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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة
كلية الرتبية يف جامعة الباحة باململكة العربية ال�سعودية ،ومدى اختالف هذا امل�ستوى
باختالف متغريي ال�سنة الدرا�سية والتح�صيل الدرا�سي .وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة
�صمم
( )100طالب من طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة .ولتحقيق هدف الدرا�سة ّ
الباحث مقيا�س التفكري ما وراء املعريف لقيا�س م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى
تكون املقيا�س من ( )30فقرة ،وطُ ّبق خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الطلبة ،وقد ّ
اجلامعي (1435 / 1434هـ).
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية
يف جامعة الباحة متو�سط ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري ما
وراء املعريف وفق متغري ال�سنة الدرا�سية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية وفق متغري التح�صيل الدرا�سي.
الكلمات املفتاحية :ما وراء املعرفة ،التفكري.
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Metacognition Thinking Level For Students in The Faculty
of Education in Al-Baha University in The Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
This study aims to investigate metacognition thinking level for the students
in the Faculty of Education in Al - Baha University in the Kingdom of Saudi
Arabia. It also investigates the level of difference between the metacognition
thinking level in the light of the variables of: academic year, and academic
achievement.
The sample of the study consisted of (100) students in the Faculty
of Education in Al - Baha University. In order to achieve the goal of the
study the researcher designed a metacognition thinking scale to measure
metacognition thinking level for the students, which consisted of (30) items.
The metacognition thinking scale was applied during the first semester of the
academic year 1434/ 1435.
The results of the study revealed that the students have a medium level
of metacognition thinking level at the total score level. It indicated that there
were no statistical significant differences in metacognition thinking level due
to the university year level or academic achievement.
Keywords: Metacognition, Thinking.
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مقدمة :
لقد كان لظهور م�صطلح ما وراء املعرفة �أهمية كربى يف ميدان الرتبية من وجهة
وجه نظر الرتبويني �إىل �رضورة االهتمام بتنمية مهارات التفكري ما
نظر الرتبويني ،حيث ّ
وراء املعرفية وعدم االقت�صار على املعرفة ذاتها ،فما جدوى اكت�ساب الطالب جمموعة من
املعارف يف ع�رص تت�ضاعف فيه املعرفة يف �شتى املجاالت ،فال بد من اكت�ساب الطالب
مهارات متكّنهم من ال�سيطرة على معرفتهم والتحكم فيها وتقوميها ،حتى ال ي�سلّم الطالب
ويطورونه ،وتلك املهارات هي مهارات التفكري ما وراء املعريف
مبا يعرفونه بل يقيمونه
ّ
(.)Metacognition thinking skills
ويعد مفهوم ما وراء املعرفة واحداً من التكوينات املعرفية املهمة يف علم النف�س
املعا�رص ،ويتبني من نتائج البحوث والدرا�سات �أن هناك عالقة ما بني عملية التعلم وما
وراء املعرفة  ،حيث �أ�صبح التعلم يت�ضمن ك ًال من اجلوانب املعرفية وما وراء املعرفية (
علي واحلاروين2004 ،؛ .) Livingston, 1997
وقد �أو�ضح هاملتون وجاتاال (� )Hamilton & Ghatala, 1994أن مهارات التفكري ما
وراء املعريف تت�ضمن نوعني من العمليات :الأول  :معرفة الفرد مل�صادره املعرفية ومدى
مالءمتها ملوقف التعلم .والثاين :عمليات التنظيم الذاتي التي ي�ستخدمها املتعلم كالتخطيط
والفح�ص وال�ضبط والتقومي.
وعليه ف�إن مهارات التفكري ما وراء املعرفية تع ّد من �أهم مكونات ال�سلوك الذكي
يف معاجلة املعلومات ،تنمو مع التقدم يف العمر واخلربة ،وتقوم مبهمة ال�سيطرة على
ن�شاطات التفكري العاملة املوجهة حلل امل�شكلة جميعها ،وتت�ضمن ا�ستخدام القدرات �أو
املوارد املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبات مهمة التفكري (جروان1999 ،؛
الزغول والزغول.)2003 ،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سات �أهمية الأعمار والقدرات لدى املتعلمني ،حيث �إنها ت�ؤدي
دوراً كبرياً يف الإفادة من ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ما وراء املعرفة والإفادة من نتائجها
يف التعلم ال�صفي ( .)Flavel, 1985وهذا يعني �أن الفرد كلما انتقل من مرحلة عمرية �إىل
مرحلة عمرية �أعلى كلما ن�ضجت خرباته ،وتطورت قدراته ،وات�سعت مداركه  ،ومتكّن من
فهم ومعاجلة الأمور التي تقف خلف املعرفة .وبالتايل ف�إن الطفل عندما يكرب ي�صبح �أكرث
منطقية يف فهمه لكيفية مالحظة و�ضبط تعلّمه ،وكيف يتذكر ما تعلّمه ب�صورة منظمة  -ما
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وراء الذاكرة ( -)Metamemoryوكيف ي�ستخدم اللغة ويوظفها يف املواقف املختلفة ب�شكل
�صحيح ،وهذا ما يطلق عليه ما وراء اللغة (.)Metalunguage
ومن هنا ف�إن مهارات التفكري ما وراء املعريف تنمو وتتطور مع العمر ،ومتكّن
املتعلم من مراقبة �أدائه ،وتوظيف ا�سرتاتيجيات خمتلفة من �أجل التعلم واكت�ساب املعارف
واخلربات اجلديدة التي ت�ساعده على �إدارة �ش�ؤون حياته بكفاءة وفاعلية.

مكونات ما وراء املعرفة:

�أمور:

تتكون ما وراء املعرفة من �أربعة جوانب هي (:)Hamilton & Ghatala ,1994
◄◄اجلانب الأول -معرفة ما وراء املعرفة :ت�شري معرفة ما وراء املعرفة �إىل ثالثة

 .أالعلم والدراية عن املعرفة :وتتمثل يف املعرفة عن الفرد ،وت�شمل معرفة الفرد
بقدراته وما يعتقده عن نف�سه.
.باملعرفة باملهمة املطلوبة� :أي وعي املتعلم بخ�صائ�ص املهمة التي يتعامل معها
ومتطلباتها وعمليات التعلم الالزمة لإجناز املهمة.
.تمكونات املعرفة اخلا�صة باال�سرتاتيجية :والتي ت�شمل املعرفة مباهية اال�سرتاتيجية
املنا�سبة لإجناز املهمة ،وكيفية ا�ستخدامها ،ومتى ت�ستخدم وملاذا ؟
◄◄اجلانب الثاين -ال�ضبط ما وراء املعريف :ي�شري ال�ضبط ما وراء املعريف �إىل
العمليات والأن�شطة التي يرتبط بها املتعلمون يف �أثناء �أدائهم للمهمة ،ويت�ضمن �ضبط تق ّدم
الفرد يف تناوله للأن�شطة ومراجعة و�إعادة جدولة ا�سرتاتيجية الفرد .وت�شمل مهارات ال�ضبط:
�ضبط النظر �إىل الأمام ملعرفة تركيب عملية �أو جمموعة من العمليات �أو بنائها وتتابعها،
ور�صد مواطن الأخطاء ،واختيار �أف�ضل الطرق للو�صول �إىل احلل ال�صحيح والتقليل من
الأخطاء ،كما ت�شمل �أي�ض ًا النظر �إىل اخللف الكت�شاف ما ارتكب من �أخطاء ،وتقومي ما �أُجنز،
ويف �ضوء ذلك يقرر الفرد اال�ستمرار باال�سرتاتيجية نف�سها �أو تغيريها.
◄◄اجلانب الثالث -التنظيم الذاتي :والذي يعني تغيري اال�سرتاتيجية �أو اال�ستمرار
فيها يف �ضوء املتطلبات احلادثة يف �أثناء معاجلة املهمة ،وت�ستخدم هذه العملية يف
اختيار اال�سرتاتيجية �أو املدخل املنا�سب حلل امل�شكلة �أو تعديل اال�سرتاتيجية وتنقيحها مبا
يتنا�سب واملوقف التعليمي.
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◄◄اجلانب اجلانب الرابع :معتقدات العزو :تع ّد معتقدات العزو مبثابة تنمية لذات
الفرد ،حيث يعزو النجاح �إىل القدرة واجلهد املبذول يف �أثناء حل امل�شكلة.
وقد �صنف �سترينربغ ( )Sternbergامل�شار �إليه يف جروان ( )1999مهارات التفكري
ما وراء املعرفية يف ثالث فئات هي :التخطيط واملراقبة والتقومي .وت�ضم كل واحدة منها

جمموعة من املهارات الفرعية كما ي�أتي:
● ●�أوالً  -التخطيط ( :)Planningوت�ضم املهارات التالية الفرعية الآتية:








الإح�سا�س بوجود م�شكلة وحتديد طبيعتها.
حتديد الهدف.
اختيار ا�سرتاتيجية التنفيذ ومهاراته.
ترتيب ت�سل�سل العمليات �أو اخلطوات.
حتديد العقبات والأخطاء املحتملة.
حتديد �أ�ساليب مواجهة ال�صعوبات والأخطاء.
التنب�ؤ بالنتائج املرغوب فيها �أو املتوقعة.

● ●ثانياً  -املراقبة والتحكم وال�ضبط ( :)Monitoring and Controllingوت�شمل
املهارات الفرعية التالية:
 الإبقاء على الهدف يف ب�ؤرة االهتمام.
 احلفاظ على ت�سل�سل العمليات �أو اخلطوات.
 معرفة متى يتحقق هدف فرعي.
 معرفة متى يجب االنتقال �إىل العملية التالية.
 اختيار العملية املالئمة التي تتبع ال�سياق.
 اكت�شاف العقبات والأخطاء.
 معرفة كيفية التغلب على العقبات والتخل�ص من الأخطاء.

● ●ثالثاً  -التقومي:



()Assessment

وي�شمل املهارات الفرعية التالية:

تقومي مدى حتقق الهدف.
احلكم على دقة النتائج وكفايتها.
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تقومي كيفية تناول العقبات والأخطاء.
تقومي مدى مالءمة الأ�ساليب التي ا�ستخدمت.
تقومي فاعلية اخلطة وتنفيذها.

أهمية التفكري ما وراء املعريف يف التعلم:
حظي التفكري ما وراء املعريف باهتمام كبري يف ال�سنوات الأخرية ،ملا له من �أهمية
يف حت�سني طريقة تفكري املتعلمني ،حيث يزيد من وعي املتعلمني ملا يدر�سونه ،فالطالب
املفكر تفكرياً ما وراء معرفي ًا يقوم ب�أدوار عدة يف وقت واحد عندما يواجه م�شكلة� ،أو يف
�أثناء املوقف التعليمي ،حيث يقوم بدور مولّد للأفكار ،وخمطط ،وناقد ،ومراقب ملدى
وموجه مل�سلك معني ،ومنظم خلطوات احلل ،وي�ضع �أمامه
التقدم ،ومدعم لفكرة معينة،
ّ
ويقيم ك ًال منها ،ويختار ما يراه الأف�ضل ،وبذلك يكون مفكراً منتج ًا
خيارات متعددة،
ّ
(اجلراح وعبيدات.)2011 ،
وقد �أورد ال�رشبيني والطناوي ( )2006بع�ض جوانب الأهمية الرتبوية للتفكري ما
وراء املعريف مثل :تنمية القدرة لدى املتعلم على االنتقاء والتجديد واالبتكار ،ومواجهة
املدعم تكنولوجياً ،ومتكني املتعلم من توليد الأفكار الإبداعية،
الكم املعريف املت�سارع
َّ
والوعي ب�أ�ساليب املعاجلة الدماغية ،وتنمية التفكري الناقد والتفكري االبتكاري ،نتيجة
لوعي املتعلم با�سرتاتيجيات التعامل مع املعرفة ،وقدرته على ا�ستخدامها يف مواقف
التعلم املختلفة ،وم�ساعدة املتعلمني يف التحكم يف تفكريهم ،وحت�سني �أ�ساليبهم يف القراءة
وا�ستذكار املعلومات ،وحت�سني القدرة العامة لديهم على اال�ستيعاب ،من خالل �إجراء
التعديالت الالزمة يف �ضوء املوا�ضيع واملفردات.
كما �أو�ضح كو�ستا وكاليك ( )Costa and Kallick, 2001ب�أن التفكري ما وراء املعريف
له دور مهم وفعال يف العملية الرتبوية ،وذلك من خالل متكني املتعلمني من تطوير خطة
عمل يف �أذهانهم لفرتة من الزمن ،ثم الت�أمل فيها ،وتقوميها عند �إكمالها .كما ي�س ِّهل عملية
�إ�صدار الأحكام امل�ؤقتة ،ومقارنة وتقومي ا�ستعداد املتعلم للقيام ب�أن�شطة �أُخرى ،ويجعل
املتعلم �أكرث �إدراك ًا لأفعاله ،ومدى ت�أثريها يف الآخرين ويف البيئة التي يعي�ش فيها.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن امتالك املتعلمني ملهارات التفكري ما وراء املعريف ميكّنهم من
مراقبة اخلطط يف �أثناء تنفيذها مع الوعي ب�إمكانية �إجراء الت�صحيح الالزم عندما يتبني
�أن اخلطة التي �أع ّدت ال تلبي ما كان متوقع ًا منها من نتائج �إيجابية منتظرة ،كما يعمل
على تنمية قدرة املتعلم على �إجراء التقومي الذاتي ،الذي يع ّد من العمليات العقلية ال ُعليا
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التي يقوم بها الفرد بهدف حت�سني الأداء ،وكذلك ي�سهم يف تنمية �أداء املتعلمني ذوي الأداء
املنخف�ض ،من خالل �إطالق العنان لتفكريهم الكامن� ،إ�ضافة �إىل تطوير مهارة تكوين
اخلرائط املفاهيمية قبل البدء يف تنفيذ املهمة.
وخال�صة القول� ،إن امتالك املتعلم ملهارات التفكري ما وراء املعرفية يعمل على تو�سيع
مداركه وتنمية قدرته على التفكري املعمق ،و�إجراء التحليالت ،و�إيجاد الروابط والعالقات،
والوعي بخفايا الأمور وبواطنها ،والبحث عن الأدلة وال�شواهد ،و�إيجاد معنى ملا يتعلمه.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن فهم املتعلم ووعيه ملا يقوم به ميكّنه من �إدارة الوقت بطريقة منظمة
تقود �إىل اخت�صار كثري من اجلهد والوقت الالزمني لإجناز املهمات.

مشكلة الدراسة:
نبعت م�شكلة الدرا�سة من خالل �إح�سا�س الباحث ب�أن م�ستوى التفكري ما وراء املعريف
لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة دون امل�ستوى املطلوب ،وقد مت الت�أكد من �صدق
هذا الإح�سا�س من خالل مالحظات الباحث ال�شخ�صية كونه يعمل يف كلية الرتبية يف
جامعة الباحة .كما مت الت�أكد من ذلك من خالل االلتقاء بعدد من املدر�سني يف كلية الرتبية
بجامعة الباحة ،والذين �أكدوا ب�أن هناك �ضعف ًا لدى الطلبة يف التعرف �إىل قدراتهم ،وما
ميتلكونه من معارف وم�شاعر واجتاهات ،و�أنهم يفتقرون �إىل �آليات التنظيم الذاتي وال�ضبط
والتحكم والتقومي الذاتي.
وزيادة على ذلك ،فقد قام الباحث بالرجوع للأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة التي
�أكدت ب�أن وعي الطلبة بتفكريهم وقدرتهم على معرفة م�شاعرهم والتحكم باملعارف
وتنظيمها �ضعيفة ،الأمر الذي ي�ستدعي تنمية التفكري ما وراء املعريف ملا له من دور
يف جعل الطلبة قادرين على �إدارة ذواتهم ،ومواجهة ما يفرزه الع�رص احلايل من ق�ضايا
وم�شكالت.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف الأمور الآتية:
 تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية من �أنها تتناول مو�ضوعا مهم ًا يحظى باهتمام
الرتبويني وهو التفكري ما وراء املعريف.
 قلة الدرا�سات والأبحاث التي تناولت م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى الطلبة
يف املرحلة اجلامعية.
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مت التو�صل �إليها يف م�ساعدة الرتبويني
 ميكن �أن ت�سهم نتائج الدرا�سة التي ّ
واملدر�سني على ت�ضمني املحا�رضات واملقررات اجلامعية الأن�شطة التي تك�سب الطلبة
مهارات التفكري ما وراء املعريف .
تزود الدرا�سة احلالية الباحثني والرتبويني ب�أدب نظري ،ودرا�سات �سابقة حول
  ّ
التفكري ما وراء املعريف.
 ميكن �أن تثري نتائج هذه الدرا�سة الباحثني لإجراء املزيد من الأبحاث والدرا�سات
يف هذا املجال ،مما ي�ساهم يف تطوير �أداء الطالب واالرتقاء مب�ستوى العملية التعليمية
التعلمية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق الهدفني الآتيني:


الباحة.


الوقوف على م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة
الك�شف عن الفروق يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف تبع ًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية.

 الك�شف عن الفروق يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف تبع ًا ملتغري التح�صيل
الدرا�سي.

أسئلة الدراسة:
حتاول الدرا�سة احلالية التعرف �إىل م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية
الرتبية يف جامعة الباحة .وبالتحديد ف�إن الدرا�سة احلالية حتاول الإجابة عن الأ�سئلة

الآتية:
●

●ما م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة ؟.

● ●هل يختلف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة
مير بها الطالب ( �سنة �أوىل ،ثانية ،ثالثة ،رابعة )؟.
الباحة باختالف ال�سنة الدرا�سية التي ّ

● ●هل يختلف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة
الباحة باختالف حت�صيل الطالب الدرا�سي ( مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض ) ؟.
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املفاهيم واملصطلحات:
يعرف التفكري ما وراء املعريف ب�أنه معرفة الفرد
◄◄التفكري ما وراء املعريفّ :
اخلا�صة بعملياته املعرفية والنواجت املرتبطة بها �أو �أي �شيء يتعلق بها (.)Flavel, 1979
ويرى براون (� )Brownأن التفكري ما وراء املعريف ي�شري �إىل وعي الفرد مبهاراته اخلا�صة،
وم�صادر املعرفة لديه ،واال�سرتاتيجيات املتوافرة لديه ،التي يوظفها يف �أداء مهمة معينة،
ومدى قدرته على ا�ستخدام عملية التنظيم الذاتي لأداء املهمة املحددة (علي واحلاروين،
.)2004
عرف غي�س وويلي ( )Guss & Wiley, 2007التفكري ماوراء املعريف ب�أنه التفكري
وقد ّ
يف التفكري الذاتي للمرء ،مما ي�سمح له بالتحكم يف �أفكاره الذاتية و�إعادة بنائها ،و�أداء دور
وعرفه عد�س وقطامي ( )2006ب�أنه الوعي بعملية التفكري
ّ
فعال يف التعلم وحل امل�شكالتّ .
عند �إجناز مهمات معينة ومن ثم ا�ستخدام هذا الوعي ( )Awarenssل�ضبط ما نقوم به .و�أما
�سوان�سون وتورهان (  )Swanson and Torhan, 1996فقد �أ�شارا �إىل �أن التفكري ما وراء
املعريف يعبرّ عن وعي الفرد و�سيطرته على عملياته املعرفية اخلا�صة بعمليات التعلم.
يعرف ب�أنه قدرة ذهنية
ويف �ضوء ما تقدم ،ف�إن التفكري ما وراء املعريف ميكن �أن ّ
متكّن الفرد من الوعي مبعرفته وال�سيطرة على عملياته املعرفية من خالل التخطيط
والتنظيم والتقومي .و�أما بالن�سبة للتعريف الإجرائي ،ف�إن التفكري ما وراء املعريف ي�شري
يح�صلها الطالب على مقيا�س التفكري ما وراء املعريف امل�ستخدم يف
�إىل الدرجة الكلية التي ّ
الدرا�سة احلالية.
◄◄ال�سنة الدرا�سية :ت�شري �إىل الفرتة الزمنية التي ق�ضاها الطالب يف اجلامعة وتق�سم
�إىل �أربع م�ستويات ( �سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة ).
◄◄التح�صيل الدرا�سي :هو املعدل الرتاكمي للطالب يف اجلامعة ،والذي يعك�س
م�ستىوى حت�صيله يف جميع املقرارات التي در�سها ،وقد مت احل�صول عليه من �سجالت
عمادة القبول والت�سجيل يف اجلامعة .وقد ُح�سب املتو�سط احل�سابي ملعدالت الطلبة �أفراد
عينة الدرا�سة ،حيث بلغ هذا املتو�سط ( )80.6بانحراف معياري ( .)5.6وبا�ستخدام ن�صف
االنحراف املعياري ،قُ�سِ َم التح�صيل �إىل ثالثة م�ستويات:
 حت�صيل مرتفع  :من ( – 83.4فما فوق ).
 حت�صيل متو�سط  :من ( .) 83.4 - 77.8
 حت�صيل منخف�ض � :أقل من ( .) 77.8
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حدود الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبا ي�أتي:
♦ ♦�أوالً  -حدود ب�رشية :هم �أفراد عينة الدرا�سة من طلبة البكالوري�س الذين يدر�سون

يف كلية الرتبية بجامعة الباحة.

♦ ♦ثانياً  -حدود زمنية :طُ ب ّقت هذه الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الدرا�سي (1435 / 1434هـ).
طبقت هذه الدرا�سة يف جامعة الباحة مبنطقة الباحة يف
♦ ♦ثالثاً  -حدود مكانيةّ :
اململكة العربية ال�سعودية.
♦ ♦رابعاً  -حدود مو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة على الك�شف عن م�ستوى التفكري
ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة ،كما حتددت نتائج الدرا�سة
بالأدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
�أجرى اخلياط ( )2012درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل نظرية
تريز ( )TRIZيف تنمية مهارات تفكري ما وراء املعرفة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية
يف الأردن ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )30طالبا ً وطالبة اختريوا ب�شكل ع�شوائي من
طلبة ال�سنة الرابعة .وقد ُق�سمت عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني� :إحداهما جتريبية والأخرى
�ضابطة بواقع ( )15طالب ًا وطالبة يف كل جمموعة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية
الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات تفكري ما وراء املعرفة.
�أجرى اجلراح وعبيدات ( )2011درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى التفكري ما وراء
املعريف لدى طلبة جامعة الريموك ،يف �ضوء متغريات اجلن�س ،و�سنة الدرا�سة ،والتخ�ص�ص،
وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )1102طالب ًا وطالبة ،منهم
( )514طالباً ،و ()588طالبة موزعني على ال�سنوات الدرا�سية الأربع لربامج درجة
البكالوريو�س ،ميثلون فروع كليات الدرا�سة العلمية والإن�سانية .ولتحقيق هدف الدرا�سة
اُ�ستخدمت ال�صورة املعربة من مقيا�س التفكري ما وراء املعريف ل�رشاو ودين�سن (& Schraw
 ,)Dennison, 1994وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة ح�صول �أفراد العينة على م�ستوى مرتفع من
التفكري ما وراء املعريف على املقيا�س ككل ،وعلى جميع �أبعاده :معاجلة املعرفة ،وتنظيم
املعرفة ،ثم معرفة املعرفة .و� ّأما فيما يتعلق مبتغريات الدرا�سة ،فقد ك�شفت النتائج وجود
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�أثر ذي داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف ،و ُبعدي معاجلة املعلومات و
تنظيم املعرفة يعزى للجن�س ول�صالح الإناث .كما ك�شفت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف ،ويف الأبعاد الثالثة يعزى مل�ستوى التح�صيل الدرا�سي،
ول�صالح ذوي التح�صيل املرتفع .و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف يعزى ل�سنة الدرا�سة وللتخ�ص�ص ،ووجود �أثر ذي داللة
�إح�صائية يف بعد تنظيم املعرفة يعزى للتخ�ص�ص الدرا�سي ،ول�صالح التخ�ص�صات الإن�سانية.
�أجرى �أبو ال�سعود ( )2009درا�سة هدفت اىل معرفة فعالية برنامج تقني قائم على
�أ�سلوب املحاكاة يف تنمية بع�ض مهارات ما وراء املعرفة يف منهاج العلوم لدى طلبة
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )164طالب ًا وطالبة منهم
( )90طالبة ُق�سموا �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ،وبالن�سبة للطالب
البالغ عددهم ( )74طالب ًا ُق�سموا �إىل جمموعتني� :إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة فعالية الربنامج يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة ،و�رضورة
االهتمام بتنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى الطلبة ،وعقد ور�ش تدريبية للمعلمني على
مهارات ما وراء املعرفة �سواء قبل اخلدمة �أم يف �أثناء اخلدمة ،حتى ميكنهم ا�ستخدامها يف
�أثناء التدري�س.
�أجرى الزعبي ( )2008درا�سة هدفت �إىل حتديد مهارات التفكري ما وراء املعريف التي
ي�ستخدمها معلمو املرحلة الأ�سا�سية العليا وطلبتها .ولتحديد هذه املهارات �أعد الباحث
�أداة مالحظة مت التحقق من �صدقها وثباتها .وقد لوحظت ( )36ح�صة لدى ( )6من معلمي
ال�صفوف الثامن والتا�سع والعا�رش من مدار�س لواء املزار اجلنوبي ،ر�صدت خاللها املهارات
فوق املعرفية التي ا�ستخدمت من قبل املعلمني وطلبتهم يف �أثناء حل امل�سائل الهند�سية.
وقد �أظهرت النتائج �أن املهارات فوق املعرفية التي ا�ستخدمها املعلمون والطلبة تركزت يف
جمال التخطيط ( حتديد هدف الدر�سة ،ور�سم �شكل ،وحتديد املعطيات واملطلوب ،وحتديد
النظريات واملعرفة ال�سابقة ) .وبالن�سبة ملجال املراقبة وال�ضبط ،فقد انح�رصت املهارات
يف �إثبات �صحة اخلطوات واحلفاظ على ت�سل�سها ،و�أما يف جمال التقومي ،فقد ا�ستخدمت
مهارات مراجعة احلل وت�صويبه واحلكم على مدى حتقق الهدف.
�أجرت املدين ( )2007درا�سة هدفت التعرف �إىل مدى امتالك طالب وطالبات كلية
الرتبية بجامعة طيبة ملا وراء املعرفة ومكوناتها ،ودرا�سة العالقة بني كل من فعالية
الذات والتح�صيل مبا وراء املعرفة ومكوناتها ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )470طالب ًا
وطالبة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة ارتفاع تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س ما وراء
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املعرفة ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني التح�صيل ،وما وراء املعرفة ،ووجود عالقة
ارتباطية موجبة بني فعالية الذات وما وراء املعرفة.
�أجرى فينمان و�سبان�س ( )Veenman & Spaans, 2004درا�سة هدفت �إىل حتديد
العالقة بني مهارات ما وراء املعرفة والقدرات العقلية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من �أربع
جمموعات عمرية ( « « 28طالب متو�سط �أعمارهم ت�سع �سنوات ون�صف »28 « ،طالب
متو�سط �أعمارهم �إحدى ع�رش �سنة و�ستة �أ�شهر ،و» « 30طالب ًا متو�سط �أعمارهم �أربعة ع�رش
عام ًا و�شهر ،و»  « 27طالب ًا جامعي ًا متو�سط �أعمارهم �إثنان وع�رشون عام ًا ون�صف .وقد
اختريت املجموعات الأ�صغر �سن ًا بهدف متابعة تطور مهارات ما وراء املعرفة مع العمر.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر دال �إح�صائيا ل�صالح املجموعات العمرية الأكرب �سناً،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود ارتباط مرتفع بني القدرات العقلية وما وراء املعرفة و�أداء
التعلم جلميع املجموعات العمرية.
�أجرى بيث ( )Beeth,1998هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات ما وراء
املعرفة «ا�سرتاتيجيات التف�سري والتو�ضيح والت�سا�ؤل الذاتي» من �أجل �إك�ساب طلبة ال�صف
اخلام�س القدرة على �رشح �أفكارهم املتعلقة مبفهومي القوة واحلركة ،وم�ساعدتهم على
مراجعة هذه الأفكار وفح�صها .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج �أهمها� :أن ا�ستخدام ما وراء
غي من دور التالميذيف �أثناء عملية التعلم ،من اال�ستقبال ال�سلبي للمعرفة �إىل
املعرفة رّ
تغي من االعتماد الزائد على
الإيجابية والن�شاط يف �أثناء عملية التعلم ،كما �أن دور املعلم رّ
الكتاب املدر�سي وم�صادر املعرفة �إىل دور �أكرث ديناميكية يف بناء املعارف مع التالميذ
وا�ستقبال �أفكارهم ومناق�شتها وتعديلها .
�أجرى يور وكري ( )Yore & Craig, 1992درا�سة هدفت �إىل حتديد معارف «ما
وراء املعرفة» التقديرية والإجرائية وال�رشطية يف جماالت :قراءة العلوم والكتب املقررة
يف العلوم ،واال�سرتاتيجيات القرائية يف العلوم .وقد �شملت الدرا�سة ( (532طال ًبا وطالبة
منهم) ( 113من طلبة ال�صف الرابع ،و) (108من طلبة ال�صف اخلام�س و( (109من طلبة
ال�صف ال�ساد�س و) ( 39من طلبة ال�صف ال�سابع ،و( )109من طلبة ال�صف الثامن .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى امتالك الطلبة مرتفعي القدرة
القرائية ومنخف�ضيها ملعارف « ما وراء املعرفة»  ،كما تو�صلت �إىل �أن هناك فرو ًقا ذات
داللة �إح�صائية بني اجلن�سني ل�صالح الإناث ،و�إىل عدم وجود حت�سن يف معرف « ما وراء
املعرفة» مع تقدم الطلبة يف العمر .
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�أجرى كارنز وكارنز ( )Carns & Carns, 1991درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر مهارات
الدرا�سة من منظور «ما وراء املعرفة» على حت�سني التح�صيل الأكادميي لطلبة املرحلة
املتو�سطة ،وذلك عن طريق زيادة الكفاية الذاتية  Self-Efficacyوالوعي الذاتي مبهارات
«ما وراء املعرفة» وا�سرتاتيجيات التعلم و�أمناط التعلم ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن ()118
طال ًبا من امل�شاركني يف الدرا�سة �أظهروا حت�س ًنا يف املهارات التح�صيلية جميعها :الأ�سا�سية
والفرعية الختبار كاليفورنيا.

التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تت�ضح الأمور الآتية:
 تتفق الدرا�سات ال�سابقة على �رضورة االهتمام بالتفكري ما وراء املعريف وتنميته
لدى الطلبة.
 قلة الدرا�سات التي حاولت الك�شف عن م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى الطلبة
على اختالف م�ستوياتهم الدرا�سية.
 تتفق الدرا�سة احلالية من حيث املو�ضوع واالجراءات مع درا�سة اجلراح وعبيدات
( )2011ودرا�سة الزعبي ( )2008ودرا�سة املدين (.)2007
 اهتمت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ببناء برامج تدريبية لتنمية التفكري ما وراء
املعريف مثل درا�سة اخلياط ( )2012ودرا�سة �أبو ال�سعود (.)2009
 �أكدت الدرا�سات ال�سابقة على �رضورة عقد ور�ش عمل للمعلمني لتدريبهم على
كيفية توظيف التفكري ما وراء املعريف �أثناء التدري�س.
 ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف و�ضع ت�صور ذهني للخطوات التي
�سي�سري عليها يف كتابة الإطار النظري ،وبناء �أدوات الدرا�سة ،وطريقة اختيار عينة الدرا�سة،
واملعاجلات الإح�صائية التي �سي�ستخدمها ال�ستخراج النتائج.

منهجية الدراسة:
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة يف اململكة العربية
ّ
ال�سعودية للعام الدرا�سي (1435 /1434هـ).
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )100طالب من طلبة مرحلة البكالوري�س (ال�سنة الأوىل،
الثانية ،الثالثة ،الرابعة) الذين يدر�سون يف كلية الرتبية بجامعة الباحة ،وقد اختريت
عينة البحث بطريقة ق�صدية نظراً ل�سهولة الو�صول �إليها و�إجراء الدرا�سة عليها ،بحكم عمل
الباحث يف كلية الرتبية بجامعة الباحة .ويو�ضح اجلدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
مير بها الطالب:
وفق ًا لل�سنة الدرا�سية التي ّ
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للسنة الدراسية

ال�سنة الدرا�سية

ال�سنة الأوىل

ال�سنة الثانية

العدد

25

25

ال�سنة الثالثة ال�سنة الرابعة
25

25

املجموع
100

أداة الدراسة:
تتكون �أداة الدرا�سة من مقيا�س التفكري ما وراء املعريف الذي قام الباحث بت�صميمه،
مت الرجوع يف بنائه للأدب النظري
وذلك بهدف تطبيقه على �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد ّ
والدرا�سات ال�سابقة واملقايي�س التي �أعدت يف هذا املجال ،مثل مقيا�س التفكري ما وراء
املعريف ل�رشاو ودين�سن (,)Schraw and Dennison, 1994ال�صورة املعربة (اجلراح
وعبيدات ،)2011 ،ومقيا�س مهارات التفكري ما وراء املعرفة (اخلياط ،)2012 ،ومقيا�س
ما وراء املعرفة (املدين ،) 2007 ،ومقيا�س ما وراء املعرفة لـ «جرين» (.)Green, 1999

وقد ت�ضمن املقيا�س ب�صورته الأولية ( )38فقرة موزعة على الأبعاد الآتية:
 معرفة املعرفة :ت�شري �إىل معرفة الفرد بنف�سه ،ووعيه بخ�صائ�ص املهمة التي
يتعامل معها .وقد تكون هذا البعد من ( )12فقرة.
 تنظيم املعرفة :ت�شري �إىل القدرة على التخطيط والتن�سيق و�إدارة املعلومات .وقد
تكون هذا البعد من ( )13فقرة.
ّ
 تقومي املعرفة :ت�شري �إىل القدرة على تقومي مدى حتقق الأهداف ودقة النتائج
تكون هذا البعد من ( )13فقرة.
و�سالمة خطوات العمل واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة .وقد ّ
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وللت�أكد من �سالمة املقيا�س و�صالحية الفقرات ،فقد ا�ستخرجت اخل�صائ�ص
ال�سيكومرتية (ال�صدق والثبات) للمقيا�س قبل تطبيقه على عينة الدرا�سة ،وذلك على النحو
الآتي:

● ●�أوالً � -صدق املقيا�س:
قام الباحث بالتحقق من �صدق مقيا�س التفكري ما وراء املعريف املع ّد من قبله من
خالل طريقتني:
 .أ�صدق املحكمني :قام الباحث بعر�ض املقيا�س على جمموعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة الباحة بلغ عددهم ( )15حمكماً ،وذلك من �أجل �إبداء
�آرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة فقرات املقيا�س للفئة امل�ستهدفة ،ومدى انتماء كل فقرة
للبعد الذي تندرج حتته ،هذا بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من �سالمة الفقرات من الناحية اللغوية.
ويف �ضوء مالحظات املحكمني �أجرى الباحث التعديالت املطلوبة على فقرات املقيا�س.

وقد متثلت التعديالت مبا ي�أتي:


حذف بع�ض الفقرات مثل حذف الفقرة�« :أميل �إىل التكا�سل يف �أداء املهام».

 �إ�ضافة بع�ض الفقرات مثل الفقرة�« :أفكر بالبدائل املختلفة التي ميكن اللجوء �إليها
حلل امل�شكلة».
 �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات مثل تعديل الفقرة «�أدرك ما �أفكر به» بــ «�أعي جيداً
الطريقة التي �أفكر بها».
بناء على ر�أي املحكمني ،فقد �أ�صبح عدد
ويف �ضوء ما �أجري من تعديالت �سابقة الذكر ً
فقرات مقيا�س التفكري ما وراء املعريف ( )32فقرة.
املطور على عينة
طبق الباحث مقيا�س التفكري ما وراء املعريف
.بال�صدق العامليّ :
ّ
ا�ستطالعية بلغ عددها ( )58طالب ًا من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد ح�سب ال�صدق العاملي
بطريقتني:
 الطريقة الأوىل :ح�سب الباحث درجة ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية
للمقيا�س ،كما ح�سب الباحث درجة ارتباط فقرات املقيا�س مع البعد الذي تنتمي �إليه،
وذلك من خالل ا�ستخدام معامل االرتباط بري�سون ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف
اجلدول (:)2
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الجدول ( ) 2
معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

م

ارتباط الفقرة بالبعد ارتباط الفقرة بالدرجة
الكلية للمقيا�س
املنتمية �إليه

م

ارتباط الفقرة بالبعد
املنتمية �إليه

ارتباط الفقرة بالدرجة
الكلية للمقيا�س

1

0.619

0.455

17

2

0.619

0.513

18

3

0.604

0.576

19

4

0.551

0.624

20

5

0.556

فقرات
بعد
0.425
معرفة
املعرفة 0.563

0.646

21

0.641

0.570

22

0.580

0.555

0.558

23

0.614

0.494

8

0.650

0.569

24

0.636

0.495

9

0.538

0.492

25

0.594

0.650

0.058

26

0.542

0.646

0.658

0.605

0.560

0.573
0.618
0.629

6
7

10

0.062

فقرات
بعد
تنظيم
املعرفة

فقرات
بعد
تقومي
املعرفة

0.543

0.601

0.566

0.567

0.681

0.541

0.586

0.547
0.547

11

0.534

0.560

27

12

0.569

0.468

28

13

0.528

فقرات
بعد
0.531
تنظيم
املعرفة 0.652

0.502

29

0.579

0.629

30

0.556

0.684

31

16

0.537

0.523

32

14
15

0.068
0.619

0.064
0.513

داله عند مستوى  0.01داله عند مستوى 0.05

يالحظ من خالل ا�ستعرا�ض النتائج الواردة يف اجلدول (� )2أن معامل االرتباط
بني فقرات املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س من جهة ،والدرجة الكلية للبعد الذي
تنتمي �إليه من جهة �أخرى كان دا ًال �إح�صائي ًا لبع�ض الفقرات عند م�ستوى داللة
( ،)0.01ولبع�ض الفقرات عند م�ستوى داللة ( ،)0.05كما يالحظ ب�أن معامل االرتباط
للفقرة ( )10من ُبعد معرفة املعرفة ،والفقرة ( )31من ُبعد تقومي املعرفة مل يكن دال
�إح�صائياً ،ولذا فقد مت حذفهما.
 الطريقة الثانية :ح�سب الباحث درجة ارتباط �أبعاد املقيا�س مع الدرجة الكلية
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للمقيا�س ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)3
الجدول ()3
معامل ارتباط بيرسون لألبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

�أبعاد املقيا�س
معرفة املعرفة

0.85

0.05

تنظيم املعرفة

0.81

0.05

تقومي املعرفة

0.86

0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط بني �أبعاد املقيا�س والدرجة
الكلية له تراوحت بني ( ،)0.86 -0.81وقد كانت جميع االرتباطات موجبة ودالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05مما يدل على �أن املقيا�س يتمتع مب�ستوى منا�سب
من ال�صدق.
املطور ب�صورته
تكون مقيا�س التفكري ما وراء املعريف
ّ
ويف �ضوء ما تقدم ،فقد ّ
النهائية من ( )30فقرة كما هو مو�ضح يف امللحق ( ،)1وقد وزعت فقرات املقيا�س على
�أبعاده على النحو التايل املو�ضح يف اجلدول (:)4
الجدول ()4
توزيع فقرات المقياس وفق أبعاده

رقم الفقرات

�أبعاد املقيا�س
معرفة املعرفة

30 ، 25 ، 22 ، 19 ، 16 ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 ، 1

تنظيم املعرفة

28 ، 26 ، 24 ، 20 ، 18 ، 15 ، 13 ، 10 ، 7 ، 4

تقومي املعرفة

29 ، 27 ، 23 ، 21 ، 17 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 ، 2

● ●ثبات املقيا�س:
املطور من خالل �إيجاد
قام الباحث بح�ساب ثبات مقيا�س التفكري ما وراء املعريف
ّ
معامل االت�ساق الداخلي ،وذلك با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا للمقيا�س ككل وللأبعاد
الثالثة ،كما ُح�سب ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة �إعادة تطبيق املقيا�س بعد �أ�سبوعني من
التطبيق الأول ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)5
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الجدول ()5
معامل ثبات المقياس وأبعاده وفق معادلة كرونباخ الفا وإعادة التطبيق

طريقة الثبات

كرونباخ �ألفا

�إعادة التطبيق

معرفة املعرفة

0.86

0.79

تنظيم املعرفة

0.82

0.82

تقومي املعرفة

0.83

0.84

0.88

0.85

الأبعاد

الأداء ككل

يالحظ من خالل اجلدول ( ، )5ب�أن معامل الثبات للمقيا�س ككل با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا بلغ ( ،)0.88وللأبعاد الفرعية تراوح معامل الثبات ما بني (،)0.86 -0.82
ومن خالل ا�ستخدام طريقة �إعادة التطبيق بلغ معامل الثبات للمقيا�س ككل (،)0.85
وللأبعاد الفرعية تراوح معامل الثبات بني ( .)0.84 -0.79وهذه النتائج تدل على �أن
املقيا�س يتمتع مب�ستوى منا�سب من الثبات.

● ●ت�صحيح املقيا�س:
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )30فقرة ،و�سلّم �إجابة من خم�سة م�ستويات
ّ
هي :دائم ًا و�أعطيت( )5درجات ،غالب ًا ( )4درجات� ،أحيان ًا ( )3درجات ،نادراً ( )2درجة،
و�إطالق ًا ( )1درجة .وقد تراوحت الدرجة على املجاالت الفرعية للمقيا�س ما بني (-10
حولت
 ،)50بينما تراوحت هذه الدرجة ما بني ( )150 - 30على املقيا�س ككل ،وقد ّ
هذه الدرجات بحيث تنح�رص بني ( )5 -1درجات ،وقد مت تق�سيم م�ستوى التفكري ما وراء
املعريف لدى الطلبة �إىل فئات ح�سب املعايري الآتية:
 �أقل من (  :) 2.33م�ستوى متدن من التفكري ما وراء املعريف.
 من ( :) 3.66 – 2.33م�ستوى متو�سط من التفكري ما وراء املعريف.
 �أكرث من (  : ) 3.66م�ستوى مرتفع من التفكري ما وراء املعريف.
متغريات الدراسة:
 .أاملتغريات امل�ستقلة :تت�ضمن املتغريات امل�ستقلة ما ي�أتي:
مير بها الطالب لها �أربعة م�ستويات�« :سنة
 ال�سنة الدرا�سية :ال�سنة الدرا�سية التي ّ
�أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة».
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التح�صيل :حت�صيل الطالب له ثالثة م�ستويات « :مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض «.
.باملتغري التابع :يت�ضمن املتغري التابع ما يلي :م�ستوى التفكري ما وراء املعريف.

تصميـم الدراسة:
ن ّفذت هذه الدرا�سة با�ستخدام املنهج الو�صفي.

املعاجلة اإلحصائية:
متت املعاجلة الإح�صائية من خالل ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية وا�ستخدام حتليل التباين الأحادي.

نتائج الدراسة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول :ما م�ستوى التفكري
ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة ؟ .للإجابة

عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة
على مقيا�س التفكري ما وراء املعريف ككل ،وعلى كل بعد من �أبعاده ،كما هو مو�ضح يف
اجلدول ( :) 6
الجدول ( ) 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة
على المقياس ككل وعلى كل بعد من أبعاده

البعد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري م�ستوى اال�ستجابة

معرفة املعرفة

2.52

0.61

متو�سط

تنظيم املعرفة

2.45

0.60

متو�سط

تقومي املعرفة

2.41

0.58

متو�سط

2.46

0.60

متو�سط

املقيا�س ككل

من خالل ا�ستعرا�ض البيانات الواردة يف اجلدول ( )6يالحظ ب�أن م�ستوى التفكري
ما وراء املعريف لدى الطلبة متو�سط ،حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات الطلبة على مقيا�س
التفكري ما وراء املعريف ككل ( )2.46وانحراف معياري ( .)0.60و�أما بالن�سبة للأبعاد
التي ت�ضمنها املقيا�س ،فقد كان �أداء الطلبة على ُبعد «معرفة املعرفة» �أف�ضل من الأبعاد
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الأخرى ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجاباتهم ( )2.52وانحراف معياري ( ،)0.61يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الطلبة على ُبعد «تنظيم املعرفة» ( )2.45وانحراف
معياري ( ،)0.60وبلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الطلبة على ُبعد تقومي املعرفة
( )2.41وانحراف معياري ( ،)0.58كما يالحظ ب�أن �أداء الطلبة على جميع الأبعاد كان
متو�سطاً.

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين :هل يختلف م�ستوى التفكري
ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة باختالف ال�سنة
الدرا�سية التي ميرّ بها الطالب (�سنة �أوىل ،ثانية ،ثالثة ،رابعة) ؟ .للإجابة عن

�س�ؤال الدرا�سة الثاين ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على مقيا�س
التفكري ما وراء املعريف وفق متغري ال�سنة الدرا�سية ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف
اجلدول (:)7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس التفكير
ما وراء المعرفي وفق متغير السنة الدراسية

ال�سنة الدرا�سية

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

�سنة �أوىل

2.42

0.57

�سنة ثانية

2.43

0.59

�سنة ثالثة

2.47

0.64

�سنة رابعة

2.52

0.58

2.46

0.60

الكلي

يالحظ من خالل ا�ستعرا�ض البيانات الواردة يف اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرة بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س التفكري ما وراء املعريف ككل وفق
متغري ال�سنة الدرا�سية .وملعرفة فيما �إن كانت الفروق الظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات الطلبة على املقيا�س ككل دالة �إح�صائياً ،فقد ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
وكانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)8
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الجدول ()8
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية على مقياس التفكير
ما وراء المعرفي وفق متغير السنة الدراسية

م�صدر التباين

متو�سط املربعات قيمة اختبار ( ف )

جمموع املربعات

درجات احلرية

بني املجموعات

2.777

3

0.926

داخل املجموعات

137.37

96

1.43

املجموع

140.147
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0.65
0.094

يالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )8أن قيمة (ف) املح�سوبة ت�ساوي
( ،)0.65وهي قيمة �أكرب من قيمة (ف) اجلدولية ،وهذا يعني �أن الفروق الظاهرة بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س التفكري ما وراء املعريف وفق متغري
«ال�سنة الدرا�سية» غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (� )0.05=αأي �أنه ال يوجد فرق يف
م�ستوى التفكري ما وراء املعريف يعزى مل�ستوى ال�سنة الدرا�سية.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث :هل يختلف م�ستوى التفكري
ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة باختالف
حت�صيل الطالب الدرا�سي ( :مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض)؟ .للإجابة عن �س�ؤال
الدرا�سة الثالث ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على مقيا�س
التفكري ما وراء املعريف وفق متغري التح�صيل الدرا�سي ،وقد كانت النتائج كما هو
مو�ضح يف اجلدول (:)9
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس التفكير
ما وراء المعرفي وفق متغير التحصيل الدراسي

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

التح�صيل الدرا�سي
مرتفع

2.53

0.59

متو�سط

2.44

0.58

منخف�ض

2.42

0.62

2.46

0.60

الكلي
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ت�شري البيانات الواردة يف اجلدول (� )9إىل وجود فروق ظاهرة بني املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س التفكري ما وراء املعريف وفق متغري “التح�صيل
الدرا�سي” ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع ()2.53
وانحراف معياري ( ،)0.59وبلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الطلبة ذوي التح�صيل
املتو�سط ( )2.44وانحراف معياري ( ،)0.58وبالن�سبة للطلبة ذوي التح�صيل املنخف�ض،
فقد بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجاباتهم ( )2.42وانحراف معياري ( .)0.62وللت�أكد من
داللة الفروق الظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على املقيا�س وفق
متغري «التح�صيل الدرا�سي» ،فقد اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي ،وكانت النتائج كما هو
مو�ضح يف اجلدول (:)10
الجدول ()10
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية على مقياس التفكير
ما وراء المعرفي وفق متغير التحصيل الدراسي

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة اختبار (ف)

م�صدر التباين
بني املجموعات

1.802

2

0.9

1.16

داخل املجموعات

75.575

97

0.78

املجموع

77.377

99

م�ستوى املعنوية
0.085

يالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول رقم (� )10أن قيمة (ف) املح�سوبة
ت�ساوي ( )1.16وهي قيمة �أكرب من قيمة (ف) اجلدولية ،وهذا يعني �أن الفروق الظاهرة بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س التفكري ما وراء املعريف وفق متغري
“ التح�صيل الدرا�سي” غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (� )0.05=αأي �أنه ال يوجد فرق
يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف يعزى للتح�صيل الدرا�سي.

مناقشة النتائج:
�أ�شارت نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول �إىل �أن م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى �أفراد
عينة الدرا�سة متو�سط ًا ودون امل�ستوى املطلوب ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لأداء الطلبة
على مقيا�س التفكري ما وراء املعريف (  ،)2.46مما يعني �أن هناك حاجة لتنمية التفكري
ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة كي يكونوا قادرين على مواجهة
متطلبات الع�رص احلايل بعقلية متفتحة مرنة.
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وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أ�ساليب التدري�س التقليدية امل�ستخدمة عادة من
قبل بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والتي تركز على �أ�سلوب التلقني وحفظ املعلومات
وا�ستظهارها ،و�إعطاء م�ساحة �ضئيلة للحوار والنقا�ش وطرح الأ�سئلة املثرية للتفكري ،الأمر
الذي يجعل دور الطالب يقت�رص على تلقي املعلومات وحفظها عن ظهر قلب كي ي�سرتجعها
عند التقدم لالمتحان ،دون �أن يكون لدى الطالب وعي باملعرفة التي لديه ،وما ينطوي
عليها من عمليات معرفية .كما ميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل تركيز املقررات اجلامعية
يف معظم الأحيان على عر�ض املادة الدرا�سية بطريقة تقليدية ،وافتقارها �إىل الأن�شطة
واملواقف املثرية للتفكري ،والتي حت ّفز الطالب على امل�شاركة وطرح الأ�سئلة ،والتعبري عن
ر�أيه وما بداخله من �أحا�سي�س وم�شاعر بكل حرية.
ومما ال �شك فيه �أن �أ�ساليب التدري�س واملقررات اجلامعية التقليدية ت�شكّل عائق ًا
�أمام منو مهارات التفكري ما وراء املعريف لدى الطلبة ،مما ي�ستدعي �أن يتغري دور املدر�س
موجه للطلبة ،ومنظّ م للتفاعالت التعليمية  -التعلّمية بني
اجلامعي من مل ّقن للمعلومة �إىل ّ
ومقيم لأداء الطلبة ،وحم ّفز للطلبة على التفكري .كما ينبغي �أن يتغري دور الطالب
الطلبة،
ّ
ومقوم ملا
يف اجلامعة من متلقٍ �سلبي للمعلومة �إىل باحث عن املعلومة ،وم�ستك�شف لها،
ّ
يتعلّمه ،ومنظّ م ملا ُيقدم له من معارف ومعلومات� .أي �أن الطالب ينبغي �أن يكون كتلة من
الن�شاط واحليوية داخل قاعة الدرا�سة.
وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج الدرا�سة التي �أجراها اخلياط ( ،)2012والتي
�أ�شارت �إىل �أهمية بناء الربامج التدريبية التي تعمل على تنمية مهارات التفكري ما وراء
املعريف لدى الطلبة وتعالج نقاط ال�ضعف احلا�صلة يف هذه املهارات ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية
ت�ضمني اخلطط الدرا�سية مهارات التفكري ما وراء املعريف .كما تتفق الدرا�سة احلالية مع
نتائج الدرا�سة التي �أجراها بيث ( )Beeth, 1998والتي تو�صلت �إىل �أن ا�ستخدام ما وراء
غي من دور التالميذ يف �أثناء عملية التعلم من اال�ستقبال ال�سلبي للمعرفة �إىل
املعرفة رّ
تغي من االعتماد الزائد على
الإيجابية والن�شاط يف �أثناء عملية التعلم ،و�أن دور املعلم رّ
الكتاب املدر�سي وم�صادر املعرفة �إىل دور �أكرث ديناميكية يف بناء املعارف مع التالميذ
وا�ستقبال �أفكارهم ومناق�شتها وتعديلها .
و�أما بالن�سبة لنتائج �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،فقد �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س التفكري ما
وراء املعريف وفق متغري «ال�سنة الدرا�سية» ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات طلبة
ال�سنة الأوىل ( ،)2.42وبلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات طلبة ال�سنة الثانية (،)2.43
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وبلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات طلبة ال�سنة الثالثة ( ،)2.47و�أما بالن�سبة لطلبة ال�سنة
الرابعة فقد بلغ (.)2.52
ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري ما وراء
تدر�س للطلبة على
املعريف وفق متغري «ال�سنة الدرا�سية» �إىل ت�شابه املقررات اجلامعية التي ّ
اختالف م�ستوياتهم الدرا�سية من حيث الرتكيز على اجلانب النظري و�إهمال اجلانب العملي،
وعدم التدرج يف يف تقدمي الأن�شطة واملهمات التعليمية التي ت�ساعد على تنمية مهارات
التفكري ما وراء املعريف من �سنة درا�سية لأخرى ،وهذا الأمر مما ال �شك فيه يجعل مهارات
التفكري ما وراء املعريف متقاربة لدى طلبة ال�سنة الأوىل والثانية والثالثة والرابعة .كما
يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل ت�شابه طريقة عر�ض املحتوى التعليمي للطلبة على اختالفه
وتنوعه ،وعدم وجود تباين يف العر�ض من �سنة درا�سية لأخرى� ،أي �أن املادة التعليمية
مير
على اختالفها وتنوعها ،تقدم للطلبة بالطريقة نف�سها دون مراعاة لل�سنة الدرا�سية التي ّ
بها الطالب ،علم ًا ب�أن كل �سنة درا�سية لها متطلبات تختلف عن الأخرى .كما ميكن �أن ترد
�سواء �أكان يف ال�سنة الدرا�سية الأوىل �أم الثانية �أم
هذه النتيجة �إىل �أن الطالب ب�شكل عام ً -
الثالثة �أم الرابعة  -اعتاد احل�صول على املعلومة جاهزة من املدر�س دون بذل �أي عناء �أو
جهد تفكريي ،وهذا الأمر �ساعد �إىل حد كبري على تقارب م�ستوى التفكري ما وراء املعريف
لدى الطلبة على اختالف م�ستوياتهم الدرا�سية.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة اجلراح وعبيدات ( )2011التي �أظهرت نتائجها
عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف تعزى لل�سنة الدرا�سية.
كما تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة يور وكريج ( )Yore & Craig, 1992التي �أظهرت
نتائجها عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى امتالك الطلبة ملا وراء املعرفة تعزى
النتقال الطالب من �صف درا�سي �إىل �صف درا�سي �أعلى منه.
وفيما يتعلق بنتائج �س�ؤال الدرا�سة الثالث ،فقد �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س التفكري ما
وراء املعريف وفق متغري «التح�صيل الدرا�سي»  ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات
الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع ( ،)2.53وبلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الطلبة ذوي
التح�صيل املتو�سط ( ،) 2.44وبلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الطلبة ذوي التح�صيل
املنخف�ض ( .) 2.42
وهذا يعني �أن م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى الطلبة مل يت�أثر بتح�صيل الطالب
الدرا�سي ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن كثرياً من االختبارات تركز على قيا�س احلفظ لدى
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الطالب وتهمل قيا�س امل�ستويات العليا من التفكري كالتحليل والرتكيب والتقومي وما هو
خلف ال�سطور ،وبالتايل ف�إن الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع يف هذه احلالة لي�س بال�رضورة
�أن يكونوا قادرين على �إجراء عمليات التفكري ما وراء املعريف .ومن هنا جاء التقارب يف
م�ستوى التفكري ما وراء املعريف وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني الطلبة ذوي التح�صيل
املرتفع والطلبة ذوي التح�صيل املتو�سط والطلبة ذوي التح�صيل املنخف�ض .وتختلف هذه
النتيجة مع درا�سة املدين ( )2007التي �أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة بني
التح�صيل وما وراء املعرفة.

التوصيات :
�1 .1رضورة االبتعاد عن الأ�سلوب التلقيني يف التدري�س واحلفظ ال�صم للمعلومات.
2 .2ت�ضمني اخلطط الدرا�سية واملقررات اجلامعية الأن�شطة واملواقف التي تثري تفكري
الطالب وتنمي لديه التفكري ما وراء املعريف.
�3 .3إجراء املزيد من الدرا�سات والأبحاث التي تتناول التفكري ما وراء املعريف و�سبل
تنميته يف املرحلة اجلامعية واملرحلة املدر�سية.
4 .4عقد ندوات وم�ؤمترات تتتناول �أهمية تنمية التفكري ما وراء املعريف لدى الطلبة
على اختالف م�ستوياتهم الدرا�سية.
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