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ء هدف البحث الى معرفة اثر برنامج تعليمي في تنمية استراتيجيات مـا ورا            
المعرفة لدى طلبة قسم الكيمياء الصف الرابع في جامعة الموصـل والتعـرف علـى              
الفروق في درجات الطلبة ـ بين االختبارين القبلي والبعدي وكـذلك التعـرف علـى     

اسـتراتيجية التخطـيط ـ اسـتراتيجية المراقبـة ـ       ( الفروق بين المجموعتين في 
  .) استراتيجية التقويم 

 وبعد اجراء االختبار التشخيصي لمعرفة الطلبة       ١٠٩ وقد شملت عينة البحث   
طالب وطالبة تم توزيعهم عـشوائيا       ) ٣٨( الذين هم بحاجة للبرنامج كان عدد الطلبة        

العمر ( الى مجموعة تجريبية واخرى ضابطة وتم اجراء التكافؤ بين المجموعتين في            
لقيـاس   ) ٢٠٠٦سعيد  ( ر  وقد تم استخدام اختبا   ) . الزمني والذكاء واالختبار القبلي     

استراتيجيات ما وراء المعرفة وحسب الصدق الظاهري لالختبار وكذلك تـم حـساب          
الثبات بطريقة اعادة االختبار وقد تم بناء برنامج قائم علـى اسـتراتيجيات مـا وراء              
المعرفة تكون من ثمانية دروس وقد تم حساب صدق البرنامج ووضع خطة للتـدريس      

أسـابيع  ) ٤(نامج بواقع درسين في االسبوع لذا فقد استغرق التطبيق        وقد تم تطبيق البر   
وقد تم استخدام االختبار التائي لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة            
واوضحت النتائج وجود فروق دالة احصائية بين المجموعة التجريبيـة والمجموعـة            

                                         
 قسم العوم التربوية والنفسية/ كلية التربية / أستاذ مساعد  *
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يبية فـي االختبـارين القبلـي       الضابطة ، كما وجدت فروق دالة في المجموعة التجر        
والبعدي لصالح االختبار البصري ولم تظهر فروق دالة في استراتيجية التخطيط بينما            
كانت الفروق دالة بين المجموعتين في كل من استراتيجية المراقبة والتقويم هذا وقـد              

   .تم صياغة عدد من التوصيات والمقترحات 
Abstract : 
The Effect of Instruction Program In Developing the 
Metacognitive Knowledge strategies of Mosul University 
Students  
D.Nada Fattah . 
This research aimed to the effect of Instruction program to 
Improvement metacognitive strategies of the student The program 
contatius 8 Lessons applied in areality (2) lessons in a week . 
The researcher reached , the Instruction program has a guiding 
effect in developing Metacognitive strategies and It was clear 
through Increasing which happened In the degrees of experiment 
group . 

 

بدأت مشكلة البحث من خالل احساس الباحثة كونهـا تدريـسية فـي جامعـة             
الموصل فقد أحست الى ان هناك تأخر لدى الطلبة في عملية التفكير وكـذلك التفكيـر     
بعملية التفكير ، لذا قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع عدد من أساتذة كلية التربية فـي            

ءات  مع الطلبة لتحديد مدى قدرة الطلبة على التفكيـر           تخصصات مختلفة وأجرت لقا   
في عملية التفكير ومدى معرفتهم بطبيعة التفكير وكيف تسير عملية التفكيـر وكـذلك              
أحست الباحثة بوجود شكوى لدى تدريسي الكليات بان الطلبة ال يستخدمون تفكيـرهم             

باحثـة بـان الطلبـة      بل انهم قد اعتمدوا على الحفظ وتذكر ما يحفظونه لذا أحست ال           
بحاجة إلى برنامج يعلمهم كيفية التفكير في عملية التفكير لذا استخدمت اسـتراتيجيات             
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ما وراء المعرفة كدروس تعليمية لتدريب الطلبة على استخدام هذه االستراتيجيات في            
  .عملية التفكير وعدم اقتصارهم على الحفظ والتذكر

 

روفة ودخل في مجال علم النفس المعرفي علـى يـد           ظهر مفهوم ما وراء المع    
 في منتصف السبعينات ويعد التفكير ما وراء المعرفـي  (John Flavell)جون فالفل 

Met cognitive) (thinking  من أكثر موضوعات علم النفس حداثة مع انه فكـرة 
إلى العمليات مـا    ) Dewey ، وديوي    Jamesجيمس  (ليست جديدة فقد أشار كل من       

اء المعرفية في عبارات كالتأمل الذاتي الشعوري خالل عمليـة التفكيـر والـتعلم              ور
  ) .٢٠٧ ، ص٢٠٠٤العتوم ، (

وقد الحظ فالفل ان األفراد يقومون بعملية مراجعة لفهمهم الخاص واألنـشطة            
المعرفية األخرى أي ان ما وراء المعرفة تقود الطلبة الختيار وتقويم المهام المعرفيـة             

واالستراتيجيات التي يمكن لها ان تنظم تعلمه وغالباً ما يقـع األفـراد فـي     واألهداف  
لذا يجب ان يقوم الطالب من هـذه        . أخطاء أثناء عملية التعلم نتيجة إلخفاقهم في ذلك         

العمليات في تحديد أهدافه واالستراتيجيات التي يمكن لها ان تنظم عملية تعلمـه كمـا               
ء المعرفة باهتمام ملحوظ في الـسنوات القليلـة       يراءى له ولقد حظي موضوع ما ورا      

الماضية باعتباره طريقة جديدة في تدريس التفكير فالمفكر الجيـد البـد ان يـستخدم               
  ).٨٤ ، ص٢٠٠٧خطاب ، (استراتيجيات ما وراء المعرفة 

ويتضح من ذلك ان ما وراء المعرفة من أهم المحدثات التربوية التي ظهـرت              
ا لها من أهمية في عملية التعلم والتعلـيم ودراسـتها تـساعد             على الساحة التربوية لم   

المعلمين في تعليم الطلبة كيف يكونوا أكثر وعياً بعمليات ومنتجات الـتعلم باإلضـافة             
إلى كيف يمكن ان ينظموا تلك العمليات إلحداث تعلم أفضل وتلعب ما وراء المعرفـة              

إحداثه لذا فمن المهم دراسة كيفية تنمية       دوراً هاماً وحساساً في التعليم والتعلم الناجح و       
سلوك ما وراء المعرفة لدى الطالب لتحديد كيف يمكن للطلبة ان يصلوا إلى تطبيـق               



  

)٤( 

–– 

العمليات المعرفية أي التي تهتم بتحقيق وانجاز المهمة بـشكل أفـضل مـن خـالل                
اء السيطرة على ما وراء المعرفة فهناك من يشير إلى ان الوعي باستراتيجيات مـا ور  

الزغبي، ) (warian, 2003p131(المعرفة يساعد في تنمية أنواع مختلفة من التفكير 
  . )٨١ص.٢٠٠٥

ان الطالب الذين يستخدمون استراتيجيات ما وراء المعرفة بفعاليـة يكونـون            
على وعي بسلوكياتهم الخاصة ومدركون لتفكيرهم عندما يقومون بأداء مهمـة معينـة       

عي في السيطرة على ما يفعلونه والتحكم فيه والمدرسـون          ويمكن ان يستعملوا هذا الو    
يجب ان يساعدوا الطلبة على ان يتعلموا استراتيجيات ما وراء المعرفة مـن خـالل               
مساعدة الطلبة على ان يخططوا ويقوموا عملية التعلم واستراتيجيات ما وراء المعرفة            

 الطلبة األقـل مهـارة   تجعل الطالب أكثر نشاطاً ومن ثم تحسن أدائهم وخصوصاً بين      
  ) .Thamraksa, 2004, p:303(في اإلدارة 

ان تدريب الطلبة على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة يساعدهم علـى            
النجاح األكاديمي ويزودهم بالتقنيات التي تدفعهم إلى االسـتقالل ثـم اكتـساب وأداء              

  ) .١٤ ، ص٢٠٠٥العيسوي ، (المهام 
إلى فاعلية برنامج مقترح في تنميـة  ) ٢٠٠٧الفتاح ،  عبد  (وقد توصلت دراسة    

الوعي بالتفكير لدى عينة من طالب الدراسات العليا إلى ان الطالب أصـبحوا أكثـر               
عبـد الفتـاح ،   (كفاءة وأكثر استقاللية وانهم قادرين على تخطـيط وتنظـيم عملهـم       

٢٠٠٧.(  
 فـي مـا وراء      التي هدفت إلى اثر برنامج تدريبي     ) ٢٠٠٧النجار  (إما دراسة   

الذاكرة والتي تعد احد أبعاد ما وراء المعرفة لدى عينة من طالب الـصف الخـامس                
إلى ان االستراتيجيات تساعد الطلبة وتساعدهم على التغلب على العقبات التي تعوقهم             
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عن التحصيل ويصبح الطالب قادراً على الربط بين المعرفة الجديدة والمعرفة الـسابقة   
  .)٢٠٠٧النجار ، (

ولما كان العصر الحالي يتميز بالتغيرات المتالحقة وكم المعلومـات المتزايـدة        
وتطورات معرفية شملت كافة مجاالت الحياة األمر الذي يتطلب من القـائمين علـى              
العملية التعليمية والتعلمية ضرورة مواكبة هذه التغيرات من خـالل إمـداد األفـراد              

قدم ومسايرة التطورات الحاصلة دون توقف لـذلك        باألساليب التي يحقق لهم النمو والت     
حدث تحول في علم نفس التعلم من المنظور السلوكي إلى المنظور المعرفي حيث يتم              
التركيز على كيفية خزن المتعلم للمعلومات في الدفاع وما يقوم به من عمليات عقليـة               

  ).٢٠ ، ص٢٠٠٢زيتون ، (
ى مواقف التدريب وتعلم المهارات فقـد       ونتيجة المتداد تأثير النظرة المعرفية إل     

تطلب األمر من مصممي التدريب والبرامج البعد عن االتجاه التقليدي وان يتبع طرق             
 ، ١٩٩٦قطـامي وأبـو جـابر ،     (أكثر مالئمة للمعرفة الحديثة ومعالجـة المعرفـة    

  .)٥٨ص
ونظرية المعرفة من تطور علم النفس المعرفي نأخذ بنظـر االعتبـار أصـل              

ة المعرفة وتشمل معرفة عملية التعلم وطبيعتها وكيفية الوصول إلـى المعرفـة             وطبيع
 :Debono, 1995(والتي تعير اهتمامات خاصة وأساسية لمؤيدي النظرية البنائيـة  

459. (  
 عن دور مهارات ما وراء المعرفة في التنظـيم          Lindner) (1993وأكد ليندنر 

ار وانتقال مهارات التفكيـر وبالتـالي       الذاتي للمتعلم وبصفة خاصة في تسهيل استمر      
  ) .Lindner, 1993 : p1-3(زيادة كفاءة التعلم 

ولعل االهتمام بتنمية قدرة الطلبة على التحكم بوعي في عملية التفكير وإطـالق    
طاقات اإلبداع تطلب الخروج من ثقافة المعلومـات إلـى ثقافـة بنـاء المعلومـات                
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م االنتقال من مرحلة المعرفة إلى مرحلـة مـا          ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة ومن ث     
وراء المعرفة وذلك عن طريق تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى الطـالب حتـى               
تنمو لديهم القدرة على التجديد واالبتكار وتنمو قدرتهم على الـتعلم الـذاتي وكيفيـة                

المعرفي البحث عن المعرفة من مصادرها المختلفة حتى يمكنهم مواجهة هذا التسارع            
  ).٢ ، ص٢٠٠٠عثمان ، (

  
 

  :يهدف البحث إلى معرفة 
اثر برنامج تعليمي في تنمية استراتيجيات ما وراء المعرفة لـدى طلبـة الـصف      . ١

  .الرابع قسم الكيمياء في كلية التربية جامعة الموصل 
داللة الفروق في درجات طلبة المجموعة التجريبية مـا بـين االختبـار القبلـي                . ٢

 .واالختبار البعدي 

داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعـدي            . ٣
 .في إستراتيجية التخطيط 

داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعـدي            . ٤
 .في إستراتيجية المراقبة 

وعة الضابطة في االختبار البعـدي      داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجم      .٥
 .في إستراتيجية التقويم 

  :وقد تم صياغة الفرضيات الصفرية التالية  . ٦
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعـة التجريبيـة            (:الفرضية االولى   

 ) .والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي في استراتيجيات ما وراء المعرفة
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ال توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة التجريبية في           (:الفرضية الثانية   
  ) .االختبارين القبلي والبعدي

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعـة التجريبيـة           (: الفرضية الثالثة   
  ) .والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي في إستراتيجية التخطيط

روق دالة إحصائياً بين درجات المجموعـة التجريبيـة         ال توجد ف   (:الفرضية الرابعة   
  ) .والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي في إستراتيجية المراقبة

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة التجريبيـة           (:الفرضية الخامسة   
  ) . والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي في إستراتيجية التقويم

  
 

  :إستراتيجية . ١
بأنها مجموعة من األفعال وتتابع مخطط لـه        ) : ١٩٨٦عبيد وآخرون   (يعرفها  

من التحركات يقودها المعلم وتؤدي إلى الوصول إلى نتائج معينة مقـصودة وتحـول              
وقد تبنـت   ) . ٤١ ، ص  ١٩٨٦عبيد وآخرون ،    (دون حدوث ما يعاكسها أو يناقضها       

  .الباحثة هذا التعريف 
  :إستراتيجية ما وراء المعرفة . ٢

 بأنها التفكير في التفكير والمعرفة عن المعرفـة وهـي           ١٩٩٨ويعرفها فالفل   
  ) .٣٠٧ ب ، ١٩٩٨عبيد ، (مجموعة استراتيجيات يقوم بها المتعلم 

 بأنها تفكير الطالب عن تفكيرهم وقدراتهم عن اسـتخدام          ١٩٩٩وعرفها جابر   
  ) .٣٢٩ ، ص١٩٩٩جابر ، (نحو مناسب استراتيجيات تعلم معينة علة 
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 بأنها مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بهـا الطالـب           ٢٠٠١عرفها الطناوي   
بهدف تحقيق متطلبات ما وراء المعرفة وهي معرفة طبيعة التعلم وعملياته وأغراضه            
والوعي باإلجراءات واألنشطة التي ينبغي القيام بها لتحقيق نتيجـة معينـة والـتحكم              

  ) .٦ ، ص٢٠٠١الطناوي ، ( في عملية التعلم وتوجيهها الذاتي
 يقصد بإسـتراتيجية مـا وراء المعرفـة مجموعـة مـن         ٢٠٠٢عرفها فتحي   

اإلجراءات التي يقوم بها التلميذ للمعرفة باألنشطة والعمليات الذهنية التي تستخدم قبل            
  ) .٢٤٤ ، ص٢٠٠٢الزيات ، (وأثناء وبعد التعلم للقيام بعمليات ما وراء المعرفة 

 بأنها العمليات الخاصة بتوجيـه االنتبـاه أثنـاء الـتعلم            ٢٠٠٣وعرفها محمد   
محمد ،  (وتخطيط وتنظيم عملية التعلم ومراقبة عملية التعلم وكذلك تقويم عملية التعلم            

  ) .٤٣-٤٢ ، ص٢٠٠٣
وعرفتها الباحثة بأنها مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بهـا الطالـب تحـت           

 المدرس ليكون على وعي وإدراك بعمليات تفكيره وإدارتها وان يفكر           إشراف وتوجيه 
فيما يفكر فيه وان يعرف األنشطة والعمليات الذهنية التيس تستخدم قبل وأثنـاء وبعـد     

  .التعلم 
 

 

سيتم في هذا الفصل عرض اإلطار النظـري والدراسـات الـسابقة حـول              
   .ضوعالمو

 

ان االستراتيجيات من هذا النوع تتطور ببطء عند األطفال في سـن مـا قبـل                
المدرسة االبتدائية وتتطور خالل الدراسة االبتدائية والمتوسطة ، فاألطفال في مرحلـة      
 الطفولة المتأخرة وبداية سن المراهقة يكونون أكثر خبـرة فـي تقريـر كميـة مـا                
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يستطيعون تذكره وتحديد الزمن المطلوب لدراستهم وتفكيـرهم وهـذا يـأتي نتيجـة              
االكتساب التدريجي للمعلومات والمهارات والتدريب على حـل المـشكالت وإيجـاد            

  ) .٢٩٣-٢٩٢ ، ص٢٠٠٥عدس ، (المعلومات وتوظيفها في مجاالت معينة 
ات جديـدة   كيف يطور األفـراد اسـتراتيجي  Flavell 1992وقد ناقش فالفل 

للتفكير إذ ان التفكير القصدي والمخطط والموجه نحو أهداف مباشرة لتحقيق مهارات            
عن مرحلـة العمليـات الـشكلية       ) Piajet(معرفية موجودة ضمنياً في مفهوم بياجيه       

Formal Operation  المجرة التي تعمل فيها مستويات التفكير العليا على مـستويات 
هذه المرحلة من التطور المعرفي تبدأ قابليات المراهق        تفكير متدرجة ومنخفضة وفي     

  ) .Schraw & Eraham, 1997, p.3(بالتمايز عن قدرات الطفل المعرفية 
سـنة هـو المعرفـة    ) ١١-٧(ويقول فالفل ان ما يتحقق فعالً في األعمار من          

المنظمة بالموضوعات واألحداث المادية المحسوسة مثل وضعها بأصناف وتنظيمـات         
سلة وتشكيلها ضمن مجموعات متطابقة وإذ يقوم المراهق بالعمليات المحـسوسة           متسل

Concert Operation فهو أيضاً يقوم بتحويل التفكير إلى تفكير شكلي مجرد فيضع 
االفتراضات والعالقات المنطقية بين التـضمينات والـربط والهويـة والفـصل إذ ان        

ات  وعكس للعالق(Thinking about thinking)التفكير فيتفكير الشكلي هوتفكير ال
  ) .Flavell, 1963, p.341-342(بين ما هو واقعي وما هو محتمل 

 ان عمليات اإلدراك والفهم مـا وراء المعرفـي تتبـع            ١٩٩٥ويذكر الكسندر   
مسارات مختلفة إال أنها تتبع اتجاهاً تطورياً يكتسب فيه اإلدراك للمهـارات المعرفيـة     

بت وتتبع عمليات التعلم مثل استخدام االسـتراتيجيات اتجـاه          المهمة بشكل متزايد وثا   
 إلـى ان تطـور مـا وراء المعرفـة           ١٩٨٥نمو متسارع وقد أشار بيرلي وآخرون       

  :واستراتيجياتها تحتاج إلى 



  

)١٠( 

–– 

فعالية تنشيط استراتيجيات ما وراء المعرفة والتي تتفـاوت بـاختالف األعمـار              . ١
  .والقابليات االستيعابية لألفراد 

 .تتطور بازدياد العمر ويلعب التدريب والمران على تسريع تطورها أنها  . ٢

يظهر الطلبة في المرحلة اإلعدادية والجامعة تفوقاً في استعمالها عنـد مقـارنتهم              . ٣
 )Burly & et al., 1985, p.61-62(بالصغار في المرحلة االبتدائية والمتوسطة

 ,Meal, 2005() Corliss) (١٩٩٩جـروان  (وتجمع العديد من المـصادر  

2005) (Kumer, 1998) (Gama, 2000 (على ان مهارات ما وراء المعرفة هي:  
١Planning 

ويعني وضع الخطط واألهداف وتحديد المصادر الرئيسية قبل التعلم وكـذلك           
  :األنشطة المتعددة التي تنظم كافة عمليات التعلم وتشمل 

 تحديد الصعوبات   – ترتيب خطوات التنفيذ     –  اختبار إستراتيجية الحل   –تحديد الهدف   
 تحديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطـاء والوقـت الـالزم     –واألخطاء المحتملة   

  .والتنبؤ بالنتائج 
٢Monitoring and Controlling 

وتعني وعي الفرد لما يستخدمه من استراتيجيات للتعلم أو حل للمشكلة وقدرتـه        
ستخدام االستراتيجيات البديلة لتصحيح الفهم أو أخطاء األداء والمراقبـة تظهـر     على ا 

  . الحفاظ على تسلسل الخطوات –في اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام 
Evaluation 

وتعني القدرة على تحليل األداء واالستراتيجيات الفعالة عقب حدوث الـتعلم أو            
لى تقييم الفرد لعمليات تعلمه وتتضمن تقويم تقدمه في أنـشطة           حل المشكلة ، وتشير إ    

  .التعلم 



  

)١١( 

–– 

ومهارة التقويم يمكن ان تساعد التالميـذ علـى تنميـة مجموعـة مـن المهـارات                 
  :واالستراتيجيات الضرورية التي يمكن ان تعينهم في عملية التعلم وتحسينه وتشمل 

  .تقويم مدى تحقيق الهدف   .أ 
 .كفايتها الحكم على دقة النتائج و  .ب 

 . تقويم مدى مالئمة األساليب التي استخدمها   . ج 

 .تقويم كيفية التغلب على الصعوبات واألخطاء   . د 

ــذها  .  ـهــ ــة تنفي ــة الخطــة واإلســتراتيجية المــستخدمة وكيفي ــويم فاعلي   . تق
 ) .٩٧ ، ص٢٠٠٧خطاب ، (

  

ـ    ا ويلعب التدريب دوراً مهماً في تكوين العمليات العقلية ومساعدة الطلبـة عليه
  .من خالل إتاحة الفرص لتنميتها وتخطيط األنشطة المناسبة لها 

 

 

  )اثر تنشيط االستراتيجيات فوق المعرفة على مستوى التذكر واالستيعاب القرائي(
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر برنامج تعليمي لتنـشيط االسـتراتيجيات فـوق             

  .ية على مستوى التذكر واالستيعاب القرائي المعرف
طالب وطالبة في السنة األولـى الجامعيـة فـي     ) ٧٣(وأجريت على عينة من     

طالـب وطالبـة    ) ٢١،٢٨،٢٤( مجاميع شـملت     ٣جامعة النجاح وقسمت العينة إلى      
قسمت على ثالث تجارب إلى مجموعتين تجريبية وضابطة واستخدم اختبـار بعـدي             

 طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة وكذلك اختبـار االسـتيعاب          لقياس التذكر على  
القرائي واستخدم االختبار التائي وتحليل التباين وأظهرت النتائج عدم وجـود فـروق             
دالة إحصائياً بين المجموعات في التجربة األولى والثانية إال ان الفرق كانت دالة فـي        

   .)١٩٩٥دروزة ، . (رائي فقط دون التذكرالتجربة الثالثة على اختبار االستيعاب الق



  

)١٢( 

–– 

 

اثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارة الفهـم              (
  )القرائي

هدفت الدراسة إلى التحقق من استخدام برنامج القراءة واستراتيجيات التفكيـر           
استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي       والقائم على   ) ١٩٨٩(الذي وصفه باريس    

  .تنمية الفهم القرائي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي في مملكة البحرين 
 ١٢تلميذة تم تقسيمهن إلى مجموعتين عينة تجريبية تـشمل          ) ٢٣(بلغت عينة البحث    

  .)١٢,٥-١١( تلميذة مثلت العينة الضابطة وتراوحت أعمارهن ما بين ١١تلميذة و 
 أسابيع واستخدم اختبـار المـصفوفات المتتابعـة         ٤واستغرق تطبيق البرنامج    

واختبار المهارات للفهم القرائي واختبار تحصيلي في القراءة الصامتة واختبار مهـارة   
  .الفهم القرائي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة القبلي والبعدي 

بـين  ) ٠,٠٠١(اً عند مستوى    وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائي      
االختبار القبلي والبعدي الختبار المهارة القرائي لدى المجموعـة التجريبيـة ، كمـا              
وجدت فروق دالة إحصائياً بين االختبار القبلي والبعدي في استخدام استراتجيات مـا             

  ) .٢٨-٧ ، الصفحات ٢٠٠١السليمان ، (وراء المعرفة ما عدا مهارة التقييم 
 

اثر تدريس استراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي للـتعلم بحـسب             (
  ).الذكاء والجنس عند طلبة معاهد إعداد المعلمين

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر تدريس استراتيجيات ما وراء المعرفة في            
وقـد  .  إعـداد المعلمـين   التنظيم الذاتي للتعلم بحسب الذكاء والجنس عند طلبة معاهد  

جمعت الباحثة أداتين لبحثها وهما جلسات استراتيجيات ما وراء المعرفة معتمدة على            
األهداف العامة والتربوية السلوكية لمادة علم النفس العام للصف الثـاني فـي معاهـد      



  

)١٣( 

–– 

إعداد المعلمين وكذلك استخدمت مقياس التنظيم الذاتي للـتعلم واسـتخدمت االختبـار          
 معامل ارتباط بيرسون وتحليل التبـاين       –ي لعينتين مستقلتين وعينتين مترابطتين      التائ

  .الثالثي واختبار شفيه للمقارنات المتعددة 
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هناك اثـر دال إحـصائياً للبرنـامج               

مـوعتين  التدريسي الستراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي للتعلم بـين المج           
التجريبية والضابطة لمصلحة المجموعة التجريبية وال يوجد تفاعل يرتقي إلى مستوى           

لتجريبية والـضابطة ومـستوى   الداللة اإلحصائية بين المتغيرات الثالثة للمجموعتين ا      
  )٢٠٠١الهنداوي ، .(الذكاء
 

Paris & Winograd 1990 

لبة باستراتيجيات ما وراء المعرفة في انطباعـاتهم فـي تعلـم            اثر وعي الط  (
  ).مواقف تعليمية جديدة

 طالبـا  ٥٦أجريت الدراسة على طلبة المرحلة اإلعدادية وكان عدد أفراد العينة   
 فـرداً للمجموعـة الـضابطة       ٢٦ فرداً للمجموعة التجريبية و    ٣٠وطالبة قسموا إلى    

اتيجيات ما وراء المعرفـة ثـم أجريـت         واستخدم مقياس خاص لقياس الوعي باستر     
التجربة وذلك بتعريف الطلبة بطرق التفكير وحل المـشكالت عنـدما تعـرض لهـم            

 أشهر وبعد انتهاء التجربة وجـد  ٣مشكالت تعليمة أو حياتية وذلك بشكل دروس لمدة      
ان الطلبة في المجموعة التجريبية يستطيعون تعزيز تعلمهـم بحـل المـشكالت فـي          

ارجها ويستطيع المدرسون تعزيز هذا الوعي من خـالل إخبـار الطلبـة        المدرسة وخ 
  .باستراتيجيات الخاصة بهذا التفكير الذي يمكن استعماله في مواقف أخرى 

Zhang 1999 
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–– 

اثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في اللغة والقراءة في اللغة االنكليزية كلغـة     (
  ).أجنبية في الجامعات الصينية

أجريت في جامعة نابنانغ التقنية في الصين هدفت الدراسة إلـى معرفـة اثـر             
استراتيجيات ما وراء المعرفة في قراءة اللغة االنكليزية واالستيعاب القرائـي وفـق             

  .متغير الجنس والتخصص
طالبا وطالبة من كلية الجامعة واستخدمت مالحق التفكيـر         ) ٣١٢(بلغت عينة البحث    

 استبيانات لخطوات التفكير وإجراء المقابالت واهم النتائج التـي          عن الحاسوب وكذلك  
  :توصلت إليها الدراسة 

ان القراء الذكور أفضل من اإلناث في استعمال استراتيجيات ما وراء المعرفة ثم              . ١
انهم يستخدمون بعدين من أبعاد ما وراء المعرفة وهو التنظـيم الـذاتي والتقـويم       

  .الذاتي 
 والضعفاء مختلفون ليس في اختيارهم لالستراتيجيات وحـسب         ان القراء الجيدين   . ٢

وإنما في زمن تركيزهم أيضاً ويتناقض تكرار واسـتخدام االسـتراتيجيات عنـد             
  .) ، ص  ٢٠٠٦سعيد ، (في .    القراء كلما ارتفعت كفاءتهم

Gold 2000 

  )كتابةاثر استراتيجيات ماوراء المعرفية في استيعاب القراءة وإنتاج ال(
أجريت الدراسة على طلبة المرحلة المتوسطة من البنين فقط على عينـة مـن              

 طالـب ضـابطة ، تـم        ٨٠ طالب تجريبية و   ١٠٠ طالبا قسموا إلى مجموعتين      ١٨٠
تعريض المجموعة التجريبية إلى دروس مكثفة في االستراتيجيات مـاوراء معرفيـة            

تيجيات ماوراء معرفية وذلك لمدة ستة      والمعرفة الفعالة للطلبة وكيفية استخدام االسترا     
أسابيع وأظهرت النتائج تحسن ذو داللة إحصائياً فـي اسـتيعاب القـراءة والكتابـة               



  

)١٥( 

–– 

والمهمات التعليمية األخرى التي ترتبط بالمعرفة الفعالـة للطلبـة لـدى المجموعـة              
  )Gold, 2000)(٢٠٠٦سعيد (في. التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

Teong, 2003 

هدفت إلى التعرف على فاعلية إستراتيجية مـا وراء المعرفـة فـي تـدريس               
المسائل اللفظية لطلبة المرحلة المتوسطة باستخدام الحاسب اآللي وتقوم اإلسـتراتيجية           
على تعاون الطالب إذ يعمل الطالب في صورة أزواج ليفكروا بصوت عال في أثناء              

طالب وطالبة وقد اجـري علـيهم       ) ٣٦(د أفراد العينة    حل المشاكل اللفظية وكان عد    
اختبار قبلي وأظهرت الدراسة ان إستراتيجية ما وراء المعرفة تـساعد علـى زيـادة             

  )Teong, 2003. (وعي وإدراك الطلبة في حل المسائل اللفظية وزيادة تحصيلهم لها

  
Park 2004 

 خـالل الرياضـيات     هدفت إلى التعرف على اثر األنـشطة المفتوحـة مـن          
وإستراتيجية التفكير بصوت عال على التقليل من صعوبة الرياضيات من خالل نتائج            
االختبارات التحصيلية للتالميذ في الرياضيات وآراء المعلـم وأيـضاً آراء الوالـدين             
وأظهرت الدراسة عن الطالب الذين يعانون صعوبات الرياضـيات نتيجـة التفكيـر             

  )Park, 2004.(جيات ما وراء المعرفة بصوت عال كأحد استرات

  
 

 

الهنـداوي  (و) ٢٠٠١الـسليمان   (و) ١٩٩٥دروزة  (اتفقت الدراسات كدراسـة     
تونــك (و) Gold 2000(و ) Zhang 1999زانــك (و) Parris 1990(و) ٢٠٠٣

Teong 2003 (و)Park 2004 (اسـتراتيجيات مـا   في أهدافها على استخدام إحدى 
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وراء المعرفة ومعرفة أثرها إما في التفكير أو فـي مـدى اسـتيعاب الطلبـة لهـذه                  
االستراتيجيات وبعض الدراسات استخدمتها كطرائق تدريس وخاصـة فـي تـدريس            
الرياضيات والدراسة الحالية قامت ببناء برنامج قائم علـى اسـتراتيجيات مـا وراء              

  .هذه االستراتيجياتالمعرفة ومعرفة أثره في تنمية 
 

طالـب تـم    ) ٣١٢-٢٣(تراوح عدد افراد العينة في الدراسات السابقة ما بين          
تقسيمها إلى مجاميع تجريبية ومجاميع ضابطة وتم إجـراء التكـافؤ بـين المجـاميع               

 طالـب  ٣٨التجريبية والضابطة وكذلك في هذه الدراسة تم استخدام عينة مكونة مـن          
طالبا وطالبـة لكـل   ) ١٩(يعهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع   وطالبة تم توز  

  .مجموعة وتم إجراء التكافؤ بين المجموعتين في الذكاء والعمر وتحصيل الوالدين 
 

قامت الدراسات ببناء برامج أو استخدام برنامج جاهز الستراتيجيات مـا وراء            
 تستخدم اختبـارات جـاهزة أو تقـوم ببنـاء           المعرفة وكذلك بالنسبة لالختبار إما ان     
، إما الدراسـة الحاليـة فقـد    ) Paris 1990(اختبارات ومعظمها تعتمد على برنامج 

وقامـت ببنـاء برنـامج فـي ضـوء          ) ٢٠٠٦سـعيد   (اعتمدت الباحثة على اختبار     
  .استراتيجيات ما وراء المعرفة

 

 أو االستراتيجيات المـستخدمة     توصلت الدراسات إلى وجود اثر دال للبرنامج      
في تطوير وتنمية استراتيجيات ما وراء المعرفة لدى الطلبة وستتم مناقشة نتائج هـذه              

  .الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة 
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  .يمثل طلبة الصف الرابع في كلية التربية مجتمعاً للبحث 
   :عينة البحث: ثانياً 

 طالبـا  ١٠٨تم اختيار الصف الرابع قسم الكيمياء عينة للبحث والبالغ عـددهم           
  ) ١(وطالبة كما في الجدول 

  يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس والشعبة) : ١(جدول 

  المجموع  اإلناث  الذكور  الشعبة

A1 ٢٩  ١٠  ١٩  

A2 ٢٩  ١٦  ١٣  

B1 ٢٥  ١٢  ١٣  

B2 ٢٦  ١١  ١٥  

  ١٠٩  ٤٩  ٦٠  المجموع

  :وذلك لألسباب االتية 
  .موافقة إدارة قسم الكيمياء على تطبيق البرنامج  .١
 .كون الباحثة تدريسية وتدرس قسم الكيمياء مادة القياس والتقويم  .٢

وألجل الحصول على مجموعتين متكافئتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة         
  :قامت الباحثة باإلجراءات االتية 

  ) .٤(د الطلبة الراسبين وكان عددهم استبعا .١
 ) .٦(استبعاد الطلبة الذين كانت مرقنة قيودهم وتم إعادتهم إلى الدراسة وعددهم  .٢

 ) .٨(استبعاد الطلبة المؤجلين وعددهم  .٣



  

)١٨( 

–– 

إجراء اختبار قبلي تشخيصي في استراتيجيات ما وراء المعرفة وتم عزل الطلبة  .٤
 طالبا ٣٨ما وراء المعرفة وكان عددهم الذين هم بحاجة إلى تنمية استراتيجيات 

) ١٩(وطالبة تم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة لكل مجموعة 
 .طالبا وطالبة

 
 

األشـهر ووجـد ان     تم حساب أعمار أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ب       
بـانحراف معيـاري قـدره      ) ٢٧٧,٨٩(الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي      

بـانحراف  ) ٢٧٥,٩(ووجد ان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يـساوي         ) ٣,١٤(
وعند حساب القيمة التائية لمجموعتين مـستقلتين وجـد انهـا           ) ٤,١٨(معياري قدره   

عنـد درجـات حريـة      ) ٢,٠٤٢(ة البالغة   وهي اصغر من الجدولي   ) ١,٧٠٦(تساوي  
لـذا فـالفروق ليـست ذات داللـة إحـصائية ، إذن             ) ٠,٠٥(ومستوى داللة   ) ٣٦(

  ) .٢(المجموعتين متكافئتين في العمر الزمني كما في الجدول 
يوضح القيمة التائية والمحسوبة للتكافؤ في العمر الزمني ألفراد ) : ٢(جدول 

  ةالمجموعتين التجريبية والضابط

  المجموعة
الوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

   الداللة

  ٣,١٤  ٢٧٧,٨٩  ١٩  التجريبية

  ٤,١٨  ٢٧٥,٩  ١٩  الضابطة
  غير دالة  ٢,٠٤٢  ١,٧٠٦

 



  

)١٩( 

–– 

ا ب ج د    (عة القياسية المجموعـات     تم استخدام اختبار رافن للمصفوفات المتتاب     
، وقد تـم حـساب األوسـاط        ) ١٩٨٢فخري الدباغ   (والمترجم من قبل الدكتور     ) هـ

) ٥٠(الحسابية والمئين لكال المجوعتين ووجد ان المجموعتين وقعت ضـمن المئـين             
  .لذا فالمجموعتين متكافئتين في مستوى الذكاء )  ١٠٠(وهي تقابل حاصل ذكاء 

 

بوسط حـسابي   ) ٨٧-٤٢(تراوحت درجات أفراد المجموعة التجريبية ما بين        
بينما تراوحت درجـات أفـراد      ) ٣,٠٤(درجة بانحراف معياري قدره     ) ٨٦,٥(قدره  

بانحراف معياري  ) ٦٤,٥(بوسط حسابي قدره    ) ٨٩-٤٤(المجموعة الضابطة ما بين     
وهـي اصـغر مـن      ) ٠,٤٧٨(لمحسوبة تساوي   وبلغت القيمة التائية ا   ) ٤,١٦(قدره  

لـذا  ) ٠,٠٥(ومـستوى داللـة     ) ٣٦(عند درجات حريـة   ) ٢,٠٤٢(الجدولية البالغة   
فالفروق ليست ذات داللة إحصائية لذا فالمجموعتين متكافئتين في االختبار القبلي كما             

  ) .٣(في الجدول 
في االختبار القبلي يوضح القيمة التائية المحسوبة والجدولية للتكافؤ ) : ٣(جدول 

  الستراتيجيات ما وراء المعرفة

  المجموعة
  العدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

   الداللة

  ٣,٠٤  ٨٦,٥  ١٩  التجريبية

  ٤,١٦  ٨٤,٥,٩  ١٩  لضابطة
  غير دالة  ٢,٠٤٢  ٠,٤٧٨

  
 



  

)٢٠( 

–– 

 

لقياس استراتيجيات ما وراء المعرفة اختبـار  ) ٢٠٠٦سعيد (تم استخدام اختبار  
 –تنطبق علي دائمـاً     ( فقرة ومفتاح اإلجابة فيه مكون من مقياس ثالثي          ٣٨مكون من   

وهـو  ) ١-٢-٣(وتكون الدرجات موزعـة     )  ال تنطبق علي أبداً    –تنطبق علي أحياناً    
 Planning والتخطـيط  self monitoringمراقبـة الـذات   ( المجاالت الثالثة يقيس

وبالرغم من حداثة االختبار إال ان الباحثة قامـت  ) Self evaluationوالتقويم الذاتي 
  :بالخطوات التالية 

 

ناسـبة  يقصد بالصدق الظاهري ويقوم هذا النوع من الصدق على فكرة مدى م           
االختبار لما يقيس ولمن يطبق عليهم وهذا ما يقرره مجموعة مـن المختـصين فـي                

  ) .٢٢٦ ، ص١٩٨١عبد الرحمن ، (المجال 
على مجموعة من   ) ١ملحق  (وقد تم حساب الصدق الظاهري بعرض االختبار        

رحلـة  الذين أكدوا صالحية االختبـار لتطبيقـه علـى طلبـة الم           ) ٢ملحق  (الخبراء  
  .الجامعية

 

 ، تـتلخص هـذه   Test-retest methodتم استخدام ثبات إعـادة االختبـار   
الطريقة في تطبيق االختبار على مجموعة من األفراد ثم يعاد التطبيق مـرة أخـرى               
على نفس المجموعة ويحسب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني لنحصل على            

  ) .٢٠١ ، ص١٩٨١د الرحمن ، عب(معامل ثبات درجات االختبار 

 طالبـا وطالبـة بتـاريخ    ٢٠وقد تم تطبيق االختبار في المرة األولـى علـى           
 وتـم حـساب معامـل       ٢٢/١٠/٢٠٠٨ وأعيد االختبار عليهم بتـاريخ       ٨/١٠/٢٠٠٨

ولمعرفة داللة معامـل     ) ٠,٦٣( االرتباط بين التطبيق األول والثاني ووجد انه يساوي       



  

)٢١( 

–– 

وهـي   ) ٣,٤٤( التائية لمعامل االرتباط ووجد انها تـساوي         االرتباط تم حساب القيمة   
) ٠,٠٥(ومستوى داللة  ) ١٨( ت حرية عند درجا  ) ٢,١٠١( اكبر من الجدولية البالغة   

  .وهذا يعني ان قيمة معامل الثبات ذات داللة إحصائية 
 

أو البنـود مـع بعـضها       وتعتمد فكرة هذه الطريقة على مدى ارتباط الوحدات         
البعض داخل االختبار وكذلك ارتباط كل وحدة مع أو بعد االختبار مع االختبار ككـل               

  ) .٢٠٧ ، ص١٩٨١عبد الرحمن ، (
 طالـب وطالبـة     ٢٠١وقد تم حساب االتساق الداخلي بتطبيق االختبار علـى          

وصححت درجاتهم ثم تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مـن              
الفقرات مع بقية الفقرات ومع الدرجة الكلية على االختبار وقد تراوحـت معـامالت              

وهذا يـدل علـى قـوة االرتبـاط       ) ٤(كما في جدول  ) ٠,٨٣-٠,٥٩( االرتباط ما بين  
  .واالتساق ما بين فقرات االختبار 
 

وتكون الدرجـة العليـا     تم تصحيح االختبار في ضوء بدائل االستجابة الثالثة         
  ) .٧٦( بوسط فرضي قدره ٣٨ والدنيا ١١٤على االختبار 

 

مراجعة العمليات العقليـة أو معرفـة   (يقصد باستراتيجيات ما وراء المعرفة بانها     
الفرد بعملياته المعرفية أو بأي شيء له عالقة بهذه العمليات مثل خصائص المعلومات             

  ) . لديهأو البيانات المتوفرة
  :وقد تم تحديد العناصر المكونة الستراتيجيات ما وراء المعرفة وهي 

 Self Monitoringمراقبة الذات  . ١

 Planningالتخطيط  . ٢



  

)٢٢( 

–– 

 Self evaluationالتقويم الذاتي  . ٣

  :ويتكون كل درس من دروس البرنامج من ستة خطوات أساسية هي 
  .تحديد ما تعرفه وما ال تعرفه عن الموضوع  . ١
 د التفكيرالتحدث عن . ٢

 .تدوين المالحظات باالحتفاظ بسجل يومي للتفكير  . ٣

 .التخطيط والتنظيم  . ٤

 .استخالص عملية التفكير  . ٥

 .التقويم الذاتي  . ٦

  ) بالنكـي وسـبنس   (وهذه الخطوات الستة قد تم تحديدها من كل مـن             
)Blanky & Spence, 1990 (  دروس وكـل درس  ١٠ويتضمن البرنـامج 

  .يتكون من الخطوات الستة 
 

تم عرضه على مجموعة الخبـراء  ) ٣ملحق(وبعد ان تم إعداد دروس البرنامج    
  .الذين أكدوا على صالحية البرنامج لتطبيقه على المرحلة الجامعية ) ٢ملحق (

 

  :في كل درس من الدروس يتم إتباع الخطوات االتية 
  .يتم عرض الموضوع بشكل مبسط من قبل الباحثة  . ١
يترك المجال للطالب بتحديد ما يعرفه وما ال يعرفه مـن الموضـوع ويتـشارك                . ٢

 .الطالب معلوماتهم وتدون المالحظات 

ويوجه سؤال كيف استحضرت معلوماتك ويفـسح المجـال       . التحدث عند التفكير     . ٣
لكل طالب يناقش طريقـة تفكيـره وتطـرح األسـئلة واالستفـسارات وتـدون               

 .المالحظات



  

)٢٣( 

–– 

كل طالب يستحمل مسؤولية البحث عن معلومات عـن        :  الذاتي   التخطيط والتنظيم  . ٤
 .طريق وضع خطة منتظمة 

استخالص عملية التفكير عن طريق مراجعة النشاط وتطبيـق األفكـار وتحديـد              . ٥
 .االستراتيجيات التي استعملها الطالب 

 .التخلي عن االستراتيجيات غير المالئمة وتحديد المفيد منه  . ٦

الواجب البيتي حيث يعد موضوع للتفكير فيـه وينـاقش فـي           ثم التقويم الذاتي ثم      . ٧
  .الدرس القادم

 

 كمـا   ٢٦/١١/٢٠٠٨ وانتهى بتاريخ    ٢٦/١٠/٢٠٠٨تم تطبيق البرنامج بتاريخ     
  ) .٥(في الجدول 

  يوضح مواعيد تطبيق دروس البرنامج) : ٥(جدول 

  التاريخ  اليوم  اسم الدرس  ت

  ٢٢/١٠  اءاألربع  االختبار القبلي .١

  ٢٦/١٠  األحد  الجوع في العالم .٢

  ٢٩/١٠  األربعاء  ظاهرة العنف .٣

  ٢/١١  األحد  الدروس الخصوصية .٤

  ٥/١١  األربعاء  اإلرهاب العالمي .٥

  ٩/١١  األحد  البطالة .٦

  ١٢/١١  األربعاء  استغالل األطفال في سوق العمل .٧



  

)٢٤( 

–– 

  ١٦/١١  األحد  إهمال المعلمين لرسالتهم .٨

  ١٩/١١  اءاألربع  التطرف الديني .٩

  ٢٣/١١  األحد  االمتحانات نظامها وعيوبها .١٠

١١. 
ــضارها   ــة م ــات الدوائي النبات

  ٢٦/١١  األربعاء  وفوائدها

  ٣٠/١١  األحد  االختبار البعدي .١٢
 

 

  الوسط الحسابي . ١
 االنحراف المعياري . ٢

 االختبار التائي . ٣

  
  
  
  
  
  

  ارتباط بيرسونمعامل . ٤

  

  ٢س-١س=     ت 
 

  X)  ١-٢ن(٢ع)+١-ن(١ع
  )٢-٢ن+١ن(

١  
  ١ن

+  ١  
  ٢ن

  )مج ص) (مج س (–ن مج س ص =     ر 
 



  

)٢٥( 

–– 

  
  
  

 )١٩٧٧البياتي ، (

  
 

 
 


 

بعد إجراء تطبيق االختبار البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة وجـد         
بانحراف معيـاري قـدره     ) ١٠١,٢١٠(يبية كان   ان الوسط الحسابي للمجموعة التجر    

بـانحراف  ) ٨٥,٣١٥(وان الوسط الحسابي للمجموعة الـضابطة يـساوي       ) ٠,٤٥٨(
وعند حساب القيمة التائية لمعرفـة داللـة الفـروق بـين            ) ٩,٥٠٠٣(معياري قدره   

) ٤,٠٢١(وهي اكبر من الجدوليـة البالغـة   ) ٢١,٧٢٣(المجموعتين وجد أنها تساوي     
لـذا فـالفروق    ) ٦(كما في الجدول    ) ٠,٠٥(ومستوى داللة   ) ٣٦( حرية   عند درجات 

دالة إحصائياً وهذا يعني وجود اثر واضح للبرنامج التعليمي في تنمية استراتيجيات ما             
  .وراء المعرفة 

  
 
 

 
 

  )  ٢)مج ص (-٢مج ص ن)(٢)مج س (-٢مج س ن(



  

)٢٦( 

–– 

 

  

 


 



 



 

 

  ٠،٤٥٨  ١٠١،٢١  ١٩  التجريبية

  ٩,٥٠٠٣  ٨٥,٣١٥  ١٩  الضابطة
  دالة  ٤,٠٢١  ٤١,٧٢٣

ال توجد فروق دالـة إحـصائياً بـين         (وبذلك ترفض الفرضية الصفرية القائلة      
يبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي السـتراتيجيات        درجات المجموعة التجر  

  ).ما وراء المعرفة
  

 

  
وجد ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبـار البعـدي يـساوي             

وكان الوسط الحـسابي فـي االختبـار      ) ٠,٤٥٨(اف معياري قدره    بانحر) ١٠١,٢١(
وعند حساب القيمـة التائيـة      ) ٣,٠٤(بانحراف معياري قدره    ) ٨٦,٥(القبلي يساوي   

عنـد درجـات    ) ٢,٠٢١(وهي اكبر من الجدولية البالغة      ) ٦,٧٦٩(وجد أنها تساوي    
ـ    ) ٦(كما في جدول    ) ٠,٠٥(ومستوى داللة   ) ٣٦(حرية ة إحـصائياً   لذا فـالفروق دال

لصالح االختبار البعدي 

 
 

 
 

 



  

)٢٧( 

–– 

  يوضح) : ٦(جدول 

الوسط   العدد  االختبار
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
   الداللة  الجدولية

  ٠,٤٥٨  ١٠١,٢١  ١٩  البعدي

  ٣,٠٤  ٨٠،٨٧  ١٩  القبلي
  دالة  ٤,٠٢١  ٦,٧٦٩

ال توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين         (قائلة  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ال    
  ) .درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي

  
 


 

فـي االختبـار البعـدي فـي        وجد ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبيـة        
بينما الوسـط   ) ٢,١٤(بانحراف معياري قدره    ) ٢٩,٠٥(إستراتيجية التخطيط يساوي    

وعنـد  ) ٤,٣(بانحراف معيـاري قـدره     ) ٢٨,٣٦(الحسابي للمجموعة الضابطة كان     
وهي اصغر من الجدوليـة البالغـة       ) ٠,٤٨٢٥(حساب القيمة التائية وجد أنها تساوي       

وهذا يعنـي ان الفـروق      ) ٣٦(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(لة  عند مستوى دال  ) ٤,٠٢١(
  ) .٧(ليست ذات داللة إحصائية كما في جدول 

  
  
  
  



  

)٢٨( 

–– 

يوضح األوساط الحسابية والقيم التائية بين المجموعة التجريبية ) : ٧(جدول 
  والضابطة في إستراتيجية التخطيط في االختبار البعدي

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
   الداللة  الجدولية

  ٢,١٤  ٢٩,٠٥  ١٩  التجريبية

  ٤,٣  ٢٨,٣٦  ١٩  الضابطة
  غير دالة  ٤,٠٢١  ٠,٤٨٢٥

ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين     (وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية القائلة       
التخطـيط فـي االختبـار    المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في إسـتراتيجية    

  ) .البعدي
  
 


 

وجد ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبيـة فـي االختبـار البعـدي فـي               
بينمـا كـان    ) ٣,٢٢(نحراف معياري قـدره     با) ٣١،٤٣(إستراتيجية المراقبة  يساوي   

وعنـد  ) ٣,١٦(بانحراف معياري قدره ) ٢٨,٩٤(الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة   
وهي أعلـى مـن الجدوليـة البالغـة         ) ٧,٤٠(حساب القيمة التائية وجد أنها تساوي       

وهذا يعنـي ان الفـروق      ) ٣٦(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) ٤,٠٢١(
  ) .٨(حصائية كما في جدولذات داللة إ

 

  



  

)٢٩( 

–– 

يوضح األوساط الحسابية والقيم التائية المحسوبة بين المجموعة التجريبية ) : ٨(جدول 
  والضابطة في إستراتيجية المراقبة في االختبار البعدي

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  لةالدال  الجدولية

  ٣،٢٢  ٣٦،٤٣  ١٩  التجريبية

  ٣,١٦  ٢٨,٩٤  ١٩  الضابطة
  دالة  ٤,٠٢١  ٧,٤٠

ال توجد فروق دالة إحصائياً بـين       (وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية القائلة       
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في إسـتراتيجية المراقبـة فـي االختبـار             

  ) .البعدي
  
 


 

وجد ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبيـة فـي االختبـار البعـدي فـي               
ووجد ان الوسط   ) ١,١٧(بانحراف معياري قدره    ) ٣٥,٧٣(إستراتيجية التقويم يساوي    

بانحراف معياري قـدره  ) ٣٢,١٥٧(في االختبار البعدي    الحسابي للمجموعة الضابطة    
وهي اكبر من الجدوليـة     ) ٥,٢٨(وعند حساب القيمة التائية وجد أنها تساوي        ) ٢,١٧(

) ٩(كما في جدول    ) ٣٦(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) ٤,٠٢١(البالغة  
  .وهذا يعني ان الفروق ذات داللة إحصائية

  
  
  



  

)٣٠( 

–– 

وساط الحسابية والقيم التائية المحسوبة بين المجموعة يوضح األ) : ٩(جدول 
  التجريبية والضابطة في إستراتيجية المراقبة في االختبار البعدي

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

   الداللة

  ١,١٧  ٣٥,٧٣  ١٩  التجريبية

  ٢,١٧  ٣٢،١٥٧  ١٩  لضابطة
  دالة  ٤,٠٢١  ٥,٢٨

ال توجد فروق دالـة إحـصائياً بـين         (وبهذا ترفض الفرضية الصفرية القائلة      
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي إسـتراتيجية التقـويم فـي االختبـار          

  ).البعدي
  

 
 

ن المجموعـة التجريبيـة     توصلت النتائج إلى حدوث فرق دال إحـصائياً بـي         
والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي وهذا يؤيد ان للبرنـامج اثـر فـي تنميـة                

 ,Paris(استراتيجيات ما وراء المعرفة وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة كل مـن  

التي أظهرت نتائجها تقدم الطلبة في اسـتراتيجيات  ) Gold, 2000(ودراسة ) 1990
  .ما وراء المعرفة 

  
 

وهو معرفة الفروق في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وتوصلت          
النتائج إلى وجود فرق دال إحصائياً بين االختبارين القبلي والبعدي لذا جـاءت هـذه               



  

)٣١( 

–– 

، أمـا بقيـة   ) Gold, 2000(و) Paris, 1990(النتيجة متفقة مع دراسة كـل مـن   
 فقد كان المتغير التابع أما حل مسائل الرياضيات او التعلم اللفظـي             الدراسات السابقة 

وجميعها بالرغم من اختالف المتغير التابع أثبتت حصول تغير دال في المتغير التـابع          
بعد تطبيق استراتيجيات ما وراء المعرفة ، هـذا وقـد توصـلت الدراسـة إلـى ان               

يتها ، صحيح ان بعض المـصادر       استراتيجيات ما وراء المعرفة يمكن تطويرها وتنم      
أشارت إلى أنها تنمو بنمو العمر إذا توفرت لها األجواء المناسبة إال ان هـذا النمـو                 
يكون بطيئاً وغير متزامن مع ما يحتاجه الفرد من تفكير فـي مـسائل مختلفـة فـي                  
المرحلة الجامعية لذا فان عملية التدريب على هذه االستراتيجيات مهمـة وفعالـة إذا              

  .سن التدريب وتطبيق البرامج أح
  

 

  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة توصي
االهتمام باستراتيجيات ما وراء المعرفة بتضمينها في المناهج الدراسية وخاصـة            . ١

  .في المرحلة الجامعية 
ضرورة تدريب المدرسين والمعلمين على هـذه االسـتراتيجيات ليتمكنـوا مـن              . ٢

 . طلبتهم ومساعدتهم في التمكن منها تطبيقها على

 

اثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير اإلبداعي والناقد لـدى طلبـة               . ١
  .الجامعة

اثر برنامج قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الذكاء لـدى طلبـة                . ٢
 .المرحلة اإلعدادية 

  
 



  

)٣٢( 

–– 

 

 ، اإلحصاء الوصفي واالستداللي في      ١٩٧٧.  واثناسيوس ، زكريا     البياتي ، عبد الجبار    )١(
  .التربية وعلم النفس ، دار الكتب للطبعة والنشر ، جامعة البصرة 

 ، استراتيجيات التدريس والتعلـيم ، القـاهرة ، دار           ١٩٩٩. جابر ، عبد الحميد جابر       )٢(
  .الفكر العربي 

تطبيقـات ، عمـان ، األردن ، دار    ، تعليم التفكير مفـاهيم و      ٢٠٠٢. جروان ، فتحي     )٣(
  .الكتاب الجامعي 

 ، اإلبداع في العملية التربوية ومـسائله ونتائجـه ،           ٢٠٠٧. خطاب ، يسرى مصطفى      )٤(
  .مركز االنتساب الموجه بابو ظبي ، كلية التربية ، جامعة اإلمارات 

ـ  ١٩٨٢. الدباغ ، فخري وآخرون      )٥( ي ،  ، اختبار المصفوفات المتتابعة ، القيـاس العراق
  .مطابع جامعة الموصل ، مديرية مطبعة الجامعة 

 ، اثر تنشيط االستراتيجيات فوق المعرفية على مـستوى  ١٩٩٥. دروزة ، أفنان نظيرة    )٦(
التذكر واالستيعاب القرائي ، مجلة جامعة النجاح الوطنية لألبحـاث ، مجلـة سـنوية          

   .٧ ، العدد٣علمية محكمة تصدر عن جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، مجلد 
 ، اثر استخدام طريقة التدريس فـوق المعرفـي فـي    ٢٠٠٥الزغبي ، طالل عبد اهللا ،    )٧(

تحصيل الطلبة لبعض المفاهيم العلمية ، دراسة تجريبية لدى طلبة الدبلوم العالي فـي              
التربية بجامعة الحسين بن طالل ، مجلة اتحاد الجامعات العربيـة ، كليـة التربيـة ،            

   .٢ ، العدد٣جلد جامعة دمشق ، الم
 ، المتفوقون عقليـاً ذوو صـعوبات الـتعلم قـضايا      ٢٠٠٢. الزيات ، فتحي مصطفى      )٨(

  .التعريف والتشخيص والعالج ، القاهرة ، دار الجامعات للنشر 
 ، خرائط المفاهيم إستراتيجية مبتكرة لتطوير التربية        ٢٠٠٢. زيتون ، كمال عبد الحميد       )٩(

جاهات التربية وتحديات المستقبل ، كليـة التربيـة ،          العملية ، المؤتمر األول حول ات     
  . ديسمبر ١٠-٧ ، ٤جامعة السلطان قابوس ، المجلد

 ، تدريس العلوم للهم رؤية بنائية ، القاهرة ، عـالم            ٢٠٠٨. زيتون ، كمال عبد الحميد       )١٠(
  .الكتب 



  

)٣٣( 

–– 

  ، تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلـة التطبيقيـة ،  ٢٠٠٣. سعاد ، جودت احمد     )١١(
  .دار الشروق للنشر والتوزيع ، رام اهللا ، المنارة 

 ، عالقة استراتيجيات ما وراء المعرفة وعالقتها بـدافع         ٢٠٠٦. سعيد ، أفراح إبراهيم      )١٢(
  .االنجاز ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة تكريت 

استراتيجيات ما وراء    ، اثر برنامج قائم على استخدام        ٢٠٠١. السليمان ، مها عبد اهللا       )١٣(
المعرفة في تنمية مهارة الفهم القرائي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخليج              

  .العربي ، كلية الدراسات العليا ، اإلمارات العربية 
 ، استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس     ٢٠٠١. الطناوي ، عفت مصطفى      )١٤(

وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة المرحلـة الثانويـة ،          الكيمياء لزيادة التحصيل المعرفي     
   .٢مجلة البحوث النفسية والتربوية ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ، العدد

  . ، مكتبة الفالح ، الكويت ١ ، القياس النفسي ، ط١٩٨٢. عبد الرحمن ، سعد  )١٥(
الوعي بالتفكير وأثره    ، فاعلية برنامج في تنمية       ٢٠٠٧. عبد الفتاح ، فوقية احمد السيد        )١٦(

على الذكاء الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طالب الدراسات العليـا ، المـؤتمر              
السنوي الثالث والعشرون للجمعية المصرية للدراسات النفسية ، الجمعيـة المـصرية            

 .للدراسات النفسية باالشتراك مع كلية التربية ، جامعة المنصورة 

ماوراء المعرفة واثرها في التفكير االبداعي     ،١٩٨٦،نور  وليم وسعيدحسن واميرة    ، عبيد )١٧(
  .جامعة اسيوط،الندوة التربوية ، والتحصيل

 ، المعرفة وما وراء المعرفة ، المفهوم والداللة ، المؤتمر العلمي            ١٩٩٨. عبيد ، وليم     )١٨(
الرابع حول رياضيات التعليم العام في مجتمع المعرفة ، الجمعية المصرية لتربويـات             

  .ضيات ، نادي أعضاء هيئة التدريس ، بنها الريا
 ، تفكير بال حدود رؤى تروية معاصرة فـي تعلـيم التفكيـر              ٢٠٠٥. عدس ، طالب     )١٩(

  .القاهرة ، دار الفكر العربي . وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة 
 ، علم النفس المعرفي بين النظرية والتطبيق ، عمان ،           ٢٠٠٤. العنوم ، عدنان يوسف      )٢٠(

  . للنشر والتوزيع دار المسيرة



  

)٣٤( 

–– 

 ، فاعلية استخدام القدح الزمني في تنميـة بعـض           ٢٠٠٥. العيسوي ، جمال مصطفى      )٢١(
مهارات الطالقة اللغوية وعالج األخطاء اإلمالئية لدى تلميذات الحلقة الثانيـة بدولـة             
اإلمارات ، مجلة كلية التربية ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، السنة العـشرون ،               

  .22pdf/jurnal/ae.ac.uaeu.fedu.www ، عبر الموقع ٢٢العدد 
 ، األساس المعرفي في تـصميم التـدريس ،   ١٩٩٦. قطامي ، يوسف وماجد أبو جابر   )٢٢(

  .عمان ، األردن ، دار الشروق للنشر والمعرفة 
ستخدام اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي        ، اثر ا   ٢٠٠٣. محمد ، وائل عبد اهللا       )٢٣(

تحصيل الرياضيات وحل المشكالت لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ، دراسـات            
   .٩٦في المناهج وطرق التدريس ، العدد 

 ، جدولية البحث حول اإلبداع والتفكير ، ندوة حول          ١٩٩٦. مقاقي ، يوسف وأبو جابر       )٢٤(
  .اإلبداع والمبدعون ، لبنان 

 ، اثر برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة عـن عمليـات            ٢٠٠٧. ر ، حسني زكريا     النجا )٢٥(
الذاكرة وبعض استراتيجيات تجهيز المعلومات لدى تالميذ الحلقة األولى مـن التعلـيم         

  .األساسي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة كفر الشيخ 
مـا وراء المعرفـة فـي        ، اثر تدريس استراتيجيات      ٢٠٠٣. الهنداوي ، محمد حسن      )٢٦(

التنظيم الذاتي للتعلم بحسب الذكاء والجنس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة              
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