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من طلبة الجامعة  ةمستوى التفكري ما وراء املعرفي والحكمة لدى عين
  والعالقة بينهما

  * ناصر الشريدة  ةمحمد خليف
  

 30/8/2015 تاريخ قبوله                   28/4/2015 تاريخ تسلم البحث

مســتوى التفكيــر مــا وراء المعرفــي و  مســتوىهــدفت الدراســة إلــى تعــرف    :ملخــص
ــة ا    ــة مــن طلب ــة الدراســة مــن    .والعالقــة بينهمــا  لجامعــةالحكمــة لــدى عين تكونــت عين

 ،ًاطالبـ ) 152(و ،ةطالبـ ) 149(حلـة البكـالوريوس مـنهم    طالبا وطالبة في مر) 301(
ــة واإلنســانية فــي جامعــة أم القــرى بمكــة      ــات العلمي ــم اســتخدام   ،المكرمــة مــن الكلي ت

، Schraw and Dennison)1994(الصـــورة المعربـــة لمقيـــاس شـــراو ودينســـن    
 ،Brown & Greene)ورة العربيــة لمقيــاس تطــور الحكمــة بــراون وجــرين    والصــ

أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يمتلكون مسـتوى متوسـطا مـن التفكيـر مـا       .(2006
كمـا أظهـرت أن أفـراد عينـة     ، وراء المعرفي على المقياس ككل وعلـى األبعـاد الفرعيـة   

يـاس ككــل وعلـى األبعــاد   علــى المق ،متوسـطا مــن الحكمـة   الدراسـة يمتلكـون مســتوىً  
ــر مــا وراء        ،اأيًضــ ــين التفكي ــة ب ــة موجب ــى وجــود عالقــة ارتباطي وأشــارت الدراســة إل

أنــه يمكــن التنبــؤ بالدرجــة الكليــة  كمــا أظهــرت ،والحكمــة وأبعادهــا ،المعرفــي وأبعــاده
وبعــد تنظــيم المعرفــة   ،للحكمــة مــن خــالل الدرجــة الكليــة للتفكيــر مــا وراء المعرفــي    

  .التفكير ما وراء المعرفي ،الحكمة: لمفتاحيةالكلمات ا .فقط

  

بـالغ   ًاأمـر  ،يعد البحث في التفكير وخاصـة المركـب منـه    :مقدمة
نظــرا لتــداخل العمليــات   ،أنــه يتميــز بالصــعوبة النســبية  كمــا األهميــة،
وقــد طــور االتجــاه  ،وصــعوبة تعريفهــا وإدراك العالقــات بينهــا ،العقليــة

يجــابي العديــد مــن المفــاهيم    إلواالحــديث فــي علــم الــنفس المعرفــي     
ــتها    ــن دراسـ ــي يمكـ ــية التـ ــا  ،النفسـ ــبر أغوارهـ ــف العالقـــات   ،وسـ وكشـ

مفهــــــوم الحكمــــــة  ؛بــــــرز هــــــذه المفــــــاهيمأومــــــن  ،المتبادلــــــة بينهــــــا
(Wisdom) وتتـداخل   العمليات العقليـة، ، إذ تحتل الحكمة رأس هرم

ملي، والتــأ ،واإلبــداعي ،كــالتفكير الناقــد ا؛ا مــع غالبيــة أنواعهــمفاهيمًيــ
 والتفكيــــــر مــــــا وراء المعرفــــــي ،واتخــــــاذ القــــــرار ،وحــــــل المشــــــكلة

(Sternberg, 2001).  

ــراث النفســي        ــرة فــي الت ــل مفهــوم الحكمــة مســاحة كبي وقــد احت
فقد ورد المفهوم في القران الكريم، وفي السنة النبويـة، وفـي    ؛العربي

ه ليشير إلى العلم والخبرة والتجارب، وكصـفة للـ   معاجم اللغة العربية،
فقــد  ،التــراث الغربــي أمــا فــي  ). 2002القحطــاني، (ســبحانه وتعــالى  

ــاد يكــون         ــوم الحكمــة، ويك ــاحثون بشــكل واســع بدراســة مفه اهــتم الب
بعـــــاد ألالحكمـــــة مفهـــــوم معقـــــد متعـــــدد ا أناإلجمـــــاع بيـــــنهم علـــــى 
(Staudinger, 2011) .   لـي واعرفهـا ر هـذا وقـد (Rowley, 2006) 

واختيـار   ،لومات التي يحصل عليهـا يز المعيقدرة الفرد على تم :بأنها
إلـــى  (Webster, 2003)وبســـتر  وينظـــر .مـــا يســـاهم فـــي ســـعادته
  ،والتنظـــــــيم االنفعـــــــالي ،الخبرةكـــــــ ؛جوانـــــــبالمفهـــــــوم مـــــــن عـــــــدة 
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Abstract: This study aimed at investigating the level of metacognitive 
thinking and wisdom among a sample of university students and the 
relationship between them. The sample consisted of (301) male and 
female undergraduate students: (149) females and (152) males from 
the scientific and humanistic colleges. The Arabic version of (Schraw 
and Dennison, 1994) scale was used along with the Arabic version of 
the wisdom scale developed (Brown and Greene, 2006).The results 
showed that students have a moderate level in both their 
metacognitive thinking and wisdom on the scale as a whole and on its 
sub-dimensions. The results of the study also showed a positive 
relationship between metacogntive thinking and wisdom and their 
dimensions. The results of the study also showed that it is possible to 
predict the total degree of wisdom from the total degree of the 
metacogntive thinking and the organizing knowledge dimension only. 
Keywords: Wisdom, Metacogntive Thinking. 

  

 .وامتالك روح الدعابة ،والقدرة على التأمل ،العقلي واالنفتاح
أحوال المعرفة ب :أنها فيرى (Staudinger, 2011) ستودنغر أما

وقد  ،رف في إطار غموضها وتعقيداتهاصوكيفية الت ،الناس والحياة
القدرة على الحكم على األشياء بشكل  :أنها عرفها سترينبرغ على

من خالل أيسر الطرق وأسهلها لتحقيق الهدف  تباعوا ،سليم
حمد ألخص تو ،(Sternberg, 1998)المعرفة والخبرة والفهم 

 ،جوانب رئيسة ةفات الحكمة في خمسما اتفقت علية تعري) 2012(
 & Baltes)إن الحكمة تشير إلى المعرفة أو الخبرة  :هي

Kunzmann, 2004; Pasupathi, & Staudinger, 2001; Yang, 
2001, Karmer, 1990) ن الحكمة دالة العمر سميث إ وثانيها؛

(Smith, 2007)، وما بعده العمر  فهي ترتبط باألداء في منتصف
(Hoffman, 2007)شير إلى القدرة على اتخاذ القرار ي ؛، وثالثها

 ;Aristotle, 2004; Kohl, 2001)والحكم السليم والصائب 

Reynolds, 2003;). أنها تشير إلى التوازن بين  كما يرى البعض
 ,Sternberg)ستيرنبيرغ وغير الشخصية االهتمامات الشخصية 

ضج نارتقاء و أنها تشير إلى وكذلك يرى البعض ،(2002-2004
 .(Hastie & Wittenbrink, 2006; Hartman, 2001)الشخصية

إلى تعدد األبعاد المكونة  (Ardelt, 2003)ردلت آشارت أوقد 
  .ةتأمليالو واالنفعالية ،معرفيةكال ؛لمفهوم الحكمة
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  دراسة الحكمةلاالتجاهات النظرية 

يجد الباحث في األدب النفسي التربوي الخاص بموضوع 
برز هذه أومن  ،ة عدة اتجاهات نظرية حاولت تفسير المفهومالحكم

 ويمثله ،في الحكمة (Berlin) نموذج برلين وأقدمهاالنماذج 
وعلى رأسهم بالتز  همجموعة من العلماء تأثروا بآراء بياجي

(Baltes,1993)أنها شكل  ، وتنظر هذه المجموعة إلى الحكمة على
المعرفة الواسعة عن تتضمن و ،شكال األداء المعرفي المتقدمأمن 

والفروق بين القيم، واألهداف  ،وفهم مجريات الحياة ،حقائقال
  .واألولويات

ستيرنبيرغ التوازن في الحكمة ل نظرية ؛ومن النظريات األخرى
تطبيق  :على أنها، وقد عرف الحكمة )1995(التي عرضها عام 

ذلك عن  ويكون ،تحقيق الفضيلةمن أجل للذكاء واإلبداع والمعرفة 
 ،ومصالح اآلخرين ،طريق إيجاد التوازن بين مصالح الفرد الشخصية

ومصالح الجماعات والمؤسسات على المدى القريب والبعيد من 
 المعرفة،وفق معايير  أو اختيارها أو تشكليهاخالل التكيف مع البيئة 

والشخصية  ،والحكم على األشياء ،االستراتيجياتوليات موالع
  .(Sternberg, 2003)سياق البيئي المحيط وال ،والدافعية

ن أالتي رأت لت آردالتي قادتها  فتلكما وجهة النظر الثالثة أ
ن أوترى  ،واالنفعاليةالحكمة خليط من الجوانب المعرفية والتأملية 

ن تكون موجودة في شخصية الحكيم ليكون أهذه المكونات يجب 
 ،بالرغبة الحقيقيةن الجوانب المعرفية ترتبط أوقد أوضحت ، حكيما

ما المكون االنفعالي أ ،أما التأملية فتشير إلى رؤية واضحة للحقيقة
  .(Ardelt, 2003)انفعاالته بكفاءة  إدارةقدرة الفرد على ب فيتعلق

الحكمة  أن (Pascual- leaone, 1995)ليون  - ويرى باسكال
 ن التكاملوأ ،هي الغاية النهائية الممكنة لنمو اإلنسان وتطوره

 ،الحكمة للظهور أمامالطريق  لمقومات الفرد وقدراته هو ما يمهد
ويرى  .اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن وخاصة عندما تصل قدرات

اإلنسان بفعل إرادته الذاتية على يتغلب ن أن الحكمة تقتضي أليون 
ة يوتعني اإلرادة تنمية خاص، كل الصراعات الداخلية والبيولوجية

صية تشبه إلى وهذه الخا التمركز وحب الذات، لبعد عنوا االنفتاح،
حول االنتقال األخالقية كولبرج في نظريته  هحد بعيد ما ذهب إلي

  .(Trowbridge, 2006)من االهتمام بالذات إلى االهتمام بالجماعة 

فهو نموذج يمزج بين  (Kramer, 2000)ما نموذج كرامر أ
 ،حل المشكالت :وظائف الحكمة هي أنرى يو ،المعرفي والعاطفي

وإجراء مراجعة  والعمل االجتماعي، وإسداء النصح لآلخرين،
والحوار لحل التناقضات الموجودة في  ،والتفكير الروحاني ،للحياة

  .(Trowbridge, 2006)فراد والجماعات حياة األ

 نبامخآرول وأونماذج أخرى للحكمة ومنها نموذج  وهنالك
(Orwoll, Achenbaum,1997)، أنها للحكمة على الذي نظر: 

مقابل  واإلرادة، ،مكونة من العاطفة والمعرفة األبعادشبكة ثالثية 
. والعالقة مع الجماعات األكبر العالقة الذاتية والعالقة مع اآلخرين،

حيث  ،" المنهج المحكوم بالتصرفات" ونموذج سبايغر وشنياكر

دراسات الحكمة تسير في ثالثة  أنيرى أصحاب هذا النموذج 
والحكمة  ،والحكمة كخبرة، الحكمة كأشخاص حكماء :هي ،تجاهاتا

 ،ن التصرفات تعكس الخبرة والسمات الشخصيةأو ،حكيم كسلوك
ومن . (Oser et al., 1999)وبالتالي اعتبروا الحكمة موقفية 
 هفالحكمة لدي ،ريكسونأنموذج  النماذج النظرية التي فسرت الحكمة

عالم  هتفق مع وجهة نظريو ،اإلنساننتاج المرحلة األخيرة من حياة 
ن يعرف اإلنسان نقاط أن الحكمة هي أحيث يرى  ،خر يدعى كوتآ

التي نهايتها فناء اإلنسان حيث يتقبل نقاط ضعفه  ،قوته ونقاط ضعفه
(Kohut, 1985).  

  Metacognitionما وراء المعرفة 

على يد جون فليفل في هذا المفهوم من ظهور  على الرغم
 إلىتمتد ا لهذا المفهوم جذور إال أن ،ت من القرن الماضيالسبعينيا
 في كتابات جون ديوي، ولوك، هكما نجد وأفالطون،سقراط 

وقد ظهر هذا . (Rysz, 2004)فيجوتسكي و ،هاجييوب ،وثورندايك
في البحث العلمي النفسي والمعرفي  جديًداا المفهوم ليضيف بعًد

  ).2004،ةهلسال(

 :أنهبالتفكير ما وراء المعرفي (Flavell, 1987) فليفل ويعرف 
وهو عمليه التفكير  .اإلدراكحول  واإلدراكعمليه التفكير في التفكير 

 المتصلة العقليةالعليا التي تتضمن تحكما فعاال ونشطا بالعمليات 
 .(Mei, 2005)بالتعلم 

 (Swanson & Torhan, 1996)سوانسون وتورهان  أما
الوعي والسيطرة من قبل  بأنهمعرفي فيعرفان التفكير ما وراء ال

 ,Gama)ويرى جاما . تعلمه أثناء العقليةالمتعلم على عملياته 

والتفكير من  اإلدراك أشكالشكل من  المعرفةما وراء  أن (2004
 المعرفيةوهو عمليه تنطوي على التحكم بالنشاطات  ة،الثاني الدرجة

  .بطريقه نشطة

ومورلي  (Guss & Wiley, 2007)ويتفق جيس وويلي 
(Morley, 2009) التفكير في هو ن التفكير ما وراء المعرفي أب
 العقليةعملياته  ةالذي يسمح له برصد ومراقب ،التفكير الذاتي للفرد

  .تواجههوحل المشكالت التي  ،تعلمه أثناء

ن التفكير ما وراء المعرفي إف ،السابقةالتعريفات  وباستعراض
 ،دنا على الوعي بعمليات التفكيريساع، يعد نشاطا عقليا راقيا

 ،العقلي أدائنا ةومراقب العمليات، لهذهبحيث نستطيع التخطيط 
ما  إلىالوصول  ةبغيمختلفة، من خالل استراتيجيات ، والتحكم به

  .جودة التفكيريسمى ب

 ءالمفسرة لما ورا النماذجالمكونات و هذا وقد تعددت
ما وراء  المعرفة :هما ،فليفل في مكونينها فقد صنف المعرفة،
تضمن الخبرات والمعتقدات حول ما يعرفه الفرد عن تالتي  المعرفية،
وما يعرفه  لآلخرين، المعرفيةالعمليات  أو الذاتية، المعرفيةعملياته 

 أما .تعلمه ةعملي أثناءالتي يستخدمها  المختلفة االستراتيجياتعن 
تي تتضمن خبرات ال المعرفة،المكون الثاني فيتعلق بخبرات ما وراء 
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تستخدم استراتيجيات ما وراء  وأين ،وكيف بمتى، المتعلقةالفرد 
  .(Littlefield, 2011; Karbaleai, 2010) المعرفة

 آخرنموذجا (Carrell et al., 1998)  وآخرونعد كاريل وأ
وهي وعي  ،الصريحة المعرفة :تمثل فيالمعرفة لمكونات ما وراء 

 اإلجرائية، والمعرفة الذاتية،ي معرفته الفرد بالعوامل التي تؤثر ف
 الفرديةالتي تعمل بها المهارات  باإلجراءاتوتتمثل بالوعي 

وتتمثل بمعرفه الفرد متى يحتاج  والمعرفة الشرطية، ،وتطبيقها
ويتفق هذا الجانب من . (Tasi, 2005)الستخدام االستراتيجيات 

وقد  .(Kluwe, 1982) كلوي إليه أشار آخرالنموذج مع نموذج 
 ;Sarac & Karakelle, 2012)ذكرت بعض النماذج الحديثة 

Downing, 2011; Iwai, 2009 & Camahlan, 2006) ما  أن
. والتحكم ما وراء المعرفي ،والمراقبةتشمل المعرفة  المعرفةوراء 

متابعة ، ووعي الفرد بقدراته المعرفيةوتشير في جملتها إلى 
بشكل  يهالسيطرة عل، والعقليومالحظة التقدم الجاري للنشاط 

  .مستمر

 ,.Orlich et al)2012بشر  أبو(الباحثون  أوردهذا وقد 

2010; Anderson, 2002؛ كتصنيف المعرفةوراء  ا، تصنيفات لم
في مهارات التنظيم الذاتي، والمهارات  هاه، الذي صنفئمارزانو وزمال

، فيما جرائياإل، ومهارات التحكم األكاديمية المهمات ألداءالالزمة 
والتقويم،  ،والمراقبة في مهارات التخطيط،) 2003(صنفها جروان 

 ،في مهارات التقويم الذاتي للمعرفة) 1998(وصنفها يور وزمالؤه 
ن ما وراء إومما ال شك فيه ف .الذاتية للمعرفة اإلدارةومهارات 

من خالل استراتيجياتها التي  ،يمكن استخدامها في التعلم المعرفة
 ،وتحكما ةوعيا ومراقب أكثريكونوا  أنساعد المتعلمين على قد ت

  .كفاءة في تعلمهم أكثروبالتالي 

  ما وراء المعرفة والحكمة

الحكمة تتطلب  أن (Sternberg, 2001) يعتقد ستيرنبرغ
الذي يتضمن تحليل المشكالت الحقيقية من خالل  ،التفكير التحليلي

كبر أالمشكالت للحصول على والتفكير العميق في هذه  التأملعمليه 
وهنالك . القرار الحكيم إلىكمية من المعلومات ومعالجتها للوصول 

 أنويبدو  ،جانب مهم من التفكير التحليلي وهو ما وراء المعرفة
هذا وقد طرح ستيرنبيرغ في نظريته  ،بهذا المفهوم ترتبطالحكمة 

 ،(Meta Components)للذكاء الناجح مفهوم ما وراء المكونات 
عندما يريد التفكير بشكل  فاإلنسان ،المعرفة ءلما وراوهو مشابه 

م خطة يصموتها هتحديد المشكلة التي يواج إلىحكيم يحتاج 
 ،المشكلة لهذهوجمع المصادر المتعلقة بكل الحلول الممكنة  ،لحلها
  .معرفية تستخدم في الحكمةالوراء  ما اإلجراءات وهذه

بأن المعرفة بما وراء المعرفة  (Flavell, 1979)ويرى فليفل 
تشمل المعارف والمعتقدات المتعلقة بالعناصر والمتغيرات التي 

مجرى العمليات المعرفية،  فيتتفاعل مع بعضها بطريقة تؤثر 
فما وراء المعرفة جزء من الحكمة، إال أن هدف الحكمة  ،ومخرجاتها
إلى أن  كان قد أشار ة وتحقيقها، ومن المثير أن فليفلهو الفضيل

معرفتنا بالحكمة قد تكون يوما من األيام أسلوبا من أساليب 
وذلك من خالل تسخير استراتيجيات ومهارات ما وراء  ،التعليم

  .(Sternberg, 2004)المعرفة 

 أن الحكماء يطورون مستويات متقدمةويمكن اإلشارة إلى 
 لبيئات،للمعرفة الخبيرة، وأن لديهم القدرة على التعلم من األفكار وا

 وقد اقترح بالتيس وشتادونغر واالستخدام السريع للمعرفة،

(Baltes & Staudinger, 2000) المشار إليهما في أيوب ،
 Meta)أن الحكمة ترتبط بموجهات عالية الرتبة ) 2012(وإبراهيم 

Heuristic) وتتطلب فهما استثنائيا ومعارف تقريرية وإجرائية ،
  .وأحكاما تأملية

مرحلة ار بعض الباحثين إلى أن الحكمة تتجاوز هذا وقد أش
، وقد أسموها مرحلة ما بعد العمليات العمليات المجردة لدى بياجه

المجردة، إذ يصبح الفرد فيها أكثر قدرة على النظر إلى المشكالت 
من زوايا متعددة، ويفكر تفكيرا تأمليا وجدليا بشكل أفضل 

(Labouvie-Vief, 2003) .زهانغوتز ووقد ذكر أ (Otiz & 

Hangs, 1995)  ،أن الجانب الكامن للحكمة هو ما وراء المعرفة
وقدرتها على عرض وتنظيم المعارف والمعتقدات واألنماط 

  .السلوكية

مما سبق يمكن اإلشارة إلى أن هنالك ارتباًطا بين الحكمة وما 
وراء المعرفة، فالحكيم يحتاج التفكير ما وراء المعرفي، من أجل 

بعملياته العقلية، ومراقبة سيرها وتقويمها من أجل الصالح الوعي 
  .وتحقيق الفضيلة ،العام

وقد حظي مفهوم الحكمة، وما وراء المعرفة بالكثير من 
ء في البيئة العربية، الدراسات التي تناولت كال منهما على حدة، سوا

فبالنسبة للحكمة، درس الباحثون مفهومها، ونموها،  .أم الغربية
تها بمتغيرات الجنس، والعمر، والتخصص الدراسي، وعالقتها وعالق

 ;Clayton, & Birren, 1980)بمتغيرات اإلبداع، والموهبة والتعليم

Sternberg, 1985, 2001; Holliday &Chandler, 1986; 
Valdez, 1994; Baltes, 1995; Yang, 2001; Anderson, 

، وبالذكاء الثقافي (Khan, 2009) وعالقتها بالهوية الثقافية (2001
، والذكاء )2012 أحمد،(والعوامل الكبرى الخمس للشخصية 
، وتطور )2012شاهين، (االجتماعي وأحداث الحياة الضاغطة 

، وقدرة نظرية )2012أيوب وإبراهيم، (التفكير القائم على الحكمة 
بمستوى الحكمة لدى طلبة الجامعة،  ؤالذكاءات المتعددة على التنب

الشريدة والجراح وبشارة، (الحكمة بمستوى متوسط  حيث جاءت
 & Brezina)وأثر الدين والقومية في مفهوم الحكمة ). 2013

Oudenhoven, 2012).  

أما التفكير ما وراء المعرفي، فقد تناول البحث فيه الكثير من 
 Costa)المجاالت كفاعليته في مجال التعلم، إذ أشار كوستا وكاليك 

& Kallick, 2001)  أن هذا التفكير يساعد على تطوير خطط إلى
الشربيني (ويساعدهم على مراقبتها وتقويمها  ذهنية لدى المتعلمين

ودرس الباحثون مستوى هذا التفكير لدى  ).2006والطنطاوي، 
؛ 2011الجراح والعبيدات،(الطالب في مختلف المراحل الدراسية 
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عالقة هذا  كما أشارت نتائج دراسات كثيرة إلى .)2014علي، 
النوع من التفكير وفاعليته في تطوير الكثير من المهارات كمهارات 

، ومهارات حل )2008؛ الوهابة، 2003الشريدة، (التفكير الناقد 
، وتحسين القدرة على )2005الخصاونة، (المشكلة الرياضية 

، وتطوير المعرفة فوق األخالقية والسلوك )2006عثامنة، (التذكر 
أبو ( وتنميه مهارات التفكير التأملي. )2003جراح، ال(األخالقي 

، وتنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير العليا )2012 ،بشر
، )2006الجليدي، (، وتنمية التذوق األدبي )2006الشبل،(

وعالقة  ،)2003عريان، (وقدرتها على تنمية التحصيل في الفلسفة 
، )2000أبو هاشم، ( التفكير ما وراء المعرفي بتوجهات األهداف

هذا فضال عن ). 2005الخصاونة،(والكفاءة الذاتية والعزو السببي 
دراسات كثيرة تناولت عالقة التفكير ما وراء المعرفي بمتغيرات 
الجنس، والمستوى الدراسي، والعمر، والتخصص، وقد أشارت 

الجراح (الدراسات إلى تباين مستويات الطلبة في هذه المتغيرات 
  ).2011ات، والعبيد

  مشكلة الدراسة

برزت مشكلة الدراسة الحالية نتيجة اهتمام الباحث 
بموضوعها، وبعد مراجعة معمقة لألدب النظري والدراسات السابقة 
المتعلقة بمتغيري الدراسة، إذ الحظ الباحث وجود دراسات كثيرة 

إال أن  وراء المعرفي والحكمة كال على حدة،تتناول التفكير ما 
ستوى التفكير ما وراء المعرفي ومستوى الحكمة وطبيعة دراسة م

باستثناء بعض  -الباحث  اطالعحسب - العالقة بينهما لم تتم مسبقا 
اإلشارات الضمنية في دراسات ستيرنبيرغ التي اعتبر فيها أن الحكيم 
يحتاج إلى التفكير ما وراء المعرفي كونه أحد أشكال التفكير 

ولذلك حاول الباحث استقصاء  .(Sternberg, 2001)التحليلي 
وفهم العالقة  ،مستوى التفكير ما وراء المعرفي ومستوى الحكمة

ما وراء ما مستوى التفكير : بينهما من خالل السؤال الرئيس التالي
 ؟من طلبة الجامعة، وما العالقة بينهما المعرفي والحكمة لدى عينة

  :وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية
 ما مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الجامعة؟ -1

 ؟من طلبة الجامعة عينة الدراسةما مستوى الحكمة لدى  -2

 هوأبعادهل توجد عالقة ارتباطية بين التفكير ما وراء المعرفي  -3
 لدى طلبة الجامعة؟وأبعادها الفرعية والحكمة  لفرعيةا

بالدرجة الكلية للحكمة من خالل التفكير ما  ؤهل يمكن التنب -4
المعرفي وأبعاده الفرعية لدى عينة الدراسة من طلبة  وراء

 الجامعة؟

  أهمية الدراسة

تعد هذه الدراسة على درجة عالية من األهمية؛ نظرًيا 
لى مستوى نب النظري، تصدت الدراسة للتعرف إوتطبيًقا، ففي الجا

 التفكير ما وراء المعرفي، ومستوى الحكمة لدى طلبة الجامعة،
التربوي هذين المتغيرين من متغيرات علم النفس  ولفهم العالقة بين

يجابي، هذه العالقة التي لم تتناولها الدراسات السابقة والمعرفي واإل
ومن المتوقع أن تقدم الدراسة -الباحث اطالعحسب -عالمًيا وعربًيا 

معرفة جديدة للباحثين في هذا المجال والراغبين بدراسة هذا 
كما  .استخدام مناهج بحثية أخرىلفة، وبالموضوع من جوانب مخت

تناولت الدراسة، فئة من المجتمع وهم طلبة الجامعة الذين قد 
ومن المتوقع  .ودراسات مشابهة يحتاجون إلى نتائج هذه الدراسة،

لبناء  ن توفر هذه الدراسة قاعدة معرفيةفي الجانب التطبيقي أ
حكيم لدى استراتيجيات تدريبية وبرامج تساهم في تنمية التفكير ال

الطلبة، وتفتح آفاقا جديدة لفهم هذا السلوك الذي تحتاجه 
  .المجتمعات الحالية في ظل الظروف التي تمر بها

  مصطلحات الدراسة

هو التفكير في التفكير والوعي به : التفكير ما وراء المعرفي
وقدرة المتعلم على معرفة المعرفة، وتنظيمها، ومعالجتها، ويقاس 

لشراو  الطلبة على مقياس التفكير ما وراء المعرفيمن خالل إجابات 
 .(Schraw & Dennison, 1994)ودنيسن 

مفهوم متعدد األبعاد، يتضمن أبعادا اجتماعية : الحكمة
وانفعالية؛ كالمعرفة الذاتية، وإدارة االنفعاالت، واإليثار، والمشاركة 
الملهمة، وإصدار األحكام، ومعرفة الحياة، ومهارات الحياة، 
واالستعداد للتعلم، وتقاس الحكمة في هذه الدراسة من خالل 

  .(Brown & Greene, 2006)مقياس براون وجرين 

عينة من طلبة جامعة أم القرى بمكة : الطلبة الجامعيون
من الجنسين المسجلين في الفصل  سالمكرمة في مرحلة البكالوريو

  .م 2014/2015الدراسي الثاني من العام الجامعي 

  ت الدراسةمحددا

حيث تناولت طلبة  ،تتحدد الدراسة الحالية بعينتها
 ،في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كما تتحدد بأداتيها سالبكالوريو

 (Shraw & Dennison, 1994)مقياس شراو ودنيسن  :وهما
 (Brown & Greene, 2006) المعدل، ومقياس براون وجرين

  .نواألبعاد التي يقيسها هذان المقياسا

  الطريقة واإلجراءات

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج : منهج الدراسة
  .الوصفي االرتباطي لمناسبته ألغراض هذه الدراسة

 وطالبة، ًاطالب) 301(كونت عينة الدراسة من ت: عينة الدراسة
في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  سمن مرحلة البكالوريو

القرى بمدينة مكة المكرمة من مختلف  مفي جامعة أ 2014/2015
السنوات الدراسية والتخصصات المختلفة العلمية واإلنسانية، جرى 

  ).1(كما يبين الجدول  اختيارهم بالطريقة المتيسرة،
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عينة الدراسة موزعة حسب الجنس والتخصص في  :)1(الجدول 
  الجامعة

  الجنس
  التخصص

  الكلي
 علمية إنسانية

 152 75  77  ذكور
 149 70  79  إناث
 301 145  156  الكلي

  الدراسة داتاأ

 مقياس التفكير ما وراء المعرفي - أ

استخدم الباحث صورة معدلة من مقياس التفكير ما وراء 
، قام (Schraw & Dennison, 1994)المعرفي لشراو ودنيسن 

، وتكون )2011الجراح والعبيدات،(بتعديلها وتقنينها للبيئة األردنية 
بعد معرفة المعرفة، : هي ،فقرة موزعة على ثالثة أبعاد )42(من 

وبعد تنظيم المعرفة، وبعد معالجة المعرفة، يتم اإلجابة عن فقراتها 
جرى التحقق من . درجات) 5(من خالل سلم ليكرت مكون من 

) 73(من  بيئة الجامعية األردنية وعلى عينةمؤشرات صدقه على ال
داخلي للفقرات مع الدرجة الكلية، طالبًا، وحساب معامل االتساق ال

حيث  وجرى كذلك التحقق من ثباته من خالل معادلة كرونباخ الفا،
أما الثبات الكلي فبلغ ). 0.89 -0.78(معامالت ثباته بين  تراوحت

وقد تراوحت معامالت  ،من خالل حساب معامل االستقرار) 0.93(
  .)0.73(، فيما بلغ الكلي )0.73 -0.62(ثباته باإلعادة بين 

وفي الدراسة الحالية؛ فقد تم التحقق من صدق المقياس من 
محكمين في قسم علم النفس في جامعه أم ) 8(خالل توزيعه على 

ومدى انتمائها لألبعاد،  ،القرى، وطلب إليهم إبداء آرائهم في فقراته
كما تم عرضه على مدقق لغوي إلبداء رأيه ببعض األلفاظ، ومدى 

ي بيئة الدراسة، وقد أقر المحكمون فقرات مناسبتها للطلبة ف
كما حسب معامل ارتباط بيرسون . المقياس بدون تعديالت تذكر

لكل فقرة والمقياس ككل، وقد تمتعت فقرات المقياس بمعامالت 
وحسب معامل ). 0.68 – 0.25(ارتباط مقبولة تراوحت بين 

ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس والمقياس ككل، وقد جاءت 
معامالت االرتباط مقبولة ألغراض هذه الدراسة كما يوضح الجدول 

)2.(  

معامالت بيرسون لالرتباط بين أبعاد المقياس  :)2(جدول 
  والمقياس ككل

  المقياس ككل  الثالث  الثاني  األول  البعد
  *0.88 *0.73 *0.68  -  تنظيم المعرفة
  *0.78 *0.58  -  -  معرفة المعرفة
  *0.82  -  -  -  معالجة المعرفة

  .)،α=05(دالة عند مستوى الداللة 

هذا وقد تحقق الباحث من ثبات المقياس من خالل حساب 
االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، ومن خالل ثبات 

طالبا ) 52(أيام على عينة مكونة من ) 10(اإلعادة بفارق زمني 
وقد تمتع المقياس بمعامالت ثبات مقبولة كما يوضح  ،وطالبة

  .)3(لجدول ا

قيم معامالت الثبات من خالل معادلة كرونباخ ألفا  :)3(جدول 
  وثبات اإلعادة

  ثبات اإلعادة  كرونباخ الفا  األبعاد  رقم البعد
  0.81  0.85  تنظيم المعرفة  1
  0.75  0.78  معرفة المعرفة  2
  0.69  0.71 معالجة المعرفة  3

  0.83  0.91  المقياس ككل  

  تصحيح المقياس
فقرة، تتدرج على مقياس ليكرت ) 42(قياس من يتكون الم

) 3(أحيانا  ،درجات )4(درجات، غالبًا ) 5(وتعطى " دائما"
ن، إطالقا درجة واحدة، وقد تم تحويل درجات، نادرًا، درجتا

الدرجات للحكم على مستوى ما وراء المعرفة حسب المعادلة 
  :التالية

) 5- 3.68( مستوى مرتفع من ما وراء المعرفة: الفئة األولى
  .درجات
) 3.67-2.34(مستوى متوسط من ما وراء المعرفة  :الفئة الثانية

  .درجات
) 2.33-1(مستوى منخفض من ما وراء المعرفة : الفئة الثالثة

  .درجات

  Brown & Greene, 2006)(  مقياس تطور الحكمة -2

معدلة من مقياس تطور الحكمة لبراون  استخدم الباحث نسخة
م ، حيث قام أيوب وإبراهي(Brown & Greene, 2006)وجرين 

يتكون المقياس في صورته األصلية  .بتقنينه للبيئة العربية) 2012(
يتم اإلجابة عن فقراتها من  فقرة موزعة على ثمانية أبعاد،) 66(من 

وتعطى خمس درجات  ،أوافق تماما(خالل تدريج ليكرت الخماسي 
وقد أشارت دراسة  ). أوافق مطلقا، وتعطى درجة واحدةإلى ال

إلى تمتع المقياس  (Brown & Greene, 2006)براون وجرين 
  .بمستويات مقبولة من الصدق والثبات

بترجمة المقياس ) 2012(هذا وقد قام أيوب وإبراهيم 
والتحقق من صدقه من خالل صدق البناء العاملي، حيث أكد 

ًيا، كما التحليل البناء الثماني للمقياس، وأن المقياس صادق عامل
حسب الباحثان ثبات المقياس باستخدام إعادة التطبيق، بفارق زمني 

حيث بلغ معامل الثبات الكلي  ،يوما، وطريقة كرونباخ ألفا) 34(
، وبطريقه كرونباخ ألفا )0.89(للمقياس بطريقة إعادة التطبيق 

) 64(جرائين ، هذا وقد أصبح المقياس بعد هذين اإل)0.83(
  .فقرة
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تحقق الباحث من صدق المقياس من  ة الحاليةوفي الدراس
محكمين في قسم علم النفس في جامعة أم ) 8(خالل توزيعه على 

ومدى انتمائها لألبعاد  ،القرى وطلب إليهم إبداء آرائهم في فقراته
التي تنطوي تحتها، وهل هي مفهومة أم ال، كما جرى تدقيقه لغويا، 

مقياس، كما اعتمد صدق وقد اتفق جميع المحكمين على صالحية ال
البناء حيث تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة الفقرة 

طالبا ) 52(مكونة من  ةوالدرجة الكلية على عينة من مجتمع الدراس
وطالبة، وقد اعتمد الباحث معيار أن ال يقل معامل االرتباط لقبول 

كما تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات  ،)0.25(الفقرة عن 
وقد تراوحت معامالت االرتباط ألبعاد  األبعاد والمقاييس ككل

  ).4(، كما يوضحها الجدول )0.91 -0.52(المقياس بين 

  معامالت االرتباط بين متوسط درجات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس لمقياس الحكمة  :)4(جدول 
المعرفة   اإلبعاد

  الذاتية
إدارة 

  االنفعاالت
  اإليثار

المشاركة 
  ملهمةال

 إصدار
  األحكام

معرفة 
  الحياة

مهارات 
  الحياة

االستعداد 
  للتعلم

  الكلي

 0.88 0.72 0.76 0.52 0.60 0.71 0.65 0.63  ×  المعرفة الذاتية
 0.91 0.67 0.81 0.57 0.77 0.59 0.71 ×    االنفعاالت إدارة

 0.87 0.71 0.89 0.71 0.73 0.52 ×     اإليثار
 0.81 0.78 0.75 0.68 0.75 ×      المشاركة الملهمة

 0.86 0.69 0.75 0.81 ×      األحكام إصدار
 0.85 0.54 0.81 ×       معرفة الحياة

 0.89 0.61 ×        مهارات الحياة

 0.83 ×         االستعداد للتعلم
 ×           الكلي

  .).،α=5(دالة عن مستوى الداللة 

أبعاد مقياس معامالت االرتباط بين  أن )4(يالحظ من الجدول 
 ؛)0.91 - 0.52(تطور الحكمة والمقياس ككل، وقد تراوحت بين 

أما بالنسبة . مما يجعل المقياس يتمتع بدرجات مقبولة من الصدق
لثبات المقياس، فقد تم حسابه من خالل طريقة االتساق الداخلي، 

يومًا، على عينة من ) 14(وإعادة التطبيق بفاصل زمني مقداره 
طالبا وطالبة، كما هو موضح في ) 52(ي مكونة من المجتمع الدراس

  ).5(الجدول 

  قيم معامالت ثبات مقياس تطور الحكمة :)5(جدول 

  اإلبعاد
الثبات بطريقة 

  اإلعادة
الثبات بواسطة 

  كرونباخ الفا
 0.89 0.81  المعرفة الذاتية

 0.87 0.85  االنفعاالت إدارة
 0.85 0.80  اإليثار

 0.86 0.81  المشاركة الملهمة
 0.75 0.76  األحكام إصدار

 0.78 0.81  معرفة الحياة
 0.92 0.85  مهارات الحياة

 0.88 0.82  االستعداد للتعلم
 0.91 0.82  الكلي

أن معامالت الثبات بطريقة اإلعادة ) 5(يتضح من الجدول 
، أما الثبات )0.82(فيما بلغ الكلي  ،)0.85 -0.76(تراوحت بين 

، )0.92 -0.75(بين  معامالته فقد تراوحتلفا بوساطة كرونباخ أ

، وجميع هذه القيم تدل على مؤشرات )0.91(أما الكلي فقد بلغ 
  .مقبولة ألغراض هذه الدراسة

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى التفكير ما وراء المعرفي " نتائج السؤال األول : أوال
؟ ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت "الجامعة لدى طلبة

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة الم
على مقياس التفكير ما وراء المعرفي ككل، وعلى كل بعد من 

  ).6(أبعاده، كما في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  :)6(جدول 
  .أفراد عينة الدراسة على المقياس ككل وعلى األبعاد

  البعد
المتوسط 

  حسابيال
اإلنحراف 
  المعياري

  المستوى

  متوسط  0.60  2.58  معرفة المعرفة
 متوسط  0.62  2.56  تنظيم المعرفة

 متوسط  0.63  2.52 معالجة المعرفة

 متوسط  0.58  2.55  المقياس ككل

أن أفراد عينة الدراسة يمتلكون ) 6(يالحظ من الجدول 
لمتوسط مستوى متوسطا من التفكير ما وراء المعرفي، حيث بلغ ا

، ويالحظ أن بعد معرفة )0.58(وانحراف معياري ) 2.55(الكلي 
وانحراف ) 2.58(المعرفة جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

، فيما جاء بعد تنظيم المعرفة في الترتيب الثاني، )0.60(معياري 
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واحتل بعد  .)0.62(وانحراف معياري ) 2.56(بمتوسط حسابي 
وانحراف ) 2.52(بمتوسط حسابي  ب الثالث،معالجة المعرفة الترتي

  .وجاءت جميعها بمستوى متوسط ،)0.63(معياري 

وقد تفسر هذه النتيجة في ضوء طبيعة التفكير ما وراء 
المعرفي، فهو ليس تفكيرا معرفيا، وإنما هو شكل مركب من التفكير 
ال يرتبط بمحتوى معرفي معين، وإنما يستهدف قدرات الفرد 

تاج إلى قدرات ذكائية تتمثل في التخطيط للعمليات ويح ،العقلية
العقلية، وإدارة المعلومات وتقييمها، باإلضافة إلى معارف شرطية 
وإجرائية وتقريرية، هذا فضال عن استخدام استراتيجيات عقلية 
ومهارات في إدارة المعرفة، وربما لم تستطع الجامعة وال المدرسة 

طوير مثل هذه المهارات لتبلغ قبلها أن تتيح المجال للطلبة لت
مستوى مرتفعا، هذا باإلضافة إلى أن الكثير من المقررات الدراسية 
التي يدرسها الطلبة في الجامعة ما زالت تعتمد على الحفظ 
والتلقين، وقليال ما تدور مناقشات بين الطلبة واألساتذة في 

رات الجامعات تثير التفكير لديهم، باإلضافة إلى طبيعة االختبا
الجامعية التي يعتمد الكثير منها على األسئلة المباشرة التي ال ترقى 

وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع  .لقدراتإلى مستوى هذه ا
ن واللتي) 2014(ودراسة علي ) 2011( دراسة الجراح والعبيدات

أشارتا إلى امتالك أفرادهما مستوى مرتفعا من مهارات ما وراء 
  .المعرفة

جاء أداء الطلبة على أبعاد المقياس كذلك بمستوى هذا وقد 
حيث احتل بعد معرفة المعرفة أعلى ترتيب بمتوسط  ،متوسط

، وجاء في المرتبة الثانية بعد تنظيم المعرفة )2.58(حسابي 
، في حين احتل بعد معالجة المعرفة )2.56(بمتوسط حسابي 

ويعتقد الباحث أن هذه ). 2.52(المرتبة الثالثة، وبمتوسط حسابي 
األبعاد لوجدنا أن  فلو الحظنا طبيعة ،النتيجة منطقية إلى حد ما

تدرجها في الصعوبة سيأخذ نفس الترتيب فبعد المعالجة يتضمن 
أعقد المهارات كتصميم إستراتيجية عقلية إلدارة المعرفة واستخدام 

وهذا ما ال توفره الدراسة الجامعية بحدود عليا،  ،هذه اإلستراتيجية
تؤهلهم  المعرفية التي ةفالطلبة لم يصلوا إلى مستوى من االستقاللي

للقيام بهذه المهارات العليا، في حين أن بعد تنظيم المعرفة وما 
نطوي عليه من مهارات ومعارف إجرائية وتقريرية وشرطية أسهل ي

بكثير من المعالجة العميقة، ولعل الجامعة قد تساعد طلبتها خالل 
دراستهم على التخطيط والتنظيم وتقييم أدائهم المعرفي وبوسائل 

  .ا ما يفسر هذه النتيجةمتعددة وهذ

ما مستوى الحكمة لدى طلبة :"نتائج السؤال الثاني: ثانيا
ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث  ؟"الجامعة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة 
وعلى كل بعد من أبعاده كما في  ،على مقياس الحكمة ككل

  ).7(الجدول 

  وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الحكمة ككل وعلى أبعاد المقياسالمت :)7(جدول 
  المستوى  نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي  األبعاد

  متوسط 0.82 2.36  المعرفة الذاتية
 متوسط 0.69 2.78  االنفعاالت إدارة

 متوسط 0.68 2.37  اإليثار

 متوسط 0.66 2.61  لملهمةالمشاركة ا

 متوسط 0.70 2.58  األحكام إصدار

 متوسط 0.68 2.59  معرفة الحياة

 متوسط 0.68 2.60  مهارات الحياة

 متوسط 0.74 2.53  االستعداد للتعلم

 متوسط 0.55 2.54  الدرجة الكلية

  

أن أفراد عينة الدراسة يمتلكون ) 7(يالحظ من الجدول 
إذ بلغ المتوسط الكلي على المقياس  ،مستوى متوسطا من الحكمة

أما بالنسبة لألبعاد فقد جاءت  ).0.55(وانحراف معياري ) 2.54(
أما من حيث ترتيبها، فقد احتل  .جميعها أيضا بمستوى متوسط

) 2.78(بعد إدارة االنفعاالت الرتبة األولى بمتوسط حسابي 
سط ، تاله بعد المشاركة الملهمة بمتو)0.69(وانحراف معياري 

مهارات "، وجاء بعد )0.66(، وانحراف معياري )2.61(حسابي 
وانحراف ) 2.60(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " الحياة

) 2.58(تاله بعد إصدار األحكام بمتوسط حسابي  ،)0.68(معياري 
، أما بعد االستعداد للتعلم فقد جاء في )0.70(وانحراف معياري 

وانحراف معياري ) 2.53(ي المرتبة السادسة بمتوسط حساب

، وفي المرتبة السابعة جاء بعد اإليثار بمتوسط حسابي )0.74(
بعد ، واحتل المرتبة الثامنة )0.68(وانحراف معياري ) 2.37(

، وانحراف معياري )2.36(المعرفة الذاتية بمتوسط حسابي 
)0.82.(  

وتعد الحكمة أحد أرقى أوجه النشاط اإلنساني في جوانبه 
ويمكن اإلشارة إلى أن امتالك هذا  ،ة واالنفعالية واالجتماعيةالمعرفي

 ،المفهوم والوصول إلى مستويات مرتفعة منه ليس باألمر اليسير
ولعل هذا ما يفسر  .وهو مطلب نمائي قد يمتد إلى مراحل البلوغ

امتالك أفراد عينة الدراسة لمستوى متوسط من الحكمة على 
  .عادوعلى مستوى األب ،المقياس ككل
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وكفاءة  فالحكمة تتطلب اإللمام بمعارف عميقة واستخدامها،
، ومعارف (Holliday & Chandler, 1986)وفهما استثنائيًا 
، وتتطلب كذلك (Baltes & Staudinger, 1992)تقريرية وإجرائية 

إدراكا ووعيًا لحدود المعرفة وتفكيرًا تأمليا وجدليا وحواريا 
(Kitchener & Brenner, 1992).  

كب معقد يشمل كل مر هذا ويتفق الباحثون على أن الحكمة
لى التفاعل جوانب الشخصية اإلنسانية المختلفة، ويحتاج إ

تمثل خالصة تجارب نها اط في نشاطات متنوعة وغنية، كما أواالنخر
الفرد ومعرفته وفهمه العميق لنفسه، ولآلخرين واالستخدام الفعال 

من البيئة المحيطة واالستفادة منها، للمعلومات والقدرة على التعلم 
باإلضافة إلى القدرة على التبصر والذكاء الحاد وإصدار األحكام 

 & Sternberg, 2007; Webster, 2007; Baltes)على األشياء

Smith, 2008; Yang, 2001 & Takahashi, 2004).  

وقد نظر بعض العلماء إلى الحكمة على أنها مرحلة تتعدى 
ات المجردة لدى بياجة أسموها مرحلة ما بعد مرحلة العملي

إلى أن الحكماء ) 2012(العمليات المجردة، ويشير أيوب وإبراهيم 
ينظرون إلى األمور من زوايا مختلقة ويفكرون بشكل تأملي وجدلي، 
وهم ناضجون، متسامحون مع غيرهم، ولديهم خبرات واسعة، 

زة، وهذا ال يصدرون أحكاما قيمة، ولديهم مهارات تواصل متمي
  .يتوافر في شخصية طالب الجامعة بعد

 & Cook)وكوك وجريتر  (Khol, 2001)ويتفق كول 

Greuter, 2000) أن الحكمة ترتبط بأعلى مرحلة نمائية لدى  في
وترتبط بنهاية البلوغ وهي المرحلة  ،وهي مرحلة التكامل ،اإلنسان

يحتاج حتى والتي  التي لم يبلغها الطالب في الدراسة الجامعية،
هذا يبلغها إلى المزيد من الخبرة والمعرفة والتفاعل االجتماعي، 

الشريدة والجراح (وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
ن مستوى الحكمة لدى ، التي أشارت نتائجها إلى أ)2013رة، وبشا

  .طلبة الجامعة كان متوسطا

ية بين هل توجد عالقة ارتباط"نتائج السؤال الثالث  :ثالثا
التفكير ما وراء المعرفي وأبعاده الفرعية والحكمة 

ولإلجابة عن هذا  ؟"وأبعادها الفرعية لدى عينة الدراسة
السؤال استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون الختبار 
طبيعة العالقة بين الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة 

الحكمة الدراسة على التفكير ما وراء المعرفي وأبعاده، و
  ).8(وأبعادها، كما يوضحها الجدول 

  نتائج معامل االرتباط بين التفكير ما وراء المعرفي وأبعاده، والحكمة وأبعادها لدى عينة الدراسة :)8(جدول 
  الدرجة الكلية  معالجة المعرفة  تنظيم المعرفة  معرفة المعرفة  األبعاد

 0.36 0.28 0.41 0.28  المعرفة الذاتية
 0.51 0.49 0.49 0.49  فعاالتاالن إدارة

 0.57 0.56 0.56  0.50  اإليثار
 0.66 0.60 0.65 0.61  المشاركة الملهمة

 0.73 0.65 0.71 0.70  األحكام إصدار
 0.73 0.66 0.73 0.64  معرفة الحياة

 0.63 0.58 0.63 0.55  مهارات الحياة
 0.60 0.55 0.60 0.53  االستعداد للتعلم

 0.78 0.711 0.77 0.70  الدرجة الكلية
  

أن هنالك عالقة ارتباطية موجبة دالة ) 8(يالحظ من الجدول 
بين الدرجة الكلية للتفكير ما وراء المعرفي وأبعاده الفرعية؛ معرفة 

معالجة المعرفة، والدرجة الكلية للحكمة وتنظيم المعرفة، والمعرفة، 
اإليثار، و إدارة االنفعاالت،ووأبعادها الفرعية؛ المعرفة الذاتية، 

مهارات ومعرفة الحياة، وإصدار األحكام، والمشاركة الملهمة، و
االستعداد للتعلم، حيث كانت الدرجة الكلية لالرتباط والحياة، 

، مع العلم أن جميع االرتباطات ذات داللة إحصائية عند )0.78(
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ). α=0.01(مستوى الداللة 

ن أبعاد ما وراء ، حيث إالمعرفة والحكمة ءا ورااألدب النظري لم
جميعها عمليات عقلية مركبة تنطوي على التخطيط  ةالمعرف

والمراقبة، والتحكم وعمليات تنظيم المعرفة ومعالجتها واختيار 
وجميع هذه العمليات العليا  .االستراتيجيات المناسبة واستخدامها

ثال معرفة الفرد ترتبط بأبعاد الحكمة حسب نموذج براون، فم

وقدرته على إصدار األحكام،  ،وإداراته النفعاالته ،لقدراته الذاتية
ومعرفته حول الحياة، واستعداده للتعلم،  ،واستخدام مهارات الحياة

خرين تحتاج إلى ما وراء وقدرته على اإليثار وتواصله مع اآل
بين  وقد أشارت نتائج دراسات سابقة إلى أن هنالك ارتباطا .المعرفة

مهارات ما وراء المعرفة وقدرات عقلية مركبة كالتفكير الناقد، 
واإلبداعي، وحل المشكالت واتخاذ القرار، والتفكير التأملي وتتشابه 

  .جميعها مع مكونات الحكمة
هل يمكن التنبؤ بالدرجة الكلية "نتائج السؤال الرابع : رابعا

ه الفرعية للحكمة من خالل التفكير ما وراء المعرفي وأبعاد
ولإلجابة عن هذا ؟ "لدى عينة الدراسة من طلبة الجامعة

السؤال، استخدام الباحث تحليل االنحدار المتدرج 
(Stepwise Multiple Regression)  كما هو مبين في

  .)9(الجدول 
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  تحليل االنحدار المتدرج للقدرة التنبؤية لما وراء المعرفة في الدرجة الكلية للحكمة  :)9(جدول 

 المنبئاتالمتغير التابع
معامل االرتباط 

 Rالمتعدد 

االرتباط ربع م
 Rالمتعدد 

 "ف"قيمة 
معامل 
 (B)االنحدار

قيمة بيتا 
(Beta) 

 "ت"قيمة 
  القيمة
 الثابتة

 الدرجة الكلية
 للحكمة

التفكير ما وراء 
***231.29 0.61 0.78 المعرفي ككل

0.67 0.46 3.40*** 
43.33

 **2.37 0.32 1.000 تنظيم المعرفة

 تم االقتصار في هذا الجدول على المتغيرات الدالة فقط 0.001دال عند *** ، 0.01دال عند ** 

  

بالدرجة  ؤأنه يمكن التنب) 9(تشير نتائج الدراسة في الجدول 
الكلية للحكمة من خالل الدرجة الكلية للتفكير ما وراء المعرفي، 

وهي  ،)231.29(غت قيمه ف حيث بل ،وبعد تنظيم المعرفة فقط
 )ت(وقد بلغت قيمه ) α=0.01(قيمه دالة عند مستوى الداللة 

، للدرجة )0.01(، وهي قيمه دالة عند مستوى الداللة )3.40(
لبعد تنظيم ) ت(الكلية للتفكير ما وراء المعرفي، كما بلغت قيمه 

هذا  ،)0.01(وهي قيمه دالة عند مستوى الداللة ) 2.37(المعرفة 
من التباين ) 0.61(وراء المعرفي ما قيمته د فسر التفكير ما وق

  .لمستوى الحكمة الكلي عند طلبة الجامعة في الدراسة الحالية

إن هذه النتيجة يمكن تفسيرها من خالل العالقة القوية بين 
مفهوم ما وراء المعرفة ومفهوم الحكمة في هذه الدراسة، على اعتبار 

اء المعرفي يتضمنان مجموعة من أن الحكمة والتفكير ما ور
وكما أشار . العمليات العقلية وغير المعرفية التي تتداخل فيما بينها

ن الحكمة ، حيث إالمعرفة ءاألدب النظري المتعلق بالحكمة وما ورا
تتطلب مزيدا من التفكير التحليلي لمشكالت الحياة اليومية 

 ،وترتبط بالذكاء ،الحقيقية، وتحتاج إلى التأمل والتفكير المتعمق
ن التفكير التحليلي يتضمن من ضمن مكوناته ما وراء المعرفة، أو وأ

التي تعد اسما آخر لما  (Meta components)ما وراء المكونات 
المعرفة في نظرية التوازن في الحكمة لستيرنبيرغ  ءورا

(Sternberg, 2001)،  ،فالحكيم يحتاج إلى مهارة تحديد المشكلة
باإلضافة إلى  خطة لحلها، ومهارة جمع المعلومات، ومهارة تصميم

  .مهارات التخطيط، ومراقبة الحل، وتقويمه

ولذلك فإنه من المتوقع أن تظهر النتائج قدرة تنبؤية لما وراء 
نه يبدو الحكمة، وفي بعد تنظيم المعرفة فإالمعرفة في مستوى 

لتي امع ما ذهبت إليه بعض الدراسات  ةكذلك انسجام هذه النتيج
أشارت إلى أن ما وراء المعرفة شكل من أشكال التفكير الذكي 
المرتبط بالتعلم فمهارات إدارة المعرفة وتنظيمها مهارات يحتاجها 

  .(Yang, 2001; Otiz & Hang, 1995) الحكيم في حياته اليومية
  

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج : توصيات الدراسة
  :توصي بما يلي

تقوم الجامعة ممثلة بأعضاء هيئة التدريس،  ضرورة أن -
والدوائر التي لها اتصال مباشر مع الطلبة بالعمل على تدريب 

من خالل التدريس  ،الطلبة على مهارات ما وراء المعرفة
 .والبرامج واألنشطة

توفير برامج للتدريب على الحكمة ودمج الطلبة في برامج  -
 ،خالل أساليب كثيرةللتدريب عليها في البيئة الجامعية من 

 .حيث أشارت الدراسة إلى أن مستواها متوسط

االهتمام ببعدي معرفة المعرفة؛ ومعالجة المعرفة، والتركيز  -
على مهارات التخطيط والمراقبة، والتقويم، وتصميم 
استراتيجيات تدريبية وتدريسية تساهم في رفع كفاءة الطالب 

 .ما وراء المعرفية

سات حول الحكمة في متغيرات معرفية إجراء المزيد من الدرا -
والحكمة وعالقتها  ،والتفكير التأملي ،ونفسية أخرى كالحكمة
 .وغيرها من المتغيرات ،بالقيم وبالثقافة والدين

  :المراجع

 وراء ما إستراتيجيات استخدام أثر). 2012.(بشير، أسماء أبو
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