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إلــــى معرفـــــة مســــتوى مهــــارات مـــــا وراء     الدراســـــة الحاليــــة  هــــدفت  :ملخــــص 
ــة    المعرفـــــة والتكيـــــف األكـــــاديمي لـــــدى طـــــالب الســـــنة الدراســـــية األولـــــى بجامعـــ

ــى     ــعود، باإلضـــافة إلـ ــك سـ ــة  تحديـــد  الملـ ــارات مـــا وراء المعرفـ كمتنبئـــات   دور مهـ
ــاديمي  ــالتكيف األكــ ــن     .بــ ــة مــ ــة الدراســ ــت عينــ ــ) 200(تكونــ  104)(مــــنهم   ؛ًاطالبــ

ــًا 96)(مـــن مســـار الكليـــات العلميـــة  و  بالــ ط اإلنســـانية، مـــن مســـار الكليـــات  طالبـ
ــة   ــارات مــــا وراء المعرفــ ــاس مهــ ــيهم مقيــ ــاديمي   وطبــــق علــ ــاس التكيــــف األكــ ومقيــ

ــداد( ــى  ، و)الباحــــث/ إعــ ــة إلــ ــت الدراســ ــن  انتهــ ــة مــ ــائج مجموعــ ــاالنتــ ــدم  :منهــ عــ
ــا وراء    ةوجــــود فــــروق ذات داللــــ  ــطات درجــــات مهــــارات مــ إحصــــائية بــــين متوســ

ــة  التكيـــــف األكـــــاديمي لـــــدى طـــــالب الســـــنة الدراســـــية األولـــــى و المعرفـــــة بجامعـــ
كمــا كشـــفت   ).إنســاني  -علمــي (الملــك ســعود وفقــًا لمتغيــر التخصـــص الدراســي      

ــائج ــا وراء المعرفــــة       النتــ ــارات مــ ــين مهــ ــب دال إحصــــائيا بــ ــاط موجــ ــود ارتبــ  وجــ
 .والتكيــف األكــاديمي لــدى طـــالب الســنة الدراســية األولـــى بجامعــة الملــك ســـعود       

 وراء المعرفــــةوجـــود عالقـــة خطيــــة طرديـــة بـــين مهـــارات مـــا        إلـــى  هـــذا إضـــافة  
التبـــاين  مـــن 22%)( مهــارات مـــا وراء المعرفـــة  تروالتكيــف األكـــاديمي، كمـــا فســـ 

ــي  ــك       فــ ــة الملــ ــى بجامعــ ــية األولــ ــنة الدراســ ــالب الســ ــدى طــ ــاديمي لــ ــف األكــ التكيــ
  .سعود

 )مهارات ما وراء المعرفة، التكيف األكاديمي :الكلمات المفتاحية( 

 

 

تتبناه من أهداف تعليمية تعد األنظمة التعليمية وما  :مقدمة
للمستوى الحضاري الذي وصل إليه المجتمع الذي أنتج هذه  ًاانعكاس

للمعلومات من  يالتلقين والتلقي السلب ىاألهداف، فبعض األنظمة التي تتبن
التحصيل فقط  هو فيها المتعلم  يكون الهدف األسمى للعملية التعليمية

ال تواكب التقدم السريع  ةأنظمهي بال شك  ،وإهمال الجوانب األخرى
  .الحادث في العالم

يجد أنها تركز ؛ والمتأمل لألنظمة التعليمية في المجتمعات المتقدمة
وتزويد المتعلم بالمهارات التي تمكنه من التعلم  ،على استثمار العقول

مدى الحياة، وخاصة أن طبيعة الحياة في العصر الحديث هي طبيعة 
ه من القدرات وأساليب التفكير ما يستطيع معه أن ديناميكية تحتاج لفرد لدي

  .يتكيف معها

فقد أصبحت النظرة الكلية لقدرات المتعلم هي  ؛وفي ضوء ذلك
النظرة السائدة في معظم األنظمة التعليمية المتقدمة في العالم، حيث ترى 

يجب االهتمام بجوانبه العقلية واالنفعالية  مًالمتكا ئنًافي المتعلم كا
  .لى تنمية مهارات التفكير وخاصة العليا منهاإباإلضافة  ،ماعيةواالجت

________________________  

  .السعودية، جامعة الملك سعود *
  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 
 

Metacognitive Skills as Predictors of Academic Adjustment 
Among First Year Students at King Saud University 
 
El-sayed Boraik, King Saud University, Saudi Arabia. 
. 

Abstract: The current study aimed at identifying the level of 
the metacognitive skills and the academic adjustment of the 
first year students at King Saud University, in addition to the 
role of the metacognitive skills as the predictor of academic 
adaptation. The study sample consisted of (200) students; 
(104) students from the scientific colleges track, and (96) 
students from the humanities colleges. The scale of 
metacognitive skills and the academic adjustment scale 
(preparation / researcher) were applied. The study concluded 
that: there are no statistically significant differences between 
the means of the metacognitive skills and academic 
adjustment of students in the first year of King Saud 
University according to the variable of specialization 
(scientific – humanities). Also, there is a positive statistically 
significant correlation between the metacognitive skills and 
the academic adjustment of the first year students at King 
Saud University. Moreover, there is a linear relationship 
between the metacognitive skills and academic adjustment, 
and the metacognitive skills explain (22%) of the variance in 
the academic adjustment of the first year of King Saud 
University students. 

(Keywords: Metacognitive Skills, Academic 
Adjustment) 

  

  
 

من  )Metacognitive Skills( وتعد مهارات ما وراء المعرفة
مهارات التفكير العليا التي تقوم بدور مؤثر في حياة الفرد سواء على 

وقد حظي موضوع ما وراء المعرفة  .المستوى الفردي أو االجتماعي
باهتمام ملحوظ باعتباره طريقة جديدة لتنمية القدرة على التفكير، واعتبر 

 . المفكر الجيد هو الذي لديه مهارات ما وراء المعرفة

ولقد تعددت التعريفات التي قدمت لمفهوم ما وراء المعرفة ويمكن 
  : همارصد هذه التعريفات في اتجاهين 

معرفة الفرد ول، وينظر إلى ما وراء المعرفة على أنها االتجاه األ -
ن ما وراء ألى إشارت التعريفات أوفي هذا االتجاه  :بنشاطه العقلي

حيث  ؛المعرفة هي نوع من المعرفة بالنشاط العقلي الذي يقوم به الفرد
، وأساليب التعلم العقليةتعرف بأنها المعرفة بالنشاطات والعمليات 

التي يستخدمها الطالب قبل وأثناء وبعد القراءة  والتحكم الذاتي
 ,Vaker & Brown)  للحصول على المعاني المتوفرة في المقروء

1984). 
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هي  ، أن ما وراء المعرفة(Wong,1986)ونج ويذكر  
بالعمليات  )Introspective Awareness(الوعي االستبطاني 

المعرفية، والتنظيم الذاتي للفرد، وكذلك فحص الفرد ألفكاره، 
 .      ودوافعه ومشاعره

ما وراء  (Cross & Paris,1988) كروس وباريس ويعرف
بأنها معرفة األفراد ودرجة تحكمهم في تفكيرهم، واألنشطة  المعرفة

، (Perkins,1992) بركنز ويضيف. التعليمية المتضمنة في القراءة
هي اهتمام األفراد بمعرفتهم كيف يفكرون  أن ما وراء المعرفة

عمل العمليات  ةهي المعرفة بكيفي ويتعلمون، ألن ما وراء المعرفة
 ,Anderson) يعرف أندرسونكما  .والوعي بأنفسهم ةيالمعرف

بشكل مبسط على أنها التفكير حول  ما وراء المعرفة (2002
  .         التفكير

جرائية على المهارات أو الجوانب اإله الثاني فقد ركز أما االتجا -
حيث يشير ، التي يقوم بها الفرد لممارسة ما وراء المعرفة

تتضمن ، إلى مستويات عليا من التفكير مفهوم ما وراء المعرفة
المتضمنة في األنشطة التعليمية  ةيالتحكم في العمليات المعرف

التعليمية، ومراقبة الفهم، مثل التخطيط للتعامل مع المهام 
 & Deepika, Gyanesh(  وتقويم التقدم نحو الهدف

Awasthi, 2017(.  

هي  إلى أن ما وراء المعرفة (Levin,1988) ليفين ويشير
معرفة المتعلم بكيف ومتي ولماذا يستخدم استراتيجية معينة دون 

، أن ما Carin,1997)( كارين ويضيف. غيرها إلنجاز مهمة ما
هي التفكير في التفكير؛ وتشمل عمليات ومهارات  المعرفةوراء 

  . عقلية تستخدم في حل مشكلة معينة

أن ما وراء  (Carr & Kuritz, 1991) ى كار وكوريتزوير
ترتيب معين للبدء  ضمن ىتعني التفكير في الخطوات األول المعرفة

بد من إجراء  وعند الوصول إلى النهاية ال .في االتجاه الصحيح
ختبار والمقارنة وكذلك عمل تنقيح أو تعديل قبل إجراء اال

  .المحاوالت التالية

 ,Hallahan & Kauffman) هاالهان وكوفمانويذكر
هي وعي التلميذ بما يستخدمه من  أن ما وراء المعرفة (1994

أنماط التفكير، وإدراكه ألساليب التحكم والسيطرة الذاتية على 
  .لتحقيق أهدافه من عملية التعلممحاوالت التعلم التي يقوم بها 

 (Schraw & Denison,1994) سشروا ودينسن ويؤكد
هي وعي الفرد وإدراكه لما يقوم بتعلمه وقدرته  أن ما وراء المعرفة

على وضع خطط محددة للوصول إلى أهدافه، وكذلك اختيار 
االستراتيجية المناسبة وتعديلها أو التخلي عنها واختيار 

دة، باإلضافة إلى تمتعه بدرجة كبيرة من القدرة استراتيجيات جدي
  .مها باستمراريعلى مراجعة ذاته وتقي

 أن ما وراء المعرفة) (Lindstrom,1995 ليندستروم ويقرر
بالعمليات واالستراتيجيات الخاصة بهم  الطلبةتعني وعي أو معرفة 

  .في التفكير وقدراتهم على توجيه وتنظيم هذه العمليات

 إلى أن ما وراء المعرفة) ,Larson (1996 الرسون وأشار
عمليات المعرفة، والوعي، والمراقبة، والتفكير في المعرفة : هي

 أن ما وراء المعرفة) 1998(جابر  كما يرى .ةيوالقدرات المعرف
  .تعني قدرة الفرد على مراقبة وتنظيم عمليات تفكيره

ن إف، وباستقراء االتجاه الثاني في تعريف ما وراء المعرفة
معظم التعريفات المشار إليها سابًقا حددت مجموعة من مهارات ما 

تتمثل في الوعي بما يقوم به الفرد من نشاطات عقلية،  وراء المعرفة
ما يواجه الفرد من مشكالت، وتنظيم عمليات  مع للتعاملوالتخطيط 
باإلضافة ، ، ومراقبة الفهم، وتقويم التقدم نحو الهدفهالتفكير لدي

  .ستراتيجية المعرفيةإلى اال

في حياة الطالب في مهارات ما وراء المعرفة  وتتضح أهمية
يمكن أن  إن ممارسة الطالب لما وراء المعرفةذ عدد من الجوانب، إ

 ،يخفف من حدة صعوبات التعلم التي يعاني منها عدد من الطالب
إلى أن معرفة 1990)(وربما المتفوق منهم أيضًا، فقد أشار نصر 

ووعيه بها وقدرته على إدارتها مهارات ما وراء المعرفة تعلم بالم
يؤدي بشكل أو بآخر إلى التقليل  ،واستخدامها في مواقف القراءة

ويسهم في االرتقاء إلى مستويات متقدمة من  ،من صعوبات التعلم
   .التفكير والمعالجة والتوظيـف

ونوا تساعد المتعلمين أن يكمهارات ما وراء المعرفة كما أن 
حيث يوجد ارتباط دال إحصائيا بين  ؛متفوقين ومتميزين أدائيا

في عملية التعلم واألداء  ما وراء المعرفة طلبة لمهاراتاستخدام ال
سواء  ،في المواقف التعليمية المختلفة الطلبةالتحصيلي لهؤالء 

 & Schraw)ذوي صعوبات التعلم  الطلبةالعاديين أو  الطلبة
Dennison, 1994).   

إلى أن ) Rickey & Stacy, 2000(ريكي وستاكي  ويشير
يزيد التحصيل الدراسي كما مهارات ما وراء المعرفة وعي الطالب ب

 ويذكر.يساعدهم على استخدام المعلومات في المواقف المختلفة
أنه من ) Kornell & Metcalfe, 2006( كورنيل وميتكالف

لدى الجنس البشري هو أنها  الدوافع القوية لدراسة ما وراء المعرفة
أن يعوا ما  للطلبةتقوم بدور فعال في عملية التعلم، فعندما يسمح 

فإن هذا له دور في زيادة الفهم، وتحسين قدرتهم على  ،يدرسونه
  .تنظيم الذات أثناء التعلم

مجموعة من العمليات مهارات ما وراء المعرفة كما تشمل 
ن لها أسلوكهم المعرفي، كما  من فهم المتعلمينالعقلية التي تمكن 

التعليمية المختلفة  مع المواقفعلى األداء البشري للتكيف  ًاتأثير
)Deepika et al., 2017(.  
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في مهارات ما وراء المعرفة  جوانب تأثيرويلخص الباحث أبرز 
في تخفيف حدة صعوبات التعلم التي يعاني منها بعض  لبةحياة الط

، يكونوا متفوقين ومتميزين دراسياأن  على بة، ومساعدتهمالطل
، على تنظيم الذات أثناء التعلم هموتحسين قدرات فهمهمزيادة و
، فضًال عن مساعدتهم اآلخرين أدائهم وأداءوتقويم  همتنظيم أفكارو

 لتحقيقه، وتحسين وننحو الهدف الذي يسع منفسهأتوجيه على 
ووفقًا لما تم  .على التكيف مع  المواقف التعليمية المختلفة قدراتهم

في تحسين  ًامهم ًادور لمهارات ما وراء المعرفة إنف ؛اإلشارة إليه
قدرة الطالب على التكيف بشكل عام وعلى التكيف األكاديمي بشكل 

  . خاص

إلى أن  Alavi & Mansor, 2011)( أالفي ومنصور ويشير
ويرتبط بالمتغيرات البيئية مثل (تكيف البيئي ال تشمللتكيف امجاالت 

ويرتبط  بالعالقات ( التكيف االجتماعي والثقافيو ،)السكن والنقل
التكيف  إلى إضافة. )سألجناابين ت لعالقابين األشخاص وا

ويرتبط بقدرة الطالب على التوافق مع البيئة الدراسية ( األكاديمي
بقدرة الفرد على قبول  ويرتبط( التكيف النفسيو ،)بجميع مكوناتها

  .)ذاته

حيث يعد  ؛ويقوم التكيف األكاديمي بدور مهم في حياة الطالب
من المتطلبات األساسية للنجاح واالستمرار في الدراسة، كما يعد 

 تالؤم ويقصد بالتكيف األكاديمي .النفسية الطالب صحة على ًامؤشر
 االتجاهات لتقبل استعداد من التربوية تتطلبه المؤسسة ما مع الطالب
 بن دانية( الطلبة تطويرها لدى على تعمل التي والمعارف والقيم
                                                    .)1998خ، والشي

 على تكوين المتعلم قدرة إلى األكاديمي كما يشير التكيف
 ةالجامعي البيئة تطوير أو ومالءمة وزمالئه أساتذته مع مرضية عالقات

 حاجاته شباعإ على الطالب قدرة كما يعني .هحاجات يتماشى مع ماب
 وإدارتها، والجامعة وأساتذته زمالئه عالقاته مع خالل من االجتماعية

 يؤثر بشكل االجتماعي الجامعي النشاط ألوان في مساهمته خالل ومن
   2005).العمرية،(االجتماعي  تكامله وفي النفسية صحته في

أن  )(Russel & Petrie, 1992يذكر رسل وبتري و
العوامل المنبئة  :التكيف األكاديمي يتضمن ثالثة جوانب أساسية هي

وتتضمن عوامل أكاديمية، وعوامل اجتماعية  (بالتكيف األكاديمي
 العوامل المساعدة في التكيف األكاديمي، و)بيئية، وعوامل شخصية

، )الجماعي، والبرامج الجماعيةوتتضمن اإلرشاد الفردي، واإلرشاد (
وتتضمن األداء ( العوامل المرتبطة بنتائج التكيف األكاديمي

                                                               ).األكاديمي، والتكيف األكاديمي، والعوامل الشخصية

ونالحظ من خالل ما تم استعراضه من تعريفات أن التكيف 
بين الطالب ومتطلبات  المواءمة تقوم على عملية  األكاديمي

مستمرة  عملية ديناميكية إليها، وأنه المؤسسة التربوية التي ينتمي
ال تتوقف عند مرحلة معينة، وأن من النتائج اإليجابية للتكيف 

، وزمالئه أساتذتهو جيدة بين الطالب عالقاتاألكاديمي تكوين 
 .لطالبللصحة النفسية اتحقيق باإلضافة الى 

 وقد اهتم عدد من الباحثين بدراسة مهارات ما وراء المعرفة
، والتكيف األكاديمي، ومن الدراسات التي أجريت في هذا المجال

 & Rahman, Jumani) رحمان وجمان وكوديري دراسة
Chaudry, 2010)   أثر الوعي بمهارات ما معرفة إلى التي هدفت

أجريت الدراسة على عينة مكونة و في األداء األكاديمي وراء المعرفة
حيث  في مادة  الكيمياء، الصف العاشرطالٍب من طالب  900)(من 

تم قياس مهارات ما وراء المعرفة باستخدام قائمة شراو ودينسون 
كما تم تقدير األداء األكاديمي باستخدام اختبار  1994).(

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود . تشخيصي من إعداد الباحثين
وأداء الطالب في  ارتباط قوي بين الوعي بمهارات ما وراء المعرفة

 كما أشارت النتائج إلى أن مهارات ما وراء المعرفة .مادة الكيمياء
  . تلعب دورا مهما في التحصيل األكاديمي للطالب

 إلىالتعـرف  2011)(وهـدفت دراسـة الجراح وعبيدات 
دى طلبــة جامعــة اليرمــوك فــي مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي لـ

، والتخصــص، والمستوى الدراسيضــوء متغيــرات الجــنس، 
) 1102(مـن  الدراسة عينـة تكونـت. ومسـتوى التحصـيل الدراسـي

طالبة مـوزعين علـى  588)(طالبًا، و )514(منهم  ؛وطالبــة طالبـًا
السـنوات الدراسـية األربـع لبـرامج درجــة البكــالوريوس، يمثلــون 

ــة واإلنســانية ولتحقيــق هدف . فــروع كليــات الدراســة العلمي
الدراسـة، تـم اسـتخدام الصـورة المعربـة مـن مقيـاس التفكيـر مـا وراء 

الدراسـة إلى وتوصلت  .(1994)المعرفـي لشراو ودينسون 
مجموعة من النتائج منها، حصـول أفراد العينـة علـى مسـتوى 

مـن التفكيـر مـا وراء المعرفـي علـى المقيـاس ككـل، وعلى  "مرتفـع"
جميع أبعاده، وأظهـرت النتـائج أيضـًا عـدم وجـود أثـر ذي داللـة 

مستوى ال إلى إحصـائية فـي مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي يعـزى
وللتخصـص، ووجود أثر ذي داللـة إحصـائية فـي بعـد  الدراسي

تنظـيم المعرفـة يعـزى للتخصـص الدراسـي، ولصـالح التخصصـات 
  . اإلنسـانية

 ,Yuksel & Yukselيوكسل ويوكسل وهدفت دراسة 
للقراءة األكاديمية  إلى تحديد الوعي ما وراء المعرفي) (2012

ية، وتم ذلك من خالل عمل مسح شامل لدى طالب الجامعات الترك
لالستراتيجيات القرائية والوعي ما وراء المعرفي، واستراتيجيات حل 

تكونت عينة الدراسة من  .المشكلة، واستراتيجيات الدعم القرائي
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب عادة ما  .طالبًا تركيا (16)

وأنهم على وعي بهذه  ،يةاستراتيجيات القراءة األكاديم ونستخدمي
االستراتيجيات، وقد كانوا على وعي أيضًا باستراتيجيات حل 
المشكالت، وكان استخدامهم أقل لالستراتيجيات الداعمة في 

  .القراءة األكاديمية

دراسة بهدف التعرف على مستوى  (2013)وأجرت رشيد 
ي التفكير ما وراء المعرفي لطلبة جامعة بغداد، ومعرفة الفروق ف

مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الجامعة وفقًا لمتغيرات 
، والمرحلة الدراسية )إنساني، علمي(الجنس، والتخصص الدراسي (
وطالبة في جامعة  ًاطالب) 250( منعينة تكونت ال .)األول، الرابع(
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أظهرت النتائج أن الطلبة لديهم تفكير ما وراء معرفي، إذ ، وبغداد
وكشفت ، "المتوسط"أفراد العينة يقعون ضمن المستوى ن غالبية إ

حصائية في التفكير ما وراء إعدم وجود فروق ذات داللة النتائج 
 -علمي(المعرفي لدى أفراد العينة وفقًا لمتغير التخصص األكاديمي 

 ).إنساني

مسـتوى  التعرف على إلى 2015)(وهدفت دراسة الشريدة 
التفكيـر مـا وراء المعرفـي ومسـتوى الحكمـة لـدى عينـة مـن طلبـة 

طالبًا  (301)تكونـت عينـة الدراسـة مــن  .الجامعــة والعالقـة بينهمـا
) 152(طالبـة، و) 149(مـنهم ؛ وطالبة في مرحلـة البكـالوريوس

م القـرى بمكــة طالبـًا مـن الكليــات العلميـة واإلنســانية فـي جامعــة أ
وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يمتلكون مسـتوى  .المكرمـة

مـن التفكيـر مـا وراء المعرفي على المقياس ككل وعلـى  "متوسـطًا"
كمـا أظهـرت أن أفـراد عينـة الدراسـة يمتلكـون  .األبعـاد الفرعيـة

بعـاد مسـتوى متوسـطًا مـن الحكمـة علـى المقيـاس ككـل وعلـى األ
ــى وجــود عالقـة ارتباطيــة موجبــة بــين  النتائجوأشــارت  .أيضـا إل

كشفت التفكيــر مــا وراء المعرفـي وأبعـاده، والحكمـة وأبعادهـا، كمـا 
التنبـؤ بالدرجـة الكليـة للحكمـة مـن خـالل الدرجـة الكليـة  مكانيةإ

  .للتفكيـر مـا وراء المعرفـي

 .(Sawhney & Bansal, 2015) نسلى ساوهني وبوأجر
 دراسة استهدفت التعرف على العالقة بين الوعي ما وراء المعرفي

واإلنجاز األكاديمي لدى طالب المرحلة الجامعية، وتكونت عينة 
 ،طالب جامعي من مختلف التخصصات 100)(الدراسة من 

و االمعرفة إعداد شر وراءواستخدم الباحثان قائمة الوعي بما 
كشفت النتائج وجود فروق دالة في التحصيل . )1994(ون ودينس

ومرتفعي  الدراسي بين الطالب منخفضي الوعي ما وراء المعرفي
 . لصالح مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي، الوعي ما وراء المعرفي

إلى تحديد مستوى التكيف  2016)(هدفت دراسة الجهني 
وسمات الشخصية األكاديمي ومهارات التفكير ما وراء المعرفي 
. لى دولة نيوزلنداإالسائدة لدى الطالب السعوديين المبتعثين 

طالبًا، واستخدم الباحث ثالثة مقاييس ) 87(تكونت العينة من 
للتكيف األكاديمي، والتفكير ما وراء المعرفي، والعوامل الخمس 

أن ؛ وانتهت الدراسة إلى عدٍد من النتائج منها .الكبرى للشخصية
وراء المعرفة أقل من المتوسط،  ب العينة في مهارات مامستوى طال

كما  "أعلى من المتوسط"ما بالنسبة للتكيف األكاديمي فقد كان أ
ارتباطات موجبة بين جميع أبعاد التكيف األكاديمي  كشفت النتائج

االرتباط ما عدا ) األبعاد والدرجة الكلية(ومهارات ما وراء المعرفة 
المعرفة وبعدي التكيف مع المنهج والعالقات بين بعد معالجة 

  . حصائيًاإ فلم تكن قيمة معامالت االرتباط فيها دالة، الشخصية

 & Nishimura نيشيمورا وساكوراي وهدفت دراسة
Sakurai, 2016)(  لكشف عن  العالقة بين الدافعية الذاتية اإلى
حلة كما بحثت السمات الدافعية لطالب المر .والتكيف األكاديمي

الثانوية  للكشف عن الفروق الفردية بين مرتفعي الدافعية الذاتية 

من ) 442(تكونت عينة الدراسة من  .ومنخفضي الدافعية الذاتية
تم جمع بيانات عن  ةولتحقيق هدف الدارس .المرحلة الثانوية ةطلب

الدافعية األكاديمية، واألداء األكاديمي، والكفاءة األكاديمية، وما 
 عرفة، والقلق األكاديمي، والالمباالة، والعمل تحت ضغطوراء الم

أن أسلوب التنظيم الذاتي وما وراء أظهرت النتائج . أفراد العينة
ذوي  الطلبةكثر ارتباطًا بالتكيف األكاديمي، وأن أكانا  المعرفة

من ذوي التنظيم  أكاديميًا التنظيم الذاتي المرتفع كانوا أكثر تكيفًا
 .الذاتي المنخفض

) (Deepika et al., 2017 ديبيكا وآخرون وهدفت دراسة
التكيف  االجتماعي فيوالنوع  أثر ما وراء المعرفة فحصإلى 

تكونت عينة  .األكاديمي والنتائج األكاديمية لطالب المرحلة الجامعية
طالبًا في المرحلة الجامعية والدراسات العليا  522)(الدراسة من 

د من إعدا قائمة الوعي بما وراء المعرفةاستخدم الباحثون . الذكور
، ومقياس التكيف األكاديمي من إعداد 1994 عام و  ودينيسوناشر

الدراسة عدم وجود  وكشفت نتائج. 2016 عام أندرسون وآخرون
والتكيف األكاديمي،  فروق بين الجنسين في مهارات ما وراء المعرفة

والتكيف  المعرفةوجود ارتباط موجب بين ما وراء  وأظهرت الدراسة
  . األكاديمي والتحصيل الدراسي

الحظ من خالل الدراسات السابقة أن بعضها اهتمت بدراسة ي
على بعض المتغيرات أو الجوانب  أثر مهارات ما وراء المعرفة

 ),.Rahman et al رحمان وآخرون األكاديمية ومنها؛ دراسة
 ,Sawhney & Bansal ساوهني وبنسل ، ودراسة(2010
 ).(Deepika et al., 2017ديبكا وآخرون  ، ودراسة )(2015

 اكما نالحظ وجود تباين بين نتائج الدراسات السابقة فيم
حيث توصل الجراح  يتعلق بمستوى مهارات ما وراء المعرفة

إلى أن طالب المرحلة الجامعية لديهم مسـتوى  2011)(وعبيدات 
توصلت رشيد  مرتفـع مـن التفكيـر مـا وراء المعرفـي، في حين

إلى أن الطلبة يمتلكون مسـتوى 2015)(الشريدة و، (2013)
مـن التفكيـر مـا وراء المعرفي، وهذا االختالف بين نتائج  ًامتوسـط

أن سيما  الحالية، الدراسات السابقة يعد مسوغًا إلجراء الدراسة
العينة المستهدفة هم من طالب المرحلة الجامعية بالمملكة العربية 

ودية وهذا المجتمع له من الخصائص ما يجعله يختلف نسبيًا السع
 .عن باقي المجتمعات سواء العربية أو األجنبية

على الرغم من أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مهارات و
إال أننا نالحظ قلة  ،في تحقيق التكيف األكاديمي ما وراء المعرفة

تغيرين ومنها؛ دراسة الدراسات التي اهتمت بدراسة العالقة بين الم
التي أجريت على الطالب السعوديين المبتعثين، ) 2016(الجهني 
التي أجريت ) (Deepika et al., 2017 ديبكا وآخرون ودراسة

 .على طالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا

فقد تم إجراء  ،مع ما تم تناوله في الدراسات السابقة اتساقًاو
نظرا لما ، على عينة من طالب المرحلة الجامعية الحالية الدراسة
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يمكن أن يقوم به التكيف األكاديمي من دور مؤثر في حياة الطالب 
 . األكاديمية في هذه المرحلة

  مشكلة الدراسة

ظهرت مشكلة الدراسة الحالية من خالل اهتمام الباحث بمجال 
ي ما وراء المعرفة، باإلضافة الى مراجعة التراث السيكولوج

مهارات ما والدراسات السابقة المتعلقة بهذا المجال، حيث اتضح أن 
للطلبة،  لها آثار كبيرة ليس فقط على األداء األكاديمي وراء المعرفة

  . األخرى ةيبل على الجوانب المعرف

اهتموا فقط  أن الباحثين في مجال ما وراء المعرفةكما يالحظ 
كاديمي ولم يهتموا األ باألداء بعالقة مهارات ما وراء المعرفة

ونظرًا لندرة الدراسات التي اهتمت  .بعالقتها بالتكيف األكاديمي
ودورها في التنبؤ بالتكيف  بمعرفة مستوى مهارات ما وراء المعرفة

في  -األكاديمي لدى طلبة المرحلة الجامعية في البيئة السعودية
مين على على الرغم من أهمية ذلك بالنسبة للقائ - حدود علم الباحث
لذا تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة  .العملية التعليمية

  : اآلتية

لدى طالب السنة الدراسية  ما مستوى مهارات ما وراء المعرفة 1-
 األولى بجامعة الملك سعود؟

ما مستوى التكيف األكاديمي لدى طالب السنة الدراسية األولى  2-
 بجامعة الملك سعود؟

 فروق بين متوسطات درجات مهارات ما وراء المعرفةهل توجد  3-
لدى طالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك سعود مسار 
الكليات العلمية وطالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك 

  ؟سعود مسار الكليات اإلنسانية

هل توجد فروق بين متوسطات درجات التكيف األكاديمي لدى 4-
سية األولى بجامعة الملك سعود مسار الكليات طالب السنة الدرا

العلمية، وطالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك سعود 
  ؟مسار الكليات اإلنسانية

وأبعادها  هل توجد عالقة ارتباطية بين مهارات ما وراء المعرفة 5-
الفرعية، والتكيف األكاديمي لدى طالب السنة الدراسية األولى 

  ود؟بجامعة الملك سع

بالتكيف األكاديمي  لمهارات ما وراء المعرفةما القدرة التنبؤية  -6
  لدى طالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك سعود؟

  أهمية الدراسة

ندرة الدراسات تتمثل األهمية النظرية للدراسة الحالية في 
وقدرتها على التنبؤ بالتكيف ، التي تناولت مهارات ما وراء المعرفة

 الحالية تناول الدراسة إلى ضافةإ .األكاديمي في البيئة السعودية
وهو من المتغيرات المؤثرة في حياة  ،لمتغير التكيف األكاديمي

 . الطالب األكاديمية وفي إنجازه الدراسي

تقديم بعض المقاييس التي أما األهمية التطبيقية فتتمثل في 
اس مهارات ما وراء يمكن استخدامها في البيئة السعودية مثل مقي

ما تقدمه  إلى ضافةإهذا  .المعرفة، ومقياس التكيف األكاديمي
الدراسة الحالية من نتائج وتوصيات يمكن أن تسهم في إجراء 

والتكيف  مجال ما وراء المعرفةتثري  الحقةتربوية  بحوث
  . األكاديمي

   الدراسة اتحددم

األولى على طالب السنة الدراسية الحالية الدراسة  تقتصر

تتحدد و .م2017/2018 الدراسيلعام ل بجامعة الملك سعود
مقياس و ،مقياس مهارات ما وراء المعرفة :نتائجها بأداتيها، وهما

ي، واالستجابة على هذين المقياسين من أفراد عينة التكيف األكاديم
  . الدراسة ودالالت صدقهما وثباتهما

  التعريفات اإلجرائية

  وعي  :الحالية ويقصد بها في الدراسة :المعرفةمهارات ما وراء
 ةيستراتيجية المعرفالطالب بعملياته المعرفية، واختياره لال

المناسبة للمهمة، والتخطيط للوصول للهدف، والتقويم الذاتي 
وتقاس بالدرجة التي يحصل  .لتقصي جوانب القوة والضعف

المستخدم  عليها الطالب على مقياس مهارات ما وراء المعرفة
  .في هذه الدراسة

 قدرة الطالب  الحالية ويقصد به في الدراسة :التكيف األكاديمي
مما ينعكس بشكل إيجابي  ،على االندماج في الحياة الدراسية

 .على دافعيته للتعلم وعالقته مع اآلخرين في بيئة الدراسة
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس التكيف 

  .المستخدم في هذه الدراسةاألكاديمي 

 الطريقة 

  منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي القائم على 
وذلك ألن  استكشاف حجم ونوع العالقات المتبادلة بين البيانات

وقدرتها على التنبؤ  الدراسة تناولت مهارات ما وراء المعرفة
  . كاديميبالتكيف األ

   تهامجتمع الدراسة وعين

تكون مجتمع الدراسة من طالب عمادة السنة األولى المشتركة 
م والبالغ عددهم 2018/ 2017بجامعة الملك سعود للعام الدراسي 

تم  طالٍب(200) وتكونت عينة الدراسة من  .طالٍب) 4000( يحوال
من المجتمع  (%5)اختيارهم بالطريقة المتيسرة حيث تمثل العينة 

  .ياألصل
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 الدراسة اتاأد

 مقياس مهارات ما وراء المعرفة 1-

 فقرة،) 24(ويتكون المقياس من ، من إعداد الباحث وهو
  : هيلما وراء المعرفة موزعة على أربعة مهارات 

 ويعني ادراك الفرد لسلوكه المعرفي خالل القيام بمهمة : الوعي
 .)23، 21، 14، 8، 7، 5(بالفقرات قاس يومعينة، 

 وتحديد األهداف واختيار ويعني وضع الخطط : التخطيط
وتقاس  .االستراتيجية واإلجراءات الالزمة إلنجاز مهمة معينة

  .)20، 18، 16، 11، 9، 3(بالفقرات 

 وتعني أن يكون لدى الشخص المتعلم : االستراتيجية المعرفية
قاس يو .طريقة محددة لمراقبة أي نشاط عقلي يقوم بأدائه

 .)22، 17، 13، 12، 6، 1(بالفقرات 

 ويعني تحليل خصائص المهمة، والقدرات : تقويم الذاتيال
، 10، 4، 2(بالفقرات قاس يو .الشخصية التي تؤثر في إنجازها

15 ،19 ،24.( 

 من خالل أسلوب ليكرتوتم تحديد بدائل المقياس وأوزانها، 
أوافق بشدة، : (كما يأتي ،أمام كل فقرة خماسي تدريجبوضع 

مع أوزانها، وحددت األوزان ) أوافق، محايد، أرفض، أرفض بشدة
وهذا يعني أنه كلما ارتفعت الدرجة كان  .للفقرات (1.2.3.4.5)

مستوى مرتفع من مهارات ما وراء ل امتالك الطالبعلى  مؤشرًا
كما تم تقسيم مستوى امتالك الطالب لمهارات ما وراء  .المعرفة

وذلك بحساب ) مرتفع –متوسط  –ضعيف (إلى ثالث فئات  عرفةالم
، ثم تقسيمه على عدد الفئات، وذلك للحصول )5-(4=1المدى 

وعليه يكون تصنيف الفئات إلى  .)4÷1.33=3(على طول الفئة 
، )3.67 –2.34(، ومستوى متوسط )2.33 – 1(مستوى ضعيف 
  .)5 – 3.68(ومستوى مرتفع  

   للمقياس السيكومترية الخصائص

  الصدق

تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه 
على ستة من ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس بجامعة 

إلبداء الرأي حول مناسبة الفقرات لقياس مهارات ما  ؛الملك سعود
وللفئة المستهدفة في هذه الدراسة، ومدى وضوح  وراء المعرفة

وقد . إلعداد المقياس ةيرون أنها مهم المفردات، أو أية مالحظات
، وقد تم إجراء فقرة 27)(تكون المقياس في صورته األولية من 

، حيث اعتبر الباحث أن اتفاق نوالتعديالت التي اتفق عليها المحكم
من المحكمين كاف لقبول الفقرة، وبناء على آراء  %80)(

 24)(المحكمين، تم حذف ثالث فقرات ليصبح المقياس مكونًا من 
، كما تم التحقق من صدق البناء للمقياس من خالل تطبيقه فقرة

تم ذ إ ،طالبًا من مجتمع العينة 60)(على عينة استطالعية مكونة من 
، حيث والمقياس ككل لمقياسحساب االرتباطات الداخلية ألبعاد ا

 ومعظمها دال (0.87)و (0.50)تراوحت معامالت االرتباط بين 
مما يشير إلى صدق المقياس،  (α= 0.01)عند مستوى  حصائيًاإ

 1).(كما يتضح من الجدول رقم 

عرفةة ألبعاد مقياس مهارات ما وراء الماالرتباطات الداخلي :)1(جدول                 

  التخطيط  الوعي  
  التقويم
  الذاتي

االستراتيجية 
  المعرفية

        ×  الوعي

      ×  **0.50  التخطيط

    × **0.69 **0.63  الذاتي التقويم

  × **0.61 **0.64 **0.63  المعرفية االستراتيجية

 **0.87 **0.86 **0.82 **0.82  المجموع

  .(α= 0.01)ذات داللة إحصائية  **      
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  الثبات

 60)(بتطبيقه على عينة مكونة من  تم تقدير ثبات المقياس
، فبلغت قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا بحساب قيمة معاملطالبًا، و

كما تم تقدير ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة  .)0.76(
وهي قيم تشير  .)0.74(النصفية، حيث بلغت قيمة معامل الثبات 

 .إلى مستوى مرتفع من الثبات للمقياس

  مقياس التكيف األكاديمي2- 

موزعة على أربعة  فقرة (19)ويتكون من  ،من إعداد الباحث
  : أبعاد هي

 في االنخراط إلى الطالب تدفع داخليةعملية  وهي: الدافعية -
بالفقرات وتقاس  للوصول الى أهداف محدده، التعلم نشاطات

)4 ،7 ،10 ،13 ،15(.   

مستوى األداء الذي يحققه الطالب في ويعني  :األكاديمي األداء -
   .)17، 14، 12، 6، 3(بالفقرات قاس يو، دراسته

نشأ بين الطالب وبين وتعني ما ي: والزمالء العالقات مع المدرسين -
مدرسيه وزمالئه من عالقات وما يترتب على ذلك من انعكاسات 

، 2(بالفقرات وتقاس على تكيف الطالب في  بيئته األكاديمية، 
5 ،8 ،11 ،19(.   

وتعني كل ما يحيط بالطالب في بيئة التعلم : البيئة األكاديمية -
  .)18، 16، 9، 1(بالفقرات وتقاس ويؤثر في تكيفه، 

وتحديد  ،صياغة الفقرات التي تقيس كل بعد على حدة توتم
 تدريجبوضع  من خالل أسلوب ليكرتبدائل المقياس وأوزانها، 

أوافق بشدة، أوافق، محايد، ( :خماسي أمام كل فقرة كما يأتي
  (1.2.3.4.5)مع أوزانها، وحددت األوزان ) أرفض، أرفض بشدة

على  درجة كان مؤشرًاوهذا يعني أنه كلما ارتفعت ال .للفقرات
كما تم تقسيم . مستوى مرتفع من التكيف األكاديمي امتالك الطالب

 –ضعيف (مستوى امتالك الطالب للتكيف األكاديمي إلى ثالث فئات 
، ثم تقسيمه على )5-(4=1وذلك بحساب المدى ) مرتفع –متوسط 

، وعليه )4÷1.33=3(عدد الفئات، وذلك للحصول على طول الفئة 
، ومستوى )2.33 – 1(صنيف الفئات الى مستوى ضعيف يكون ت

  .)5 – 3.68(، ومستوى مرتفع  )3.67 –2.34(متوسط  

  السيكو مترية للمقياس الخصائص

  الصدق

قام الباحث بالتأكد من الصدق الظاهري للمقياس وذلك 
على ستة من ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس  هبعرض

إلبداء الرأي حول مناسبة الفقرات لقياس  ؛بجامعة الملك سعود
، ومدى الحالية التكيف األكاديمي وللفئة المستهدفة في الدراسة

، وقد تم ةنها مهمأأو أية مالحظات يرون  الفقرات،وضوح معنى 
  .من المحكمين 80%)(إجراء التعديالت التي اتفق عليها 

 كما تم التحقق من صدق البناء للمقياس من خالل تطبيقه
تم ذ إ ،طالبًا من مجتمع العينة 60)(على عينة استطالعية مكونة من 

تراوحت بين  التيحساب االرتباطات الداخلية ألبعاد المقياس، 
مما ، (α= 0.01)ومعظمها دال عند مستوى  (0.68)، و(0.21)

  2).(الجدول رقم  من يشير إلى صدق المقياس، كما يتضح

  االرتباطات الداخلية ألبعاد مقياس التكيف األكاديمي ):2( جدول                   

  الدافعية  
األداء 
  األكاديمي

 العالقات مع المدرسين
  والزمالء

البيئة 
  األكاديمية

        ×  الدافعية

      × 0.37**  األداء األكاديمي

  والزمالء العالقات مع المدرسين
  

*0.46  
  

  
**0.26  

  

×    

  البيئة األكاديمية
  

0.26*  
  

  
0.26**  

  

  
0.21 

×  

  0.56**  0.64** 0.68**  0.66**  المجموع

 .(α= 0.01)ذات داللة احصائية عند مستوى  **         
  . (α= 0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى  *         
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 الثبات

 طالبًا،  60)(بتطبيقه على عينة من  تم تقدير ثبات المقياس
، فبلغت قيمة معامل الثبات ألفا بحساب قيمة معامل كرو نباخو
كما تم تقدير ثبات المقياس أيضًا باستخدام طريقة  .)0.74(

وهي قيم  .)0.70(التجزئة النصفية، حيث بلغت قيمة معامل الثبات 
  .تشير إلى مستوى مرتفع من الثبات للمقياس

 اإلحصائية  المعالجة

من األساليب اإلحصائية من خالل البرنامج تم استخدام عدد 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية، : تمثلت في) SPSS(اإلحصائي 

معامل ارتباط بيرسون، وتحليل االنحدار البسيط، و ) ت( واختبار
  .وتحليل االنحدار المتعدد

 ومناقشتها نتائج الدراسة

مهارات  ما مستوى:األولالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

الدراسية األولى بجامعة  لدى طالب السنة ما وراء المعرفة

  الملك سعود؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على المقياس ككل، وعلى كل 

 ).3(كما يتضح من الجدول رقم  ،بعد من أبعاده

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على مقياس مهارات ما وراء المعرفة:)3(جدول

  المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد

 مرتفع 0.52 4.13 الوعي

 مرتفع 0.63 4.06 االستراتيجية المعرفية

 مرتفع 0.50 4.33 التخطيط

 مرتفع 0.52 4.35 التقويم الذاتي

 مرتفع 0.54 4.22 المقياس ككل

أن مستوى مهارات ما وراء  3)(يالحظ من الجدول رقم 
حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،لدى أفراد العينة مرتفع المعرفة

 (0.54).، وإنحراف معياري)4.22(ككل للمهارات ما وراء المعرفة
وبالنسبة لألبعاد يالحظ أن مهارة التقويم الذاتي جاءت فـي المرتبة 

، )0.52(، وانحراف معياري )4.35(األولى بمتوسـط حسابي بلغ 
، وانحراف معياري )4.33(ثم مهارة التخطيط بمتوسط حسابي 

، وانحراف )4.13(، ثم مهارة الوعي بمتوسط حسابي )0.50(
بمتوسط  ةي، وأخيـرًا مهارة االستراتيجية المعرف)0.52(معياري 
وجاءت جميعها  .)0.63(، وانحراف معياري )4.06(حسابي 

الجراح وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  ).مرتفع(بمستوى 
دراسة رشيد في حين تعارضت مع نتائج  .2011)(وعبيدات 

وتفسر نتائج السؤال األول بأن  .2015) ، والشريدة(2013)
معايير القبول بجامعة الملك سعود من أعلى معايير القبول بالنسبة 

وبالتالي فمعظم الطالب  .للجامعات بالمملكة العربية السعودية
المقبولين في الجامعة هم من ذوي مستوى التحصيل الدراسي 

هذا باإلضافة إلى أن  .قدرة عالية على التفكيرلديهم ، أي المرتفع
 طبيعة المقررات التي تقدم للطالب بالجامعة هي من المقررات التي

 

وتركز على تزويد الطالب بالمهارات المختلفة  ،تحفزهم على البحث
حرص أعضاء هيئة  ،، إلى جانب ذلكالعليا وخاصة مهارات التفكير

ر تقليدية تحفز مهارات التدريس على اتباع طرائق تدريس غي
 حيث يشير .ومنها مهارات ما وراء المعرفة بة،التفكير لدى الطل

تقليديــة التــدريس غيــر الأســاليب أن  إلى 2011)(وعبيدات  الجراح
تجعـل  مثــل اســتخدام الحواســيب، والمختبرات، والرحالت العلمية،

ــة التــي يتلقاه لبةالط ــا، نتيجــة التفاعــل المباشــر أكثـر وعيــًا بالمعرف
مــع المــادة العلمية، كما أن للمناقشات داخل قاعة الدراسة دورًا في 

  . مزيـادة وعـي الطالب بالمعرفة التـي لديـه

ما مستوى التكيف  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

األكاديمي لدى طالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك 

  سعود؟ 
تم حساب المتوسطات الحسابية ، لإلجابة عن هذا السؤال

واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على المقياس ككل، وعلى كل 
  .)4(بعد من أبعاده كما يتضح من الجدول رقم 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على مقياس التكيف األكاديمي:)4( جدول

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد

 متوسط 0.59 3.22 البيئة األكاديمية

 متوسط 0.46 3.56 المدرسين والزمالءالعالقات مع 

 مرتفع 0.45 4.19 الدافعية

 مرتفع 0.53  3.96 األداء األكاديمي

 مرتفع 0.51 3.73 المقياس ككل

  

أن مستوى التكيف األكاديمي  4)(يالحظ من الجدول رقم 
حيث بلغ المتوسط الحسابي للتكيف  ،لدى أفراد العينة مرتفع

وبالنسبة لألبعاد  (0.51).، وانحراف معياري)3.73(األكاديمي ككل
يالحظ أن بعد  الدافعية جاء فـي المرتبة األولى بمتوسـط الحسابي 

، ثم بعد األداء األكاديمي )0.45(، وانحراف معياري )4.19(بلغ 
قات مع المدرسين ، ثم بعد العال)0.53(، وانحراف معياري )3.96(

، )0.46(، وانحراف معياري )3.56(والزمالء بمتوسط حسابي 
، وانحراف )3.22(وأخيـرًا بعد البيئة األكاديمية بمتوسط حسابي 

وجاءت جميع األبعاد بمستوى مرتفع ماعدا بعدي  .)0.59(معياري 
فقد كانا ، والعالقات مع المدرسين والزمالء، البيئة األكاديمية

ويعزى المستوى المرتفع للتكيف األكاديمي لدى  .متوسطبمستوى 
لى البيئة التعليمية المتميزة التي توفرها الجامعة إعينة الدراسة 

 تتمثل في تعدد الوسائل  التعليمية، وتوفير مصادر ؛ والتيلطالبها
 ،وأنشطة تعليمية متنوعة، إضافة إلى توفير إرشاد أكاديمي متميز

، كما أن تواجههمالمشكالت التي ربما  يساعد الطالب على تخطي
التقارب في المستوى األكاديمي للطالب وكذلك المستوى الحضاري 

   .مرتفع من التكيف األكاديمي مستوىيساعد في تحقيق 

  

بمستوى بعدي البيئة األكاديمية والعالقات مع  وفيما يتعلق
اد فرأنها متوسطة لدى ألى إفأشارت النتائج  ،المدرسين والزمالء

زالوا في السنة الدراسية ما  أن الطالب في ضوء ويفسر ذلك .العينة
 ن قدرتهم على تكوين عالقات مع الزمالءإوبالتالي ف ،ولى بالجامعةاأل

ما زالت محدودة وربما تزداد هذه  ،كاديميةوالتكيف مع البيئة األ
  .مدة أطول في الدراسة الجامعية بقائهمالقدرة مع 

هل توجد  :باإلجابة عن السؤال الثالثالنتائج المتعلقة 

لدى  فروق بين متوسطات درجات مهارات ما وراء المعرفة

طالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك سعود مسار الكليات 

العلمية، وطالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك سعود 

  مسار الكليات االنسانية؟

) ت(حث اختبارالبا استخدم، لإلجابة عن هذا السؤال
في جدول  نتائجه وتتضحلمجموعتين مستقلتين غير مترابطتين؛ 

 5).(رقم 

طالب السنة األولى بجامعة الملك سعود مسار الكليات لدى  مهارات ما وراء المعرفة درجات يلبيان الفروق بين متوسط) ت(اختبار :)5( جدول
  اإلنسانيةوالعلمية 

 يللفروق بين متوسط) ت(أن قيمة  5)(يتضح من الجدول 
اإلنسانية  درجات طالب مسار الكليات العلمية وطالب مسار الكليات

عند  وهي غير دالة ،1.45)(هي  في مهارات ما وراء المعرفة
   ؛ مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللةα= 0.05)(مستوى 

ب لدى طال درجات مهارات ما وراء المعرفة يإحصائية بين متوسط
مسار الكليات العلمية وطالب مسار الكليات اإلنسانية بالسنة 

ويعزى ذلك إلى وجود تقارب . الدراسية األولى بجامعة الملك سعود
في المستوى األكاديمي بين طالب الكليات اإلنسانية، وطالب 

  مستوى الداللة  )ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط عدد العينة  التخصص الدراسي

 8.09 85.35 104  مسار الكليات العلمية
1.45  

  غير دالة
 إحصائيًا

 9.79 83.49 96  الكليات اإلنسانيةمسار 
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فهم خضعوا تقريبا لنفس معايير القبول بالجامعة،  ،الكليات العلمية
تمام متساٍو وألنظمة تربوية وتعليمية واحدة وجميعهم يخضعون اله

  .بينهم مما نتج عنه عدم وجود فروق في مهارات ما وراء المعرفة

هل توجد فروق : الرابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

بين متوسطات درجات التكيف األكاديمي لدى طالب السنة 

الدراسية األولى بجامعة الملك سعود مسار الكليات العلمية 

وطالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك سعود مسار 

  ؟الكليات اإلنسانية

) ت(الباحث اختبار استخدم ،لإلجابة عن هذا السؤال
في الجدول رقم  كما يتضح قلتين غير مترابطتينلمجموعتين مست

).(6 

  اإلنسانيةالعلمية وطالب السنة األولى مسار الكليات لدى  التكيف األكاديمي درجات يلبيان الفروق بين متوسط) ت(اختبار :)6(ل جدو

 يمتوسطللفروق بين ) ت(أن قيمة  6)(يتضح من الجدول 
اإلنسانية درجات طالب مسار الكليات العلمية وطالب مسار الكليات 

عند  ًاإحصائي وهي غير دالة ،1.71)(في التكيف األكاديمي هي 
مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة ؛ 0.05)(مستوى 

درجات التكيف األكاديمي لدى طالب مسار  يمتوسطإحصائية بين 
الكليات العلمية وطالب مسار الكليات اإلنسانية بالسنة الدراسية 

ويرجع ذلك إلى أن الطالب في المرحلة  .عوداألولى بجامعة الملك س
الجامعية قد اكتسبوا من الخبرات ما يساعدهم على التكيف مع 

وكذلك  نفسها، لبيئة التعليميةالبيئة األكاديمية، كما أنهم  يتعرضون ل
 مما ينتج عنه عدم وجود فروق في ،طرائق التدريسل بالنسبة

 

العلمية وطالب مسار  التكيف األكاديمي بين طالب مسار الكليات
 .الكليات اإلنسانية

هل توجد عالقة  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس

وأبعادها الفرعية،  ارتباطية بين مهارات ما وراء المعرفة

والتكيف األكاديمي لدى طالب السنة األولى المشتركة بجامعة 

 الملك سعود؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث معامل ارتباط 
 7).(في الجدول رقم  كما يتضحبيرسون 

 والتكيف األكاديمي معامالت االرتباط بين درجات مهارات ما وراء المعرفة): 7( جدول
 الدرجة الكلية التقويم الذاتي التخطيط االستراتيجية المعرفية الوعي  مهارات ما وراء المعرفة

 **0.59 **0.37 **0.36 **0.43 **0.42  كاديميمعامل االرتباط مع التكيف األ

 .(α= 0.00)ذات داللة إحصائية عند مستوى  **

أن قيمة معامل االرتباط بين ) 7( يظهر من الجدول رقم
ي ، ه0.42)(الدرجة الكلية للتكيف األكاديمي ومهارة الوعي هي 

، وأن قيمة معامل االرتباط بين الدرجة 0.00)(دالة عند مستوى 
دالة عند 0.36).(الكلية للتكيف األكاديمي ومهارة التخطيط هي 

الكلية ، وأن قيمة معامل االرتباط بين الدرجة 0.00)(مستوى 
وهي دالة 0)   37.(للتكيف األكاديمي ومهارة التقويم الذاتي هي 

، وأن قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية 0.00)(عند مستوى 
وهي دالة 0)   43.(هي  ةيللتكيف األكاديمي واالستراتيجية المعرف

وأن قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية ، 0.00)(عند مستوى 
   هي ةيألكاديمي والدرجة الكلية للمهارات ما وراء المعرفللتكيف ا

، مما يشير إلى وجود 0.00)(وهي دالة عند مستوى  0.59)(
والتكيف  ةيارتباط موجب دال إحصائيا بين مهارات ما وراء المعرف

. األكاديمي لدى طالب السنة األولى المشتركة بجامعة الملك سعود
 نيشيمورا وساكوراي اسةويتفق ذلك مع ما توصلت إليه در
Nishimura & Sakurai, 2016)( ودراسة الجهني ،)(2016 

وهذا يعني   .)(Deepika et al., 2017 ديبكا وآخرون ودراسة
 .والتكيف األكاديمي وجود ارتباط بين مهارات ما وراء المعرفة

وتتسق هذه النتيجة مع ما تم تناوله في التراث السيكولوجي 
على النشاط  اإليجابي لمهارات ما وراء المعرفةوالخاص بالتأثير 

ويظهر هذا التأثير في الجوانب التحصيلية  بة،المعرفي للطل
) (Deepika et al., 2017ديبكا وآخرون  حيث يشير .والتكيفية

كما  ،على النجاحبة تساعد الطل إلى أن مهارات ما وراء المعرفة
 . األخرى ةيترتبط بالذكاء، وصناعة القرار، والسلوكيات المعرف

المتعلمين على وضع خطط للعمل  مهارات ما وراء المعرفةوتساعد 

  المتوسط عدد العينة  التخصص الدراسي
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

 6.47 75.85 104  مسار الكليات العلمية
1.71  

 غير دالة
 إحصائيًا

 7.70 74.13 96  مسار الكليات اإلنسانية
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وكلها من العوامل  ،وتأملها وتقييم مدى التقدم نحو تحقيق الهدف
بشكل عام والتكيف  لدى الطلبة التي تساعد في تحقيق التكيف

  .األكاديمي بشكل خاص

  

ما القدرة : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس

لدى طالب بالتكيف األكاديمي  مهارات ما وراء المعرفةالتنبؤية ل

   السنة الدراسية األولى بجامعة الملك سعود؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث تحليل االنحدار 
  .يبين ذلك8)(     ، والجدول رقمتحليل االنحدار المتعددالبسيط و

  والتكيف األكاديمي تحليل االنحدار البسيط للمهارات ما وراء المعرفة:)8( جدول

وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا ) 8(يظهر من الجدول رقم 
) الدرجة الكلية(بين مهارات ما وراء المعرفة 0.00)(عند مستوى 

والتكيف األكاديمي لدى طالب السنة الدراسية األولى بجامعة الملك 
كما يتضح أن .مما يشير إلى قوة العالقة بين المتغيرين ،سعود

 في التكيف األكاديمي هو معامل تأثير مهارات ما وراء المعرفة
وهو يدل على وجود عالقة خطية طردية بين مهارات ما  0.328)(

والتكيف األكاديمي، كما بلغت قيمة معامل التحديد  وراء المعرفة
  أكثر من 

  

يمكن أن تفسر  مهارات ما وراء المعرفة وهذا يوضح أن ،0.22)(
من التكيف األكاديمي لدى طالب السنة الدراسية األولى  %22)(

بجامعة الملك سعود، مما يشير إلى إمكانية التنبؤ بالتكيف األكاديمي 
لدى طالب السنة الدراسية األولى  من خالل مهارات ما وراء المعرفة

  .بجامعة الملك سعود

في التنبؤ  مهارة من مهارات ما وراء المعرفة ولمعرفة تأثير كل
كما  ،المتعدد استخدم الباحث تحليل االنحدار ،بالتكيف األكاديمي
  .9)(يتضح من الجدول 

  والتكيف األكاديمي تحليل االنحدار المتعدد للمهارات ما وراء المعرفة:)9( جدول

  النموذج
 المعامالت

المعامالت 
 المعدلة

T 
  الداللة

  اإلحصائية
R  R2 

B 
الخطأ 
  المعياري

Beta 

1 

(Constant) 2.58 0.16  16.51  0.00 

0.47 0.22 

 0.00 3.21 0.27 0.05  0.15 الوعي
االستراتيجية 

 0.00 3.33 0.27 0.05 0.13 المعرفة

2  
 0.01 2.37  0.21  0.06 0.15 التخطيط

 0.02  2.44 0.22  0.05 0.13 التقويم الذاتي

أن معامل تأثير مهارة الوعي  في التكيف )  9(يبين الجدول 
، وأن معامل تأثير مهارة التخطيط في التكيف 0.15)(األكاديمي هو 

تأثير مهارة التقويم الذاتي في ، ومعامل 0.15)(األكاديمي هو 
، ومعامل تأثير مهارة االستراتيجية 0.13)(التكيف األكاديمي هو 

ويدل ذلك على وجود  ،0.13)(المعرفة في التكيف األكاديمي هو 
 عالقة خطية طردية بين كل مهارة من مهارات ما وراء المعرفة

  .والتكيف األكاديمي

إمكانية التنبؤ بالتكيف تضح تمن خالل نتائج السؤال السادس، 
لدى طالب السنة  األكاديمي من خالل مهارات ما وراء المعرفة

   هذه النتيجة مع ما وتنسجم .الدراسية األولى بجامعة الملك سعود
أشار إليه بعض الباحثين من إمكانية التنبؤ ببعض الجوانب 

مهارات ما  وخاصة أناألكاديمية من خالل مهارات ما وراء المعرفة، 
حيث تؤثر على  بة،في حياة الطل ةبأدوار مهم تقوم وراء المعرفة

ومن أهمها الجانب األكاديمي، فهي  ،سلوكهمالعديد من جوانب 
تتضمن مجموعة من العمليات العقلية التي تمكن الطالب من فهم 

كما تؤثر على أدائهم في البيئة التعليمية التي  .سلوكهم المعرفي

  
  المتغير المستقل

  
R  

  

  
R2  
  

  الداللة المعامالت
  B  الثابت  اإلحصائية

 000. 328.  043.  0.22  0.47  مهارات ما وراء المعرفة
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 دونج وجوهانسون وايلينجر وكروجر يذكر كما. ينتمون إليها
)(Dunning, Johnson, Ehrlinger & Kruger, 2003  أن

 ئًاكما أنها تعد منب ،مهمة لحدوث تعلم جيد مهارات ما وراء المعرفة
  .جيدا بالجوانب األكاديمية األخرى

  التوصيات

في ضوء ما توصلت له الدراسة الحالية من نتائج توصي بما 
  : يلي
 في  نماط التفكير وخاصة التفكير ما وراء المعرفيدمج تعليم أ

 .المناهج الدراسية خالل المراحل التعليمية المختلفة
  عقد دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس

في  والمعلمين لتدريبهم على استخدام مهارات ما وراء المعرفة
في مراحل التعليم المختلفة لتنمية ، وللطالب عملية التدريس

 .مهارات ما وراء المعرفة
 إجراء المزيد من الدراسات حول عالقة مهارات ما وراء المعرفة 

بمجموعة من المتغيرات النفسية األخرى مثل مفهوم الذات 
  . األكاديمي، والتكيف االجتماعي
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