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درجة امتالك طلبة الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة
*د  .حممد عبد الفتاح شاهني

د .عادل عطية ريان

برنامج التربية – جامعة القدس املفتوحة
منطقة اخلليل التعليمية

امللخـــ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على درجة امتالك طلبة الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة يف �ضوء
بع�ض املتغريات ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطبيق �أداة الدرا�سة بعد التحقق من �صدقها وثباتها على عينة
ت�ألفت من ( )549طالب ًا وطالبة من طلبة الثانوية العامة يف مديرية تربية اخلليل ،خالل الف�صل الثاين من العام
الدرا�سي ( )2009/2010مت اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العنقودية.
وقد �أظهرت النتائج �أن درجة امتالك طلبة الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة متو�سطة (،)3.54
وال�ضبط
وجاءت مهارة التخطيط يف الرتتيب الأول ( ،)3.68تليها مهارة التقومي ( ،)3.59ثم مهارة املراقبة ّ
( ،)3.58كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α= 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تبع ًا ملتغريات :اجلن�س ول�صالح الطلبة الذكور ،والفرع الدرا�سي ول�صالح
طلبة الفرع ال�صناعي ،وم�ستوى تعليم الأب والأم ل�صالح الطلبة الذين م�ستوى تعليم �آبائهم جامعي ،ومهنة الأب
والأم ل�صالح �أبناء املوظفني.
Abstract :

The purpose of this study was to identify the degree of the possession
of secondary school students the skills of metacognition in the light of some
of variables. To achieve the objectives of the study, the researchers applied
a tool, after establishing its validity and reliability, on a sample that consisted of (549) male and female students from secondary schools in Hebron
directorate of Educational during the second semester of the academic year
of 2009/2010. The members of the sample were selected by using a stratified
cluster sample. The results of the study showed that the degree of the possession of high school students the skills of metacognition was medium (3.54).
* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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The skill of planning was first in
order (3.68), followed by the skill
of evaluation (3.59), and finally
the skill of monitoring and control
(3.58). The results also revealed the
presence of statistically significant
differences (α = 0.05) in the degree
of possession of the secondary students of the skills of metacognition
that can be attributed to these variables: gender for the benefit of male
students, stream for the benefit of
’industrial stream students, parents
level of education for the benefit of
students whose parents have university education, and parents’ profession for the benefit of students
whose parents have professions

املقدمة:

ي�شكل التفكري �أحد العمليات العقلية الهامة التي
ميار�سها اجلن�س الب�رشي ،منذ ا�ستخالفه على
هذه الأر�ض ،وبالتايل ف� ّإن جذوره عميقة يف التاريخ
الب�رشي ،ويعترب من �أرقى �أ�شطة ع�رص االكت�شافات
واملخرتعات واالنفجار املعريف ،فالتفكري يولد املعرفة،
و�إدراك املعرفة يتطلب توظيف عمليات التفكري .من
هنا تت�أتى �أهمية التفكري ومهاراته يف عمليتي التعليم
والتعلم ،وهذا �أدى �إىل توجيه الأنظار نحو االهتمام
بتعليم الفرد يف املراحل التعليمية كافة ،مع �رضورة
�إعادة النظر يف املناهج الدرا�سية و�أ�ساليب التدري�س،
لتحقيق هذا الهدف واملتمثل يف �إتاحة الفر�ص �أمام
املتعلمني الكت�ساب مهارات التفكري الأ�سا�سية
الالزمة؛ لفهم املعرفة واكت�ساب املهارات ،وتطبيق
املعرفة يف مواقف حياتية جديدة كي ي�صبح التعلم ذا
معنى (.ن�شوان وجربان.)2000 ،
يف �ضوء ذلك ازداد االهتمام العاملي مبو�ضوع التفكري
2
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من قبل العاملني والباحثني يف احلقل الرتبوي يف
الن�صف الثاين من القرن الع�رشين  ،وقد ات�ضح ذلك
من خالل الأبحاث والدرا�سات وبرامج التدريب.
ومع مطلع الألفية الثالثة ونتيجة للتقدم العلمي
واالنفجار املعريف ،فقد تطورت درا�سات ال�شخ�صية
ومكوناتها خ�صو�ص ًا تلك املرتبطة ب�أ�سلوب الفرد
يف التعامل مع مواقف احلياة املختلفة ،حيث ات�ضح
�أن تقدم الفرد وجناحه مرهون �إىل حد كبري بنوع
التف�ضيالت املعرفية التي ي�ستخدمها يف حياته ،وهذا
ما ينطبق على املتعلمني ،فعندما يواجهون مواقف
�أو م�شكالت تعوق قدرتهم على النجاح اجتماعي ًا �أو
�أكادمي ًيا ف�إنهم مييلون �إىل �إتباع طرق جديدة للتعامل
مع هذه امل�شكالت تتعلق بطرق تعلمهم ،لذا ف� َّإن
�أ�ساليب التعلم والتفكري توظف لتجهيز �أملعلومات
والتعامل معها  ،فمهارات التفكري ت�شكل اللبنات
الأ�سا�سية يف بنية التفكري ،وهي على درجة كبرية
من الأهمية للطلبة يف املراحل الدرا�سية كافة .وهذا
يتطلب تعليم الطلبة مهارات التفكري من خالل �إثارة
دافعيتهم و تزويدهم بالفر�ص املوائمة ملمار�ستها
(�أبو جادو ونوفل.)2007 ،
وقد اهتمت نظريات التعلم املعرفية بتقلي�ص دور
املتعلم يف احلفظ واال�ستظهار ،و�إبراز دور الفهم
واعتربوا التعلم عملية ن�شطة واملتعلم ن�شط ًا فعا ًال
باحث ًا عن املعرفة و�ساعيا �إليها ،وتتطور مع العمر
ا�سرتاتيجيات فعالة للتعامل مع املعلومات ال�سيما
و�أن البناء املعريف للمتعلم وخ�صائ�صه ت�ؤثر على
ا�سرتاتيجيات تعلمه ،حيث تبني من خالل الأبحاث
والدرا�سات �أن الفروق يف التح�صيل بني الطلبة
تعود �إىل خ�صائ�صهم ،و�إىل اال�سرتاتيجيات التي
ي�ستخدمونها يف تعلمهم ،وهذه اال�سرتاتيجيات
املعرفية اعتربت نواجت للبناء املعريف ومهارات ما
وراء املعرفة لدى الطالب (كاظم.)2008 ،
وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �أن التعلم
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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يكون �أف�ضل �إذا كان ن�شط ًا وذا معنى ،حيث ت�أكد
دور مهارات ما وراء املعرفة و�أهميتها يف التعلم،
و�رضورة التوجه يف التدري�س للرتكيز على مهارات
ما وراء املعرفة باعتبارها مكون ًا �أ�سا�سي ًا للتعلم
الذاتي والتعلم املوجه ذاتي ًا (.)artmanH, 2002
ويعترب مفهوم ما وراء املعرفة من املفاهيم احلديثة
يف جمال علم النف�س الرتبوي ،والذي ظهرت بداياته
على يد فالفل (� )Flavellإبان ال�سبعينات من القرن
املا�ضي ،م�شري ًا �إىل �أن ما وراء املعرفة تعني التفكري
يف عملية التفكري ،وبالتايل فهي تعود �إىل قدرة عقلية
عالية تتدخل يف عملية التعلم من حيث �إيجاد خطة
تعلم وا�ستخدام مهارات وا�سرتاتيجيات منا�سبة؛
حلل امل�شكالت و�إجراء تقومي ذاتي للإجناز وتقدير
مدى التعلم ،وقد �أظهرت الدرا�سات �أن مهارات
ما وراء املعرفة مهمة يف التنب ؤ� بالإجناز الأكادميي
للطالب ،فهي ت�ساعدهم على التمييز الف ّعال بني
املعلومات التي يعرفونها والتي ال يعرفونها
(.) ,2008Coutinho
وتت�ضمن ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة ثالث
مهارات �أ�سا�سية هي :التخطيط ،واملراقبة وال�ضبط،
والتقومي ،وتتعلق مهارة التخطيط بقدرة املتعلم على
اختيار اال�سرتاتيجيات املنا�سبة وتنظيم امل�صادر
واخلطوات لإجناز مهمة ما� ،إ�ضافة �إىل حتديد
العقبات املتوقعة وكيفية مواجهتها ،فيما تت�ضمن
مهارة ال�ضبط �أو التحكم الإبقاء على الهدف يف
ب�ؤرة االهتمام ومعرفة متى يتحقق الهدف ومتى
ميكن االنتقال من مرحلة �إىل �أخرى �أثناء العمليات،
�أما مهارة التقومي فتتعلق بالوقوف على مدى حتقق
الهدف لتقدير خمرجات وفعالية التعل م (kri e
.)waldt, 2001

وقد �أ�شارت (� )Livingston, 2003إىل � ّأن ما وراء
ال�ضبط النَّ�شط
املعرفة متثل �إجرا ًء عقلي ًا يت�ضمن ّ
للعمليات امل�ستخدمة يف التعلم ،وهي تت�ضمن كيفية
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التخطيط لأداء املهمة ،ومراقبة الفهم ،وتقومي
التقدم نحو الأهداف ،وبالتايل فهي تتعلق مبعرفة
كيفية عمل العقل .وقد �أ�شارت فالفل �إىل �أن ما وراء
املعرفة تتكون من املعرفة مبا وراء املعرفة وخربات
املعرفة �أو تنظيم ما وراء املعرفة  ،حيث تعود املعرفة
مبا وراء املعرفة �إىل املعرفة العقلية التي ميكن �أن
تُ�ستخدم يف �ضبط العمليات العقلية فيما تعود خربات
املعرفة �أو تنظيم املعرفة �إىل عمليات التخطيط والفهم
امل�سبق للم�شكلة واملراقبة والتقومي.
وقد �أو�ضحت (َّ � )Baird, 1999أن ما وراء املعرفة هي
معرفة ووعي الفرد بعمليات تفكريه واال�سرتاتيجيات
التي يوظفها لتنظيم وتقومي تفكريه ،و�أ�شارت �إىل �أن
هناك ثالثة مكونات ملا وراء املعرفة ،وهي:
 –1املعرفة مبا وراء املعرفة ،وتتعلق مبعرفة
طبيعة التعلم  ،تقنيات التعلم الفعال وخ�صائ�ص
تعلم الفرد.
 –2الوعي مبا وراء املعرفة ،ويتعلق بالوعي باملهمة
والتّقدم يف الأداء نحو الأهداف.
� –3ضبط ما وراء املعرفة ،ويتعلق باتخاذ قرارات
جمدية حول املجال املتعلق بالتقدم نحو الأهداف
واملخرجات� ،إ�ضافة �إىل �أنَّه يت�شكل من احلوافز
والإرادة.
ويرى (� )Pintrich, 2002أن املعرفة مبا وراء
املعرفة تت�ضمن املعرفة باال�سرتاتيجيات العامة التي
ميكن �أن ي�ستخدمها الفرد يف املهام املختلفة من حيث
معرفة ال�رشوط ،والتي يتم يف �ضوئها ا�ستخدام
تلك اال�سرتاتيجيات ،ومعرفة �إىل �أي مدى تعترب
اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة فعالة ،حيث �إن لدى املتعلم
معرفة حول اال�سرتاتيجيات التي يوظفها يف التعامل
مع املحتوى التعليمي ،لهذا ف� َّإن املتعلم ين�شط املعرفة
ذات العالقة حول نقاط القوة وال�ضعف املتعلقة
باملهام التي يقوم بها.
وقد �أو�ضحت العديد من الدرا�سات والأبحاث �أن
Published by Arab Journals Platform, 2011
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تعلم الطلبة يعتمد ب�شكل قوي على قدراتهم لتطبيق
مهارات ما وراء املعرفة ،فهي تعرب عما ميتلكه الفرد
من قدرات م�ستقلة ،ولهذا ال�سبب �أ�صبح هناك
توجه من قبل الرتبويني من �أجل دعم مهارات ما
وراء املعرفة وتقويتها يف الأن�شطة التعلمية املتعددة
(.)Muldner & Conati, 2007
وي�شري (� )Schraw, 2002إىل �أن الدرا�سات
�أظهرت وجود حت�سن ملمو�س يف التعلم والتح�صيل
عندما يكون هناك تنظيم للمهارات ،ومعرفة متى
وكيف ميكن ا�ستخدام هذه املهارة باعتبارها جزء ًا
من التعليم ال�صفي ،لذا ف� َّإن ما وراء املعرفة تعترب
�رضورية للتعلم الناجح لأنها ت�ساعد الفرد على
�إدارة مهاراته العقلية ،وحتديد نقاط �ضعفه والتي
ميكن ت�صويبها من خالل ت�شكيل املهارات الإدراكية
وبنائها ،وهذا ما ميكن لأي فرد القيام به ؛المتالك ما
ق�سم ما وراء
وراء املعرفة� .أما براون Brownفقد ّ
املعرفة �إىل مكونني ،الأول يتعلق مبعرفة ال�صواب
واخلط�أ ,وهو ما يت�ضمن الت�أمل يف الأن�شطة والقدرات
العقلية ،من خالل الت�أمل ال�صائب يف ن�شاطات الفرد
العقلية �أثناء تنظيم و�ضبط املهمة� ،أما املكون الثاين
فيتعلق بتقنيات التنظيم الذاتي ,والتي توظف �أثناء
ممار�سة التعلم �أو حل امل�شكالت ،وقد و�صفها ب�أنها
عملية تنظيم عقلي ،و�أكد على �أن املعرفة الإدراكية
وتنظيم الإدراك متالزمان (,2006Ponnusamy
) .وتعترب مهارات ما وراء املعرفة مهمة يف التعلم
وهي متنب أ� قوي للنجاح الأكادميي ،فالطلبة الذين
لديهم مهارات ما وراء املعرفة يحققون �إجناز ًا
�أكادميي ًا �أف�ضل مقارن ًة مع الطلبة الذين ميتلكون
الن ما وراء
مهارات ما وراء املعرفة بدرجة �أقل؛ َّ
املعرفة ت�ساعد الطالب على �أن يكونوا قادرين على
ت�شكيل ا�سرتاتيجيات تعلمهم  ،وبالتايل فهي ت�شكل
حلقة و�صل بني �إتقان الأهداف و�إجنازها  ،والنجاح
الأكادميي(.) Coutinho, 2008
4
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جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ا�سرتاتيجيات ما وراء
املعرفة تعمل على زيادة ّ�ضبط املتعلم لتعلمه؛
وذلك من خالل اتخاذه قرارات فاعلة ،كما تزيد
من خمزونه املعريف حول ما وراء املعرفة ،ويكون
�أكرث وعي ًا ب�أ�ساليب تعلمه وتفكريه� ،إ�ضافة �إىل
�أنها جتعله �أكرث ا�ستقاللية يف تعلمه والتغلب على
ال�صعوبات التي تواجهه ،كما ي�صبح �أكرث �إيجابية
نحو التعلم وتوظيف �آليات التقومي الذاتي بفاعلية
(الزيادات .)2003 ،وبخ�صو�ص تطور مهارات ما
وراء املعرفة فقد ات�ضح �أن الأطفال ال�صغار ميتلكون
درجة معتربة من املعرفة مبا وراء املعرفة ,وعندما
يكونون يف ال�صفوف الثانوية ف�إن املهارات الأ�سا�سية
ملا وراء املعرفة يتم �إتقانها ،وهذا بالتايل ي�ؤ�رش على
تطور الأداء العقلي ويزيد من الإدراك الذاتي ،ولهذا
ف�إن الطلبة يف املرحلة الثانوية يكونون �أكرث قدرة
على التفكري اخلالق وا�ستخدام مهارات التفكري
العليا بفاعلية ( .)Ellis, 1999وي�ضيف  Ellisعلى
�أن مناخات التعليم والتعلم يف املدار�س ال ت�شجع
تطوير املعرفة مبا وراء املعرفة بني الطالب ،فغر�ض
التعلم هو ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ونقل املعارف
�إىل مواقف جديدة ،وينبغي �أن يكون ذلك وا�ضح ًا
للمتعلمني ،لذا ينبغي �أن تنظم بيئة التعلم لتنظيم
الإدراك فوق املعريف.
ويرى (� ) Fisher, 1998أن املعلمني ينبغي عليهم
م�ساعدة طالبهم لتطوير الإدراك فوق املعريف ،و�أي�ض ًا
حتديد العوامل والإجراءات التي ت�ساهم يف تطوير
مهارات ما وراء املعرفة ،لأن الإدراك فوق املعريف
يعترب العن�رص الأ�سا�سي يف نقل التعلم ،كما �أن
التعلم الناجح يقوم على توجيه الأ�سئلة والتخطيط
وال�ضبط واملراقبة واملراجعة والتقومي الذاتي.
وي�شري (� )Schraw, 2002إىل �أن (Hartman
 )& Strenbergاقرتحا �أربعة طرق رئي�سة لزيادة
مهارات ما وراء املعرفة لدى الطلبة داخل ال�صف
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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�أهداف الدرا�سة

م�شكلة الدرا�سة

�أهمية الدرا�سة

�أكد جيمينز وزمال�ؤه
على �رضورة تعزيز مهارات ما وراء املعرفة لدى
الطالب من خالل دعم تعليم الطلبة؛ لإحداث تعلم
ن�شط ليتاح �أمامهم ا�ستخدام ما تعلموه يف �سياقات
جديدة ومتغرية ،خ�صو�ص ًا و�أن مهارات ما وراء
املعرفة لي�ست �إ�ضافات جديدة لعمليتي التعليم
والتعلم ،و� مَّإنا هي عملية تكامل بني املفهومني
ي�شكلها ويقودها املتعلم ،الأمر الذي ي�ستلزم الك�شف
عن درجة امتالك الطلبة لهذه املهارات ،وهذا ما
�سعت الدرا�سة للتعرف عليه من خالل فح�ص درجة
امتالك طلبة الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة،
5

وبالتحديد �سعت الدرا�سة احلالية للإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
 –1ما درجة امتالك طلبة الثانوية العامة يف مديرية
تربية اخلليل ملهارات ما وراء املعرفة؟
 –2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى
ملتغريات :اجلن�س ،الفرع الدرا�سي ،م�ستوى تعليم
الأب ،م�ستوى تعليم الأم ،مهنة الأب ،مهنة الأم؟

وهي:
 –1تنمية �إدراك الطلبة لأهمية ما وراء املعرفة يف
التعلم .
 –2حت�سني املعرفة الإدراكية .
 –3حت�سني عمليات التنظيم الإدراكي لدى الطالب
 –4تعزيز البيئة ال�صفية مبا ينمي الإدراك فوق
املعريف.
ونظر ًا للتطورات احلديثة يف جمال التعليم يف فل�سطني
من خالل ا�ستحداث املناهج الفل�سطينية ،وتدريب
املعلمني ،فقد برز من خالل نتائج االختبارات
الوطنية واختبار تيم�س � TIMSSأن هناك تراجع ًا
الن مهارات ما وراء
يف حت�صيل الطلبة ،ونظر ًاَّ ،
املعرفة ترتبط بالتح�صيل والتعلم الن�شط ،فقد ارت�أى
الباحثان القيام بهذه الدرا�سة ملعرفة مدى امتالك
الطلبة ملهارات ما وراء املعرفة بهدف ت�سليط ال�ضوء
على واحدة من الق�ضايا ذات العالقة ب�أداء املتعلم
وحت�صيله الأكادميي وقدرته على حل امل�شكالت
�سعي ًا نحو تطوير �آليات تعليم الطلبة مهارات التفكري
ب�أنواعها املختلفة

() ,.2009Jimenez et al
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هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الوقوف على :
 –1درجة امتالك طلبة الثانوية العامة يف مديرية
تربية اخلليل ملهارات ما وراء املعرفة انطالق ًا من
�أهمية مهارات ما وراء املعرفة يف حت�سني خمرجات
التعلم وتعزيز القدرة على حل امل�شكالت .
 –2فح�ص داللة الفروق يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة وفق ًا لبع�ض
املتغريات التي �شملت متغريات متعلقة بالطالب من
حيث اجلن�س ،والفرع الدرا�سي ،ومتغريات متعلقة
بالوالدين من حيث امل�ستوى التعليمي واملهنة
تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من االعتبارات الآتية:
 .1تناولها احد �أهم العوامل امل�ؤثرة يف عملية التعلم،
الأمر الذي قد ي�ساعد يف تطوير فاعلية املتعلمني،
وتوجيههم نحو كل ما من �شانه دجمهم يف �أن�شطة
التعلم وا�ستثارة مهارات التفكري العليا لديهم .
 .2مواكبة الدرا�سة للتوجهات الرتبوية احلديثة التي
ت�ؤكد على �رضورة ت�صدي املنظومة الرتبوية ملهارات
ما وراء املعرفة؛ ملا لذلك من دور فاعل يف تعزيز
خمرجات هذه املنظومة.
 .3قد ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة املعلمني يف حت�سني
ممار�ساتهم التدري�سية من خالل تعريفهم مبهارات
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ما وراء املعرفة لدى طلبتهم ،وتوظيف ا�سرتاتيجيات
تنا�سب هذه املهارات.
 .4توجيه �أنظار القائمني على ت�صميم املناهج لدمج
الأن�شطة والفعاليات التي تعزز من مهارات التفكري
املتعددة ،ومن �أهمها مهارات ما وراء املعرفة؛ ملا لها
من دور يف حياة الفرد يف م�سريته الأكادميية وحياته
العامة على حد �سواء.

فر�ضيات الدرا�سة

 –1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تُعزى ملتغري
اجلن�س .
 –2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تُعزى ملتغري
الفرع الدرا�سي.
 –3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تُعزى ملتغري
م�ستوى تعليم الأب.
 –4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تُعزى ملتغري
م�ستوى تعليم الأم.
 –5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تُعزى ملتغري
مهنة الأب.
 –6ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تُعزى ملتغري
مهنة الأم.
6
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حدود الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة الثانوية العامة
(ال�صف الثاين ع�رش) بفروعه (العلمي ،والأدبي،
والتجاري ،وال�صناعي) امللتحقني يف املدار�س
احلكومية التابعة ملديرية تربية اخلليل خالل الف�صل
الثاين من العام الدرا�سي ( ،)2009/2010كما
اقت�رصت �إجراءات الدرا�سة يف قيا�س مهارات ما
وراء املعرفة على اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات.

التعريفات الإجرائية

ما وراء املعرفة� :إدراك الطالب لعمليات التفكري
التي ميار�سها واملهارات التي يوظفها �أثناء تعلمه،
واملرتبطة بعمليات التخطيط وال�ضبط والتقومي.
وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
الأداة التي �أعدت لهذا الغر�ض.
مهارات ما وراء املعرفة:
التخطيط :قدرة املتعلم على الإح�سا�س بوجود م�شكلة
وحتديد الهدف واختيار اال�سرتاتيجية واخلطوات
التي ينبغي عليه �إتباعها يف مواجهة تنفيذ �أية مهمة
يطلب منه القيام بها.
املراقبة �أو ال�ضبط :تتعلق بقدرة املتعلم على فهم
املعلومات الظاهرة وال�ضمنية ،واحلفاظ على
ت�سل�سل خطوات العمل مع احلر�ص على �إبقاء الهدف
الأ�سا�سي حمط االهتمام ،والعمل على اكت�شاف
العقبات والأخطاء التي ميكن �أن يواجهها ومعرفة
كيفية التعامل معها.
التقومي :ي�شري �إىل قدرة املتعلم على احلكم على
اجنازه ،ومدى مالئمة الأ�ساليب التي ا�ستخدمها
وتقومي فعالية احللول للعقبات التي واجهته.

الدرا�سات ال�سابقة

�أجرى ( ),2009Leutwylerدرا�سة هدفت
�إىل حتديد التطور الذاتي للطالب يف ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التعلم فوق املعريف خالل املرحلة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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الثانوية  ،طبقت الدرا�سة على عينة طولية تكونت من
( )1432طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صفوف ()12 – 10
 ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ال يوجد �أي تطور يف
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم ما وراء املعريف خالل
املرحلة الثانوية ،و�أن الفروق بني اجلن�سني حمدودة
ومتيل قلي ًال ل�صالح الإناث .
هدفت درا�سة ()Sahandi & Hamzah, 2009
�إىل فح�ص ا�ستخدام الطالب ملهارات ما وراء املعرفة
يف القراءة والكتابة ملقرر اللغة االجنليزية ،ت�ألفت عينة
الدرا�سة من ( )400طالب وطالبة يف عدة م�ؤ�س�سات
للتعليم العايل ،و َّمت تنظيم الطالب يف فئتني ،الفئة
الأوىل و�شملت الطالب الأعلى جناح ًا ،والفئة الثانية
�ضمت الطالب الأقل جناح ًا ،وقد �شملت عملية
الفح�ص عدة ا�سرتاتيجيات للتعلم ،تعلقت بالذاكرة
والإدراك والتعوي�ض ،وما وراء املعرفة والفاعلية
واال�سرتاتيجيات االجتماعية  ،وقد تراوحت �أعمار
الطلبة ما بني (� )18-19سنة ،وقد تبني من نتائج
الدرا�سة �أن ا�ستخدام مهارات ما وراء املعرفة
لدى الطالب الأعلى حت�صي ًال كان �أف�ضل ومبتو�سط
( ، )3.69فيما بلغ متو�سط ا�ستخدام مهارات ما
وراء املعرفة لدى منخف�ضي التح�صيل (، )3.18
كذلك تبني وجود فروق يف ا�ستخدام مهارات ما وراء
املعرفة وفق ًا للم�ؤ�س�سة التعليمية.
و�أجرت ( )Coutinho, 2008درا�سة هدفت �إىل
اختبار العالقة بني ثالث متغريات وهي �أهداف الإجناز
ومهارات ما وراء املعرفة والنجاح الأكادميي ،مقا�س ًا
بعالمات الطلبة الرتاكمية ،وجرت هذه الدرا�سة يف
جامعة مدوي�سترين  ،Midwesternحيث بلغ عدد
�أفراد العينة ( )179طالب ًا ( 92من الذكور87 ،
من الإناث)  ،ومت ا�ستخدام اال�ستبانة �أداة للدرا�سة
بحيث ت�شكلت من ثالثة حماور ،الأول يتعلق ب�أهداف
الإتقان ،والثاين يتعلق بادراك ما وراء املعرفة� ،أما
املحور الثالث فيتعلق مبتغريات دميغرافية وقيا�س
7

201

الإجناز ،ومت ت�صميم الأداة بتدريج �سباعي ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أهداف الإتقان و�أهداف
الإجناز قد ارتبطت بعالقة ارتباط �ضعيف ًا ،بينما
ات�ضح �أن �أهداف الإتقان قد ارتبطت بعالقة قوية
مبا وراء املعرفة ،حيث بلغ معامل االرتباط (،)0.73
�أما �أهداف الإجناز فارتباطها مبا وراء املعرفة كان
�ضعيف ًا ،حيث بلغ معامل االرتباط ( ،)0.26كذلك
ات�ضح من النتائج �أن �أهداف الإتقان لها ارتباط
معتدل مع التح�صيل ،يف حني مل يتبني وجود ارتباط
دال بني �أهداف الإجناز والتح�صيل ،و�أن العالقة بني
ما وراء املعرفة والتح�صيل �ضعيفة.
و�أجرى ( )Vrugt & Oort, 2008درا�سة هدفت
�إىل تطوير واختبار منوذج للتعلم الفعال املدار
ذاتي ًا ،والنموذج ي�شتمل على �أهداف التح�صيل وما
وراء املعرفة ،وا�سرتاتيجيات الدرا�سة والتح�صيل
الأكادميي والعالقات يف هذا النموذج َّمت اختبارها
يف �ضوء متغريات القدرة العقلية واجلن�س والعمر.
وقد �أُجريت الدرا�سة على طالب علم النف�س يف ال�سنة
الدرا�سية الأوىل ،و بلغ عدد �أفراد العينة ()952
طالب ًا وطالبة ،منهم ( )652من الإناث و ()300
من الذكور ،وبلغ متو�سط �أعمارهم (� )21سنة يف
جامعة �أم�سرتدام .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
التعلم الفعال املدار ذاتي ًا يت�ضمن م�سارين ما وراء
املعرفة واال�سرتاتيجية ،وقد تبني �أن ما وراء املعرفة
لها عالقة �إيجابية مع �أهداف الإتقان وعالقة �سلبية
مع �أهداف جتنب الأداء ،فيما تبني �أن ما وراء املعرفة
ت�ؤثر �إيجاب ًا على ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات الأربع
للدرا�سة.
و�أجرى الوطبان ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف
على درجة العالقة بني فاعلية الذات العامة ومهارات
ما وراء املعرفة� ،أجريت الدرا�سة على طلبة جامعة
الق�صيم وتكونت عينتها من ( )299طالب ًا وطالبة
من طالب امل�ستويني ال�سابع والثامن يف ق�سمي اللغة
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العربية واللغة الإجنليزية ،يف كلية العلوم العربية
واالجتماعية ،وا�ستخدم الباحث مقيا�سني لغر�ض
الدرا�سة ،الأول لقيا�س مهارات ما وراء املعرفة،
والثاين لقيا�س فاعلية الذات العامة ،وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة تفوق الطالب مرتفعي فاعلية الذات
على منخف�ضي الفاعلية يف مهارات التحكم واملراقبة،
�إ�ضافة �إىل تفوق الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية
على منخف�ضي الفاعلية الذاتية يف مهارتي حتديد
الأهداف وو�ضع اخلطط  ،والتقومي الذاتي للتعلم.
كما قام ( ) ,2006Ponnusamyبدرا�سة هدفت
�إىل فح�ص ت�أثري ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة على
حت�صيل الطالب �ضعيفي التح�صيل يف املدار�س
الثانوية .ومت تطبيق الدرا�سة مبنهج �شبه جتريبي
على عينة م�ؤلفة من ( )90طالب ًا مت تق�سيمهم �إىل ثالث
جمموعات ،الأوىل جتريبية ومت تدري�سها مبا وراء
املعرفة وحل امل�شكالت ،يف حني مت تدري�س املجموعة
الثانية با�ستخدام ا�سرتاتيجية ما وراء املعرفة ،
�أما املجموعة الثالثة فقد در�ست با�سرتاتيجيات
تقليدية ً ،
وطبق على املجموعات الثالثة اختبارين :
قبلي وبعدي .تكونت كل جمموعة من ( )30طالب ًا،
وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن املجموعة التي
در�ست با�ستخدام �إ�سرتاتيجية ما وراء املعرفة وحل
امل�شكالت حققت نتائج �أف�ضل على االختبارات املقالية
واملو�ضوعية ،كما تبني �أن هناك �إدراك ًا �أعلى ملا وراء
املعرفة وا�ستخدام �أكرث ال�سرتاتيجيات ما وراء
املعرفة خالل حل امل�شكالت ،كذلك تبني �أن املجموعة
التجريبية التي در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية ما
وراء املعرفة وحل امل�شكالت كان لديها اجتاهات
�إيجابية �أكرث نحو التعلم  ،كذلك ات�ضح من النتائج
�أن ا�سرتاتيجية ما وراء املعرفة وحل امل�شكالت لها
ت�أثري دال على التح�صيل الدرا�سي و�إدراك ما وراء
املعرفة واملعرفة مبا وراء املعرفة.
وقام ( )Panaoura & Philipou, 2005بدرا�سة
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هدفت �إىل فح�ص العالقة بني تقدير الذات ،والتقومي
الذاتي والإجناز الأكادميي يف الريا�ضيات لدى
الطالب ال�صغار ،مت جمع البيانات من ( )126طالب ًا
وطالبة تراوحت �أعمارهم بني (� )8-11سنة  ،ومن
ال�صفوف الثالث والرابع واخلام�س  ،ومت ا�ستخدام
اال�ستبانة وت�ضمنت حمورين ،الأول تكون من ()30
فقرة متدرجة على مقيا�س ليكرت وخ�ص�ص لقيا�س
�سلوك الطلبة يف حل امل�شكالت� ،أما املحور الثاين
فت�ضمن (� )4أزواج من امل�شكالت ،وذلك لكي يقوم
الطلبة بتحديد درجة �صعوبة املهام ودرجة الت�شابه
بينها ،وذلك بهدف التعرف �إىل التقومي الذاتي
للمو�ضوعات � ،أما الإجناز الريا�ضي فقد مت قيا�سه
من خالل مهام متعددة ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة
�أن تقومي الطالب منخف�ضي التح�صيل لدرجة
ال�صعوبة والت�شابه يف املهام الريا�ضية كان تفا�ؤلي ًا
�أكرث منه حقيقي ،كما تبني �أن الطالب الذين ميتلكون
مهارات ما وراء املعرفة يف جمال التقومي الذاتي
ولديهم معرفة بقدراتهم حققوا اجنازات �أف�ضل يف
التفكري اال�سرتاتيجي من الطلبة الذين ال يدركون
نظامهم العقلي.
�أما درا�سة (�أبو عليا و الوهر )2001 ,فقد �سعت �إىل
التعرف على درجة وعي طلبة اجلامعة الها�شمية مبا
وراء املعرفة املتعلقة مبهارات الإعداد لالمتحانات
وتقدميها ،وعالقتها بكل من الكلية التي ينتمون له
وم�ستواهم الدرا�سي ومعدلهم الرتاكمي .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة مت تطبيق اختبار يقي�س درجة الوعي
بهذه املعارف مكون من ( )54فقرة على عينة مكونة
من ( )347طال ًبا وطالبة� .أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن طلبة اجلامعة الها�شمية ميتلكون وعيا متو�سطا
مبعارف ما وراء املعرفة املتعلقة مبهارات الإعداد
لالمتحانات وتقدميها .وبينت الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α = 0.05يف
درجة وعي �أفراد عينة الدرا�سة مبعارف ما وراء
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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املعرفة تعزى �إىل م�ستواهم الدرا�سي ل�صالح طلبة
ال�سنة الثالثة ،ومعدلهم الرتاكمي ول�صالح ذوي
املعدل الرتاكمي املرتفع.
كما �أجرى ( )Meiyin & Angu, 2001درا�سة
هدفت �إىل اختبار مدى املعرفة مبهارات ما وراء
املعرفة وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة
من قبل الطالب الأقوياء والطالب ال�ضعفاء يف قراءة
اللغة الإجنليزية يف �سنغافورة ،بحيث اقت�رصت
الدرا�سة على طلبة املرحلة الثانوية ،ومت ا�ستخدام
اختبار الفهم القرائي ،وا�ستبانة لقيا�س مدى
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية القراءة القائمة على ما وراء
املعرفة ،وقد بلغت عينة الدرا�سة ( )30طالب ًا منهم
( )14طالب ًا من الأقوياء و ( )16طالب ًا من ال�ضعفاء
يف القراءة ،وقد مت فرز الطالب با�ستخدام اختبار
�ستنافورد للت�شخي�ص القرائي ،وقد �أو�ضحت نتائج
الدرا�سة �أن الطلبة الأقوياء يف القراءة �أظهروا
معرفة مبا وراء املعرفة �أكرث من الطالب ال�ضعفاء،
كما �أن الطلبة الأقوياء كانوا �أكرث ن�شاط ًا يف ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة من الطالب ال�ضعفاء.
و�أجرى ( )Sheorey & Mokhari, 2001درا�سة
هدفت �إىل اختبار الفروق يف الوعي مبا وراء املعرفة
يف ا�سرتاتيجيات القراءة بني �أ�صحاب اللغة الأ�صلية
والأجانب عند قراءة املواد الأكادميية ،بلغت عينة
الدرا�سة ( )302طالب ًا منهم ( )150طالب ًا من
�أ�صحاب اللغة و( )152من الطلبة الأجانب� ،أجابوا
جميع ًا على ا�ستبانة مل�سح ا�سرتاتيجيات القراءة،
وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن الطالب من كال
وعي بجميع ا�سرتاتيجيات القراءة،
اللغتني لديهم ٌ
و�أن كال الفريقني رتبوا اال�سرتاتيجيات ب�صورة
مت�شابهة بغ�ض النظر عن قدرتهم على القراءة �أو
اجلن�س ،بحيث كانت الأوىل الإ�سرتاتيجية العقلية
يتبعها �إ�سرتاتيجية ما وراء املعرفة ثم ا�سرتاتيجية
الدعم  ،كذلك تبني �أن الطالب ذوي القدرات القرائية
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العالية من كال الفئتني �أظهروا ا�ستخدام ًا موحد ًا
لال�سرتاتيجيات العقلية وما وراء املعرفة مقارنة
بذوي القدرات القرائية املتدنية.
كما �أجرى( الوهر و�أبو عليا  )1999,درا�سة هدفت
�إىل حتديد م�ستوى امتالك الطلبة يف ال�صفوف
ال�سابع والتا�سع واحلادي ع�رش ملعارف ما وراء
املعرفة الثالث :التقريرية والإجرائية وال�رشطية
يف جمال الإعداد لالمتحانات و�أدائها ،وقد تكون
جمتمع الدرا�سة من ( )1750طالب ًا وطالبة يف �أربع
مدار�س يف حمافظة الزرقاء اثنتان للذكور واثنتان
للإناث  ،وقام الباحثان باختيار عينة ع�شوائية طبقية
�شملت ( )440طالب ًا وطالبة منهم ( )241من الإناث
و ( )199من الذكور ،ومت ت�صنيف الطلبة ح�سب
م�ستوى حت�صيلهم يف ثالث فئات :عليا ،ومتو�سطة،
ودنيا ،وا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة �أداة للدرا�سة
�ضمت ( )45فقرة لقيا�س م�ستوى امتالك الطلبة
ملعارف ما وراء املعرفة ب�أ�شكالها التقريرية
والإجرائية وال�رشطية  ،وقد �أو�ضحت نتائج
الدرا�سة �أن متو�سط امتالك الطلبة ملعارف ما وراء
املعرفة يف جمال الإعداد لالمتحانات و�أدائها كان
متدني ًا حيث بلغ املتو�سط احل�سابي يف حده الأدنى
( )59.5والأعلى ( ،)62.6كما تبني وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى امتالك الطلبة لأ�شكال
املعرفة وفق ًا ملتغري التح�صيل وتفاعل متغريي
التح�صيل وال�صف الدرا�سي ،يف حني مل تكن الفروق
دالة وفق ًا ملتغريي اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي.
و�أجرت ( )Harpe et al.,1997درا�سة هدفت
�إىل معرفة درجة ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية ال�ضبط
ملا وراء املعرفة عند التعلم من قبل طلبة ال�سنة
الأوىل اجلامعية ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من
الطالب امل�سجلني يف برنامج �إعداد املعلمني ما قبل
اخلدمة وامل�سجلني ملقرر علم النف�س الرتبوي يف
جامعة كورثن التكنولوجية ،وقد بلغ عدد �أفراد
Published by Arab Journals Platform, 2011
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عينة الدرا�سة ( )128طالب ًا� ،أجابوا على ا�ستبانة
لقيا�س �إ�سرتاتيجية ال�ضبط ملا وراء املعرفة ،كذلك
مت ا�ستخدام املقابالت مع الطالب بهذا اخل�صو�ص.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباط
ولكن غري دالة �إح�صائي ًا بني ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
ال�ضبط مبا وراء املعرفة وعالماتهم النهائية ،كذلك
تبني �أن الطلبة الذين ح�صلوا على عالمات عالية
يف امتحان االختيار من متعدد �أظهروا ا�ستخدام ًا
�أكرث ال�سرتاتيجيات ال�ضبط (التخطيط والتنظيم
والتكيف) من نظرائهم الذين ح�صلوا على عالمات
�أدنى ،وتبني �أن الطالب الذين كانت تقديراتهم على
حمور التنظيم الذاتي عالية يف نهاية الف�صل �أكرث
منها يف بداية الف�صل ح�صلوا على عالمات عالية.
كما �أجرى ( ) , 1994Romainvilleدرا�سة
ا�ستك�شافية على طلبة ال�سنة اجلامعية الأوىل ،وذلك
للتعرف على العالقة بني مهارات ما وراء املعرفة
والتح�صيل الدرا�سي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
 35طالب ًا وطالبة من طلبة كلية االقت�صاد بجامعة
نامور ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
بني الإجناز الأكادميي واملعرفة مبا وراء املعرفة،
حيث تبني �أن الطلبة الذين �سجلوا ارتفاع ًا يف
م�ستوياتهم التح�صيلية كانوا �أكرث �إدراك ًا بالقواعد
املعرفية ملا وراء املعرفة ،كما ات�ضح �أن معرفتهم مبا
وراء املعرفة كانت �أقوى تنظيم ًا وتتابع ًا من الطالب
الأقل حت�صي ًال ،كما �أن الطالب الأعلى حت�صي ًال
و�صفوا ا�سرتاتيجياتهم املعرفية على �أنها ت�سل�سل
معقد للعديد من العالقات الزمانية والبديلة.
يت�ضح من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة
�أنها ا�ستهدفت مهارات ما وراء املعرفة لدى الطلبة
يف مراحل تعليمية خمتلفة ،وتناولت بع�ض هذه
الدرا�سات �أهمية مهارات ما وراء املعرفة وعالقتها
ببع�ض املتغريات املعرفية واالنفعالية ،ال �سيما و�أن
العديد من الدرا�سات التي تناولت ما وراء املعرفة
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�سعت �إىل الربط بينها وبني التح�صيل وحل امل�شكالت
ودافعية الإجناز ،وهذا ما يربز �أهميتها يف التعلم
خا�صة يف املرحلة الثانوية ،يف حني تناول البع�ض الآخر
فح�ص �أثر هذه املهارات ك�إحدى اال�سرتاتيجيات
التدري�سية كما يف درا�سة(,2006Ponnusamy
) التي �أظهرت �أن �إ�سرتاتيجية ما وراء املعرفة لها
ت�أثري دال على التح�صيل الدرا�سي ،ويت�ضح من
نتائج هذه الدرا�سات وجود عالقة موجبة بني درجة
امتالك الطلبة ملهارات ما وراء املعرفة والتح�صيل
الدرا�سي تراوحت بني عالقة دالة �إح�صائي ًا كما
يف درا�سة (،)Sahandi & Hamzah, 2009
ودرا�سة( ،) ,1994Romainvilleوغري دالة كما
يف درا�سة ( )Harpe et al.,1997و�ضعيفة كما يف
درا�سة ( ،)Coutinho, 2008وكذلك وجود فروق
دالة وفق ًا ملتغري التح�صيل كما يف درا�سة (الوهر و�أبو
عليا  )1999,ودرا�سة( �أبو عليا والوهر .)2001,
وعليه تتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
من حيث ا�ستهدافها مو�ضوع مهارات ما وراء
املعرفة لدى طلبة الثانوية العامة ،وكذلك من حيث
تناولها داللة الفروق يف درجة االمتالك وفق ًا ملتغريات
عائدة للطالب وللأ�رسة.

منهج الدرا�سة

اعتمدت هذه الدرا�سة يف �أجرائها على املنهج
الو�صفي ،باعتباره املنهج املنا�سب ،لتحقيق �أهدافها
واملتمثلة بالإجابة على �أ�سئلتها  ،وذلك من خالل
جمع البيانات الالزمة با�ستخدام اال�ستبانة لقيا�س
درجة امتالك الطلبة ملهارات ما وراء املعرفة

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب وطالبات
الثانوية العامة املنتظمني يف مدار�سهم احلكومية
التابعة ملديرية تربية اخلليل خالل الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي  ،2009/2010والبالغ عددهم
( )3751طالب ًا وطالبة منهم ( )1611طالب ًا و
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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( )2140طالبة.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )562طالب ًا وطالبة,
و�شكلت ما ن�سبته تقريب ًا ( )15%من جمتمع
الدرا�سة ،حيث مت اختيارهم بطريقة العينة الطبقية
العنقودية وفق ًا ملتغريي اجلن�س والفرع الدرا�سي،
وقد مت توزيع �أداة الدرا�سة على �أفراد العينة حيث
مت ا�سرتجاع ( )554ن�سخة ومت ا�ستبعاد ()6
ن�سخ لعدم اكتمال البيانات  .وبالتايل �أ�صبح عدد
اال�ستبانات املدخلة للتحليل ( )549ن�سخة.واجلدول
( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها
امل�ستقلة.

�أداة الدرا�سة

للتعرف على درجة امتالك الطلبة ملهارات ما وراء
املعرفة ،مت �إعداد ا�ستبانة تكونت ب�صورتها الأولية
من ( )32فقرة ،موزعة على ثالثة �أبعاد بحيث
ميثل كل بعد مهارة من املهارات الآتية :التخطيط،
املراقبة وال�ضبط ،والتقومي ،وذلك بالرجوع �إىل
الأدب الرتبوي ،وباال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة
ومنها درا�سة (& ،)Richard,2002 Mokhtari
ودرا�سة ( ،)Coutinho, 2008ودرا�سة الوطبان
( .)2007تكونت الأداة من ق�سمني ،ت�ضمن الأول
معلومات عامة عن �أفراد عينة الدرا�سة باعتبارها
متغريات م�ستقلة وهي :اجلن�س ،الفرع الدرا�سي،
م�ستوى تعليم الأب ،م�ستوى تعليم الأم ،مهنة الأب،
مهنة الأم� ،أما الق�سم الثاين فقد ا�شتمل على فقرات
مهارات ما وراء املعرفة ،بحيث خ�ص�ص لكل فقرة
�سلم ا�ستجابة خما�سي (بدرجة كبرية جد ًا ،بدرجة
كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة
جد ًا) ،وقد �أعطيت رقمي ًا الدرجات ()1 ،2 ،3 ،4 ،5
على الرتتيب.

11
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�صدق �أداة الدرا�سة

للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ،مت عر�ضها على
جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف جماالت علم النف�س الرتبوي و�أ�ساليب التدري�س
وقد بلغ عددهم ( )9حمكمني ،وذلك ملعرفة ر�أيهم
حول مدى �صالحية وو�ضوح الفقرات ،و�إبداء
التعديالت �أو املالحظات يف حال احتاجت الفقرة �إىل
تعديل� ،أو �إ�ضافة فقرات �أخرى غري واردة يف هذه
الأداة ،ويف �ضوء مالحظات املحكمني ،مت �إجراء
التعديالت املقرتحة والتي ت�ضمنت تعديل ال�صياغة
اللفظية لبع�ض الفقرات دون ا�ستبعاد �أو �إ�ضافة �أية
فقرة ،وبالتايل بقيت الأداة مكونة ب�صورتها النهائية
من ( )32فقرة.

ثبات �أداة الدرا�سة

مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة ،با�ستخراج معامل
االت�ساق الداخلي للأداة ككل ولكل بعد من �أبعادها
الثالثة ،وذلك با�ستخدام معادلة (�ألفا – كرونباخ)
،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأولَّ ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة،
وللحكم على درجة االمتالك ،فقد مت �إدراج
اال�ستجابات يف ثالث فئات فقط ،حيث �أعطيت
املتو�سطات التدريج الآتي ( 2.33 – 1متدنية،
 3.67 – 2.34متو�سطة� ،أعلى من  3.67مرتفعة).
وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،مت ا�ستخدام
اختبار "ت"  T-testواختبار حتليل التباين
الأحادي ( )One Way ANOVAواختبار توكي
()Tuky Testللمقارنات البعدية
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جدول ()1
توزيع �أفراد العينة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة

املتغريات
اجلن�س
الفرع الدرا�سي

م�ستوى تعليم الأب

م�ستوى تعليم الأم

مهنة الأب

مهنة الأم

رقم املهارة
1
2
3

12

العدد

امل�ستويات
ذكر
�أنثى
علمي
�أدبي
جتاري
�صناعي
�أمي
ابتدائي
ثانوي
دبلوم
جامعي
�أمي
ابتدائي
ثانوي
دبلوم
جامعي
عامل
مزارع
موظف
�أعمال حرة
بال عمل
ربة بيت
موظفة
�أعمال حرة

227
317
153
330
42
19
56
129
175
46
143
64
160
169
48
107
215
42
129
125
34
415
94
37

الن�سبة املئوية
41.7
58.3
28.1
60.7
7.7
3.5
10.2
23.5
31.9
8.4
26.0
11.7
29.2
30.8
8.8
19.5
39.4
7.7
23.7
22.9
6.2
76.0

206

القيم الناق�صة

التخطيط
ال�ضبط واملراقبة
التقومي
املقيا�س ككل

5

--

1

4

3

17.2
6.8

جدول ()2
معامالت ثبات �أداة الدرا�سة كما هي موزعة على �أبعادها الثالثة
البعد

5

عدد الفقرات

�أرقام الفقرات

12
11
9
32

1،3،4،7،8،11،15،20،21،25،28،32
5،13،14،16،19،22،23،24،26،27،29
2،6،9،10،12،17،18،30،31

معامل
الثبات
0.78
0.80
0.75
0.91
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حتليل نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أو ًال :النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول
ن�ص ال�س�ؤال الأول " :ما درجة امتالك طلبة الثانوية العامة يف مديرية تربية اخلليل ملهارات ما وراء املعرفة؟".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على الأداة
ككل وعلى �أبعادها الفرعية ،وذلك كما هو وا�ضح يف اجلدول (.)3

جدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على الأداة ككل وعلى �أبعادها
الفرعية
عدد الفقرات

البعد
التخطيط
ال�ضبط واملراقبة
التقومي
الأداة ككل

12
11
9
32

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
3.68
3.58
3.59
3.62

0.58
0.64
0.64
0.57

الدرجة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )3أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الطلبة على الأداة ككل قد بلغ ( )3.62وقد جاء بدرجة متو�سطة ،وفيما
يتعلق مبهارة التخطيط فقد جاءت يف الرتتيب الأول �إذ ح�صلت على متو�سط ح�سابي مقداره ( )3.68وبدرجة مرتفعة ،وملهارة املراقبة
وال�ضبط ( ،)3.58وملهارة التقومي ( ،)3.59وبدرجة متو�سطة .وفيما يتعلق بفقرات كل بعد من �أبعاد مهارات ما وراء املعرفة ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل منها ،واجلداول من ( )6 --4تبني ذلك.

�أو ًال  :مهارة التخطيط

جدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على فقرات مهارة التخطيط

رقم
الفقرة
.1
.4
.3
. 20
. 11

13

الفقرة

�أثق بقدراتي يف التخطيط ملا
ينبغي علي القيام به
�أمتنى �أن �أحقق م�ستوى
درا�سي ًا مرتفع ًا
لدي اجلر�أة على اتخاذ �أي
قرار يتعلق مب�ستقبلي
�أخطط مل�ستقبلي وفق �أهداف
�أطمح �إىل حتقيقها م�ستقب ًال
�أخطط جيد ًا ملا ينبغي علي
تعلمه م�ستقب ًال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الدرجة

4.18

0.93

مرتفعة

3.99

0.97

مرتفعة

3.92

0.91

مرتفعة

3.74

1.08

مرتفعة

3.68

1.06

مرتفعة
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.8
. 32

. 21

. 7
15.
28.
25.

�أ�شعر �أن �أمامي فر�صا جيدة
جدا لتحقيق �أهدايف يف امل�ستقبل
�أفكر يف و�ضع بدائل متعددة
حلل امل�شكالت التي تواجهني
قبل �أن �أبد أ� باحلل
�أقر أ� التعليمات والإر�شادات
الالزمة جيدا قبل �أن �أبد أ� بتنفيذ
الأن�شطة والواجبات الدرا�سية
تكون نتائج ت�رصفاتي مطابقة
للخطة التي و�ضعتها لنف�سي
�أ�ضع برناجم ًا منظم ًا لعملي يف
�سبيل الو�صول �إىل �أهدايف
�أتخذ قراراتي بناء على خطة
مدرو�سة
�أفكر فيما �س�أتعلمه يف احل�صة
قبل �أن تبد�أ

يتبني من اجلدول ال�سابق ( � )4أن املتو�سطات
احل�سابية لدرجة امتالك طلبة الثانوية العامة
ملهارة التخطيط قد تراوحت ما بني (- 3.36
 ،)4.18وبدرجة تراوحت بني مرتفعة و متو�سطة،
كما يت�ضح �أن الفقرة رقم ( )1ون�صت على "�أثق
بقدراتي يف التخطيط ملا ينبغي علي القيام به " قد
جاءت يف الرتتيب الأول ،يف حني جاءت الفقرة رقم
( )25ون�صت على "�أفكر فيما �س�أتعلمه يف احل�صة
قبل �أن تبد�أ" يف الرتتيب الأخري.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن مهارة التخطيط
تعد من املهارات احلياتية التي ميار�سها الفرد
يف جماالت حياته كافة ،وهو بحاجة لها يف تنظيم
�ش�ؤونه ،وبالتايل فهي من املهارات املمار�سة ب�شكل
يومي لي�س فقط يف جمال الدرا�سة ،كما �أنها تتطور
بتطور الفرد ،كذلك ف�إن التوجيهات والإر�شادات
التي يتلقاها الطالب من الوالدين �أو املعلمني يف
14

208

مرتفعة

3.68

1.05

3.63

1.18

متو�سطة

3.57

1.07

متو�سطة

3.49

1.00

متو�سطة

3.46

1.06

متو�سطة

3.41

1.13

متو�سطة

3.36

1.17

متو�سطة

مرحلة الثانوية العامة تركز على التخطيط الدرا�سي
من حيث برجمة وقت الدرا�سة وكيفية التعامل مع
متطلبات امتحان الثانوية العامة.

ثاني ًا  :مهارة املراقبة وال�ضبط

ي�شري اجلدول رقم (� )5إىل �أن املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات الطلبة على فقرات مهارة املراقبة
وال�ضبط قد تراوحت ما بني (،)3.70 - 3.39
وبدرجة تراوحت بني مرتفعة ومتو�سطة ،كما يتبني
�أن الفقرة رقم ( )22ون�صت على "�أحر�ص على ربط
ما �أتعلمه مبا �أعرفه �سابقا" قد جاءت يف الرتتيب
الأول  ،يف حني جاءت الفقرة رقم ( )16ون�صت على
"�أقوم مبراجعة درو�سي با�ستمرار حتى يت�سنى يل
االحتفاظ بها ملدة �أطول " يف الرتتيب الأخري" .وتعود
هذه النتيجة كما يرى الباحثان �إىل �أن توظيف مهارة
املراقبة وال�ضبط قد تركزت ب�شكل كبري يف بع�ض
ال�سلوكيات ولي�س يف جميعها ،وهذا ي�شري رمبا �إىل
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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عدم وجود الوعي الكاف لدى الطلبة مبكونات هذه املهارة ودورها يف عملية التعلم� ،إ�ضافة �إىل �أن ممار�ستها
يف �صورتها الكلية قد تكون مق�صورة على فئة قليلة من الطالب وخا�صة املتفوقني منهم ،حيث �أ�شارت العديد
من الدرا�سات �إىل �أن الطلبة الذين لديهم دافعية للإجناز والأعلى حت�صي ًال هم الأكرث ممار�سة ملهارات ما وراء
املعرفة ،ومنها درا�سة درا�سة ( ،)Coutinho, 2008ودرا�سة ( ،) ,2006Ponnusamyودرا�سة (Meiyin
)& Angu, 2001

جدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على فقرات مهارة املراقبة وال�ضبط
رقم
الفقرة
. 22
. 24
. 19
. 29
. 14
. 13
. 26
. 27
. 23

.5
.16

15

الفقرة
�أحر�ص على ربط ما �أتعلمه مبا �أعرفه �سابقا
�أعيد درا�سة املادة العلمية مرة ثانية حينما ال
�أ�ستوعب املعلومات اجلديدة �أثناء التعلم الأول
�أمتهل يف درا�سة املادة الدرا�سية التي تت�ضمن
معلومات مهمة.
�أحر�ص على كتابة املالحظات التي ت�ساعدين
على فهم ما �أتعلمه.
اهتم بتف�سري ما �أدر�سه دون �أن �أطلب م�ساعدة
من الآخرين.
ا�ستطيع التغلب على ال�صعوبات التي
تعرت�ضني �أثناء تعلم املواد الدرا�سية.
�أتعلم املفاهيم ب�شكل �أف�ضل حني �أتخيلها وهي
ب�صورتها الواقعية
�أجد من املهم �أن �أبحث عن تطبيقات ملا �أتعلمه
يف مواقف حقيقية.
�أطلب م�ساعدة الآخرين عندما تواجهني
�صعوبة يف فهم املادة العلمية التي �أقوم
بتعلمها.
�أراجع حلويل للواجبات والأن�شطة ال�صفية
واملنزلية.
�أقوم مبراجعة درو�سي با�ستمرار حتى يت�سنى
يل االحتفاظ بها ملدة �أطول.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.67

1.14

مرتفعة

3.59

1.13

متو�سطة

3.58

1.05

متو�سطة

3.58

1.04

متو�سطة

3.58

1.09

متو�سطة

3.55

1.10

متو�سطة

3.53

1.13

متو�سطة

3.51

1.05

متو�سطة

3.39

1.17

متو�سطة

3.70
3.68

1.07
1.14

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة

Published by Arab Journals Platform, 2011

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 6 [2011], Iss. 1, Art.
د.حممد شاهني /د .عادل ريان  ،درجة امتالك ..جملة جامعة اخلليل للبحوث  ،اجمللد ( ، )6العدد( ،)1ص (2011 ،(223 - 195

210

ثالث ًا  :مهارة التقومي
جدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على فقرات مهارة التقومي
رقم
الفقرة
.9
.2
. 10
. 30

. 17
. 12
. 18

. 31
.6

الفقرة
اهتم مبعرفة �إجابات الأ�سئلة التي �أخط�أت يف
الإجابة عليها
�أناق�ش املعلم يف املو�ضوعات التي مل �أفهمها يف
احل�صة.
اهتم بحل الأ�سئلة واالمتحانات ال�سابقة
للمواد الدرا�سية
�أرى من املفيد يل ،مقارنة �أفكاري مع �أفكار
زمالئي حتى �أت�أكد من �سريي يف االجتاه
ال�صحيح.
�أت�ساءل با�ستمرار عن درجة فهمي للمواد التي
�أدر�سها
�أ�سعى للح�صول على ن�سخ من االمتحانات
ال�سابقة للمواد الدرا�سية.
بعد االنتهاء من تعلم املادة العلمية� ،أ�س�أل
نف�سي ما �إذا كنت قد تعلمت كل ما خططت
لتعلمه.
�أقارن عالماتي مع عالمات زمالئي يف ال�صف
�أت�ساءل با�ستمرار �إن كنت قد ا�ستخدمت كل
البدائل املتوفرة لدي بعد حل م�شكلة علمية ما

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )6إىل �أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على فقرات مهارة
التقومي قد تراوحت ما بني (،)3.80 3.44-
وبدرجة تراوحت بني مرتفعة و متو�سطة ،كما
يتبني �أن الفقرة رقم ( )9ون�صت على "اهتم مبعرفة
�إجابات الأ�سئلة التي �أخط�أت يف الإجابة عنها" قد
جاءت يف الرتتيب الأول ،يف حني جاءت الفقرة رقم
( )6ون�صت على"�أت�ساءل با�ستمرار �إن كنت قد
ا�ستخدمت كل البدائل املتوفرة لدي بعد حل م�شكلة
16

االنحراف املعياري

الدرجة

املتو�سط
احل�سابي

1.053

مرتفعة

3.78

1.014

مرتفعة

3.61

1.116

مرتفعة

3.61

1.132

متو�سطة

3.59

1.056

متو�سطة

3.50

1.183

متو�سطة

3.48

1.077

متو�سطة

3.46
3.44

1.313
1.042

متو�سطة
متو�سطة

3.80

علمية ما" .ويرى الباحثان �أنه بالرغم من �أهمية
ممار�سة مهارة التقومي الذاتي يف عملية التعلم �إال
�أن هذا رمبا يدلل على افتقار الطلبة ملهارات التقومي
الذاتي ،مع غياب الإر�شادات والتوجيهات من قبل
املعلمني حول كيفية ممار�سة التقومي الذاتي ،رغم �أن
مهام املعلم تق�ضي بتزويد طالبه مبهارات التقومي
الذاتي وتعزيزها لديهم .وتتفق هذه النتيجة مع
درا�سة ( )Sahandi & Hamzah, 2009التي
بينت �أن ا�ستخدام مهارات ما وراء املعرفة لدى
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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الطالب قد تراوح بني( ،)3.69 3.18-واختلفت
مع درا�سة( الوهر و�أبو عليا )1999,التي �أو�ضحت
�أن متو�سط امتالك الطلبة ملعارف ما وراء املعرفة يف
جمال الإعداد لالمتحانات و�أدائها كان متدني ًا.

ثاني ًا  :النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال
الدرا�سة الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين" :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف
درجة امتالك طلبة الثانوية العامة ملهارات ما وراء
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املعرفة تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والفرع الدرا�سي،
وم�ستوى تعليم الأب ،وم�ستوى تعليم الأم ،ومهنة
الأب ،ومهنة الأم؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال  ،مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة
على �أداة الدرا�سة وفق ًا ملتغريات اجلن�س ،الفرع
الدرا�سي ،م�ستوى تعليم الأب ،م�ستوى تعليم الأم،
مهنة الأب ،مهنة الأم ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك

جدول ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على الأداة وفق ًا ملتغرياتها امل�ستقلة
املتغريات
اجلن�س

الفرع الدرا�سي

م�ستوى تعليم الأب

م�ستوى تعليم الأم

مهنة الأب

مهنة الأم

17

امل�ستويات
ذكر
�أنثى
علمي
�أدبي
جتاري
�صناعي
�أمي
ابتدائي
ثانوي
دبلوم
جامعي
�أمي
ابتدائي
ثانوي
دبلوم
جامعي
عامل
مزارع
موظف
�أعمال حرة
بال عمل
ربة بيت
موظفة
�أعمال حرة

املتو�سط احل�سابي
3.72
3.54
3.51
3.66
3.59
3.72
3.47
3.51
3.63
3.62
3.76
3.48
3.49
3.66
3.72
3.76
3.57
3.40
3.70
3.69
3.59
3.57
3.76
3.71

االنحراف املعياري
0.44
0.63
0.52
0.59
0.46
0.58
0.55
0.58
0.58
0.57
0.53
0.52
0.59
0.56
0.44
0.55
0.55
0.70
0.51
0.58
0.52
0.56
0.53
0.62
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مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الأوىل.
ويف�رس الباحثان هذه النتيجة �إىل جملة من الأ�سباب
�أهمها �أن الطالب الذكور �أكرث تفاع ًال وانخراط ًا
مع ق�ضايا احلياة اليومية وم�شكالتها من الإناث،
ب�سبب ما يتاح �أمامهم من مواقف وخربات وحتديات
�أكرث ب�سبب احلراك االجتماعي والأكادميي،
كما �أن الذكور يحظون بدعم �أ�رسي عال يف هذا
ال�صف بالتحديد ب�سبب التوقعات العالية للوالدين
والطموحات امل�ستقبلية لأبنائهم ،كذلك ف�إن التفاوت
بني اجلن�سني يف القدرة على احلفز الذاتي والتنظيم
الذاتي ملهامهم وحل امل�شكالت التي تواجههم رمبا
يكون لدى الذكور �أعلى منه لدى الإناث وجاءت
هذه النتيجة خمالفة لدرا�سة ()Leutwyler, 2009
ودرا�سة( الوهر و�أبو عليا .)1999,

يت�ضح من اجلدول ال�سابق( )7وجود فروق ظاهرية
بني متو�سطات درجة امتالك طلبة الثانوية العامة
ملهارات ما وراء املعرفة وفق ًا للمتغريات ال�سابقة،
ولفح�ص داللة الفروق مت اختبار الفر�ضيات الآتية:
الفر�ضية الأوىل" :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة (  ) α = 0.05يف درجة امتالك
طلبة الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى
ملتغري اجلن�س" .الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام
اختبار " ت " كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)8
يتبني من اجلدول ال�سابق ( )8وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة امتالك طلبة الثانوية العامة
ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح
الطلبة الذكور ،حيث بلغت قيمة "ت" (،)3.975
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (،)α = 0.05

جدول ()8
نتائج اختبار " ت " لداللة الفروق يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري اجلن�س
اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر
�أنثى
يتبني من اجلدول ال�سابق ( )8وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة امتالك طلبة الثانوية العامة
ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح
الطلبة الذكور ،حيث بلغت قيمة "ت" (،)3.975
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (،)α = 0.05
مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الأوىل.
ويف�رس الباحثان هذه النتيجة �إىل جملة من الأ�سباب
�أهمها� :أن الطالب الذكور �أكرث تفاع ًال وانخراط ًا
مع ق�ضايا احلياة اليومية وم�شكالتها من الإناث،
ب�سبب ما يتاح �أمامهم من مواقف وخربات وحتديات
�أكرث ب�سبب احلراك االجتماعي والأكادميي،
227
317

18

3.72
3.54

0.44
0.63

درجات
احلرية
150

قيمة
"ت "

3.975

م�ستوى
الداللة
0.000

كما �أن الذكور يحظون بدعم �أ�رسي عال يف هذا
ال�صف بالتحديد ب�سبب التوقعات العالية للوالدين
والطموحات امل�ستقبلية لأبنائهم ،كذلك ف�إن التفاوت
بني اجلن�سني يف القدرة على احلفز الذاتي والتنظيم
الذاتي ملهامهم وحل امل�شكالت التي تواجههم رمبا
يكون لدى الذكور �أعلى منه لدى الإناث وجاءت هذه
النتيجة خمالفة لدرا�سة ()Leutwyler, 2009
ودرا�سة( الوهر و�أبو عليا .)1999,

الفر�ضية الثانية

" ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة (  ) α = 0.05يف درجة امتالك طلبة الثانوية
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري الفرع
الدرا�سي" .الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،مت
ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي ،كما هو يف
مو�ضح يف اجلدول ( .)9يت�ضح من اجلدول رقم()9
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك
طلبة الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى
ملتغري الفرع الدرا�سي� ،إذ بلغت قيمة "ف" (،)2.775
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (= α
 ،)0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثانية،
ولفح�ص اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار توكي
للمقارنات البعدية ،واجلدول ( )10يو�ضح ذلك.
ت�شري نتائج اختبار توكي كما هي مو�ضحة يف
اجلدول ال�سابق (� )10إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني طلبة
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الفرع العلمي ،وطلبة الفرع ال�صناعي ول�صالح طلبة
الفرع ال�صناعي.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن طلبة الفرع
ال�صناعي �أكرث ا�ستخدام ًا ملهارات ما وراء املعرفة ،
لأن عملهم يف املختربات والور�ش مبني على العديد
من املهارات الفرعية التي ت�شملها مهارات ما وراء
املعرفة �سواء يف جمال التخطيط للعمل وتنفيذه
وجمع البيانات واملالحظة وتطبيق ما تعلموه يف
املواقف احلياتية الواقعية وحل امل�شكالت� ،إ�ضافة
�إىل �سعيهم للتحقق من النجاح فيما يقومون به
من �أعمال ،خ�صو�ص ًا و�أن التعليم ال�صناعي مبني
على �أ�سا�س معريف و�أدائي  ،وبالتايل فهما متطلبات
توظيف الكثري من املهارات املت�ضمنة يف مهارات ما
وراء املعرفة .

جدول ()9
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري الفرع الدرا�سي
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

2.66
172.32
174.98

درجات احلرية
3
540
543

متو�سطات
املربعات
0.89
0.32

قيمة
"ف"

الداللة
الإح�صائية

2.775

0.041

جدول ()10
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري الفرع الدرا�سي
الفرع الدرا�سي
علمي
�أدبي
جتاري
�صناعي

املتو�سطات
احل�سابية
3.51
3.66
3.59
3.72

علمي

�أدبي

جتاري

�صناعي
* 0.15 -

( * دالة عند م�ستوى ) α ≥ 0.05
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للمقارنات البعدية  ،واجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
ت�شري نتائج اختبار توكي كما هي مو�ضحة يف اجلدول
ال�سابق (� )12إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني �أبناء الأميني
و�أبناء اجلامعيني ،وبني �أبناء ممن هم يف م�ستوى
التعليم االبتدائي وبني �أبناء اجلامعيني ل�صالح �أبناء
اجلامعيني.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن
�أبناء احلا�صلني على م�ؤهالت علمية عالية ميتلكون
مهارات متعددة اجلوانب اكت�سبوها من تعلمهم� ،أو
من خالل حياتهم العملية � ،أو االجتماعية  ،وبالتايل
فهم يحاولون �أن ينقلوا خرباتهم التي اكت�سبوها �إىل
�أبنائهم � ،إ�ضافة �إىل �أن مناخاتهم الأ�رسية قد تكون
م�شجعة على تعزيز هذه املهارات لدى �أبنائهم

الفر�ضية الثالثة

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة الثانوية
العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري م�ستوى
تعليم الأب".
الختبار �صحة هذه الفر�ضية  ،مت ا�ستخدام اختبار
حتليل التباين الأحادي  ،كما هو يف مو�ضح يف
اجلدول ( . )11ي�شري اجلدول رقم (� )11إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك طلبة
الثانوية العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري
م�ستوى تعليم الأب� ،إذ بلغت قيمة "ف" (،)4.502
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (= α
 ،)0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثالثة
 ،ولفح�ص اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار توكي

جدول ()11
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري م�ستوى تعليم الأب
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات احلرية

5.677
171.482

4
544

177.158

548

متو�سطات
املربعات
1.419
0.315

قيمة
"ف"

الداللة
الإح�صائية

4.502

0.001

جدول ()12

نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري م�ستوى تعليم الأب

م�ستوى
تعليم الأب
�أمي
ابتدائي
ثانوي
دبلوم
جامعي

املتو�سط
احل�سابي

�أمي

3.47
3.51
3.63
3.62
3.76

ابتدائي

ثانوي

دبلوم

جامعي

 0.290.25 -

			
( * دالة عند م�ستوى ) α ≥ 0.05
20
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م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني �أبناء الأمهات
الأميات و�أبناء الأمهات اجلامعيات ل�صالح �أبناء
الأمهات اجلامعيات ،وبني �أبناء �أمهات ممن يحملن
م�ؤهل الدبلوم وبني �أبناء الأمهات اجلامعيات ل�صالح
�أبناء الأمهات اجلامعيات ،وكذلك بني �أبناء �أمهات
ممن هن يف م�ستوى الثانوي واالبتدائي ل�صالح �أبناء
الأمهات يف م�ستوى التعليم الثانوي.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن م�ستوى تعليم
الأمهات ينعك�س �إيجاب ًا على درجة ممار�سة مهارات
ما وراء املعرفة لأبنائهن ،وذلك الن الأبناء يتعلمون
ويقلدون الكثري من ممار�سات �أمهاتهم ،ولذلك ف�إن
الأعلى تعليم ًا ميتلكون مهارات حياتية وخربات
متعددة �أعلى ،وبالتايل ينعك�س هذا �إيجاب ًا على
توجيه و�إر�شاد �أبنائهم وعلى ما ي�ستمده الأبناء من
الوالدين من خربات ومواقف حياتية ،مما ي�سهم
يف تعزيز مهارات التخطيط وال�ضبط والتقومي
لديهم يف التعامل مع الق�ضايا كافة وامل�شكالت التي
يواجهونها يف حياتهم اليومية.

الفر�ضية الرابعة

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة الثانوية
العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري م�ستوى
تعليم الأم".
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام اختبار
حتليل التباين الأحادي ،كما هو يف مو�ضح يف اجلدول
( .)13ي�شري اجلدول رقم (� )13إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك طلبة الثانوية
العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري م�ستوى
تعليم الأم� ،إذ بلغت قيمة "ف" ( ،)5.715وهي قيمة
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α = 0.05مما
يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الرابعة ،ولفح�ص
اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار توكي للمقارنات
البعدية ،واجلدول ( )14يو�ضح ذلك.
ت�شري نتائج اختبار توكي كما هي مو�ضحة يف اجلدول
ال�سابق (� )14إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند

جدول ()13
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري م�ستوى تعليم الأم
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سطات
املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

7.148
169.783
176.931

4
543
547

1.787
0.313

قيمة " ف "

5.715

الداللة
الإح�صائية
0.000

جدول ()14
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري م�ستوى تعليم الأم

م�ستوى تعليم
الأب
�أمي
ابتدائي
ثانوي
دبلوم
جامعي

املتو�سط
احل�سابي

3.48
3.49
3.66
3.72
3.76
( * دالة عند م�ستوى )α ≥ 0.05
21

�أمي

ابتدائي

ثانوي

0.17 -

دبلوم

جامعي

-0.24

0.28 -
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وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (α

الفر�ضية اخلام�سة

 )= 0.05بني �أبناء املوظفني و�أبناء املزارعني ل�صالح
�أبناء املوظفني ،وبني �أبناء العاملني يف �أعمال حرة
وبني �أبناء املزارعني ل�صالح �أبناء العاملني يف �أعمال
حرة .ومن وجهة نظر الباحثني ف�إن هذه النتيجة
تعزى �إىل �أن الآباء العاملني �أو ممن ميار�سون �أعما ًال
حرة لديهم مهارات تتطلبها طبيعة عملهم وعلى
ر�أ�سها مهارات التخطيط وال�ضبط والتقومي لكل ما
يقومون به من �أعمال ،كما �أن حياتهم يغلب عليها
طابع ال�ضبط والتقومي فيما ميار�سون من �أعمال
و�أن�شطة حياتية ،وبالتايل يعك�سون مهاراتهم �إىل
�أبنائهم �سواء من خالل الإر�شاد �أو من خالل التقليد
�أو املمار�سة الفعلية ،لبع�ض ال�سلوكيات املرتبطة
بتلك املهارات يف حياتهم اليومية ،بعك�س املزارعني
الذين قد ميتلكون مهارات �أدائية يف جمال حم�صور
وحمدود ال تتعدى نطاق جمال العمل الذي ميار�سونه

"ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة الثانوية
العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري مهنة
الأب".
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام اختبار
حتليل التباين الأحادي ،كما هو يف مو�ضح يف
اجلدول ( .)15ي�شري اجلدول(� )15إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك طلبة الثانوية
العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري مهنة
الأب� ،إذ بلغت قيمة "ف" ( ،)3.023وهي قيمة
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α = 0.05مما
يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة ،ولفح�ص
اجتاه الفروق َّمت ا�ستخدام اختبار توكي للمقارنات
البعدية ،واجلدول ( )16يو�ضح ذلك .ت�شري نتائج
اختبار توكي ،كما هي مو�ضحة يف اجلدول(� )16إىل

جدول ()15
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري مهنة الأب

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

3.876
173.069
176.945

4
540
544

متو�سطات
املربعات
0.969
0.320

قيمة
"ف "

3.023

الداللة الإح�صائية
0.017

جدول ()16
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري مهنة الأب
م�ستوى تعليم
الأب
عامل
مزارع
موظف
�أعمال حرة
بال عمل

املتو�سط
احل�سابي

3.57
3.40
3.70
3.69
3.59
( * دالة عند م�ستوى ) α ≥ 0.05
22

عامل

مزارع

موظف
0.30 -

�أعمال حرة

بال عمل

-0.29
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املوظفات وربات البيوت ل�صالح �أبناء املوظفات .
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الأمهات
العامالت بحاجة ما�سة المتالك مهارات نوعية يف
جمال التخطيط والتحكم وحتى التقومي ،حلاجتهم
لها يف تدبري �ش�ؤون حياتهم املنزلية والعملية،
من حيث التوفيق بني متطلبات كل منها� ،إ�ضافة
حلاجتهم �إىل تنظيم حياة �أبنائهم يف �إطار خمطط
ومنظم من اجل احلد من �أية انعكا�سات �سلبية نتيجة
لعمل الأم على �أبنائها ،وهذا قد ي�ساهم يف غر�س
الكثري من الأمناط ال�سلوكية التي تنتمي �إىل جماالت
مهارات ما وراء املعرفة ،ال �سيما يف جمال الدرا�سة
وتنظيم �ش�ؤون الأ�رسة وحتقيق متطلباتها� ،إ�ضافة
�إىل �أن املناخ الأ�رسي يت�أثر ب�شكل كبري مبمار�سات
الأم والأب على حد �سواء ،وبالتايل تتميز البيئة
الأ�رسية للموظفني ب�أنها �أكرث ان�ضباط ًا وحتتاج �إىل
التخطيط وتقومي املمار�سات ال�سائدة كافة من قبل
�أفراد الأ�رسة ،وعموم ًا هذا ما ي�ساهم يف تطوير
مهارات ما وراء املعرفة لدى �أبنائهم.

الفر�ضية ال�ساد�سة

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك طلبة الثانوية
العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري مهنة
الأم".
الختبار �صحة هذه الفر�ضيةَّ ،مت ا�ستخدام اختبار
حتليل التباين الأحادي ،كما هو يف مو�ضح يف
اجلدول ( .)17ي�شري اجلدول (� )17إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك طلبة الثانوية
العامة ملهارات ما وراء املعرفة تعزى ملتغري مهنة
الأم� ،إذ بلغت قيمة "ف" ( ،)4.998وهي قيمة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α = 0.05مما
يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية ال�ساد�سة ،ولفح�ص
اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار توكي للمقارنات
البعدية ،واجلدول ( )18يو�ضح ذلك.
ت�شري نتائج اختبار توكي كما هي مو�ضحة يف اجلدول
ال�سابق (� )18إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني �أبناء الأمهات

جدول ()17
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري مهنة الأم
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

3.199
173.793
176.993

2
543
545

متو�سطات
املربعات
1.600
0.320

قيمة
"ف"

الداللة الإح�صائية

4.998

0.007

جدول ()18
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية يف ا�ستجابات الطلبة وفق ًا ملتغري مهنة الأم

م�ستوى تعليم الأب
ربة بيت
موظفة
�أعمال حرة

املتو�سط احل�سابي
3.57
3.76
3.71

ربة بيت

موظفة

0.19 -

�أعمال حرة

( * دالة عند م�ستوى )α ≥ 0.05
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التو�صيات

يف �ضوء ما خرجت به الدرا�سة من نتائج ،يو�صي
الباحثان بالآتي:
� .1رضورة الت�أكيد على تقدمي خربات ومواقف
تعليمية تعلمية من خالل املناهج وطرق التدري�س،
لتعزيز وتطوير مهارات ما وراء املعرفة لدى الطلبة
يف جميع املراحل التعليمية.
� .2إجراء درا�سات جتريبية حول �أثر ا�سرتاتيجيات
ما وراء املعرفة على بع�ض املتغريات ،وا�ستهداف
طلبة يف مراحل تعليمية �أخرى.
� .3إجراء املزيد من الدرا�سات يف املراحل التعليمية
املختلفة وبا�ستخدام �أدوات �أخرى .
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ملحق رقم ()1
�أداة الدرا�سة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

عزيزي الطالب  /الطالبة ،،،
يقوم الباحثان ب�إجراء درا�سة تهدف �إىل التعرف على مدى امتالك طلبة الثانوية العامة ملهارات ما
وراء املعرفة يف مدار�س تربية اخلليل ،ولتحقيق هذه الغاية مت �إعداد هذه اال�ستبانة املكونة من ( )32فقرة ،لذا
يرجى قراءة كل فقرة بعناية ،والإجابة عنها بدقة ومو�ضوعية  ،علم ًا بان البيانات لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض
البحث العلمي و�ستحاط بال�رسية التامة .

الق�سم الأول  :معلومات عامة
�ضع دائرة حول رمز احلالة التي تنطبق عليك
ب� -أنثى
�أ -ذكر
اجلن�س :
د� -صناعي
ج -جتاري
ب� -أدبي
الفرع الدرا�سي� :أ -علمي
م�ستوى تعليم الأب� :أ� -أمي ب -ابتدائي ج -ثانوي د -دبلوم هـ -جامعي
م�ستوى تعليم الأم� :أ� -أمي ب -ابتدائي ج -ثانوي د -دبلوم هـ -جامعي
ج -موظف د� -أعمال حرة هـ -بال عمل
مهنة الأب� :أ -عامل ب -مزارع
د� -أعمال حرة
مهنة الأم� :أ -ربة بيت ب -موظفة

الق�سم الثاين � :إ�شارة ( √ ) �أمام كل فقرة وحتت الدرجة التي تنطبق عليك
رقم
الفقرة

الفقرة

.1

�أثق بقدرتي يف التخطيط ملا ينبغي علي
القيام به
�أناق�ش املعلم يف املو�ضوعات التي مل �أفهمها
يف احل�صة .
لدي اجلر�أة على اتخاذ �أي قرار يتعلق
مب�ستقبلي
�أمتنى �أن �أحقق م�ستوى درا�سي ًا مرتفع ًا
�أراجع حلويل للواجبات والأن�شطة ال�صفية
واملنزلية
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�أت�ساءل با�ستمرار �إن كنت قد ا�ستخدمت
كل البدائل املتوفرة لدي بعد حل م�شكلة
علمية ما.
تكون نتائج ت�رصفاتي مطابقة للخطة التي
و�ضعتها لنف�سي.
ً
ً
�أ�شعر �أن �أمامي فر�صا جيدة جدا لتحقيق
�أهدايف يف امل�ستقبل.
اهتم مبعرفة �إجابات الأ�سئلة التي �أخط�أت
يف الإجابة عليها.
�أهتم بحل الأ�سئلة واالمتحانات يف املقررات
التي �أدر�سها .
�أخطط جيد ًا ملا ينبغي علي تعلمه م�ستقب ًال.
�أ�سعى للح�صول على ن�سخ من االمتحانات
ال�سابقة للمواد الدرا�سية .
�أ�ستطيع التغلب على ال�صعوبات التي
تعرت�ضني �أثناء تعلم املواد الدرا�سية.
�أهتم بتف�سري ما �أدر�سه دون �أن �أطلب
م�ساعدة من الآخرين.
�أ�ضع برناجم ًا منظم ًا لعملي يف �سبيل
الو�صول �إىل �أهدايف.
�أقوم مبراجعة درو�سي با�ستمرار حتى
يت�سنى يل االحتفاظ بها ملدة �أطول.
�أت�ساءل با�ستمرار عن درجة فهمي للمادة
التي �أدر�سها.
بعد االنتهاء من تعلم املادة العلمية � ،أ�س�أل
نف�سي ما �إذا كنت قد تعلمت كل ما خططت
لتعلمه.
�أمتهل يف درا�سة املادة الدرا�سية التي
تت�ضمن معلومات مهمة.
�أخطط مل�ستقبلي وفق �أهداف �أطمح �إىل
حتقيقها م�ستقب ًال.
�أقر أ� التعليمات والإر�شادات الالزمة جيداً
قبل �أن �أبد أ� بتنفيذ الأن�شطة والواجبات
الدرا�سية.
�أحر�ص على ربط ما �أتعلمه مبا �أعرفه
�سابق ًا.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/9
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�أطلب م�ساعدة الآخرين عندما تواجهني
�صعوبة يف فهم املادة العلمية التي �أقوم
بتعلمها.
�أعيد درا�سة املادة العلمية مرة ثانية حينما
ال �أ�ستوعب املعلومات اجلديدة �أثناء التعلم
الأول.
�أفكر فيما �س�أتعلمه يف احل�صة قبل �أن تبد�أ
�أتعلم املفاهيم الدرا�سية ب�شكل �أف�ضل حني
�أتخيلها وهي ب�صورتها الواقعية.
�أجد من املهم يل �أن �أبحث عن تطبيقات ملا
�أتعلمه يف مواقف حقيقية.
اتخذ قراراتي بنا ًء على خطة مدرو�سة.
�أحر�ص على كتابة املالحظات التي
ت�ساعدين على فهم ما �أتعلمه.
�أرى من املفيد يل  ،مقارنة �أفكاري مع �أفكار
زمالئي حتى �أت�أكد من �سريي يف االجتاه
ال�صحيح.
�أقارن عالماتي مع عالمات زمالئي يف
ال�صف.
�أفكر يف و�ضع بدائل متعددة حلل امل�شكالت
التي تواجهني قبل �أن �أبد أ� باحلل.
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