىل  الدعوة  فاإن  �سرورة، 
ثم  املعرفة  نقل  على  قادرًا  اأ�سبح  الطالب  لأن  �سرورة  اأ�سد  ال�سرتاتيجيات  هذه  على 
ملهارات  الفعال  التعليم  فاإن  كله  لهذا  املجتمع.  بواقع  وربطها  منها  والنتفاع  تف�سريها 
التفكري اأ�سبح حاجة ملحة اأكرث من اأي وقت م�سى، ولأن العلم اأ�سبح اأكرث تعقيدًا نتيجة 
التحديات التي تفر�سها تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف �ستى مناحي احلياة؛ الأمر 
الذي يتطلب امتالك املتعلمني درجة كافية من الوعي بال�سرتاتيجيات ومهارات ما وراء 
 Kranarski, B. etall(  .املعرفة، والتي تنمو وتتطور يف خالل �سنوات الدرا�سة الأوىل

)3())(2002

التعلم بنجاح ويعمل  الأفراد على حتقيق  التفكري ما وراء املعريف  اأ�سلوب  وي�ساعد 

)1(  - اأبو الغيط، اإميان، )2006م(، فعالية برنامج مقرتح قائم على ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية 
مهارات الأداء التدري�سي والتفكري الناقد واتخاذ القرار لدى الطالبات املعلمات بكلية القت�ساد املنزيل،  

ر�سالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة الأزهر. �ض �ض 61- 66.
-  بهلول، اإبراهيم )2004(. اجتاهات حديثة يف ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تعليم القراءة ، جملة   )2(

القراءة واملعرفة ، اجلمعية امل�سرية للقراءة واملعرفة ، القاهرة ، العدد 30. �ض �ض 38 – 81.
(3) Kramarski, B. et all (2002). «The Effect of meta cognitive instruction 

on solving mathematical Authentic Tasks» Educational in Mathematical 
Journal, vol 49, No 2, p 225. 
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على تنفيذ العمليات املعرفية املنا�سبة لتحقيق املهمة املطلوبة مت�سمنًا ال�سبط الن�سط 
لهذه العمليات والتخطيط لتعلم مهمة ما، ومراقبة عمليات الفهم وتقييم مدى التقدم 
على  يجب  لذا   .))1((   )Borkowski, Carr& Pressely, 1987( الهدف.  حتقيق  نحو 
خالل  من  وال�ستيعاب  ال�ستذكار  ومهارة  بالتفكري  التحكم  مهارات  يطور  اأن  املعلم 
امل�ساركة  على  املتعلمني  وت�سجيع  وتقوميها  ومراجعتها  املهمات  واأداء  التدريب  عمليات 
يف و�سع اأهدافهم وال�سعي اإىل حتقيقها، مما ي�ساعدهم على زيادة قدراتهم على فهم 

املعرفة وبناء معنى لها. )اأبو جادوا، 2007( ))2((.
واإذا نظرنا اإىل واقع تدري�ض مناهج التعليم اجلامعي يف الوطن العربي جند اأنها 
تهدف اإىل تكوين اإن�سان يتميز بالقدرة على التفكري ال�سليم والإدراك الواعي لالأ�ساليب 
امل�ستخدمة يف درا�سة البيئة املحيطة وقادرًا على التحليل املو�سوعي للظواهر وامل�سكالت 
والتي تتطلب تخطيطًا  املعرفة  يتنا�سب مع منطلقات ما وراء  من خالل منظور �سمول 

ومراقبة وتقيمًا للتفكري ب�سورة م�ستمرة. )ال�سربيني والطناوي، 2006( ))3((.
وقد لحظ الباحث من خالل خرباته يف التعليم اجلامعي اأن هناك اهتمامًا كبريًا 
لدى املوؤ�س�سات التعليمية يف تدري�ض مهارات التفكري ما وراء املعريف لأهميتها يف حت�سني 
طريقة تفكري املتعلمني، وجعلهم اأفرادًا قادرين على فهم اأنف�سهم من خالل التخطيط 
واملتابعة والتقومي ملا تعلموه. وقد اأ�سار كل من )Panaoura et al., 2003( ))4(( اإىل اأن 

ال�سخ�ض املفكر تفكريًا ما وراَء معريف يتميز بال�سمات التالية:
الهتمام مبواطن ال�سعف يف اأدائه حتى يعاجلها.. 1
حتديد الهدف وخطوات حتقيقه.. 2
الوعي بالتفكري والقدرة على اأن يعرف ما يعرفه وما ل يعرفه.. 3

(1)  - Borkowski, J., carr, M., & pressely, M. (1987). «Spontaneous» strategy 
use: perspectives from metacognitive theory. Intelligencem 11.61 – 75.

)2(  - اأبو جادوا، �سالح، علي، ونوفل، حممد )2007(. تعليم التفكري، النظرية والتطبيق، دار املي�سرة للن�سر 
والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن. �ض �ض 64 – 69.

)3(  - ال�س���ربيني، فوزي، والطناوي، عفت، )2006( ا�س���رتاتيجيات ما وراء املعرفة بني النظرية والتطبيق. 
م�سر، املن�سورة، املكتبة الع�سرية للن�سر والتوزيع. �ض �ض 23 – 29.

(4)  - Panaoura، A. & Philippou، G. & Christou، c. )2003(. Young pupils، meta 
cognitive Ability Mathematics Available at reading. Org. 
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القدرة على التخطيط والوعي باخلطوات وال�سرتاتيجيات التي يتخذها حلل . 4
امل�سكالت.

القدرة على تقييم كفاءة تفكريه.. 5
املعرفة بكيفية التفكري والتعلم.. 6
الوعي بالفهم والرتوي يف اتخاذ قراراته.. 7
الدعم لفكرة معينة والتوجيه مل�سلك معني والتنظيم خلطوات احلل.. 8
بالأخرى، . 9 مقارنتها  خالل  من  منها  كل  ُمقّيمًا  اأمامه  متعددة  خيارات  و�سع 

خمتارًا ملا يراه اأف�سلها.
واملثابرة ب�سكل دائم.. 10

Met cognitive Thinking :مفهوم التفكري ما وراء املعريف
ُيعد مفهوم ما وراء املعرفة من املفاهيم التي دخلت حديثًا يف علم النف�ض املعريف. 
نهاية  يف  امل�سطلح  هذا  ا�ستخدم  من  اأول   )John Flavell( فالفل"  "جون  وُيعد 
اأن الأطفال يف الغالب ل يكونون  "فالفل"  ال�سبعينيات من القرن املا�سي. فقد لحظ 
التي  املعرفية  باأ�ساليبهم  وعي  بدون  ويت�سرفون  تعلمه  عليهم  ينبغي  ملا  تام  وعي  على 
يفرت�ض اتباعها يف عمليات التعلم مما دفعه اإىل �سياغة هذا املفهوم، الذي ي�سري اإىل 
معاجلة  يف  الفرد  ي�ستخدمها  التي  املعرفية  بالعمليات  والوعي  التفكري  بعملية  التفكري 

)1( )Flavell, 1987( املعلومات
وهذا ما دفع الكثري من الباحثني اإىل اإجراء تطبيقات بحثية يف خمتلف املجالت 
الأكادميية والتي اأظهرت الدور املهم للمعرفة وما وراء املعرفة يف عمليات التعلم الفعال. 

)علي، وح�سن، 2008( )2(.

(1)  - Flavell, J. H. (1987). Speculations about the nature and development of 
meta cognition. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), meta cognition. 
Motivation and understanding (pp. 21- 29). Hillside, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

)2(  - علي، عبد اجلليل، وح�سن خليفة، )2008م(، فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة لتدري�ض 
امليكانيكا التطبيقية يف التح�سيل وتنمية الدافعية لالإجناز لدى طالب ال�سف الثاين الثانوي ال�سناعي، 
املجلة العلمية، كلية الرتبية، جامعة اأ�سيوط، املجلد الرابع والع�سرون، العدد الأول. �ض �ض 193 – 238.
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واأما �سعادة واآخرون )2006( )1( فريون اأن هذا املفهوم ُي�سري اإىل عمليات التحكم 
التي ي�ستخدمها الفرد يف حل م�سكالته من خالل التخطيط والتنفيذ الذي يوجه مهارات 
التفكري املختلفة والالزمة حلل امل�سكلة، مما يجعله م�ستعدًا للقيام باأن�سطة اأخرى من 

خالل مالحظة قراراته واإدراكه ملهامه، مقّيمًا لذاته ومرتفعًا باجنازاته واأعماله.
اأما ولفولك )Wolfolk, 2001( )2( فرتى اأن التفكري ما وراء املعريف ينمو يف خالل 
طوروا  املعريف  منوهم  زاد  فكلما  الطالب.  اأعمار  تقدم  مع  متطورًا  الدرا�سة  �سنوات 

ا�سرتاتيجياتهم الفعالة لتح�سني تذكر املعلومات ثم �سبطها ومراقبة تفكريهم لها.
اأما اأندر�سون )Anderson, 2002()3( فيوؤكد: اأن املتعلمني الذين يفكرون ب�سكل ما 
وراء املعريف يعرفون ما يجب القيام به عندما يواجهون املعوقات، مبعنى اأنهم ميتلكون 

احللول ملا يجب عليهم القيام به.

تعريفات مفهوم ما وراء املعرفة:
تتعدد التعريفات لهذا املفهوم ومن هذه التعريفات الآتي:

)4()Flavell, 1987( التفكري بعمليات التفكري واملعرفة بالعمليات املعرفية
 Blakey, Elaine Spence,( التفكري حول التفكري واملعرفة مبا نعرف ومبا ل نعرف

)5()Sheila, 1990
)6()Bruer, 1995( القدرة على التفكري باأ�ساليب التفكري وكيفية تنفيذها

)1(  - �سعادة، جودت، واآخرون، )2006(، التعلم الن�سط بني النظرية والتطبيق، عمان، دار ال�سروق للن�سر. 
�ض �ض 57 – 62.

(2)  - Wol Folk, A. E. (2001) Educational psychology. London: Prentice- Hall 
International. 

(3)  - Anderson, N.J. (2002). The Role of met cognition in second language 
Teaching and learning. Retrieved 25. 

(4)  - Flavell، J. H. )1987(. Speculations about the nature and development 
of meta cognition. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe )Eds.(، meta cognition. 
Motivation and understanding. 

(5)  - Blakey، Elaine- Spence، Sheila، )1990(.Developing meta cognition. At.http:/
www.ericdigests.org/pre - 9218/ developing.htm.

(6)  - Bruer, J. (1994) classroom problems school culture and cognitive research, 
in K. MCGilly (ed) classroom lessons: Integrating cognitive theory and 
classroom practice (Cambridge (Massachusetts), mitprcss). 
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وكيفية  ل�ستخدامها  التخطيط  حيث  من  املعرفية  بالعمليات  حتكم  عمليات  هي 
)1( )Sternberg, 1992( تنفيذها ومراقبتها وتقييم نتائجها

التفكري الواعي الذي يقوم به املتعلم خالل اجناز املهمات التعليمية، وقدرته على 
امل�ستمر  التقومي  خالل  من  لأدائه  وواعيًا  التعليمية  الأن�سطة  على  وال�سيطرة  التحكم 

)2( )Brown, et. Al, 1987(
اأن�سطة عقلية متنوعة مثل التخطيط ومراقبة التقدم وتقومي الأداء واتخاذ القرارات 

وليم، عبيد، )2000( )3(.
اأفكاره  بناء  واإعادة  التحكم  له  ي�سمح  مما  للمتعلم،  الذاتي  التفكري  حول  التفكري 

)4()Guss & Wiley, 2007( الذاتية والقدرة على حل م�سكالته
املعرفية  للعمليات  الأفراد  اإدراك  هو مدى  املعريف  وراء  ما  التفكري  اأن  الباحث  ويرى 
ووعيهم لها والقدرة على تنظيمها وتنفيذها وتقومي نتائجها عند تنفيذ املهام املوكلة اإليهم 
. ومن خالل ا�ستقراء ما �سبق نلحظ اأن معظم التعريفات جُتمع على اأّن ما وراء املعرفة، هو 
التفكري بعملية التفكري. اإل اأن اإيجاد تعريف وا�سح وحمدد لها لي�ض اأمرًا �سهاًل وذلك لوجود 
التنظيم  مثل:  الظاهرة،  نف�ض  لو�سف  ُت�ستخدم  التي  امل�سطلحات  اأو  املفاهيم  العديد من 
الذاتي )self - Regulation( والتحكم التنفيذي )Executive control( ، وما وراء الذاكرة 
اأنها جميعها تركز على دور  اإل  التعريفات  الرغم من اختالف  )Meta- memory( وعلى 

)5( . )Livingston, 1997( العمليات التنفيذية يف مراقبة وتنظيم العمليات املعرفية

(1) Sternber, R. J. (1992). Inside intelligence. American scientist, 74, 137- 143.
(2) Brown, A. L. (1987). meta cognition executive control, self- regulation and 

other even more mysterious mechanisms. INR. K. Kluwe .& F.E. weinert 
(Eds), meta cognition motivation & under standing (pp65- 116). Hillsdal, 
N.J: Lawrence Erlbaum. 

)3(  ولي���م، عبي���د )2000(، م���ا وراء املعرفة املفه���وم والدللة، جملة الق���راءة واملعرفة، اجلمعية امل�س���رية 
للقراءة واملعرفة، ع1. �ض �ض 87 – 133.

(4) Guss، C.D.& Wiley، B. )2007(. meta cognition of problem solving strategies in 
brazil, India, and the United States, Journal of cognition and culture, 71- 25.

(5) Livingston، J. A. )1997(. Effects of meta cognitive instruction on strategy use 
of college students. Unpublished manuscript، state university of New York at 
Buffalo. 
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وي�صتخل�س من التعريفات ال�صابقة للتفكري ما وراء املعريف ما يلي:
التفكري ما وراء املعريف يجعل املتعلم اأكرث اإدراكًا لعملياته املعرفية. وهذا ي�ساعده 

على تنظيمها حتى ي�سبح تعلمه متقنًا.

و�سول املتعلم اإىل مرحلة التفكري ما وراء املعريف ي�ساعده للو�سول اإىل التعلم الذاتي.

التفكري ما وراء املعريف هو اأحد اأمناط التفكري املعقد والذي ميكن تنميته من خالل 
عمليات التعلم والتعليم.

التفكري ما وراء املعريف يعني جمموعة عمليات تتخذ من التفكري والعمليات املعرفية 
مو�سوعًا للتفكري، مت�سمنة تفكري املتعلم يف تفكريه، ويف اإدراكه، ويف اأدائه.

مكونات التفكري ما وراء املعريف:
هناك كثري من النماذج التي تناولت مكونات التفكري ما وراء املعريف، ومن اأ�سهرها 
لهذا  �سنتعر�ض  الدرا�سة  هذه  )1(ويف   .)John Flavell, 1985( فالفل"  "جون  منوذج 

النموذج بالتو�سيح :

من  جمموعتني  يف  ينتظم  املعريف  وراء  ما  التفكري  اأن   )Flavell( "فالفل"  يرى 
العمليات اأو الأن�سطة الذهنية وهما:

 Met cognitive( املعريف  بن�ساطه  الفرد  وعي  اأو  املعرفة  وراء  ما  املعرفة  اأوًل: 
.)knowledge

املهمات  عرب  الن�سبي  الثبات  من  بنوع  املعريف  الن�ساط  حول  الوعي  هذا  ويت�سم 
واملواقف. ويف هذا ال�سياق املعريف ميكن التمييز بني ثالثة اأمناط رئي�سة هي:

مبهاراته  ال�سخ�ض  وعي  اإىل  وت�سري  ال�سخ�ض:  مبهارات  تتعلق  التي  املعرفة  اأ- 
والوجدانية وقدراته كمتعلم،  والعقلية  الذاتية  واإمكانياته  وحدودها، وال�سرتاتيجيات، 

وما يعتقده حول عمليات تفكري الآخرين.

(1)  - Flavell, J. H. (1985). Cognitive Development. (2 nd edition). Englewood 
cliffs. N. J: Prentice – Hell. 
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ب- املعرفة مبتغريات املهمة: وهي املعرفة التي تتعلق مباهية الطرق والإجراءات 
اأداء  يف  النجاح  احتمالت  حول  مبعلومات  وتزوده  اأدائها  نحو  املعرفة  هذه  تقوده  التي 

مهامه.

ج- املعرفة ال�سرطية: وهي املعرفة التي تتعلق ب� ) متى ( ينبغي ا�ستعمال ا�سرتاتيجية 
اأو   ، له  اأهداف معرفية مهمة  النجاح يف حتقيق  يتمكن عن طريقها من  بحيث  معينة 
تتعلق باأ�سباب اأو دواعي ا�ستعمالها، وملاذا يف�سل ا�ستعمال هذه ال�سرتاتيجية يف مواقف 

تعليمية معينة.

وهذا اأنتونايت )Antoniett, etal., 2007( )1( ُي�سري اإىل اأن املعرفة ما وراء املعرفة 
توؤثر يف نتائج التعلم، وحتفز الطلبة على حتديد امل�سادر املعرفية، واختيار ا�سرتاتيجيات 
التفكري املتوافقة مع املعتقدات حول نتائج التعلم. واأن الطالب ميتلكون درجة مرتفعة 
من املعرفة ما وراء املعرفية، عندما يكونون يف امل�ستوى الثانوي اأو اجلامعي لأنهم امتلكوا 
املهارات الأ�سا�سية واتقنوها واأ�سبح اأداوؤهم الذهني واإدراكهم الذاتي متطورًا، مبعنى 
اأنهم اأ�سبحوا يف هذه املرحلة قادرين على التفكري الناقد وا�ستخدام مهارات التفكري 

املرتفع، بالإ�سافة اإىل القدرة على التاأمل يف مهمات تعلمهم التي يكلفون بها.

.)Metacognitive Experiences) ثانيًا: خربات ما وراء املعرفة
وهي اخلربات التي ت�ساعد املتعلم على اختيار ال�سرتاتيجيات الأف�سل عند مواجهة 
مهمة ما، مفا�ساًل بني عدد من هذه ال�سرتاتيجيات، حتى ي�سل اإىل احلل ال�سحيح من 
خالل النظر اإىل امل�سكلة من زوايا متعددة، اأو اإعادة قراءة العناوين والكلمات الرئي�سة، 
ليتفح�ض ما اإذا كان هناك اأمر ما ي�سهم يف اإزالة الغمو�ض اأو حماولة طلب امل�ساعدة 

من الآخرين.

(1)  - Antoniett, A., Colombo, B., & Loztsev, Y. (2007) under graduates, meta 
cognitive knowledge about the psychological effects of different kinds of 
computer – supported in situational tools. Computers in Human Behavior, 20 
(5), 2172- 2198.
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جمالت التفكري ما وراء املعريف:
ي�ستمل  للمعرفة  الذاتية  الإدارة  اأن جمال  اإىل   )1( را�سد، 2004(  اأ�سارت )حنان، 

على املكونات التالية:
:)Planning( التخطيط  -

م�ستملة  حمددة  اأهداف  لتحقيق  معينة  ل�سرتاتيجيات  املتعدد  الختيار  ويت�سمن 
على ما يلي:
• حتديد الهدف املراد حتقيقه حتديدًا دقيقًا.	
• اختيار املحتوى التعليمي املنا�سب.	
• اختيار ا�سرتاتيجية التنفيذ املنا�سبة للمهمة املطلوب تنفيذها.	
• ترتيب ت�سل�سل اخلطوات اأو العمليات.	
• حتديد ال�سعوبات والأخطاء املحتملة.	
• حتديد اأ�ساليب معاجلة ال�سعوبات والأخطاء.	
• حتديد الوقت الالزم للتعلم.	
• التنبوؤ بالنتائج املرغوب فيها اأو املتوقعة.	

:)Monitoring and controlling( املراقبة والتحكم  -
الأداء.  واأخطاء  الفهم  لت�سحيح  �سلفًا  اخلطة  تنفيذ  ومراقبة  �سبط  عملية  وهي 

وت�ستمل على مايلي:
• الإبقاء على الهدف يف بوؤرة الهتمام.	
• معرفة متى يتحقق هدف فرعي،.	
• احلفاظ على ت�سل�سل اخلطوات اأو العمليات.	
• معرفة متى يجب النتقال اإىل العملية التالية.	
• اختيار العملية املالئمة.	
• اكت�ساف العقبات والأخطاء.	

)1(  - را�س���د، حنان م�س���طفى )2004(. "اأثر ا�س���تخدام ا�س���رتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات 
الفهم القرائي لدى طالبات الأول الأزهري"، اجلمعية امل�س���رية للقراءة واملعرفة، املوؤمتر العلمي الرابع 

دار ال�سيافة جامعة عني �سم�ض، 7-8 يوليو، �ض �ض 121- 175. "القراءة وتنمية التفكري"، 
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• معرفة كيفية التغلب على العقبات والتخل�ض من الأخطاء.	
• 	:)Evaluation( التقومي  -

بعد  املتعلم  بها  يقوم  التي  العمليات  يف  احلايل  التقدم  مدى  تقدير  به  وُيق�سد 
حدوث التعلم، اأو حل امل�سكلة مقارنًا النتائج املتحققة مع الأهداف املعدة م�سبقًا، متتبعًا 

الت�سل�سل التايل:
• تقييم مدى حتقق الأهداف.	
• احلكم على دقة النتائج وكفايتها.	
• تقومي مدى مالءمة الأ�ساليب التي ا�ستخدمها.	
• تقييم كيفية تناول العقبات والأخطاء.	
• تقييم فاعلية اخلطة اأو ال�سرتاتيجية امل�ستخدمة، وكيفية تنفيذها. )جروان، 1999(. )1(	

خ�صائ�س مفهوم ما وراء املعرفة:
• واإمنا 	 املهمة،  ُتنفذ مبا�سرة على  التي ل  املفهوم من ال�سرتاتيجيات  ُيعد هذا 

على العمليات املعرفية التي جترى على هذه املهمة من حيث حتديد العمليات 
ومراقبة  تنفيذها،  ومتابعة  العمليات،  لهذه  والتخطيط  لتنفيذها،  املنا�سبة 

.)2( )Van Zile, Tamsen, 1996( سريها، واحلكم على نتائجها�
• يختلف مفهوم ما وراء املعرفة من فرد لآخر تبعًا للفروق املرتبطة بعوامل النمو، 	

.)Flavell, 1987( والن�سج، والذكاء، واخلربات ال�سابقة

اأهمية التفكري ما وراء املعريف يف التعلم:
ي�ستخدمون  املعريف  وراء  ما  التفكري  ذوي  املتعلمني  اأن   )3(  )2003( العريان  ترى 

)1(  - جروان، فتحي عبد الرحمن، )1999(: تعليم التفكري: مفاهيم وتطبيقا، العني، دار الكتاب اجلامعي. 
�ض �ض 121 – 124.

(2)  - Van Zile Tamsen، C. M. )1996(. meta cognitive self- regulation and the daily 
academic activities of college students. Unpublished doctoral dissertation, 
state university of New York at Buffalo. 

)3(  - عريان، �سمرية عطية، )2003(. "فعالية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حت�سيل الفل�سفة 
ل���دى طالب ال�س���ف الأول الثانوي واأثر ذلك على اجتاهاتهم نحو التفكري التاأملي الفل�س���في"، اجلمعية 
امل�س���رية للقراءة واملعرفة، املوؤمتر العلمي الثالث "القراءة وبناء الإن�س���ان"، دار ال�س���يافة، جامعة عني 

�سم�ض، 9- 10 يوليو، �ض �ض 202- 227.
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يف  ا�ستخدامها  عند  ال�سرتاتيجيات  هذه  توؤدي  حيث  املعرفة،  وراء  ما  ا�سرتاتيجيات 
مواقف التعلم اإىل تقليل �سعوبات التعلم لدى التالميذ ومتنحهم القدرة على التكيف مع 
املواقف التعليمية، فيكت�سفون ما يحتاجون اأن يتعلموه. وهذا يجعلهم اأكرث عمقًا، واأف�سل 
اأداءًا، لأن هذه ال�سرتاتيجيات جتعلهم يخططون ويقيمون تعلمهم، مما يوؤدي اإىل تقليل 

الوقت واجلهد الالزمني لإجناز الأهداف.
 ))1((  )Gunstone, R. and Mitchel, 1998( اأ�سارا واأما جون�ستون، وميت�سل فقد 
التعلم  مواقف  يف  املعريف  وراء  ما  التفكري  ل�سرتاتيجيات  الطالب  ا�ستخدام  اأن  اإىل 
املختلفة ي�ساعدهم على توفري بيئة تعليمية تبعث على التفكري الذي ميكن اأن ي�سهم يف 

حتقيق ما يلي:
زيادة قدرة املتعلم على اختيار ال�سرتاتيجية الفعالة واملنا�سبة ملهمة التعلم.. 1
لديه . 2 يتولد  حتى  اإليه  املوكلة  للمهمة  النتباه  تركيز  على  املتعلم  قدرة  حت�سني 

اأفكاُرُ ابداعية.
ا�ستخدام املعلومات وتوظيفها يف مواقف التعلم املختلفة.. 3
حت�سني قدرة املتعلم على ا�ستيعاب الكم املعريف املت�سرع املدّعم بتكنولوجيا.. 4
متكني املتعلمني من تطوير خطة عمل يف اأذهانهم ملدة من الزمن، ثم التاأمل . 5

فيها والتقييم عند اإكمالها.
تطوير مهارة تكوين اخلرائط املفاهيمية قبل البدء بتنفيذ املهمة.. 6
متكني املتعلمني من مراقبة اخلطط يف اأثناء تنفيذها مع الوعي باإمكانية اإجراء . 7

الت�سحيح الالزم عندما يتبني اأن اخلطة التي مت اإعدادها ل تلبي ما كان متوقعًا 
من نتائج اإيجابية منتظرة.

تنمية عمليات التقومي الذاتي لدى املتعلم والتي ت�ساعده على حت�سني اأدائه،. 8

(1)  - Gunstone، R. and Mitchel، (1998( meta cognition and conceptual change 
in (Eds) mintzes, j. wandresee, jaul Novak, J- Teaching science for under 
graduate students Sandiego, CA: Academic press. 
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امل�ساهمة يف تنمية اأداء املتعليمن ذوي الأداء املنخف�ض من خالل اإطالق عنان . 9
التفكري الكامن لديهم.

املعريف  وراء  ما  التفكري  اأ�ساليب  على  املتعليمن  تدريب  اأهمية  ن�ستنتج  تقدم  مما 
ال�سحيح  م�سارهم  وتوجيه  بها،  والتحكم  تفكريهم  عمليات  فهم  على  ي�ساعدهم  لأنه 
من خالل التخطيط ال�سليم الذي ينظم اأ�سلوبهم اأثناء ال�سري يف مهامهم، م�ستخدمني 
قراراتهم  ومتخذين  النتائج  اإىل  الو�سول  حتى  الأهداف  بداية  من  امل�ستمر  التقييم 
بديل  كل  تبعات  وحمددين  البدائل،  من  جمموعة  بني  من  بديل  خالل  من  ال�سحيحة 

منها حتى ي�سلوا اإىل مرحلة التعلم املوجه ذاتيًا.
وعليه فاإن الباحث يرى �سرورة الرتكيز على هذا املفهوم من التفكري عند تعليمنا 
لطالبنا كي نتمكن من ا�ستثمار طاقاتهم وابداعاتهم يف جميع تخ�س�ساتهم قا�سدين 
بناء جيل قادر على مواجهة التحديات امل�ستمرة واملت�سارعة يف زمن العوملة. وحتى نحقق 
هذه الأهداف لبد من تعرف م�ستوى امتالك طالب فرع اجلامعة يف بي�سة هذا ال�سكل 

من اأ�سكال التفكري.
دور املعلم يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف:

اأن ي�سع املعلم يف البداية ا�سرتاتيجية تعليمية بق�سد تنفيذها،. 1
اأن يحتفظ املعلم بهذه ال�سرتاتيجية طوال مدة التعليم والتعلم،. 2
التي . 3 الإيجابية  التغريات  ال�سرتاتيجية من حيث  فاعلية هذه  املعلم  يتاأمل  اأن 

اأحدثتها يف �سلوك الطالب،
ونوفل، . 4 جادو،  )اأبو  ا�ستخدامها.  ينوي  التي  لال�سرتاتيجية  منوذجًا  يقدم  اأن 

.)1( )2007

م�صكلة الدرا�صة:
على  وتعمل  بنجاح  التعلم  حتقيق  على  الفرد  ت�ساعد  املعرفة  وراء  ما  مهارات  اإن 
لهذه  ال�سبط  تت�سمن  فهي  منها.  الغر�ض  لتحقيق  املنا�سبة  املعرفية  العمليات  تنفيذ 
العمليات والتخطيط لتعلم مهمة ما، ومراقبة عمليات الفهم وتقييم مدى التقدم نحو 

)1(  - اأبو جادو، �س���الح علي، ونوفل، حممد )2007( تعليم التفكري، النظرية والتطبيق، دار املي�س���رة للن�سر 
والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن. �ض �ض 85 – 96.

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



329

حتقيق الهدف )Borkowski et al. , 1986( ))1((. وعليه ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة 
يف الأ�سئلة التالية:

1. ما م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طالب كليات جامعة امللك خالد/ فرع بي�سة ؟
امللك  جامعة  كليات  طالب  لدى  املعريف  وراء  ما  التفكري  م�ستوى  يختلف  هل   .2
خالد / فرع بي�سة باختالف امل�ستوى الدرا�سي، والتخ�س�ض الأكادميي )علمي، اأدبي(، 

وم�ستوى التح�سيل الدرا�سي )مرتفع ، منخف�ض ( ؟

اأهمية الدرا�صة:
له وهو  تتعر�ض  الذي  الأ�سا�سي  املو�سوع  اأهمية  اأهميتها من  الدرا�سة  ت�ستمد هذه 
م�ستوى التفكري ما وراء املعريف م�ستفيدين من ذلك خالل ا�ستخدامه يف مواقف التعلم 

قا�سدين تقليل ال�سعوبات التي تواجه املتعلم.
قد ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة يف توجيه اأنظار القائمني على تخطيط املناهج اإىل 
ت�سمني املقررات الدرا�سية اأن�سطة حتفز التفكري ما وراء املعريف بدًل من الرتكيز على 

املعرفة فقط.
تلفت انتباه املعلمني واملوجهني لتبني اأ�سلوب التفكري ما وراء املعريف عند قيامهم 

بالتدري�ض.  
تتناول هذه الدرا�سة مو�سوعًا حيويًا يتفق مع الجتاهات العاملية لالهتمام بتنمية 
بالتفكري  لالهتمام  املحلية  التوجيهات  مع  ويتما�سى  املعرفة  وراء  ما  التفكري  مهارات 

ومهاراته يف وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.
الهتمام مبهارات التفكري العليا والتي اأ�سبحت اأحد الأهداف التي ت�سغل الرتبويني 

ملا لهذا املفهوم من اأهمية يف تنمية جوانب �سخ�سية املتعلم يف جميع جمالتها.
التعريفات الإجرائية:

التفكري ما وراء املعريف: يرى �سراو ودين�سون )Schraw  & Dennison, 1994( اأن 
التفكري املعريف ي�ستمل على ثالثة اأبعاد، وهي:

(1)  - Borkowski, J., Carr, M., & Pressely, M. (1987) “spontaneous” strategy 
use: perspectives from meta cognitive theory. Intelligence , 11, 61- 75. 
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التخطيط،  على  قدرتهم  حول  الطالب  با�ستجابات  عنه  وُيعرب  املعرفة:  تنظيم 
الطالب على فقرات  التي ح�سل عليها  بالدرجة  والتقييم، حم�سوبة  املعلومات،  واإدارة 

هذا البعد.
التقريرية،  معرفتهم  حول  الطالب  با�ستجابات  عنه  وُيعرب  املعرفة:  حول  املعرفة 
والإجرائية، وال�سرطية، حم�سوبة بالدرجة التي ح�سل عليها الطالب على فقرات هذا 

البعد.
ا�ستخدام  على  قدرتهم  حول  الطالب  با�ستجابات  عنه  وُيعرب  املعرفة:  معاجلة 
التي  الدرجات  خالل  من  واملح�سوبة  املعلومات،  اإدارة  يف  واملهارات  ال�سرتاتيجيات، 

ح�سل عليها الطالب على الفقرات املتعلقة بهذا الُبعد.
ويعرف اإجرائيًا يف هذه الدرا�سة مب�ستوى اأداء الطلبة على فقرات مقيا�ض التفكري 

ما وراء املعريف امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.  
التخ�س�ض الدرا�سي: ويق�سد به تخ�س�ض الطالب الأكادميي، حيث �سنف ح�سب 

الكلية يف فئتني:
اأ- تخ�س�سات علمية.

ب- تخ�س�سات اأدبية: والذي يعتمد بعد تقدمي الختبارات النهائية لهذا الف�سل. 
امل�ستوى الدرا�سي: وله ثمانية م�ستويات مق�سمة على اأربع �سنوات درا�سية يف كل �سنة 

م�ستويان: الف�سل الأول ثم الف�سل الثاين.
التح�سيل الدرا�سي: وهو معدل الطالب الرتاكمي والذي اعتمد بناء على النتائج 
املقدمة من دائرة القبول والت�سجيل يف الكلية، ومت ا�ستخدام املعيار الإح�سائي لتف�سري 

تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على كل ُبعد من اأبعاد املقيا�ض ممثاًل كما يلي:
من 1- اأقل من 1.8        درجة تقدير متدنية جدًا.

من 1.8- اأقل من 2.6     درجة تقدير متدنية.
من 2.6- اأقل من 3.4     درجة تقدير متو�سطة.

من 3.4- اأقل من 4.2     درجة تقديرمرتفعة.
من 4.2- اإىل 5              درجة تقدير مرتفعة جدًا.

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



331

حمددات الدرا�صة:
جترى هذه الدرا�صة �صمن احلدود الآتية:

• حتددت نتائج الدرا�سة احلالية بعينتها من الطالب الذكور بكليات فرع جامعة 	
الدرا�سي  للف�سل  ال�سعودية(  العربية  )اململكة  بي�سة  حمافظة  يف  خالد  امللك 

الثاين من العام الدرا�سي 1431ه�  1432ه�.
• تقت�سر نتائج هذه الدرا�سة على جمتمع طالب كليات فرع جامعة امللك خالد 	

يف حمافظة بي�سة وميكن تعميمها على جمتمعات طالبية اأخرى م�سابهة ملجتمع 
طالب كليات فرع جامعة امللك خالد يف حمافظة بي�سة.

• البيانات 	 جمع  وباأداة  الدرا�سة،  عينة  من  بكل  الدرا�سة  هذه  نتائج  حتدد 
امل�ستخدمة فيها وبالإح�ساءات التي ا�ستخدمت فيها.

• ا�ستخدام مقيا�ض �سراو ودين�سون )Schraw  & Dennison, 1994( الذي قام 	
الباحث  قام  ثم  الأردنية،  والبيئة  يتنا�سب  مبا  الدين  عالء  عبيدات  بتعريبه 

بتعديل بع�ض الفقرات مبا يت�سق والبيئة ال�سعودية.

الدرا�صات ال�صابقة:
ُتعد الدرا�سات العربية التي حاولت الإحاطة مب�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى 
طالب كليات جامعة امللك خالد فرع حمافظة بي�سة )اململكة العربية ال�سعودية( قليلة 
الدرا�سات  لأبرز  و�سنعر�ض  الباحث-  علم  حدود  –يف  الأجنبية  بالدرا�سات  مقارنة 
على  العلمي  البحث  دائرة  وا�ستكمال  جانب،  من  منها  الإفادة  بغية  والعربية  الأجنبية 

امل�ستوى العربي من جانب اآخر.
من  التحقق  اإىل  هدفت  بدرا�سة   ))1((  )Romaniville, 1994( رومانيفيل  قام 
طبيعة العالقة بني التفكري ما وراء املعريف والتح�سيل الدرا�سي، طبقت هذه الدرا�سة 
على )35( طالبًا جامعيًا يف م�ستوى ال�سنة الأوىل بكلية القت�ساد يف بلغاريا، وك�سفت 
التفكري  بقواعد  اأكرث وعيًا  كانوا  الدرا�سي  ازداد حت�سيلهم  الذين  الطلبة  اأّن  الدرا�سة 

(1)  - Romaniville, M. (1994). Awareness of cognitive strategies: the relationship 
between university students meta cognition and their performance. Studies in 
Higher Education, 359- 366.
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ما وراء املعريف واأكرث قدرة على ا�ستدعاء مهاراتهم، وكانت معرفتهم اأكرث تنظيمًا من 
الطلبة الأقل حت�سياًل.

اأجرى مق�سود درا�سة )Maqsud, 1998( )1( هدفت اإىل الك�سف عن تاأثري تدري�ض 
ما وراء املعرفة على التح�سيل يف الريا�سيات يف الجتاهات نحو الريا�سيات. بلغ عدد 
اإفريقيا،  مدار�ض جنوب  اأحد  ال�سابع يف  ال�سف  العينة )45( طالبًا من طالب  اأفراد 
من  دللة  ذي  ب�سكل  اأقل  الريا�سيات  يف  وحت�سيلهم  اللفظية  قدرتهم  كانت  والتي 
والثانية  جتريبية  الأوىل  جمموعتني:  اإىل  الدرا�سة  عينة  طالب  تق�سيم  ومت  زمالئهم. 
�سابطة، ومت تدريب املجموعة التجريبية ب�سكل فردي على كيفية حل امل�سائل الريا�سية 
�سمن اأربعة موا�سع يف الريا�سيات با�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة، وُدر�ست 
املجموعة املوا�سع نف�سها بالطريقة التقليدية. اأظهرت املقايي�ض القبلية والبعدية للقدرة 
العامة يف الوعي ما وراء املعريف والتح�سيل يف  الريا�سيات واجتاهات الطلبة اإىل وجود 
اأثر ذي دللة اإح�سائية يف م�ستوى التح�سيل ل�سالح املجموعة التجريبية التي ُدر�ست 

با�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة.
وهدفت درا�سة جيجد واآخرون )Jegede et al. , 1999( )2( اإىل اكت�ساف الختالف 
بني الطالب مرتفعي ومنخف�سي التح�سيل يف التحكم، والتفكري ما وراء املعريف. وقد 
طبقت الدرا�سة على )712( طالبًا من طالب اجلامعة املفتوحة يف هوجن كوجن من ذوي 
التح�سيل املرتفع واملنخف�ض. ومت حتديدهم من خالل اأدائهم الرتاكمي يف اأربعة ف�سول 
متتالية. وقد اأظهرت النتائج اأن الطالب مرتفعي التح�سيل ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات 

التحكم والتفكري ما وراء املعريف اأكرث من الطالب منخف�سي التح�سيل.
واأجرى الوهر واأبو عليا )1999( درا�سة هدفت اإىل حتديد م�ستوى امتالك الطلبة 
جمال  يف  وذلك  وال�سرطية،  والإجرائية،  التقريرية،  الثالث:  املعرفة  وراء  ما  ملعارف 
واأدائها وعالقته بتح�سيلهم، وجن�سهم، وم�ستوى درا�ستهم. وقد  الإعداد لالإمتحانات 

(1)  - Maqsud, M. (1998). Effects of meta cognitive instruction on mathematics 
achievement and attitudes towards mathematics of low mathematics 
achievers. Educational research, 410 (2), 237 – 243.  

(2)  - Jegede, O., Taplin, M., Fan, R., Chan, M., & Yum, J. (1999). Differences 
between low and high achieving distance learning in locus of control and 
meta cognition. Distance Education, 20 (2) 255 – 273.
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اأربع مدار�ض يف مدينة  اأفراد العينة )440( طالبًا وطالبة، مت اختيارهم من  بلغ عدد 
اختبارًا  الباحثان  �سمم  وقد  ع�سر  واحلادي  والتا�سع،  ال�سابع،  ال�سفوف  من  الزرقاء 
جمال  يف  وال�سرطية(  والإجرائية  )التقريرية  املعرفة  وراء  ما  معارف  لقيا�ض  خا�سًا 
الإعداد لالمتحانات واأدائها، يتكون من )54( فقرة. وك�سفت النتائج اأن م�ستوى امتالك 
الطلبة ملعارف ما وراء املعرفة الثالث املذكورة كان متدنيًا، واأن هناك فروقًا ذات دللة 
اح�سائية يف م�ستوى امتالك الطلبة للمعرفة ما وراء املعرفية ال�سرطية تبعًا للتح�سيل، 
ل�سالح ذوي التح�سيل املرتفع. كما ك�سفت اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى 
لتفاعل  تبعًا  وال�سرطية  والإجرائية  التقريرية  الثالث  املعرفة  لأ�سكال  الطلبة  امتالك 
طلبة  مع  املرتفع  التح�سيل  ذوي  ول�سالح  معًا،  الدرا�سي  وامل�ستوى  التح�سيل  متغريي 
ال�سف التا�سع. يف حني مل تظهر النتائج اأي فروق تعزى اإىل تفاعل متغريات التح�سيل 
واجلن�ض وامل�ستوى الدرا�سي معًا، اأو تفاعل متغريي التح�سيل واجلن�ض اأو لتفاعل متغريي 
اجلن�ض وامل�ستوى الدرا�سي، اأو لكل من اجلن�ض اأو امل�ستوى الدرا�سي منفردًا على م�ستوى 

امتالك الطلبة لأ�سكال معارف ما وراء املعرفة الثالث جمتمعة اأو منفردة )1(.
يف  تدريبي  برنامج  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  التي   )2001( العي�سوي  درا�سة  ويف 
ا�ستخدام مهارات ما وراء املعرفة )املراقبة، والتخطيط، وال�سبط، والتقومي( واأثر كل من 
يف  التح�سيل  يف  واأنثى(  )ذكر،  الطالب  وجن�ض  ومتدٍن(  )عاٍل،  العام  التح�سيل  م�ستوى 
اأفراد العينة )168( طالبًا  الريا�سيات لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي. وقد بلغ عدد 
وطالبة موزعني على اأربع �سعب يف مدار�ض وكالة الغوث يف منطقة �سمال عمان. كان منها 
�سعبتان للذكور، و�سعبتان لالإناث، متثل اإحداهما جمموعة جتريبية واأخرى �سابطة. وقد 
ك�سفت النتائج وجود فروق ذت دللة اإح�سائية يف حت�سيل الريا�سيات ل�سالح املجموعة 
التجريبية التي در�ست با�ستخدام مهارات ما وراء املعرفة، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
التي  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  متدٍن(  )عاٍل،  التح�سيل  فئتي  يف  الطلبة  حت�سيل  يف 
ا�ستخدمت الربنامج التدريبي. كما اأظهرت النتائج عدم وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية يف 

حت�سيل اأفراد املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت الربنامج التدريبي، يعزى للجن�ض )2(.

)1(  - الوهر، حممود، واأبو عليا، حممد، )1999(. م�س���توى امتالك الطلبة ملعارف ما وراء املعرفة يف جمال 
الإعداد لالمتحانات واأدائها وعالقته بجن�س���هم وم�س���توى درا�ستهم، جملة كلية الرتبية، جامعة الإمارات 

العربية املتحدة، )16، 185 – 217(.
)2(  - العي�س���وي، �س���ادن، )2001م(، اأثر برنامج تدريبي يف ا�س���تخدام مهارات التفك���ري فوق املعرفية على 
التح�س���يل يف الريا�س���يات لدى طلبة ال�سف التا�سع، ر�سالة ماج�س���تري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، 

عمان. �ض �ض 27 – 36.  
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تاأثري  ا�ستق�ساء  اإىل  فهدفت   )1(  )Ponnusamy, 2002( بونا�سامي  درا�سة  اأما 
ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة وحل امل�سكالت لدى الطالب ذوي التح�سيل املتدين يف 
تتطلب  التي  الأ�سئلة  حل  على  لديهم  القدرة  زيادة  على  م�ساعدتهم  اأجل  من  التاريخ 
التفكري العايل، وزيادة الوعي واملعرفة ما وراء املعرفة لديهم. وقد بلغ عدد اأفراد عينة 
الدرا�سة )90( طالبًا، ومت تق�سيمهم اإىل ثالث جمموعات: املجموعة الأوىل مت تدري�سها 
واملجموعة  امل�سكالت،  حل  وا�سرتاتيجيات  املعرفة  وراء  ما  ا�سرتاتيجيات  با�ستخدام 
الثانية مت تدري�سها با�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة فقط، اأما املجموعة الثالثة 
فقد مت تدري�سها با�ستخدام ال�سرتاتيجيات التقليدية. ومت تدريب معلمني اثنني ليدر�سا 
ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة وا�سرتاتيجيات حل امل�سكلة ملدة �سهر واحد، وقد مت تنفيذ 
الدرا�سة ملدة )12( اأ�سبوعًا، ثم مت جمع البيانات من خالل الختبارات القبلية والبعدية. 
حيث ك�سفت النتائج اأن ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة وا�سرتاتيجيات حل امل�سكلة لهما 

اأثر وا�سح يف زيادة التح�سيل الأكادميي لدى الطلبة.
اأجرى اأحمد، ال�سيد )2002( درا�سة هدفت اإىل تنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى 
الطالب املعلمني من خالل ا�ستق�ساء فعالية برنامج مقرتح لتنمية هذه املهارات والوعي 
بها. وقد بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )33( طالبًا وطالبة يف كلية الرتبية ب�سوهاج من 
تخ�س�ض الدرا�سات الجتماعية. ومت تطبيق بطاقة املالحظة ومقيا�ض الوعي مبهارات 
املعلمني  الطالب  اأداء  حت�سني  يف  الربنامج  فعالية  النتائج  وك�سفت  املعرفة.  وراء  ما 

ملهارات ما وراء املعرفة ووعيهم بها )2(.
ويف درا�سة حبيب )2003( التي هدفت اإىل تعرف اثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم 
الفيزياء،  مادة  املعرفة من خالل  وراء  ما  تنمية مهارات  ال�ستبطان على  القائم على 
وهل هناك اأثر للجن�ض على تنمية مهارات ما وراء املعرفة، وما عالقة امتالك الطالب 
النتائج عدم  اأظهرت  الدرا�سي. وقد  التح�سيل  ملهارات ما وراء املعرفة وقدرتهم على 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى اإىل اجلن�ض يف م�ستوى امتالك الطالب ملهارات 
ما وراء املعرفة، كما اأظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بني امتالك مهارات ما وراء 

(1)  - Ponnusamy، R. )2002(. The impact of meta cognition and problem solving 
strategies among low – achievers in history. Journal IPBA, 3 (3), 131 – 142. 

)2(  - اأحمد، جابر ال�سيد، )2002(، تنمية بع�ض مهارات ما وراء املعرفة لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية 
ب�سوهاج، درا�سات يف املناهج وطرق التدري�ض، ع77. �ض �ض 145 – 151.

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



335

املعرفة، وحت�سيل الطلبة الدرا�سي يف مادة الفيزياء )1(.  
عن  الك�سف  اإىل   )2(  )Rezvan et al. , 2006( واآخرون  ريزفان،  درا�سة  وهدفت 
اأثر التدريب يف التفكري ما وراء املعريف يف التح�سيل الأكادميي وال�سعادة لدى الطالب 
املنذرين يف جامعة اأ�سفهان يف اإيران والذين تقل معدلتهم عن )12( نقطة من اأ�سل 
)20(. وقد بلغ عدد اأفراد العينة )60( طالبًا من الذكور، ومت تق�سيمهم اإىل جمموعتني: 
الأوىل جتريبية والثانية �سابطة، حيث ك�سفت النتائج اأن هناك اأثرًا اإيجابيًا للتدريب يف 

التفكري ما وراء املعريف يف زيادة التح�سيل وال�سعادة لدى الطلبة. 
 )3()Saravana - kumar & Mohan, 2007( ويف درا�سة �سارافانا كيومر، وموهان
وراء  ما  للتفكري  التوجه  العلوم من خالل  الطالب يف  زيادة حت�سيل  اإىل  التي هدفت 
املعريف وتن�سيط النتباه، وقد مت تبني منوذجًا جتريبيًا، وقد بلغ عدد اأفراد العينة )47( 
طالبًا من طلبة ال�سف العا�سر يف املدر�سة املحلية وذلك من خالل اإعداد ثالثة مقايي�ض 
اإخ�ساع  مت  وقد  الطلبة.  وحت�سيل  النتباه،  وتن�سيط  املعريف،  وراء  ما  التفكري  لقيا�ض 
الطالب اإىل ا�سرتاتيجيات التفكري ما وراء املعريف وتن�سيط النتباه ملدة ع�سرة اأ�سابيع. 
ثم مت جمع البيانات وحتليلها من خالل الختبار القبلي والبعدي. حيث ك�سفت النتائج 
عن وجود تاأثري اإيجابي للتوجه لتفكري ما وراء املعريف يف زيادة حت�سيل الطلبة يف مادة 

العلوم.
وقام مارتيني ، و�سور )Martini & Shore, 2007( )4( بدرا�سة هدفت اإىل تعرف 

)1(  - حبيب، اأمين. )2003(. اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعليم القائم على ال�ستيطان على تنمية مهارات 
ما وراء املعرفة لدى طالب ال�سف الأول الثانوي من خالل مادة الفيزياء. جملة املعلم )5 كانون الثاين، 

2009(. �ض �ض 57 – 79.
(2)  Rezvan, S., Ahmdh, S. A., & Abedi, M. R. (2006). The effect of meta 

cognition straining on the academic achievement and happiness of Esfahan 
university. Conditional students. Counseling psychology Quarterly, 19 (4), 
415 – 428. 

(3)  Saravana- kumar, A., & Mohan, S. (2007). Entrancing students achievement 
in science through meta cognitive orientation and attention activation – an 
experimental study. Experiment in Education, 3 (8), 1- 18.

(4)  Martini, R., & Shore, B. M. (2007). Point to parallels in ability – related 
difference in the use of meta cognition differences, 18 (2), 237 – 247.
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م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى الطالب مرتفعي ومنخف�سي التح�سيل. وقد اأجريت 
بجامعة  ال�سحية  العلوم  كلية  يف  التاأهيل  اإعادة  مدر�سة  طالب  من  عينة  على  الدرا�سة 
اإعطاء الطالب مهمات يف  البيانات من خالل  اأوتاوا )Ottawa( يف كندا. حيث مت جمع 
الريا�سيات والقراءة والكتابة لإجراء املقارنات بني الطالب مرتفعي التح�سيل والطالب 
منخف�سي التح�سيل من خالل القيام بثالث مهمات رئي�سية هي: القدرة على معرفة املهمة 
الفعلي  بال�ستخدام  املتعلقة  والقدرة  املختلفة،  ال�سرتاتيجيات  ومعرفة  امل�سكلة،  وحتديد 
التح�سيل  مرتفعي  الطالب  اأن  النتائج  وك�سفت  املعريف.  وراء  ما  التفكري  ل�سرتاتيجيات 

ي�ستخدمون التفكري ما وراء املعريف اأكرث من الطالب منخف�سي التح�سيل.
اأما درا�سة خطاب )2007( فهدفت اإىل تق�سي اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ما وراء 
عينة  تكونت  الإبداعي،  التفكري  وتنمية  التح�سيل  على  الريا�سيات  تدري�ض  يف  املعرفة 
التعليم  من  الثانية  احللقة  من  الثاين  ال�سف  طالب  من  طالبًا   )137( من  الدرا�سة 
الأ�سا�سي يف مدينة الفيوم يف م�سر، ومت تق�سيم الطالب اإىل جمموعتني: الأوىل جتريبية 
وعددها )70( طالبًا، والثانية �سابطة وعددها )67( طالبًا. وقد ك�سفت النتائج تفوق 
الطالب الذين در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية ما وراء املعرفة على الطالب الذين در�سوا 

بالأ�ساليب املعتادة يف التح�سيل والتفكري الإبداعي يف الريا�سيات )1(.
وقد لوحظ من خالل ا�صتقراء نتائج الدرا�صات ال�صابقة ما يلي:

هناك اختالف يف نتائج هذه الدرا�سات التي بحثت يف هذا املو�سوع،
اأن الدرا�سات التي تناولت م�ستوى التفكري ما وراء املعريف قليلة يف البيئات العربية،
اأن معظم الدرا�سات ا�ستخدمت عينات من طلبة املدار�ض، لكن هذه الدرا�سة تدور 

يف ميدان كليات فرع جامعة امللك خالد يف بي�سة مما يجعلها جديدة منحًى ونوعًا.
م�ستوى  مرتفعًا يف  تفوقًا  بع�سها  اأظهر  الدرا�سات حيث  تلك  نتائج  تباين  يالحظ 
التفكري ما وراء املعريف لدى اأفراد عينتها، بينما اأظهر بع�سها الآخر نتائج متو�سطة يف 

م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى اأفراد عينتها.
ويف �سوء امل�ستوى الدرا�سي حيث يوؤكد بع�سها اأنه كلما تقدم الطالب يف العمر كلما 

حت�سن م�ستوى اإمتالكهم للتفكري ما وراء املعريف.

)1(  - خط���اب، اأحمد، )2007(، اأثر ا�س���تخدام اإ�س���رتاتيجية م���ا وراء املعرفة يف تدري�ض الريا�س���يات على 
التح�سيل وتنمية التفكري الإبداعي لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي، املكتبة اللكرتونية، 

اأطفال اخلليج ذوي الحتياجات اخلا�سة. �ض �ض 135 – 192.
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واأما بالن�سبة للتخ�س�ض الدرا�سي فقد تباينت النتائج حيث اأ�سار بع�سها اإىل عدم 
�سوء  يف  دالة  اإح�سائية  فروق  وجود  بع�سها  اأظهر  بينما  اإح�سائيًا،  دالة  فروق  وجود 

التخ�س�ض )علمي، اأدبي(.
لدى  املعريف  وراء  ما  التفكري  م�ستوى  الك�سف عن  ملحاولة  الدرا�سة  هذه  تاأتي  لذا 
طالب كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�سة، وما اإذا كان خمتلفًا باختالف امل�ستوى 
�سبق متيزت هذه  ما  ولكل  التح�سيل.  م�ستوى  اأو  الأكادميي،  التخ�س�ض  اأو  الدرا�سي، 

الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال.
الطريقة والإجراءات:

منهج الدرا�صة:
 )Descriptive Analytical method( الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  ا�ستخدم 
واملتمثل يف م�سح اأفراد عينة الدرا�سة لتعرف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى اأفراد 

العينة.
جمتمع الدرا�صة:

امللك  جامعة  فرع  كليات  يف  امل�سجلني  الطالب  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
1431ه�/  الدرا�سي  العام  خالل  ال�سعودية(  العربية  )اململكة  بي�سة  حمافظة  يف  خالد 
1432ه� من الف�سل الأول والبالغ عددهم )614( طالبًا ح�سب الإح�ساءات املقدمة من 
دائرة القبول والت�سجيل يف هذه الكليات موزعني ح�سب امل�ستوى الدرا�سي والتخ�س�ض 

الأكادميي، واجلدول )1( يو�سح ذلك.
جدول )1(

توزيع اأفراد جمتمع الدرا�صة ح�صب امل�صتوى الدرا�صي والتخ�ص�س الأكادميي
ال�صنة الأوىل

امل�صتوى 
الأول+

امل�صتوى الثاين

ال�صنة الثانية
امل�صتوى 
الثالث+ 

امل�صتوى الرابع

ال�صنة الثالثة
امل�صتوى 

اخلام�س+
امل�صتوى ال�صاد�س

ال�صنة الرابعة
امل�صتوى 
ال�صابع+

امل�صتوى الثامن
املجموع

1161008070366علمي
76705250248اأدبي

192170132120614املجموع الكلي
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عينة الدرا�صة:
 )150( من  تكونت  والتي  املتي�سرة  الع�سوائية  بالطريقة  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت 
اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل  البكالوريو�ض  مرحلة  طالب  من  طالبًا 
العربية  )اململكة  بي�سة  حمافظة  يف  خالد  امللك  فرع  كليات  يف  1432ه�  1431ه�/ 

ال�سعودية( واجلدول )2( ميثل ذلك. 
جدول )2(

توزيع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغرياتها

الن�صبة العددامل�صتوىال�صنة املتغري
املئوية %

23.3%35اأول + ثاينالأوىلامل�ستوى الدرا�سي
27.3%41ثالث + رابعالثانية
30.7%46خام�ض + �ساد�ضالثالثة
18.7%28�سابع + ثامنالرابعة
100%150املجموع

50%75اأدبيالتخ�س�ض الأكادميي
50%75علمي

100%150املجموع
35.4%53منخف�ضم�ستوى التح�سيل الدرا�سي

47.3%71متو�سط
17.3%26مرتفع

100%150املجموع

مربرات اختيار جمتمع الدرا�صة وعينة الدرا�صة:
وقع اختيار الباحث على كليات فرع امللك خالد يف حمافظة بي�سة )اململكة العربية 

ال�سعودية( وذلك لالعتبارات التالية:
اململكة . 1 يف  الكليات  لكل  م�سغرًا  منوذجًا  ُتعد  الكليات  هذه  اأن  الباحث  يرى 

العربية ال�سعودية،
هذه الكليات ُتعد ممثلة ملجتمع الدرا�سة اإذ تتمتع باأمناط ثقافية متنوعة،. 2

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية
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طالب هذه الكليات اأكرث تفهمًا لطبيعة البحث والتعليمات من طالب املدار�ض . 3
العبارات  معنى  فهم  على  قادرون  وهم  التعليم  اأكرث يف  �سنوات  اأم�سوا  لأنهم 

املقدمة اإليهم خالل ال�ستبيانات.

اأداة الدرا�صة:
من اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ال�سورة املعربة ملقيا�ض التفكري 
والذي   )Schraw & Dennison, 1994( ودين�سون �سراو  و�سعه  الذي  املعريف  وراء  ما 
من  ويتكون  واملراهقني  الرا�سدين  عند  املعريف  وراء  التفكري  م�ستوى  لقيا�ض  ا�ستخدم 
 Knowledge( املعرفة  حول  املعرفة  الأول،  الُبعد  بعدين:  على  م�ستماًل  فقرة،   )52(
اأي  حول  واملعرفة  وال�سرتاتيجيات،  الذات،  حول  املعرفة  اإىل  وي�سري   )of cognition
Regu-( املعرفة  تنظيم  الثاين،  الُبعد  اأما  ما.  موقف  يف  فاعلية  اأكرث  ال�سرتاتيجيات 
وت�سحيح  واملراقبة،  التخطيط،  طرق  حول  املعرفة  اإىل  ي�سري   )lation of cognition

الأخطاء، وتقومي التعلم.
البيئة الأردنية )عبيدات، عالء، 2007( وقد بلغ  َعّرب املقيا�ض وطوره ليتنا�سب مع 
معامل الثبات بني )0.62- 0.73( وتبدو هذه النتيجة قريبة من النتائج التي مت احل�سول 

.)Schraw & Dennison, 1994( عليها يف درا�سة الثبات التي اأجراها �سراو ودين�سون
التفكري  اأثر  تقييم  اأجل  من  عينة  على  بتطبيقه   )Kumer, 1998( كيومر قام  ثم 
العاملي  التحليل  باإعادة  قام  ثم  القرارات،  اتخاذ  عند  قدراتهم  على  املعريف  وراء  ما 

للمقيا�ض فنتج لديه ثالثة اأبعاد هي:
تنظيم املعرفة )Regulation of cognition(: ويو�سح القدرة على التخطيط، . 1

الُبعد هي: )1، 4، 8،  واإدارة املعلومات، والتقييم، والفقرات التي تقي�ض هذا 
.)52 ،51 ،50 ،49 ،44 ،43 ،42 ،41 ،38 ،36 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،11 ،9

املعرفة حول املعرفة )Knowledge of cognition(: وي�سري اإىل املعرفة التقريرية، . 2
واملعرفة الإجرائية، واملعرفة ال�سرطية، والفقرات التي تقي�ض هذا الُبعد هي: )3، 

.)35 ،33 ،32 ،30 ،29 ،27 ،26 ،20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،10 ،7 ،5
ال�سرتاتيجيات، . 3 اإىل  وي�سري   :)Cognition processing( املعرفة  معاجلة 

واملهارات امل�ستخدمة يف اإدارة املعلومات، والفقرات التي تقي�ض هذا الُبعد هي: 
.)48 ،47 ،46 ،45 ،40 ،39 ،37 ،34 ،31 ،28 ،19 ،14 ،13 ،12 ،2(

د . نافذ نايف يعقوب 
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وقام الباحث يف هذه الدرا�سة بالتحقق من �سدق املقيا�ض وثباته ليتنا�سب مع البيئة 
ال�سعودية حيث اأُخ�سعت ال�سورة املطورة واملعربة للعديد من الإجراءات بهدف التحقق 
من مدى مالءمة فقراته لبيئة العينة احلالية من خالل معرفة اخل�سائ�ض ال�سيكومرتية 

للمقيا�ض. وفيما يلي و�سف لتلك الإجراءات:
للتحقق من مدى مالءمة عبارات املقيا�ض لبيئة العينة املحلية فقد مت عر�سه على 
)12( حمكمًا من ذوي الخت�سا�ض بق�سم الرتبية وعلم النف�ض، وق�سم املناهج، وق�سم 
اللغة العربية يف كليات جامعة امللك خالد فرع بي�سة. وُطلب منهم الطالع على املقيا�ض 

واإبداء مالحظاتهم من حيث:
مدى و�سوح �سياغة عبارات املقيا�ض ومدى منا�سبتها للبيئة ال�سعودية،

اأي تعديل مقرتح اأو مالحظات اأخرى.
وبناًء على راأي املحكمني مت تعديل �سياغة العبارات لكي تالئم بيئة الدرا�سة احلالية 
حيث مت ح�ساب الن�سب املئوية للموافقة على كل عبارة من حيث و�سوحها ومدى مالءمتها 

وانتمائها للمقيا�ض واختريت العبارات التي ح�سلت على ن�سبة موافقة )75%( فاأكرث.
هذا وقد اأ�سار بع�ض املحكمني اإىل اإجراء بع�ض التعديل على �سياغة بع�ض العبارات 
التي ظهر فيها غمو�ض يف التعبري اأو اأنها بحاجة اإىل �سيء من التو�سيح. ومت التفاق على 
لفهم  اأقرب  تكون  تعديلها بحيث  املراد  العبارات  امل�سا�ض بجوهر  �سياغة منا�سبة دون 

الطالب ول تفقد معناها اأو قدرتها على قيا�ض ما اأُعدت له.
وللتحقق من ال�سدق البنائي للمقيا�ض، قام الباحث بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية 
من جمتمع الدرا�سة مكون من )25( طالبًا، ومت ا�ستخراج معامل ارتباط بري�سون لكل 
اإليه. وتقرر يف �سوء ذلك حذف الفقرات التي كان معامل  فقرة مع الُبعدالذي تنتمي 
ارتباط  معامل  اأن  ُوجد  ذلك  �سوء  فوق جميعها. ويف  فما  اأقل من )0.30(  ارتباطها 

فقرات املقيا�ض جميعها فوق )0.30( وكان عدد فقرات املقيا�ض )42( فقرة.
ثبات املقيا�س:

بني  الرتباط  معامل  وا�ستخراج  الن�سفية  التجزئة  طريقة  با�ستخدام  الباحث  قام 
بي�سة  فرع  خالد  امللك  جامعة  كليات  طالب  من   )35  =  ~( ا�ستطالعية  عينة  درجات 
)من غري عينة الدرا�سة( مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية وكان الفا�سل الزمني بني تقدمي 
الختبار واإعادته اأ�سبوعني. طبق عليهم فقرات الختبار، فاأظهرت معامالت الثبات التي 

تو�سل اإليها يف مرتي تطبيق املقيا�ض والتي تراوحت قيمها بني )0.60 – 0.71(

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية
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جدول )3(
معامل الت�صاق الداخلي ح�صب معادلة كرونباخ األفا ملقيا�س التفكري ما وراء املعريف واأبعاده وثبات اإعادته

�صراو ودين�صون 
Schraw & De -(

)nison, 1994

كيومر
Kumer, 1998

الدرا�صة 
ثبات كرونباخ األفااحلالية

الإعادة
0.9180.0.840.64تنظيم املعرفة

0.910.680.800.71املعرفة حول املعرفة
0.730.760.60املعاجلة املعرفية

0.950.890.910.71الأداة ككل

ككل  الأداة  ومع  بع�سًا،  بع�سها  مع  لالأبعاد  بري�سون  ارتباط  معامل  ا�ستخراج  مت 
لالختبار القبلي. واجلدول )4( يو�سح معامل ارتباط بري�سون لالأبعاد مع بع�سها ومع 

مقيا�ض التفكري ما وراء املعريف ككل.
جدول )4(

معامل ارتباط بري�صون لالأبعاد مع بع�صها ومع مقيا�س التفكري ما وراء املعريف ككل
املقيا�س ككلالثالثالثاينالأولالأبعاد

0.91*0.75*5.63*-تنظيم املعرفة
0.82*0.52*--املعرفة حول املعرفة

0.85*---املعاجلة املعرفية

)µ= 0.05( دالة عند م�ستوى الدللة *

ت�صحيح املقيا�س
يتكون املقيا�ض من )42( فقرة، و�ُسّلم الإجابة من خم�سة م�ستويات: )دائمًا، غالبًا، 
اأحيانًا، نادرًا، اإطالقًا(، وتاأخذ الأوزان الآتية: دائمًا )5( درجات، غالبًا )4( درجات، 
اأحيانًا )3( درجات، نادرًا درجتني، اإطالقًا درجة واحدة. وترتاوح الدرجة الكلية على 
حول  املعرفة  الثاين  والُبعد  درجة،   )95  -19( بني  ما  املعرفة  تنظيم  من  الأول  الُبعد 
املعرفة بني )12- 60( درجة، والُبعد الثالث معاجلة املعرفة بني )11- 55(، وترتاوح 
الدرجات على املقيا�ض الكلي بني )42 – 210( درجة. وللحكم على م�ستويات امتالك 

د . نافذ نايف يعقوب 
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التفكري ما وراء املعريف، مت حتويل هذه الدرجات بحيث تنح�سر بني )1-5( درجات، 
اإىل فئات ح�سب  التفكري ما وراء املعريف  ومت تق�سيم م�ستوى امتالك الطالب ملهارات 

املعايري التالية:
من )1- اأقل من 1.8( درجة تقدير متدنية جدًا يف التفكري ما وراء املعريف.

من )1.8- اأقل من 2.6( درجة تقدير متدنية يف التفكري ما وراء املعريف.
من )2.6- اأقل من 3.4( درجة تقدير متو�سطة يف التفكري ما وراء املعريف.
من )3.4- اأقل من 4.2( درجة تقدير مرتفعة يف التفكري ما وراء املعريف.

من )4.2- 5( درجة تقدير مرتفعة جدًا يف التفكري ما وراء املعريف.   

املعاجلات الإح�صائية:
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة قام الباحث با�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية التالية:

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  الباحث  ا�ستخدم  الأول.  ال�سوؤال   =
لدرجات الطالب على مقيا�ض التفكري ما وراء املعريف.

= ال�سوؤال الثاين. مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، وحتليل 
.)ANOVA( التباين الثالثي

عر�س النتائج:
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول والذي ين�ض على: "ما م�ستوى التفكري ما وراء املعريف 
لدى عينة من طالب كليات جامعة امللك خالد فرع بي�سة يف اململكة العربية ال�سعودية؟"
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ال�سوؤال مت ح�ساب  هذا  لالإجابة عن 
لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة )الطالب( على كل ُبعد من اأبعاد املقيا�ض وعلى املقيا�ض 

ككل واملتعلق مب�ستوى التفكري ما وراء املعريف، واجلدول )5( يبني ذلك.

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية
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جدول )5(
عد من اأبعاد  املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على كل بمُ

املقيا�س وعلى املقيا�س ككل واملتعلق مب�صتوى التفكري ما وراء املعريف ح�صب املتو�صطات احل�صابية

املتو�صط الرتبةاملجالرقم املجال
احل�صابي *

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

عالية23.820.41تنظيم املعرفة1
عالية33.770.35املعرفة حول املعرفة2
عالية13.850.36معاجلة املعرفة3

عالية3.810.26املقيا�ض ككل

* الدرجة الق�سوى )5(
اأن الُبعد الثالث )معاجلة املعرفة( جاء يف املرتبة الأوىل  يتبني من اجلدول )5( 
مبتو�سط ح�سابي )3.85( بانحراف معياري )0.36( وبدرجة تقدير عالية. تاله الُبعد 
الأول )تنظيم املعرفة( يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.82( بانحراف معياري 
املعرفة( فقد جاء يف  الثاين )املعرفة حول  الُبعد  اأما  )0.41( وبدرجة تقدير عالية. 
املرتبة الثالثة والأخرية مبتو�سط ح�سابي )3.77( بانحراف معياري )0.35( وبدرجة 
اأفراد عينة الدرا�سة على املقيا�ض ككل )3.81(  تقدير عالية. وبلغ متو�سط تقديرات 

بانحراف معياري )0.26( وبدرجة تقدير عالية. 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: "هل يختلف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى 
عينة من طالب كليات جامعة امللك خالد فرع بي�سة يف اململكة العربية ال�سعودية باختالف 

امل�ستوى الدرا�سي، والتخ�س�ض الدرا�سي، وم�ستوى التح�سيل الدرا�سي"؟
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ال�سوؤال مت ح�ساب  هذا  لالإجابة عن 
وراء  ما  التفكري  مب�ستوى  واملتعلق  ككل  املقيا�ض  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لتقدير 
املعريف وح�سب متغري )امل�ستوى الدرا�سي، والتخ�س�ض الأكادميي، وم�ستوى التح�سيل 

الدرا�سي(، واجلدول )6( يبني ذلك.

د . نافذ نايف يعقوب 
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جدول )6(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على املقيا�س ككل واملتعلق مب�صتوى 

التفكري ما وراء املعريف وح�صب متغري )امل�صتوى الدرا�صي, والتخ�ص�س الأكادميي, وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي(
النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوى/ الفئةاملتغري

353.810.23�سنة اأوىلامل�ستوى الدرا�سي
413.790.29�سنة ثانية
463.780.22�سنة ثالثة
283.920.31�سنة رابعة

753.810.27علميالتخ�س�ض الأكادميي
753.820.26اأدبي

533.690.27منخف�ضم�ستوى التح�سيل الدرا�سي
713.820.24متو�سط
264.040.13مرتفع

اأفراد عينة  يتبني من اجلدول )6( وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات تقديرات 
متغري  وح�سب  املعريف  وراء  ما  التفكري  مب�ستوى  واملتعلق  ككل  املقيا�ض  على  الدرا�سة 
وملعرفة  الدرا�سي(،  التح�سيل  وم�ستوى  الأكادميي،  والتخ�س�ض  الدرا�سي،  )امل�ستوى 
 Three way( الثالثي  التباين  حتليل  ا�ستخدام  مت  الفروق،  لتلك  الإح�سائية  الدللة 

ANOVA(، واجلدول )7( يبني ذلك.

جدول )7(
نتائج حتليل التباين الثالثي ملتو�صطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على املقيا�س ككل واملتعلق مب�صتوى 

التفكري ما وراء املعريف وح�صب متغري )امل�صتوى الدرا�صي, والتخ�ص�س الأكادميي, وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي(

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
0.16930.0561.0190.386امل�ستوى الدرا�سي

0.12110.1212.1790.142التخ�س�ض الأكادميي
0.000*2.05821.02918.592م�ستوى التح�سيل الدرا�سي

7.9131430.055اخلطاأ
10.260149املجموع

)0.05 =µ ( ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية *

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية
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يتبني من اجلدول )7( ما يلي:
 =µ  ( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على املقيا�ض ككل واملتعلق مب�ستوى 
قيمة )ف =  بلغت  الدرا�سي(، حيث  )امل�ستوى  متغري  وح�سب  املعريف  وراء  ما  التفكري 

1.019( وبدللة اإح�سائية )0.386(،
 =µ  ( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
0.05( بني متو�سطي تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على املقيا�ض ككل واملتعلق مب�ستوى 
التفكري ما وراء املعريف وح�سب متغري )التخ�س�ض الأكادميي(، حيث بلغت قيمة )ف = 

2.179( وبدللة اإح�سائية )0.142(،
 )0.05 =µ  ( الإح�سائية  الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 
بني متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على املقيا�ض ككل واملتعلق مب�ستوى التفكري 
ما وراء املعريف وح�سب متغري )م�ستوى التح�سيل الدرا�سي(، حيث بلغت قيمة )ف = 
18.592( وبدللة اإح�سائية )0.000(. وملعرفة ل�سالح من تلك الفروق، مت ا�ستخدام 

اختبار �سيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية، واجلدول )8( يبني ذلك.
جدول )8(

نتائج اختبار �صيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية ملتو�صطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على 
املقيا�س ككل واملتعلق مب�صتوى التفكري ما وراء املعريف وح�صب متغري )م�صتوى التح�صيل الدرا�صي(

مرتفعمتو�صطاملتو�صط احل�صابيم�صتوى التح�صيل الدرا�صي
0.35*0.13*3.69منخف�ض
0.22*3.82متو�سط
4.04مرتفع

)0.05 =µ ( ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية *
يتبني من اجلدول )8( وجود فرق بني متو�سطي تقديرات عينة الدرا�سة ذوي م�ستوى 
الدرا�سي )منخف�ض،  التح�سيل  الدرا�سي )مرتفع( من جهة وذوي م�ستوى  التح�سيل 
ومتو�سط( من جهة اأخرى ول�سالح ذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي )مرتفع(. ووجود 
فرق بني متو�سطي تقديرات عينة الدرا�سة ذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي)متو�سط( 

د . نافذ نايف يعقوب 
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وذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي )منخف�ض( و�سالح ذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي 
)متو�سط(. 

كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة 
الدرا�سة على كل ُبعد من اأبعاد املقيا�ض واملتعلق مب�ستوى التفكري ما وراء املعريف وح�سب 
الدرا�سي(،  التح�سيل  وم�ستوى  الأكادميي،  والتخ�س�ض  الدرا�سي،  )امل�ستوى  متغري 

واجلدول )9( يبني ذلك. 
جدول )9(

عد من اأبعاد  املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على كل بمُ
املقيا�س واملتعلق مب�صتوى التفكري ما وراء املعريف وح�صب متغري )امل�صتوى الدرا�صي, والتخ�ص�س 

الأكادميي, وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي(.

امل�صتوى/ املتغري
الفئة

املتو�صط احل�صابي 
املعرفة حول تنظيم املعرفةوالنحراف املعياري

املعرفة
معاجلة 
املعرفة

�سي
درا

ى ال
ستو

امل�

3.773.793.88املتو�سط احل�سابي�سنة اأوىل
0.400.330.33النحراف املعياري

3.873.683.79املتو�سط احل�سابي�سنة ثانية
0.430.370.37النحراف املعياري

3.763.783.82املتو�سط احل�سابي�سنة ثالثة
0.370.330.36النحراف املعياري

3.943.883.92املتو�سط احل�سابي�سنة رابعة
0.450.350.37النحراف املعياري

�ض 
�س

تخ
ال

ميي
كاد

3.793.773.86املتو�سط احل�سابياأدبيالأ
0.430.330.38النحراف املعياري

3.863.773.83املتو�سط احل�سابيعلمي
0.390.370.33النحراف املعياري

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية
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امل�صتوى/ املتغري
الفئة

املتو�صط احل�صابي 
املعرفة حول تنظيم املعرفةوالنحراف املعياري

املعرفة
معاجلة 
املعرفة

يل 
�س

تح
ى ال

ستو
م�

�سي
درا

ال

3.683.653.75املتو�سط احل�سابيمنخف�ض
0.410.390.37النحراف املعياري

3.833.813.83املتو�سط احل�سابيمتو�سط
0.400.320.35النحراف املعياري

4.103.934.08املتو�سط احل�سابيمرتفع
0.270.260.23النحراف املعياري

اأفراد عينة  يتبني من اجلدول )9( وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات تقديرات 
الدرا�سة على كل ُبعد من اأبعاد املقيا�ض واملتعلق مب�ستوى التفكري ما وراء املعريف وح�سب 
الدرا�سي(.  التح�سيل  وم�ستوى  الأكادميي،  والتخ�س�ض  الدرا�سي،  )امل�ستوى  متغري 
MANO-( وملعرفة الدللة الإح�سائية لتلك الفروق، مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد

VA(، واجلدول )10( يبني ذلك.

جدول )10(
نتائج حتليل التباين املتعدد ملتو�صطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على املقيا�س ككل واملتعلق مب�صتوى 

التفكري ما وراء املعريف وح�صب متغري )امل�صتوى الدرا�صي, والتخ�ص�س الأكادميي, وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي(

جمموع املجالم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية 

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الدللة 
الإح�صائية

0.52930.1761.2140.307تنظيم املعرفةامل�ستوى الدرا�سي
Wiks, Lambda= 0.9070.46130.1541.3650.256املعرفة حول املعرفة
0.24930.0830.7070.550معاجلة املعرفةالدللة الإح�سائية= 0.225
0.047*0.58510.5854.030تنظيم املعرفةالتخ�س�ض الأكادميي
Hotelling,s Trace= 0.0650.02110.0210.1850.668املعرفة حول املعرفة
0.00110.0010.0110.916معاجلة املعرفةالدللة الإح�سائية= 0.385 
0.000*3.21021.60511.054تنظيم املعرفةم�ستوى التح�سيل الدرا�سي
Wiks, Lambda= 0.8890.002*1.46220.7316.488املعرفة حول املعرفة
0.001*1.68820.8447.200معاجلة املعرفةالدللة الإح�سائية= 0.215

د . نافذ نايف يعقوب 
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جمموع املجالم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية 

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الدللة 
الإح�صائية

اخلطاأ
20.7611430.145تنظيم املعرفة
16.1071430.113املعرفة حول املعرفة
16.7681430.177معاجلة املعرفة

املجموع
25.084149تنظيم املعرفة
18.050149املعرفة حول املعرفة
18.706149معاجلة املعرفة

)0.05 =µ ( ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية *
يتبني من اجلدول )10( ما يلي:

 =µ  ( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على جميع اأبعاد املقيا�ض وح�سب 

متغري )امل�ستوى الدرا�سي(. 
 )0.05  =µ  ( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذا  فرق  وجود 
اأفراد عينة الدرا�سة على ُبعد )تنظيم املعرفة( وح�سب متغري  بني متو�سطي تقديرات 
)التخ�س�ض الأكادميي( ول�سالح ذوي التخ�س�ض الأكادميي )علمي(، حيث بلغت قيمة 

)ف = 4.030( وبدللة اإح�سائية )0.047(.
 )0.05 =µ  ( الإح�سائية  الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 
املقيا�ض وح�سب متغري  اأبعاد  الدرا�سة على جميع  اأفراد عينة  بني متو�سطات تقديرات 
)م�ستوى التح�سيل الدرا�سي(. وملعرفة ل�سالح من تلك الفروق، مت ا�ستخدام اختبار 

�سيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية، واجلدول رقم )11( يبني ذلك.

م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى عينٍة من  طالب كليات جامعة امللك خالد / فرع بي�صة باململكة العربية ال�صعودية
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جدول )11(
نتائج اختبار �صيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية ملتو�صطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على 

جميع اأبعاد املقيا�س وح�صب متغري )م�صتوى التح�صيل الدرا�صي(

عد م�صتوى التح�صيل البمُ
مرتفعمتو�صطاملتو�صط احل�صابيالدرا�صي

0.42*0.15*3.68منخف�ضتنظيم املعرفة
0.27*3.83متو�سط
4.10مرتفع

0.28*0.16*3.65منخف�ضاملعرفة حول املعرفة
0.12*3.81متو�سط
3.93مرتفع

0.33*0.08*3.75منخف�ضمعاجلة املعرفة
0.25*3.83متو�سط
4.08مرتفع

)0.05 =µ ( ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية *
الدرا�سة  اأفراد عينة  يتبني من اجلدول )11( وجود فرق بني متو�سطي تقديرات 
ذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي )مرتفع( من جهة وذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي 
الدرا�سي  التح�سيل  م�ستوى  ذوي  ول�سالح  اأخرى  جهة  من  ومتو�سط(  )منخف�ض، 
م�ستوى  ذوي  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  متو�سطي  بني  فرق  ووجود  )مرتفع(. 
التح�سيل الدرا�سي)متو�سط( وذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي )منخف�ض( ول�سالح 

ذوي م�ستوى التح�سيل الدرا�سي )متو�سط(.

تف�صري النتائج:
على  �سوؤال  كل  نتائج  الباحث  ناق�ض  وقد  رئي�سني،  �سوؤالني  على  الدرا�سة  ا�ستملت 

انفراد.

اأوًل: مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول:
ما م�صتوى التفكري ما وراء املعريف لدى طالب كليات جامعة امللك خالد – فرع بي�صة؟
ات�سح من نتائج الدرا�سة والتي ك�سفت عن م�ستوى مرتفع يف التفكري ما وراء املعريف 

د . نافذ نايف يعقوب 
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اإىل  بلغ املتو�سط احل�سابي الكلي )3.81(. وقد ُعزي ذلك  لدى عينة الدرا�سة، حيث 
طبيعة املواد التي تدر�ض يف اجلامعة والتي ت�ستمل على املواد العلمية والأدبية على حٍد 
�سواء، مما يوؤدي اإىل اإثارة الدماغ من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب غري تقليدية يف التدري�ض 
وا�ستخدام احلوا�سيب واملختربات. وهذا جعل الطالب اأكرث وعيًا باملعرفة التي يتلقونها، 
نتيجة التفاعل املبا�سر مع املادة العلمية يف املختربات وقاعات الدرا�سة، وهذا يزيد من 
�سائلني  بها  يقومون  التي  الأدوار  خالل  من  لديهم  تكونت  التي  باملعرفة  الطالب  وعي 

وجميبني ومراقبني ومقيمني ومنظمني ملعارفهم.
يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  به  يقوم  الذي  املهم  الدور  اإىل  ذلك  عزو  ميكن  كما 
اجلامعة من خالل تطوير مهارات التفكري لدى طالبهم، قا�سدين اإعدادهم للم�ستقبل 
والتي حتتاج  العلمية  والأبحاث  التقارير  بكتابة  تكليفهم  متميزة من خالل  مبخرجات 
اإىل البحث والطالع. مما يزيد من مدارك وقدرات الطالب، وي�ساعدهم اأخريًا على 

النتقال من املعرفة اإىل ما وراء املعرفة.
نتائج  اأ�سارت  فقد  املعريف  وراء  ما  التفكري  باأبعاد  املتعلقة  للنتائج  بالن�سبة  اأما 
املتو�سطات احل�سابية اإىل م�ستويات مرتفعة، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ملفهوم معاجلة 
املتو�سط احل�سابي )3.82(.  بلغ  املعرفة، حيث  تنظيم  يليه مفهوم  املعرفة )3.85(. 
ومما   .)3.77( احل�سابي  متو�سطه  بلغ  والذي  املعرفة،  حول  املعرفة  مفهوم  واأخريًا 
يالحظ على هذه الأبعاد ارتفاع املتو�سط احل�سابي لها، ثم تقارب املتو�سطات من بع�سها 
اإىل  ذلك  عزو  الكلي. وميكن  املتو�سط  م�ستوى  من  قريبة  كانت جميعها  والتي  البع�ض 
من  ميكنهم  وهذا  العقلي،  الن�سج  مرحلة  اإىل  و�سلوا  قد  اجلامعية  املرحلة  طالب  اأن 
القدرة على التفكري املجرد واملنطقي والتنظيم والتحكم بالن�ساطات املعرفية واإمكانية 
مراقبتها وتقوميها، والقدرة على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات منا�سبة يف الوقت املنا�سب. 
وهذا ي�ساعد على اتخاذ القرارات بعد التحليل املو�سوعي جلميع البدائل املتاحة. كما اأن 
قدرتهم على حتديد معارفهم، وما لديهم من معرفة حول مهامهم التي هم ب�سددها، 
وحماولة الو�سول حللها من خالل املراقبة التي تدفع الطالب للح�سول على معلومات 
املهمة،  يف  التقدم  مراجعة  على  ت�ساعده  التي  القرارات  واتخاذ  تفكريه،  عمليات  عن 
وتقييم هذا التقدم يف �سوء ما و�سع من اأهداف متنبئًا بنتائجها املتوقع الو�سول اإليها 

)الهنداوي، 2005(.
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واختلفت هذه النتيجة مع درا�سة الوهر واأبو عليا )1999(، حيث ك�سفت نتائجها 
عن م�ستوى متدٍن لأ�سكال معارف ما وراء املعرفة يف جمال الإعداد لالمتحانات واأدائها 

لدى عينة الدرا�سة.

ثانيًا: مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين:
التفكري ما وراء املعريف لدى طالب كليات جامعة امللك خالد  هل يختلف م�ستوى 
– فرع بي�سة باختالف التخ�س�ض الأكادميي، وامل�ستوى الدرا�سي، وم�ستوى التح�سيل 

الدرا�سي؟
اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق للتخ�س�ض الأكادميي يف م�ستوى التفكري ما 
وراء املعريف. وميكن اإرجاع ذلك اإىل جتان�ض اأفراد عينة الدرا�سة من الناحية العمرية 
واأن املدّر�ض  اإىل حد ما،  بيئات الطلبة الجتماعية واملادية متقاربة  اأن  والنمائية، كما 
عن  النظر  بغ�ض  التفكري  ا�سرتاتيجيات  خالل  من  حما�سرته  يقدم  اجلامعات  يف 

التخ�س�سات العلمية والأدبية.
كما ك�سفت النتائج عن عدم وجود فروق للم�ستوى الدرا�سي يف م�ستوى التفكري ما 
وراء املعريف. وميكن عزو ذلك اإىل تقارب عينة الدرا�سة يف املرحلة العمرية والنمائية، 
للم�ستوى  يعزى  املعريف  وراء  ما  التفكري  م�ستوى  يف  فروق  ظهور  عدم  اإىل  اأدى  مما 

الدرا�سي.
من  املحا�سرات  اأثناء  الطالب  بني  القائم  التفاعل  اإىل  ذلك  ُيعزى  اأن  كما ميكن 
خالل اأ�سلوب املناق�سة واحلوار القائم على احللول والأفكار، مما اأ�سهم يف زيادة الوعي 
باملعارف والعمليات املعرفية الأخرى. واختلفت هذه النتائج مع درا�سة الوهر، واأبو عليا 
التح�سيل  ملتغري  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  نتائجها  اأظهرت  التي   ،)1999(

الدرا�سي وامل�ستوى الدرا�سي معًا.
املرتفع يف م�ستوى  الدرا�سي  التح�سيل  النتائج عن وجود فروق لذوي  كما ك�سفت 
الأكرث حت�سياًل  الطالب  اأن  اإىل  النتيجة  اإرجاع هذه  املعريف. وميكن  وراء  ما  التفكري 
ولديهم  و�سريع  �سليم  ب�سكل  مهامهم  تاأدية  على  يواظبون  لذلك  عقليًا،  املتفوقون  هم 
قدرة على التحمل والت�سميم من اأجل حتقيق الأهداف. ويعود ذلك اإىل ارتفاع م�ستوى 
اإىل املعرفة بكيفية تقييم ذواتهم واإدارتها من خالل  طموحهم الذي يدفعهم للو�سول 

التخطيط والتنظيم منعك�سًا على امل�ستويات العليا لتفكريهم.

د . نافذ نايف يعقوب 
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اأثناء  الوقت  اإدارة  على  القدرة  التح�سيل  مرتفعي  امتالك  اإىل  اأي�سًا  يعود  وقد 
درا�ستهم وال�ستفادة منه باأف�سل الطرق، من خالل التنظيم ملهامهم قا�سدين التفوق 
واحل�سول على اأعلى املعدلت، لكرثة ت�ساوؤلتهم حول ال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمونها 
 )Jegede et al. , 1999( وملاذا ي�ستخدمونها دون غريها. واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة

.)Romaniville, 1994( ودرا�سة رومانيفيل )Martiini & Shore, 2007( ودرا�سة
كما ك�سفت النتائج عن وجود فروق يف ُبعد تنظيم املعرفة ُيعزى للتخ�س�ض ول�سالح 
لطلبة  ُتطرح  التي  املقررات  طبيعة  اإىل  ذلك  يعود  اأن  وميكن  العلمية،  التخ�س�سات 
واتخاذ  وتقيمها  البدائل  وحتديد  احلوار  يتم  خاللها  من  والتي  العلمية  التخ�س�سات 
القرارات ثم تنظيم الأفكار، مما ي�ساعد يف زيادة الوعي لدى الطالب. كما ميكن عزو 
اإىل  يحتاج  والذي  التطبيقي  اجلانب  عليها  يغُلب  العلمية  التخ�س�سات  اأن  اإىل  ذلك 
التنظيم وحتديد البدائل الأف�سل، مما ي�ساعدهم يف زيادة الوعي من خالل اإدراكاتهم 
ومالحظاتهم التي تعتمد على تذكر التفا�سيل الدقيقة، مما يحتاج اإىل تنظيم و�سيطرة 

على امل�سكالت التي تواجههم. وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة )حبيب، 2003(.
كما ك�سفت الدرا�سة عن عدم وجود فروق يف التفكري ما وراء املعريف ُيعزى للم�ستوى 
الدرا�سي يف اأبعاده الثالثة، وميكن عزو ذلك اإىل تقارب املرحلة العمرية والنمائية بني 
اأفراد العينة. واختلفت هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة الوهر واأبو عليا )1999(.
املعرفة،  حول  واملعرفة  املعرفة،  تنظيم  يف  فروق  وجود  عن  الدرا�سة  ك�سفت  كما 
التح�سيل  الطالب ذوي  ول�سالح  الدرا�سي،  التح�سيل  مل�ستوى  ُيعزى  املعرفة  ومعاجلة 
املرتفع. وُيعزى ذلك اإىل اأن الطالب مرتفعي التح�سيل يتميزون بقدرتهم على التحليل 
لإدراكاتهم، كما اأنهم يهتمون باملالحظة وتذكر التفا�سيل مما يجعلهم ي�سيطرون على 
اأفكارهم موظفني معارفهم من خالل ا�ستخدام ال�سرتاتيجيات املنا�سبة، والتعرف على 
زمن ا�ستخدامها ومكان ا�ستخدامها، واإمكانية ا�ستبدالها، با�ستخدام التغذية الراجعة 
وامل�ستمرة حتى حتقيق الأهداف املطلوبة من خالل عدد من املهارات مثل التخطيط، 
والتنظيم، والتقييم، واتخاذ القرارات، واملراقبة، واأخريًا ال�سبط. وهذه النتيجة تتفق 

مع درا�سة العي�سوي )2001(.
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التو�صيات:
من  العديد  �سياغة  ميكن  وحمدداتها  ومناق�ستها  الدرا�سة،  هذه  نتائج  �سوء  يف 

التو�سيات ومن اأبرزها:
الطالب . 1 لدى  املعريف  وراء  ما  التفكري  املرتفع يف  امل�ستوى  ال�ستفادة من هذا 

وذلك بتكليفهم بن�ساطات منهجية ول منهجية م�سممة لهذا الغر�ض،    
خمتلفة . 2 ثقافية  م�ستويات  من  اأكرب  عينات  على  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 

وربطها مبتغريات اأخرى،
�سرورة الهتمام با�سرتاتيجيات التفكري ما وراء املعريف وتدري�سها يف مناهجنا . 3

املدر�سية،
يف . 4 منها  م�ستفيدين  املعريف  وراء  ما  التفكري  تنمية  اإىل  ت�سعى  برامج  اإعداد 

التوافق الجتماعي والنف�سي والأكادميي،
تدريب املعلمني ب�سورة مكثفة وم�ستمرة قبل اخلدمة ويف اأثنائها على اأ�ساليب . 5

التفكري ما راء املعريف ل�ستخدامها يف غرفة ال�سف،
واملناق�سة . 6 احلوار  مهارات  امتالك  من  الطالب  متكن  تدريبية  برامج  توفري 

و�سبط النفعالت مما ي�ساعد على امتالك اأبعاد التفكري ما وراء املعريف.

د . نافذ نايف يعقوب 
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