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مستوى التفكري ما وراء املعرفي لدى عينة من طلبة جامعة 
  الريموك في ضوء بعض املتغريات

  
  *عبيدات الدينعبدالناصر الجراح  و عالء

  
  

 8/3/2011 تاريخ قبوله     28/9/2009 تاريخ تسلم البحث

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تعــرف مســتوى التفكيــر مــا وراء المعرفــي لــدى     :ملخــص
التخصـــص متغيـــرات الجـــنس، وســـنة الدراســـة، و وك، فـــي ضـــوء طلبـــة جامعـــة اليرمـــ

ــة الدراســة مــن   . ومســتوى التحصــيل الدراســي  ــة،  ) 1102(تكونــت عين ــًا وطالب طالب
طالبة مـوزعين علـى السـنوات الدراسـية األربـع لبـرامج       ) 588(طالبًا، و) 514(منهم 

ــة واإلنســانية       ــات الدراســة العلمي ــروع كلي ــون ف ــالوريوس، يمثل ــق ول. درجــة البك تحقي
هدف الدراسـة، تـم اسـتخدام الصـورة المعربـة مـن مقيـاس التفكيـر مـا وراء المعرفـي           

أظهرت نتائج الدراسـة حصـول   . (Schraw and Dennison, 1994)لشراو ودينسن 
أفراد العينـة علـى مسـتوى مرتفـع مـن التفكيـر مـا وراء المعرفـي علـى المقيـاس ككـل،            

أّمـا فيمـا   . يم المعرفـة، ثـم معرفـة المعرفـة    معالجة المعرفة، وتنظـ : وعلى جميع أبعاده
ــة إحصــائية فــي       يتعلــق بمتغيــرات الدراســة، فقــد كشــفت النتــائج وجــود أثــر ذي دالل

معالجة المعلومات و تنظيم المعرفة يعزى  يمستوى التفكير ما وراء المعرفي، وبعد
كمــا كشــفت وجـود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى   .للجـنس ولصــالح اإلنــاث 

كيـر مــا وراء المعرفــي، وفــي األبعــاد الثالثــة يعــزى لمســتوى التحصــيل الدراســي،  التف
أظهــرت النتــائج أيضــًا عــدم وجــود أثــر ذي داللــة    . ولصــالح ذوي التحصــيل المرتفــع 

إحصــائية فــي مســتوى التفكيــر مــا وراء المعرفــي يعــزى لســنة الدراســة وللتخصــص،    
يعـزى للتخصـص الدراسـي،    ووجود أثر ذي داللـة إحصـائية فـي بعـد تنظـيم المعرفـة       

التفكيــر مــا وراء المعرفــي،   :الكلمــات المفتاحيــة ( .ولصــالح التخصصــات اإلنســانية 
  ).التحصيل الدراسي

  

يتميــز العصــر الحــالي بــالتطور العلمــي الســريع، الــذي   :مقدمــة
يحتم على األفراد امتالك مقومات الحياة العلمية والعمليـة، مـن خـالل    

يسـهم فـي تنميـة طاقـات اإلبـداع، بعيـدًا        التفكير العلمي السليم الـذي 
عن الحفظ والتلقين، وبرمجة العقـول، وقـادر علـى الخـروج مـن ثقافـة       
ــة        ــى معرف ــا إل ــا، وتحويله ــا، ومعالجته ــة بنائه ــى ثقاف ــة إل تلقــي المعلوم
تتمثــل فــي اكتشــاف عالقــات وظــواهر تمكنــه مــن االنتقــال مــن مرحلــة  

أي مرحلـة   (Metacognition)المعرفة إلى مرحلة ما وراء المعرفـة   
التفكير فـي التفكيـر، فأصـبح اسـتثمار العقـول هـو االسـتثمار المنطقـي         
ــة         ــى مواجه ــادر عل ــك بإعــداد المــواطن الق ــات، وذل ــة المجتمع فــي كاف
ــذا تهــتم المؤسســات المعنيــة بتطــوير      ــاة ومتطلباتهــا، ل متغيــرات الحي

علــى  القــدرات العقليــة لألفــراد، وتنميــة التفكيــر إلعــداد مــواطن قــادر   
الـــتعلم مـــدى الحيـــاة، واالســـتفادة مـــن العلـــوم الجديـــدة التـــي يتوقـــع   

 ).2004الفرماوي وحسن، (ظهورها مع هذا النمو المتسارع 

وقد ورد في األدب التربوي المعاصر عدد كبيـر مـن التعريفـات    
 (Flavell,1976)لمفهوم التفكير ما وراء المعرفي، حيث عّرفه فليفل 

تعلم بعملياتـه المعرفيـة ونواتجهـا ومـا يتصـل      وعي أو معرفة الم: بأنه
  .بتلك المعرفة

_________________________  
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Abstract: This study aimed at identifying the level of metacognitive 
thinking amongst Yarmouk University students in the light of the 
variables of: gender, university year, specialization, and academic 
achievement level. The sample of the study consisted of (1102) 
students: (514) males and (588) females, distributed over the four 
years of the B. Sc. And B.A. programs, in the faculties of humanities 
and science. To achieve the aim of the study, an Arabic version of 
Schraw and Denison's (1994) metacognitive thinking scale was used. 
The results of the study revealed that the sample of the study showed a 
high level of metacognitive thinking at the total score level, and at the 
level of each domain separately: cognition processing, regulation of 
cognition and knowledge of cognition. The results also indicated that 
there were statistical significant differences in metacognitive thinking 
level, and in the cognition processing and regulation of cognition 
domains due to the gender in the favor of females, and there were 
statistical significant differences in metacognitive thinking level in all 
domains due to the academic achievement in the favor of the high 
achievers. The results also revealed that there were no statistical 
significant differences in metacognitive thinking level due to the 
university year level, and academic specialization, and there were 
statistical significant differences in regulation of cognition due to the 
academic specialization in the favor of humanities. (Keywords: 
metacognitive thinking, academic achievement). 

  
  

 (Swanson and Torhan,1996)أمــا سوانســون وتورهــان  
وعــي الفــرد وســيطرته علــى  : فيعرفــان التفكيــر مــا وراء المعرفــي بأنــه 

ويعرفـــــه زاكـــــاري  . ملياتـــــه المعرفيـــــة الخاصـــــة بعمليـــــات الـــــتعلم    ع
(Zachary, 2000) المعرفـــة  عـــن معرفـــةال: بأنـــه(Knowledge 

about Knowledge)   فـــإذا كانـــت المعرفـــة اإلنســـانية تشـــير إلـــى ،
ــى       ــير إلـ ــة تشـ ــا وراء المعرفـ ــإن مـ ــوفرة، فـ ــات المتـ ــات والمعلومـ البيانـ

ــًا، وكيــف يفكــر   المعرفــة الداخليــة، وعمليــة معالجــة المعل   ومــات داخلي
  .الفرد، وكيف يتحكم في تفكيره

التفكيـر مـا    (Guss and Wiley, 2007)ويعـرف غـيس وويلـي    
التفكير في التفكير الذاتي للمـرء، وهـو يسـمح لـه     : وراء المعرفي بأنه

بــالتحكم فــي أفكــاره الذاتيــة وإعــادة بنائهــا، كمــا يلعــب دورًا مهمــًا فــي  
ضـوء التعريفـات السـابقة يمكـن تعريـف       وفـي . التعلم وحل المشـكالت 

وعـي الفـرد الـذاتي بعملياتـه المعرفيـة،      : التفكير ما وراء المعرفي بأنه
وبنائه المعرفي، موظفًا هذا الوعي في إدارة هذه العمليات، من خالل 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 146

التخطـــــيط، والمراقبـــــة، : اســـــتخدام مجموعـــــة مـــــن المهـــــارات مثـــــل 
  .راتيجيات المالئمةوالتقويم، واتخاذ القرارات، واختيار االست

وهناك كثير مـن النمـاذج التـي تناولـت مكونـات التفكيـر مـا وراء        
الذي  )Flavell, 1979, 1985(المعرفي، ومن أشهرها نموذج فليفل 

يشير من خالله أن هنـاك مكـونين أساسـين للتفكيـر مـا وراء المعرفـي       
، (Metacognitive Knowledge)المعرفـة مـا وراء المعرفيـة     :همـا 
: المعرفــة بمتغيــرات الشــخص : مــن ثالثــة أنــواع رئيســة هــي   ونوتتكــ

وتشير إلى معرفـة الفـرد واعتقاداتـه عـن نفسـه كمفكـر أو مـتعلم، ومـا         
: والمعرفـــة بمتغيـــرات المهمـــة. يعتقــده عـــن عمليـــات تفكيـــر اآلخـــرين 

وتشــير إلــى المعرفــة والمعلومــات عــن طبيعــة المهمــة المقدمــة للفــرد،   
ائهـا، وتـزوده بالمعلومـات عـن احتمـاالت      وتقوده هذه المعرفة نحـو أد 

وتتمثــل : والمعرفــة بمتغيــرات االســتراتيجية. النجــاح فــي أداء المهمــة
بما يمتلكه الفرد مـن معلومـات عـن االسـتراتيجيات مـا وراء المعرفيـة       
التــي يمكــن عــن طريقهــا أن يــنجح فــي تحقيــق أهــداف معرفيــة مهمــة      

ة التي تتعلق بمتى، وأيـن،  بالنسبة له، باإلضافة إلى المعلومات الظرفي
  .ولماذا تستخدم هذه االستراتيجية

 Metacognitive)خبـرات مـا وراء المعرفـة    : والمكون الثاني 

Experiences)    وهــي عبــارة عــن خبــرات معرفيــة تســاعد الفــرد فــي ،
اختيــار االســتراتيجيات المثلــى عنــد مواجهــة مهمــة مــا، بحيــث تجعلــه   

وبالتــالي الوصـول إلـى الحلــول    يفاضـل بـين عــدد مـن االسـتراتيجيات،    
السليمة، كإعادة النظر في المشكلة من زوايا أخرى، أو إعـادة قـراءة   

، لتــرى مـــا إذا كــان هنـــاك   )الرئيســة (العنــاوين، والكلمــات المفتاحيـــة   
شيء قد يسهم في إزالة الغموض، أو أن تحاول طلب المساعدة مـن  

  .اآلخرين

 يالـذ  (Kluwe, 1982)أما النموذج الثاني فهو نموذج كلـوي  
المكـون  : يشير إلى أن للتفكير ما وراء المعرفي مكونين أساسين هما

ــر اآلخــرين     : األول ــرد وتفكي ــر الف ــة عــن تفكي  Knowledge)المعرف

about ones self, and others thinking) وتــرتبط بالمعرفــة ،
التقريرية المخزنة في الذاكرة طويلة المـدى، وقـد ميـزت بـين نـوعين      

 Cognitive)المعرفة التقريريـة المعرفيـة   : رفة التقريرية همامن المع

Declarative Knowledge) ،وهــــــي المعرفــــــة عــــــن الحقــــــائق ،
ــطلحات  ــاهيم، والمصـ ــة   . والمفـ ــا وراء المعرفيـ ــة مـ ــة التقريريـ  والمعرفـ

(Metacognitive Declarative Knowledge) :   وهي المعرفـة عـن
لفرد المعرفية، والمهمة التـي  الحقائق والمفاهيم التي تتعلق بعمليات ا

  .هو بصدد  التعامل معها

ــة    ــاني فهـــو العمليـــات التنفيذيـ ــا المكـــون الثـ  Executive)أمـ

Processes)  وترتبط بالمعرفة اإلجرائية المخزنة في الذاكرة قصـيرة ،
المعرفـة اإلجرائيـة   : المدى، وهناك نوعان مـن المعرفـة اإلجرائيـة همـا    

ــة  ــة  : Cognitive Procedural Knowledge)(المعرفي مثــل معرف
. الفرد عن عمليات الجمـع والضـرب، ومـا تنطـوي عليـه مـن إجـراءات       

ــة اإلجرائيــــــة مــــــا وراء المعرفيــــــة      Metacognitive)والمعرفــــ

Procedural Knowledge) :     ،ــف ــى، وكيـ ــن، ومتـ ــة أيـ ــي معرفـ وهـ
  .ولماذا تستخدم استراتيجية معينة

 ,Paris)يكسونومن النماذج أيضًا نموذج باريس ولبسون وو 

Lipson and Wixon, 1983)        ويشـير إلـى أن للتفكيـر مـا وراء
ــونين، األول  ــي مكــ ــا    : المعرفــ ــه فيهــ ــه وتحكمــ ــن ذاتــ ــرد عــ ــة الفــ معرفــ

(Knowledge and Control of Self)     ويتكـون مـن ثالثـة مكونـات ،
ــة هــي  ــة  : فرعي ــل : (Positive Attitudes)االتجاهــات اإليجابي وتمث

همــة مــا، التــي تــؤثر بدرجــة كبيــرة علــى كيفيــة  معتقــدات الفــرد حــول م
ويتمثـل بتركيـز   : (Commitment)وااللتـزام  . التصدي لتلـك المهمـة  

ــا   ــارة صــــــوب المهمــــــة المــــــراد إنجازهــــ ــاه . الجهــــــود والمهــــ واالنتبــــ
)Attention :(       ويتمثل بـالوعي والتركيـز علـى النقـاط األساسـية عنـد

  . أداء مهمة معينة

ــة   ــو معرفـ ــاني فهـ ــون الثـ ــا المكـ ــا   أمـ ــبطها وتنظيمهـ ــة وضـ العمليـ
(Knowledge, Control and Regulation of Process) ولــه ،

وهــــذه  Patterns)  (Knowledgeأنمــــاط المعرفــــة: جانبــــان همــــا
ــي  ــاط هـ ــة  : األنمـ ــة التقريريـ : (Declarative Knowledge)المعرفـ

وتشير إلى المعرفة الواقعية، والفعليـة المتاحـة، التـي يجـب أن يعرفهـا      
 Procedural)والمعرفــــــة اإلجرائيــــــة . ن الموضــــــوعالفــــــرد عــــــ

Knowledge) :كيـف ينفـذ   . وتشير إلى معرفة كيف يعمل شيء ما؟
والمعرفـــــــة الشـــــــرطية . الطالـــــــب الخطـــــــوات لحـــــــل مشـــــــكلة مـــــــا؟ 

(Conditional Knowledge) :   وتشير إلى معرفة الظـروف والسـبب
 الذي يؤدي لنجاح استراتيجية مـا دون غيرهـا، وزمـن اسـتخدام هـذه     

: أمـــا الجانـــب الثـــاني. االســـتراتيجية دون غيرهـــا، ومتـــى ال تســـتخدم
، ويضـــم مهـــارات فرعيـــة (Executive Control)الضـــبط التنفيـــذي 

ــي ــيط : هـــــ ــود   : (Planning)التخطـــــ ــار المقصـــــ ــمن االختيـــــ ويتضـــــ
والتنظـــــــــيم . لالســـــــــتراتيجيات التـــــــــي تحقـــــــــق أهـــــــــدافاًُ محـــــــــددة 

(Regulation) :      نحـو األهـداف  ويتم مـن خاللـه التحقـق مـن التقـدم .
ــا،   : (Evaluation)والتقــويم  ــة الراهنــة لمعارفن ويتضــمن قيــاس الحال

وقياس ما إذا كانـت لـدينا المـوارد الالزمـة للمهمـة، وقيـاس األهـداف        
 .الفرعية والعامة

  أهمية التفكير ما وراء المعرفي في التعلم

حظـــي التفكيـــر مـــا وراء المعرفـــي باهتمـــام كبيـــر فـــي الســـنوات   
له من أهمية في تحسين طريقـة تفكيـر المتعلمـين، حيـث      األخيرة، لما

يزيــد مــن وعــي المتعلمــين لمــا يدرســونه، فالطالــب المفكــر تفكيــرًا مــا 
وراء معرفيًا يقوم بأدوار عدة في وقـت واحـد عنـدما يواجـه مشـكلة،      
ــار،     أو فـــي أثنـــاء الموقـــف التعليمـــي، حيـــث يقـــوم بـــدور مولـــد لألفكـ

قدم، ومدعم لفكرة معينة، وموجـه  ومخطط، وناقد، ومراقب لمدى الت
ات متعـددة،  لمسلك معين، ومنظم لخطوات الحـل، ويضـع أمامـه خيـار    

  .، ويختار ما يراه األفضل، وبذلك يكون مفكراًَ منتجًاويقيم كًال منها

أن المتعلمين ذوي التفكيـر   (Graham, 1997)ويشير جراهام 
كتشـفون مـا   ما وراء المعرفي يستخدمون استراتيجيات االكتشـاف، في 

يحتـــاجون أن يتعلمـــوه، وعنـــدها يتوصـــلون إلـــى معرفـــة أكثـــر عمقـــًا،  
ــم أن       ــة تســمح له ــا وراء المعرفي وأحســن أداًء؛ ألن االســتراتيجيات م

كمـــا يـــذكر واالش وميللـــر . يخططـــوا، ويتحكمـــوا، ويقّيمـــوا تعلمهـــم
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(Wallach and Miller, 1988)      أن سـتيرنبرج يؤكـد أن فهـم الفـرد
آلليــات مــا يفعلــه، يــؤدي إلــى تقليــل الوقــت والجهــد    وتفكيــره الــواعي 

  . الالزمين إلنجاز األهداف

أهميـة   (Costa and Kallick, 2001)ويوّضح كوسـتا وكاليـك   
التفكير ما وراء المعرفي وفاعليته فـي العمليـة التربويـة، الـذي يسـعى      

تمكــين المتعلمــين مــن تطــوير خطــة   : إلــى تحقيــق أهــداف ّعــدة منهــا  
م لفتــرٍة مــن الــزمن، ثــم التأمــل فيهــا، وتقييمهــا عنــد   عمــل فــي أذهــانه

كما يسهِّل عملية إصدار األحكـام المؤقتـة، ومقارنـة، وتقيـيم     . إكمالها
ويجعـل المـتعلم أكثـر إدراكـًا     . استعداد المتعلم للقيام بأنشـطة ُأخـرى  

. ألفعاله، ومـن ثـم تأثيرهـا فـي اآلخـرين، وفـي البيئـة التـي يعـيش فيهـا          
مــن مراقبــة الخطــط فــي أثنــاء تنفيــذها مــع الــوعي      ويمّكــن المتعلمــين 

بإمكانيــة إجــراء التصــحيح الــالزم، عنــدما يتبــين أن الخطــة التــي تــم         
ــة منتظــرة،          ــائج إيجابي ــا مــن نت ــًا منه ــا كــان متوقع ــي م إعــدادها ال تلب
ويعمــل علــى تنميــة قــدرة المــتعلم علــى عمليــة التقــويم الــذاتي، التــي    

التـي يقـوم بهـا الفـرد بهـدف تحسـين        تعد من العمليات العقلية الُعليا،
األداء، كمــا يســهم فــي تنميــة أداء المتعلمــين ذوي األداء المــنخفض، 
مــن خــالل إطــالق العنــان لتفكيــرهم الكــامن، إضــافة إلــى تطــوير مهــارة   

  .تكوين الخرائط المفاهيمية قبل البدء في تنفيذ المهمة

 بعـض جوانـب األهميـة   ) 2006(كما أورد الشربيني والطنـاوي  
تنميـة القـدرة لـدى المـتعلم     : التربوية للتفكير مـا وراء المعرفـي، مثـل   

على االنتقاء، والتجديد، واالبتكار، ومواجهة الكم المعرفي المتسـارع  
ــة،        ــار اإلبداعي ــد األفك ــين المــتعلم مــن تولي ــًا، وتمك المــدعَّم تكنولوجي

كيـر  والوعي بأساليب المعالجة الدماغيـة، وتنميـة التفكيـر الناقـد، والتف    
االبتكــاري، نتيجــة لــوعي المــتعلم باســتراتيجيات التعامــل مــع المعرفــة،  
وقدرتـــه علـــى اســـتخدامها فـــي مواقـــف الـــتعلم المختلفـــة، ومســـاعدة   
المتعلمــين فــي الــتحكم فــي تفكيــرهم، وتحســين أســاليبهم فــي القــراءة، 
واستذكار المعلومات، وتحسين القدرة العامة على االستيعاب لـديهم،  

  .ء التعديالت الالزمة في ضوء المواضيع والمفرداتمن خالل إجرا

ــة بــين         ــي تناولــت العالق ــد أجريــت العديــد مــن الدراســات الت لق
التفكيـــر مـــا وراء المعرفـــي والعديـــد مـــن المتغيـــرات األخـــرى، ومنهـــا  
متغيرات جنس الطالب ومستوى الصف أو الفئة العمريـة، والتخصـص   

نس فقـد تباينـت نتـائج    وفيما يتعلق بمتغيـر الجـ  . والتحصيل الدراسي
الدراسات حول ذلك، ففي حين أظهـر بعضـها عـدم وجـود فـروق بـين       

 ;Otero, Campanario and Hopkins, 1992)الجنســـين 

Landine and Stewart, 1998; Taehee, Shinho and Heejun, 
1998; Jegede, Taplin, Fan, Chan and Yum, 1999; 
Harold, O'Neil, Brown and Richard; Sperling, Howard, 
Miller and Murphy, 2002; Kolic-Vehovec, 2006; 

Cubukcu, 2009; Turan and Demirel, 2010)  وقــد أشــار
إلـى   (Topcu and Yilmaz-Tuzun, 2009)تـوزون   -توبكو ويلماز

  .أن الدراسات غير كافية لتدعم هذه النتيجة أو ترفضها

الجنسـين لصـالح   كما أظهرت دراسات أخرى وجـود فـروق بـين    
 Valdes, Hinnes and Neill, 2004; Kocak and)اإلنــاث 

Boyaci, 2010; Bacow, Donna, Jill and Leslie, 2009) ،

ــارتينز    ــان ومـ ــة زيمرمـ ــت دراسـ ــونز -وبينـ  Zimmerman and)بـ

Martinez-pons, 1990)  أن اإلنـــاث أكثـــر تنظيمـــًا للـــذات، وأكثـــر
. عًا لألهـداف، وحفظـًا للسـجالت   مراقبة وتخطيطًا، وبناء للبيئة، ووض

تفـوق   (Yore and Craig, 1992)وبينـت نتـائج دراسـة يـور وكـريج      
ــذكور فــي معــارف مــا وراء المعرفــة     وأظهــرت دراســة  . اإلنــاث علــى ال

ــك ــكي  -كوليـــ ــك وباجسانســـ  Kolić-Vehovec, and)فيهوفيـــ

Bajšanski, 2006)       تفوق اإلناث علـى الـذكور فـي الصـفين الخـامس
 (Harold et al., 1997)ارت دراسـة هارولـد وآخـرون    وأشـ . والثامن

ــارًا       ــر اختب ــة، وأكث ــر اســتخدامًا لالســتراتيجيات المعرفي ــاث أكث أن اإلن
وكذلك أكدت دراسة ثيوديسون ومانتس وبابـاينو  . للذات من الذكور

(Theodosion, Mantis and Papaioannou, 2008)  تفوق اإلناث
  . شكلة، وفي المعرفة التقريريةعلى الذكور في استراتيجيات حل الم

فــــــي حــــــين أشــــــارت نتــــــائج دراســــــة ثيوديســــــون وآخــــــرين       
(Theodosion et al., 2008)   تفـــوق الـــذكور علـــى اإلنـــاث فـــي

ــة،      ــو المهمــ ــه نحــ ــويم، والتوجــ ــات، والتقــ ــيط، وإدارة المعلومــ التخطــ
ــة        ــذات، والمعرفـ ــة والـ ــي المهمـ ــاس فـ ــذات، واالنغمـ ــو الـ ــه نحـ والتوجـ

 ,.Valdes et al)أمـا دراسـة فالـدي وآخـرون     . الشـرطية واإلجرائيـة  

ــوع،       (2004 ــى الموضــ ــاه علــ ــزًا لالنتبــ ــر تركيــ ــذكور أكثــ ــت أن الــ بينــ
  .ويميلون إلى أداء المهام أكثر

وفيمــــا يتعلــــق بمتغيــــر العمــــر، فقــــد أشــــار شــــراو وموشــــمان 
(Schraw and Moshman, 1995)  أن التفكيــر مــا وراء المعرفــي

ويـذكر  . يسـتمر فـي عمـر المراهقـة    يبدأ مـع الفـرد مـن سـن الطفولـة و     
ــل المدرســة يمتلكــون     (Pressley, 2000)برســلي  ــا قب ــال م أن أطف

قدرات ما وراء معرفية في المجـاالت االجتماعيـة، وقـدرات فـي مجـال      
التنظيم ما وراء المعرفي، وحل المشـكالت فـي المجـاالت األكاديميـة،     

أمـا  . عاشـرة وأن هذه القدرات محدودة جـدًا مـا بـين سـني الثامنـة وال     
فــي المجــاالت االجتماعيــة فــإن هــذه القــدرات موجــودة لــدى األطفــال، 
إال أنها تتباين حول العمر الذي يمكـن أن يمتلكوهـا فيـه، مشـيرًا إلـى      
ــن      ــر فـــي سـ ــذه القـــدرات تظهـ ــذه الدراســـات تؤكـــد أن هـ أن بعـــض هـ

 ,Baker and Brown) وبراون  في حين تشير دراسة بيكر. سنتين

أن  (Cross and Paris, 1988)وس وبــاريس ودراســة كــر (1984
قدرات ما وراء المعرفة في مجـال تنظـيم الـذات األكـاديمي تظهـر فـي       

  .سن ثماني إلى عشر سنوات تقريبًا

 (Yore and Craige, 1992)وفي دراسـة أجراهـا يـور وكـريج     
على طلبـة مـن الصـفين الرابـع وحتـى الثـامن بينـت نتائجهـا أن التفكيـر          

وقـــد أكـــدت ذلـــك نتـــائج . ي ال يتطـــور بتقـــدم العمـــرمـــا وراء المعرفـــ
التــي أجريـت علـى أطفـال فـي ســن     ) 1999(دراسـة الـوهر وأبـو عليـا     

ــال ســن   ســنة )11 -7( ــال ســن     ) 9(أن أطف ســنوات أفضــل مــن أطف
سنة في التفكير مـا وراء المعرفـي وبالتـالي    ) 11(سنوات، وسن ) 7(

 Justice and)وفـي دراسـة جسـتس ودوران    . ال تتطور بتقدم العمر

Dorran, 2001)    24(ســنة، و) 23 -18(تــم المقارنــة بــين فئتــي- 
ســنة، وتبــين أن فئــة األكبــر ســنا أكثــر اســتخدامًا الســتراتيجيات  ) 64

ــة   ــا وراء المعرفي ــدنج    . الدراســة م ــا دراســة ســتيوارت وكــوبر ومول أم
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(Stewart, Cooper and Moulding, 2007)  فقد بينت نتائجها أن
اللة إحصائية مع مراقبة ما وراء المعرفـة، فـي حـين ال    العمر يرتبط بد

يرتبط مـع معرفـة مـا وراء المعرفـة، وال يـرتبط مـع الدرجـة الكليـة لمـا          
وراء المعرفة لدى عينة طلبة البكالوريوس، أما عينة الدراسات العليـا  
فقــد ارتــبط العمــر أيضــا مــع مراقبــة مــا وراء المعرفــة، ولــم يــرتبط مــع  

عرفة، في حين يـرتبط العمـر مـع الدرجـة الكليـة لمـا       معرفة ما وراء الم
 ,.Bacow, et al)وفي دراسـة أجراهـا بـاكو وآخـرون     . وراء المعرفة

) 17 -7(علــى مجموعــة مــن األطفــال والمــراهقين فــي ســن   ( 2009
  . باألفكار من األطفال سنة، تبين من خاللها أن المراهقين أكثر وعيًا

ديمي، بينـت دراسـة اوتيـرو    وفيما يتعلق بمتغير التخصص األكا
أن مســـتوى التفكيـــر مـــا وراء  (Otero et al., 1992)وآخـــرون 

ــة        ــه لــدى طلب ــة التخصصــات اإلنســانية أفضــل  من المعرفــي لــدى طلب
ــع الصــفوف التاســع والعاشــر والحــادي       ــة فــي جمي التخصصــات العلمي

  .عشر والثاني عشر

أن  أما متغير التحصيل الدراسي، فقد بينت نتائج عدة دراسات
 ;Schraw, 1997)مرتفعي التحصيل أكثر امتالكا لمـا وراء المعرفـة   

Taehee et al., 1998; Jegede et al., 1999; Martini and 
Shore, 2007; Turan and Demirel, 2010) ودراســة الــوهر ،

 (Coutinho, 2007)كما بينت دراسة كوتينهو ). 1999(وأبو عليا 
ى مرتفعـــًا مـــن التفكيـــر مـــا وراء    أن الطلبـــة الـــذين يمتلكـــون مســـتو   

ــل        ــة رومانفيـ ــارت دراسـ ــا أشـ ــًا، كمـ ــيلهم مرتفعـ ــون تحصـ ــي يكـ المعرفـ
(Romaniville, 1994)   فــــي بلغاريــــا أنــــه كلمــــا ازداد التحصــــيل

ــا وراء     ــًا بقواعـــد التفكيـــر مـ ــانوا أكثـــر وعيـ ــة كـ الدراســـي لـــدى الطلبـ
ثـر  المعرفي، وأقدر على استدعاء مهاراته، حيث كانت هذه المعرفة أك

وأظهـرت بعـض الدراسـات    . تنظيمًا لـديهم مـن الطلبـة األقـل تحصـيالً     
ــاديمي    ــأ بالتحصـــــيل والنجـــــاح األكـــ ــة تتنبـــ ــا وراء المعرفـــ  أن مـــ

(Dunning, Johnson, Ehrlinger and Kruger, 2003; Kocak 
and Boyaci, 2010) .     كمـا بينـت نتـائج دراسـات(Ponnusamy, 

2002; Rezvan, Ahmadh, and Abedi, 2006; 
Saravanakumar and Mohan, 2007)   ــابي ــر ايجـ ــود أثـ وجـ

  .للتدريب على ما وراء المعرفة في التحصيل الدراسي

 Justice)وفي المقابـل أظهـرت نتـائج دراسـة جسـتس ودوران      

and Dorran, 2001)     وجــود عالقـة ارتباطيـة ســالبة بـين اســتخدام
أما . فصلاستراتيجيات متعددة وبين التحصيل في امتحانات نصف ال

فقـد أظهـرت نتائجهـا     (Otero et al., 1992)دراسة اوتيرو وآخـرون  
أن مراقبـــة مـــا وراء االســـتيعاب مـــا وراء المعرفـــي تـــرتبط بالتحصـــيل 

وكـــذلك بينـــت نتـــائج دراســـة  . األكـــاديمي بعالقـــة غيـــر دالـــة إحصـــائيا 
عدم وجود فروق في مـا وراء المعرفـة    (Cubukcu, 2009)كوبوكو 

فقـد   (Stuever, 2006)أما دراسـة سـتوفر   . لدراسيتبعًا للتحصيل ا
كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بـين المجمـوعتين   
التجريبيـــة التــــي درســــت باســــتخدام اســــتراتيجيات التفكيــــر مــــا وراء  
ــة، وفــي المشــاركة       المعرفــي والمجموعــة الضــابطة فــي تحصــيل الطلب

  .  الثامن األساسيالتطوعية في المناقشات الصفية لطلبة الصف 

وفي البيئة األردنية أجريت عدة دراسات، منها دراسة عطـا اللـه   
التـي توصــلت إلــى تفــوق طريقتـي التــدريس المعرفيــة وفــوق   ) 1992(

المعرفية على طريقة التدريس العاديـة فـي تحصـيل المفـاهيم العلميـة،      
والتفكير العلمي لطلبة الصف الخامس األساسي، وعـدم وجـود فـروق    

الطريقتين المعرفية وفوق المعرفية في تحصيل المفـاهيم العلميـة   بين 
فاعليـــــة ) 1995(كمـــــا بينـــــت دراســـــة رضـــــوان . والتفكيـــــر العلمـــــي

اســتراتيجية اإلدراك فــوق المعرفــي فــي تعمــيم المفــاهيم العلميــة لــدى  
كمــا . طلبــة الصــف الســابع األساســي مقارنــة بطريقــة العــرض ألوزبــل    

امتالك طلبة الجامعـة  ) 2000(والوهر كشفت نتائج دراسة أبو عليا  
الهاشـمية وعيـًا متوســطًا بمعـارف مـا وراء المعرفــة، وأن طلبـة الســنة      
الثالثــة كــانوا أفضــل الطلبــة وعيــًا بتلــك المعــارف، وأنــه كلمــا ارتفــع         
المعـــدل التراكمـــي للطالـــب زاد وعيـــه بتلـــك المعـــارف، وعـــدم وجـــود  

) 2001(ة نمروطـي  وأثبتـت نتـائج دراسـ   . فروق تعـزى لمتغيـر الكليـة   
فاعلية استراتيجية التدريس فـوق المعرفيـة فـي تحصـيل طلبـة الصـف       

وقـد  . السابع واتجاهاتهم العلميـة واكتسـابهم لمهـارات عمليـات العلـم     
ــة الشـــــروف   ــائج دراســـ وجـــــود أثـــــر ملمـــــوس  ) 2002(أظهـــــرت نتـــ

الســتخدام اســتراتيجيتي الرقابـــة والتلخــيص فـــي االســتيعاب القرائـــي     
كما أظهرت نتـائج دراسـة أبـو عليـا     . لعاشر األساسيلطالبات الصف ا

ــو) 2003( ــوقين فــــي       قتفــ ــة المتفــ ــى الطلبــ ــوبين علــ ــة الموهــ الطلبــ
المعـــرفتين التقريريـــة والشـــرطية، وعـــدم وجـــود فـــروق فـــي مـــا وراء   

كمـا أظهـرت دراسـة    . المعرفة بمكوناتها الثالثـة تعـزى لمتغيـر الجـنس    
وراء المعرفــة يطــور أن التــدريب علــى مهــارات مــا ) 2004(الشــريدة 

ــدريب ال       ــذا التـ ــين، وأن هـ ــة الحسـ ــة جامعـ ــدى طلبـ ــد لـ ــر الناقـ التفكيـ
يختلــــف تبعــــا لجــــنس الطالــــب، أو مســــتواه الدراســــي، أو تخصصــــه  

أن التدريب على مهارات ) 2005(وبينت دراسة خصاونه . األكاديمي
مــا وراء المعرفــة يســاعد فــي حــل المســائل الرياضــية اللفظيــة لطلبــة    

أن ) 2006(كمـــا أظهـــرت دراســـة عثامنـــة . األساســـي الصـــف الســـابع
التدريب على مهارات ما وراء المعرفة يحسن من القدرة علـى التـذكر   

  .لدى طلبة الصف السادس األساسي

ــا     يالحـــظ مـــن الدراســـات التـــي أجريـــت فـــي البيئـــة األردنيـــة أنهـ
ــى      ــتند إلـ ــية تسـ ــتراتيجيات تدريسـ ــة أو اسـ ــرامج تدريبيـ ــتخدمت بـ اسـ

اتيجيات التفكير مـا وراء المعرفـي للكشـف عـن أثرهـا      مهارات أو استر
ــى         ــدريب عل ــزة الت ــائج بعضــها مي ــرات أخــرى، وقــد أثبتــت نت فــي متغي
مهـــارات مـــا وراء المعرفـــة علـــى غيرهـــا مـــن االســـتراتيجيات والطـــرق  
األخرى، فـي حـين أثبـت الـبعض اآلخـر تفـوق االسـتراتيجيات األخـرى         

  .على استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي

كمـــا يتبـــين أن غالبيـــة الدراســـات األردنيـــة أجريـــت علـــى طلبـــة   
المــدارس مــن المرحلــة األساســية، باســتثناء دراســة أبــو عليــا والــوهر 

التـــي بحثـــت فـــي مـــدى امـــتالك طلبـــة الجامعـــة الهاشـــمية        ) 2000(
لمعـــارف مـــا وراء المعرفـــة المتعلقـــة باالمتحانـــات، ودراســـة الشـــريدة 

ريب طلبـــة جامعـــة الحســـين علـــى الـــذي طـــور برنامجـــًا لتـــد) 2003(
  .مهارات ما وراء المعرفة لتطوير التفكير الناقد
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ــة     ــة امـــــتالك الطلبـــ ــة الدراســـــات األردنيـــ لقـــــد افترضـــــت غالبيـــ
لمستويات منخفضة من التفكير ما وراء المعرفي لدى عيناتهـا، األمـر   
الذي يستدعي تـدريب الطلبـة عليـه أو تدريسـهم مـن خاللـه لالرتقـاء        

يميــة ومعرفيــة أخــرى، إال أن األمــر قــد يكــون مختلفــًا،   بمتغيــرات أكاد
فقد يمتلك الطلبة مستويات عالية مـن التفكيـر مـا وراء المعرفـي، وال     
يكونون بحاجة إلى مثل هذا التـدريب، وإنمـا يحتـاجون إلـى اسـتغالل      
طاقاتهم وتوجيههـا، كمـا أن حجـم وطبيعـة هـذا التـدريب قـد يختلـف         

ند الطلبة، كمـا ال بـد مـن اإلشـارة إلـى      تبعًا لمستوى هذه المهارات ع
، )1999(أن جميع هذه الدراسات باستثناء دراسة الوهر وأبـو عليـا   

تمثـل جهـدًا   ) 2003(، وأبو عليا )2000(ودراسة أبو عليا والوهر 
في إطـار تـدريب طلبـة الماجسـتير والـدكتوراه فـي الجامعـات األردنيـة         

  .على المهارات البحثية

الدراســـات وكونهـــا اســـتخدمت المـــنهج  كـــذلك يالحـــظ أن هـــذه 
التجريبــي علــى طلبــة المــدارس، فقــد كــان هــدفها اختبــار فاعليــة هــذه  
البرامج أو االستراتيجيات التدريسـية بصـرف النظـر عـن متغيـر جـنس       
ــيله      ــتوى تحصـ ــه، أو مسـ ــي، أو تخصصـ ــتواه الدراسـ ــب، أو مسـ الطالـ

أثــر  والتــي بينــت أن ) 2004(األكــاديمي، باســتثناء دراســة الشــريدة   
البرنامج ال يختلف تبعا لهذه المتغيرات، وبالتالي فإن هـذه الدراسـات   
لــم تكشــف عــن مســتوى امــتالك الطلبــة الحقيقــي لهــذه المهــارات قبــل   

وكــذلك دراســة أبــو عليــا والــوهر     . التــدريب علــى البرنــامج أو بعــده   
فهـــي لـــم تـــدرس متغيـــر الجـــنس، وإن تناولهـــا للمتغيـــرات       ) 2000(

يـــًا، فهـــي بحاجـــة إلـــى دراســـات أخـــرى تؤكـــد أو  األخـــرى ال يعـــد كاف
ــة الجــامعيين فــي األردن مــن        ــا لمعرفــة موقــع الطلب تختلــف مــع نتائجه

  .نظرائهم عالميًا

ــة والدراســات الســابقة هــو        ــات بــين الدراســة الحالي إن االختالف
الذي يسّوغ إجراؤها؛ فالمجتمع األردني مجتمع نام يحتاج إلـى مزيـد   

ــان    مــن الدراســات علــى شــرائح مخ    ــة لتؤكــد بعضــها بعضــًا أو لتبي تلف
كـــذلك إن المجتمـــع األردنـــي يعـــد مـــن . مواقـــع االخـــتالف فيمـــا بينهـــا

المجتمعات العربيـة المتقدمـة تعليميـًا وثقافيـًا األمـر الـذي يـدعو إلـى         
مقارنة أفراده بنظرائهم في المجتمعات العالميـة بهـدف تحديـد موقعـه     

صــانعوا القــرار مــن هــذه بــين هــذه المجتمعــات، فيســتفيد التربويــون و
المقاربـــات فـــي رفـــع ســـوية العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة ممـــا يـــنعكس   

لذا فقد جاءت هذه الدراسة بهـدف  . إيجابا على الوطن بكافة جوانبه
تعرف مستوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي لـدى طلبـة جامعـة اليرمـوك،        
 وما إذا كان هذا التفكير يختلـف بـاختالف جـنس الطالـب والتخصـص     
الدراسي والمستوى الدراسي له باعتباره مؤشرًا علـى اخـتالف العمـر    
عنــد الطلبــة، وعليــه نعــرف مــا إذا كــان هــذا التفكيــر يتطــور أو ينمــو    

إضـافة إلـى التحقـق ممـا إذا     . بتقدم بـالعمر كمـا أشـار األدب التربـوي    
ــيلهم      ــتويات تحصـ ــًا لمسـ ــة تبعـ ــين الطلبـ ــر يختلـــف بـ ــذا التفكيـ ــان هـ كـ

في ضوء تباين األدب التربوي والدراسـات السـابقة   األكاديمي، خاصة 
  .حول هذه المتغيرات

  

تبلــورت مشــكلة الدراســة مــن خــالل مراجعــة    : مشــكلة الدراســة 
ــا وراء    الدراســـــات الســـــابقة واألدب التربـــــوي المتعلـــــق بـــــالتفكير مـــ
المعرفي، وأظهرت أن هنـاك أهميـة كبيـرة لـوعي الطـالب بتفكيـرهم مـا        

لمــــتعلم بتفكيــــره، وقدرتــــه علــــى معرفــــة  وراء المعرفــــي، وأن وعــــي ا
مشــاعره، يســهم فــي فهمــه لنفســه، ممــا يتــيح لــه القــدرة علــى إدارة          
الذات المعرفية وتنظيمها، والقـدرة علـى التخطـيط، والوصـول األمثـل      
ــالي       ــه، وبالتـ ــي تواجهـ ــف التـ ــكالت والمواقـ ــول للمشـ ــاد الحلـ ــى إيجـ إلـ

  .الوصول إلى مستوى عال من األداء واإلنجاز

لقلــة الدراســات التــي تناولــت معرفــة مســتوى التفكيــر مــا   ونظــرًا
وراء المعرفي لدى الطلبة على المستوى المحلي، ومـا لـه مـن أهميـة     
على واقـع العمليـة التربويـة، وعلـى ميـادين سـوق العمـل، فقـد جـاءت          
هــذه الدراســة لتلقــي الضــوء علــى مســتوى التفكيــر مــا وراء المعرفــي   

ات الجـنس، والمسـتوى الدراسـي،    لدى طلبة الجامعة في ضـوء متغيـر  
والتخصص الدراسـي، والتحصـيل، ممـا قـد يعـود بالفائـدة علـى سـير         
العمليــة التربويــة بشــكل عــام، واإلنجازيــة لــدى الطلبــة بشــكل خــاص،   
وذلك كما أشارت نتائج الدراسات السابقة، ومن خالل توجيه أعضـاء  

  . هيئة التدريس في الجامعة إلى هذا النوع من التفكير

  : حديدًا سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيينوت

مــا مســتوى التفكيــر مــا وراء المعرفــي لــدى طلبــة جامعــة      .1
  اليرموك؟ 

هل يختلف مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي لـدى طلبـة        .2
جامعة اليرموك على المقياس المسـتخدم لـذلك، وعلـى كـل     
بعد من أبعاده باختالف جنس الطالب، ومستواه الدراسـي،  

، ومسـتوى تحصـيله   )علمي، إنسـاني (تخصصه الدراسي و
   الدراسي؟

ــة  ــة الدراسـ ــد    : أهميـ ــكاله أحـ ــة أشـ ــالتفكير بكافـ ــام بـ ــد االهتمـ يعـ
األهــداف التــي تشــغل التربــويين لمــا لــه مــن أهميــة فــي تنميــة جوانــب  
ــة        ــن قلـ ــة مـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــع أهميـ ــة، وتنبـ ــتعلم المختلفـ ــية المـ شخصـ

ئــة األردنيــة التــي تناولــت قيــاس   الدراســات العربيــة، وتحديــدًا فــي البي 
  .مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى الطلبة

كما تبرز أهمية هـذه الدراسـة مـن خـالل النتـائج التـي يمكـن أن        
تصل إليها، فإذا كان مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي متـدنيًا لـدى       
طلبــة الجامعــة، فهــذا يتطلــب إعــادة النظــر فــي العمليــة التربويــة ومــا      

عليـــه مـــن منـــاهج، ومســـاقات دراســـية، وطـــرق تـــدريس فـــي   تنطـــوي 
الجامعــات، واســتخدام النشــاطات المرافقــة للمنهــاج التــي تســاعد فــي   
تنمية التفكير ما وراء المعرفي، وتوجيه أسـاتذة الجامعـات السـتخدام    
أســاليب تــدريس تســاعدهم فــي تنميــة التفكيــر مــا وراء المعرفــي لــدى 

داء الطلبــة عنــد مواجهــة المهــام    الطلبــة، ممــا يــنعكس إيجابــًا علــى أ    
التعليميـــة أو الحياتيـــة التـــي هـــم بصـــدد مواجهتهـــا، بإيجـــاد الحلـــول   
ــى األهــداف المرجــوة بأقــل وقــت         ــالي إل ــا، والوصــول بالت المالئمــة له

أمــا إذا وجــد أن مســتوى التفكيــر مــا وراء المعرفــي      . وجهــد ممكــن 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 150

ر مــا مرتفــع، فهــذا يتطلــب توظيــف هــذا المســتوى المرتفــع مــن التفكيــ 
وراء المعرفي واستثماره فـي زيـادة التحصـيل الدراسـي لـدى الطلبـة،       
كمــا يمكــن االســتفادة مــن هــذا المســتوى المرتفــع فــي كافــة مجــاالت      

  . الحياة، سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية

ولهـــذه الدراســـة أهميـــة أخـــرى تتمثـــل بتكييـــف مقيـــاس عـــالمي  
 Schraw)دينسـن  لقياس مستوى التفكير ما وراء المعرفـي لشـراو و  

and Dennison, 1994) وفــق أســس علميــة ومنهجيــة، ممــا يتــيح ،
المجال أمام الباحثين الستخدامه في ميادين البحـث المختلفـة، محليـًا    

  . وعربيًا

  التعريفات اإلجرائية

هــو وعــي الفــرد الــذاتي بعملياتــه    :التفكيــر مــا وراء المعرفــي 
ي في إدارة هذه العمليات، المعرفية، وبنائه المعرفي، موظفًا هذا الوع

التخطـيط، والمراقبـة، والتقـويم، واتخـاذ     : من خالل استخدام مهـارات 
ــه باســتجابات      ــر عن القــرارات، واختيــار االســتراتيجيات المالئمــة، وُيعًب
الطلبة على فقرات الصورة المعربة لمقيـاس التفكيـر مـا وراء المعرفـي     

المحسـوبة  ، و(Schraw and Dennison, 1994)لشـراو ودينسـن   
مـــن خـــالل الدرجـــة الكليـــة التـــي حصـــل عليهـــا الطالـــب علـــى مقيـــاس   

  .التفكير ما وراء المعرفي

وُيعبــر عنــه باســتجابات الطلبــة حــول قــدرتهم   :تنظــيم المعرفــة
علــى التخطــيط، وإدارة المعلومــات، والتقيــيم، والمحســوبة مــن خــالل   
ــا الطالـــب علـــى الفقـــرات المتعلقـــة بهـــذا     الـــدرجات التـــي حصـــل عليهـ

  .البعد

وُيعبــر عنــه باسـتجابات الطلبــة حــول معــرفتهم   :معرفـة المعرفــة 
ــدرجات       ــة، والشــرطية، والمحســوبة مــن خــالل ال ــة، واإلجرائي التقريري

  .التي حصل عليها الطالب على الفقرات المتعلقة بهذا البعد

وُيعبـر عنـه باسـتجابات الطلبـة حـول قـدرتهم        :معالجة المعرفـة 
ت، والمهــــارات فــــي إدارة المعلومــــات، علــــى اســــتخدام االســــتراتيجيا

ــا الطالـــب علـــى     والمحســـوبة مـــن خـــالل الـــدرجات التـــي حصـــل عليهـ
  .الفقرات المتعلقة بهذا البعد

هـو معـدل الطالـب التراكمـي فـي       :التحصيل الدراسي للطالب
الجامعة الذي اعتمـد بنـاء علـى التقريـر الـذاتي للطالـب، وتـم حسـاب         

ــة    ــدالت الطلبــ ــابي لمعــ ــط الحســ ــغ   المتوســ ــة وبلــ ــراد العينــ ــع أفــ لجميــ
ــداره  ) 73.85( ــاري مقــ ــانحراف معيــ ــتخدام نصــــف  )6.84(بــ ، وباســ

مرتفـع  : االنحراف المعياري تـم تقسـيم التحصـيل إلـى ثـالث فئـات هـي       

أقـل  (، مـنخفض  )77.27-70.43(، متوسـط  )فمـا فوق 77.28(من 
  ).70.43من 

ويقصــد بتخصــص الطالــب األكــاديمي،   :التخصــص الدراســي
ينتمـــي إليهـــا الطالـــب، وتشـــمل، تخصصـــات علميـــة هـــي   الكليـــة التـــي

ــا  : كليــــات الحجــــاوي للهندســــة والتكنولوجيــــا، والعلــــوم، وتكنولوجيــ
اآلداب، والفنــون : المعلومــات؛ وتخصصــات إنســانية، وتشــمل كليــات   

ــاد،    ــية، والشـــــريعة، واالقتصـــ ــة الرياضـــ ــة، والتربيـــ ــة، والتربيـــ الجميلـــ
  . والقانون، واآلثار

ويقصــد بــه الفتــرة الزمنيــة التــي  :الــبالمســتوى الدراســي للط
قضاها الطالب في الجامعة في أثناء دراسته الجامعية، وتحـدد بأربعـة   

ــي  ــتويات هـ ــى إذا درس الطالـــب أقـــل مـــن   : (مسـ ــنة أولـ ــاعة  34سـ سـ
ســاعة معتمــدة، ســنة    66-34معتمــدة، ســنة ثانيــة إذا درس الطالــب   

ذا درس ســاعة معتمــدة، ســنة رابعــة إ  99-67ثالثــة إذا درس الطالــب 
  ).ساعة معتمدة 132-100الطالب 

   :تتحدد إمكانية تعميم النتائج بكل من: محددات الدراسة

وهــي مــن طلبــة البكــالوريوس فــي جامعــة اليرمــوك مــن    :عينتهــا
، مــن كــال  )األولــى، والثانيــة، والثالثــة، والرابعــة   (الســنوات الدراســية  

، 2008/2009الجنســـين، خـــالل الفصـــل األول مـــن العـــام الدراســـي  
اختيـــرت بالطريقــــة المتيســــرة، إضــــافة إلــــى مــــدى تمثيلهــــا لمجتمــــع  

  . الدراسة

وهي الصورة المعربة لمقياس التفكير ما وراء المعرفـي   :أداتها
ومـا تتمتـع بـه      (Schraw and Dennison, 1994)لشـراو ودينسـن   

 . من دالالت صدق وثبات

  الطريقة واإلجراءات

ــة ــة الدراسـ ــة مـــ  :عينـ ــة الدراسـ ــًا ) 1102(ن تكونـــت عينـ طالبـ
وطالبـــة مـــن مرحلـــة البكـــالوريوس للفصـــل الدراســـي األول مـــن العـــام  

فـــي جامعـــة اليرمـــوك، مـــن طـــالب الســـنوات   2008/2009الجـــامعي 
ــرة،     ــة المتيسـ ــة، اختيـــرت بالطريقـ ــة، والرابعـ ــة، والثالثـ ــى، والثانيـ األولـ

يبــين توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب الســنة،    ) 1(والجــدول رقــم  
ــنس، وا ــة     والجــــ ــات العلميــــ ــمن التخصصــــ ــي ضــــ لتخصــــــص الدراســــ

  .واإلنسانية
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  ضمن التخصصات العلمية واإلنسانية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السنة والجنس والتخصص الدراسي): 1(جدول 
  الجنــس

  %النسبة المجموع %النسبة  ذكر %النسبة  أنثى   السنة  التخصص

  علمية

  %10  46  %10 27  %9 19  أولى 
  %26  126  %22 63  %31 63  نيةثا

  %35  167  %33 92  %37 75  ثالثة
  %29  141  %35 96  %23 45  رابعة

  %44  480  %58 278  %42 202    المجموع

  إنسانية

  %11  70  %11 27  %11 43  أولى 
  %34  211  %34 81  %34 130  ثانية
  %31  191  %31 72  %31 119  ثالثة
  %24  150  %24 56  %24 94  رابعة

  %56  622  %38 236  %62 386    المجموع

                                                            1102   المجموع الكلي

  

  متغيرات الدراسة 

  :اشتملت هذه الدراسة على عدد من المتغيرات هي

  :المتغيرات المستقلة، وتتضمن-1

  ).ذكور، إناث(فئتان هما وله : الجنس  -

ــا  : التخصـــــص الدراســـــي  - ــان همـــ ــه فئتـــ ــة، (ولـــ تخصصـــــات علميـــ
  ).وتخصصات إنسانية

سـنة أولـى،   : (وله أربع مسـتويات هـي  : المستوى الدراسي للطالب  -
  ).وسنة ثانية، وسنة ثالثة، وسنة رابعة

ــة مســتويات هــي  : التحصــيل الدراســي للطالــب    - ــه ثالث ــع، : (ول مرتف
  ).ضومتوسط، ومنخف

ــابع  -2 ــر الت ــر مــا وراء المعرفــي  : المتغي والــذي اشــتمل علــى   : التفكي
  .تنظيم المعرفة، ومعرفة المعرفة، ومعالجة المعرفة: ثالثة أبعاد هي

لتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الصـــورة      :أداة الدراســة 
ــذي وضــعه شــراو         ــي، ال ــر مــا وراء المعرف ــاس التفكي ــة مــن مقي المعرب

، الذي اسُتخدم لقيـاس  (Schraw and Dennison, 1994)ودينسن 
ــا وراء المعرفــــي عنــــد الراشــــدين والمــــراهقين،    مســــتوى التفكيــــر مــ

األول معرفـة المعرفـة   : فقرة، ويشتمل علـى ُبعـدين  ) 52(ويتكون من 
(Knowledge of Cognition)     ،ويشــير إلــى المعرفــة عــن الــذات

ــر فاعل    ــة فــي  واالســتراتيجيات، والمعرفــة عــن أي االســتراتيجيات أكث ي
 Regulation of)موقـٍف مـا، أمــا البعـد الثــاني هـو تنظــيم المعرفـة      

Cognition)        ،ويشــير إلــى المعرفــة عــن طــرق التخطــيط، والمراقبــة
  .وتصحيح األخطاء، وتقويم التعلم

، (Schraw and Dennison, 1994)لقد طور شراو ودينسن 
ة تــم هــذا المقيــاس اســتنادًا إلــى عــدة نظريــات، فمكــون تنظــيم المعرفــ

 ,Jacobs and Paris)وضــعه اســتنادًا لنظريــة جــاكوبس وبــاريس  

ــراون    . (1987 ــة بـ ــتنادا إلـــى نظريـ ــع اسـ ــة وضـ ــة المعرفـ ومكـــون معرفـ
(Brown, 1987)    ونظرية جـاكوبس وبـاريس(Jacobs and Paris, 

1987).  

باسـتخدامه علـى عينـة مـن      (Kumar, 1998)وقـد قـام كيـومر    
وراء المعرفـي لـديهم فـي القـدرة علـى      األفراد لتقيـيم أثـر  التفكيـر مـا     

اتخــاذ القــرار، وقــد قــام بإعــادة التحليــل العــاملي للمقيــاس فنــتج عنــه   
  :ثالثة أبعاد هي

ويوضــح : (Regulation of Cognition)تنظــيم المعرفــة .1
القــدرة علــى التخطــيط، وإدارة المعلومــات، والتقيــيم، والفقــرات التــي     

، 24، 23، 22، 21، 11 ،9، 8، 6، 4، 1: (تقيس هـذا البعـد هـي   
25 ،36 ،38 ،41 ،42 ،43 ،44 ،49 ،50 ،51 ،52 .(  

ويشــير : (Knowledge of Cognition)معرفــة المعرفــة . 2
إلــــى المعرفــــة التقريريــــة، والمعرفــــة اإلجرائيــــة، والمعرفــــة الشــــرطية، 

، 16، 15، 10، 7، 5، 3: (والفقـــرات التـــي تقـــيس هـــذا البعـــد هـــي 
17 ،18 ،20 ،26 ،27 ،29 ،30 ،32 ،33 ،35.( 

ويشــير إلــى : (Cognition Processing)معالجــة المعرفــة . 3
االســــــتراتيجيات، والمهــــــارات المســــــتخدمة فــــــي إدارة المعلومــــــات،  
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، 28، 19، 14، 13، 12، 2: (والفقرات التي تقـيس هـذا البعـد هـي    
31 ،34 ،37 ،39 ،40 ،45 ،46 ،47 ،48.(  

  تطوير المقياس في البيئة األردنية

  :وير المقياس في البيئة األردنية وفق الخطوات التاليةتم تط

ــاس: أوًال ــة المقيــ ــة    :ترجمــ ــم عــــرض المقيــــاس علــــى أربعــ تــ
محكمـــين، اثنـــين مـــن ذوي االختصـــاص فـــي علـــم الـــنفس اإلرشـــادي    
والتربوي، وقدرة في اللغـة االنجليزيـة، واثنـين مـن ذوي االختصـاص      

من دقـة الترجمـة بعـد    في اللغة اإلنجليزية في جامعة اليرموك، للتأكد 
ــة والعربيــــة، وأقــــر    أن تــــم تزويــــدهم بالمقيــــاس بصــــورتيه اإلنجليزيــ
المحكمــــون أن المقيــــاس مناســــب، ويقــــيس مــــا وضــــع لقياســــه، وأن  
ــراء      ــوا إجـ ــليمة، واقترحـ ــة سـ ــبة، والترجمـ ــحة ومناسـ ــات واضـ التعليمـ
ــى        ــا، واشــتملت التعــديالت عل ــا جميع ــم األخــذ به بعــض التعــديالت ت

فـي الفقـرة   ) البـدائل (بــ  ) الظـروف (استبدال كلمـة  بعض الفقرات مثل 
، كمـــا تـــم تصـــويب األخطـــاء اللغويـــة بعـــد أن تـــم عـــرض  )38(رقـــم 

وتـم تغييـر سـلم االســتجابة    . المقيـاس علـى مخـتص فـي اللغـة العربيـة      
ــبح  ــاً   (ليصـ ــادرًا، إطالقـ ــًا، نـ ــاًً، أحيانـ ــًا، غالبـ ــن  )دائمـ ــدًال مـ ــًا (، بـ دائمـ

ــد، أحيا   ــحيح، محايـ ــًا صـ ــحيح، أحيانـ ــأ  صـ ــًا خطـ ــأ، دائمـ ــًا خطـ ــي ) نـ فـ
  .المقياس األصلي

 Schraw and)قـام شـراو ودينسـن     :صـدق المقيـاس  : ثانيًا

Dennison, 1994)    بــالتحقق مــن صــدق المقيــاس بــإجراء التحليــل
العاملي، وقد كشفت النتائج وجود عـاملين للتفكيـر مـا وراء المعرفـي     

د فســـر األول معرفـــة المعرفـــة، والثـــاني تنظـــيم المعرفـــة، وقـــ     : همـــا
  .من التباين%) 65(العامالن 

بإعــــادة التحليــــل العــــاملي   ) (Kumar, 1998وقــــام كيــــومر 
ــي    ــة عوامـــل هـ ــه ثالثـ ــتج عنـ ــاس، فنـ ــة  : للمقيـ ــة، ومعرفـ ــيم المعرفـ تنظـ

فقـرة كــان  ) 15(المعرفـة، ومعالجــة المعرفـة، وفــي العامـل األول ظهــر    
فمــا فــوق، وفــي العامــل الثــاني ظهــر   ) 0.40(معامــل تشــبعها بالبعــد  

فمــا فــوق، وفــي العامــل   ) 0.40(فقــرة معامــل تشــبعها بالبعــد   ) 11(
فمــا فــوق،  ) 0.40(فقــرة معامــل تشــبعها بالبعــد   ) 11(الثالــث ظهــر  

  .  من التباين%)  28.1(وقد فسرت العوامل الثالثة 

وفــي الدراســة الحاليــة تــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس بعرضــه    
وعلــم الــنفس  علــى ثمانيــة محكمــين مــن ذوي االختصــاص فــي التربيــة

في جامعة اليرموك، حيث ُطلب منهم االطالع على مقيـاس التفكيـر مـا    
وراء المعرفي، وإبـداء المالحظـات حـول المقيـاس، مـن حيـث مناسـبة        

ــاد، ) طلبـــة البكـــالوريوس(الفقـــرات للفئـــة المســـتهدفة   ــا لألبعـ وانتمائهـ
ــذ        ــم األخــ ــبة، وتــ ــرى مناســ ــات أخــ ــة مالحظــ ــى، وأيــ ــوح المعنــ ووضــ

مـن المحكمـين، وأيـة مقترحـات     ) سـتة (تي أجمع عليهـا  بالمالحظات ال
ــت         ــث تمثلـ ــد، حيـ ــم واحـ ــن محكـ ــاءت مـ ــو جـ ــى لـ ــرى حتـ ــة أخـ منطقيـ

عنــدما (التعــديالت بإعــادة صــياغة بعــض الفقــرات، منهــا تعــديل فقــرة   
كمـا  ). عندما ال أستطيع فهم الموضوع بشكل جيد(بـ ) أفشل بالفهم

بفقراتـه الجديـدة   تم تصويب بعض األخطاء اللغويـة ليصـاغ المقيـاس    
  . بعد األخذ بمالحظات المحكمين

وللتحقـــق مـــن صـــدق البنـــاء للمقيـــاس، تـــم تطبيقـــه علـــى عينـــة 
طالبـًا وطالبـة، وتـم    ) 49(استطالعية من مجتمع الدراسـة مكونـة مـن    

اسـتخراج معامــل االرتبــاط بيرســون لكــل فقـرة مــع البعــد الــذي تنتمــي   
، 7(األول، والفقـرات  مـن البعـد   ) 25و  1(إليه، فتم حذف الفقـرتين  

من ) 48، 45، 37، 28(من البعد الثاني، والفقرات ) 17، 16، 15
البعد الثالث، حيث كان معامل ارتباط كـل منهـا بالمجـال الـذي تنتمـي      

ــه أقــل مــن    ــين المقيــاس بصــورته   ) 1(والملحــق رقــم  ). 0.30(إلي يب
  .النهائية

ــاس      ــاد المقيـ ــين أبعـ ــون بـ ــاط بيرسـ ــتخراج معامـــل ارتبـ ــم اسـ وتـ
يبــين معامــل   ) 2(الثالثــة، وبينهــا وبــين األداة ككــل، والجــدول رقــم      

ــا وراء     ارتبـــاط بيرســـون لألبعـــاد مـــع بعضـــها ومـــع مقيـــاس التفكيـــر مـ
  .المعرفي ككل

ــاط بيرســون لألبعــاد مــع بعضــها ومــع      ): 2(جــدول  معامــل ارتب
  مقياس التفكير ما وراء المعرفي ككل

 المقياس ككل  الثالث  الثاني  األول  األبعاد 
  *0.95  *0.79  *0.66  - تنظيم المعرفة
  *0.83  *0.55  -  -  معرفة المعرفة
  *0.86  -  -  - معالجة المعرفة

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة  *

 Schraw and)قـام شـراو ودينسـن     :ثبـات المقيـاس   -ثالثـاً 

Dennison, 1994)      بحســاب معامــل االتســاق الــداخلي باســتخدام
كمــا قــام  . لكــل بعــد) 0.91(قــد بلغــت قيمتــه معادلــة كرونبــاخ الفــا، و

باسـتخراج معامـل ثبـات االتسـاق الـداخلي       (Kumar, 1998)كيـومر  
باستخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا للمقيـاس ككـل ولألبعـاد الثالثـة، وقـد         

يبــين جميــع ) 3(والجــدول رقــم ) 0.80 -0.68(تراوحــت القــيم بــين 
  .الت ثبات عاليةهذه القيم، والتي تشير إلى تمتع المقياس بدال

دلــة كرونبــاخ معامــل االتســاق الــداخلي حســب معا ): 3(جــدول 
  ما وراء المعرفي وأبعاده، وثبات اإلعادة ألفا لمقياس التفكير

شراو ودينسين  
(Schraw and 

Dennison, 
1994)  

  كيومر
Kumar  

1998  

  الدراسة الحالية

ــاخ كرونبـــــ
  الفا

ــات ثبـــــــــــــ
  اإلعادة

 0,66 0,89 0,80 0,91 تنظيم المعرفة

 0,73 0,80 0,68 0,91معرفة المعرفة 

 0,62 0,78 0,73  معالجة المعرفة

 0,73 0,93 0,89 0,95  األداة ككل

وفي الدراسة الحالية، تم التحقق من ثبات المقيـاس بطـريقتين،   
ــة اســتطالعية بلغــت       ــى مــن خــالل تطبيقــه علــى عين ــًا ) 72(األول طالب

ق الــداخلي كرونبــاخ ألفــا لألبعــاد  وطالبــة، وتــم حســاب معامــل االتســا 
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واألداة ككل، والثانيـة ثبـات االسـتقرار بتطبيقـه علـى عينـة تكونـت مـن         
طالبــًا وطالبــة، وتــم إعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين مــن التطبيــق  ) 49(

، كمــا هــو موضــح  )0.73 -0.62(األول، وتراوحــت هــذه القــيم بــين  
  ). 3(في الجدول رقم 

لمقياس بصورته النهائية من تكون ا :طريقة تصحيح المقياس
) 5(فقرة، وسلم اإلجابة من خمسة مستويات، دائمًا وأعطيت ) 42(

درجــة، ) 2(درجــات، نــادرًا ) 3(درجــات، أحيانــًا ) 4(درجــات، غالبــًا 
درجة، وتتراوح الدرجات على بعـد تنظـيم المعرفـة بـين     ) 1(وإطالقًا 

درجــة، ) 60 - 12(درجــة، وبعــد معرفــة المعرفــة بــين     ) 95 - 19(
درجــــة، وتراوحــــت ) 55 - 11(وعلــــى بعــــد معالجــــة المعرفــــة بــــين  

درجـة، وللحكـم علـى    ) 210 - 42(الدرجات على المقياس ككل بـين  
مستويات امـتالك مـا وراء المعرفـة، تـم تحويـل هـذه الـدرجات بحيـث         

درجـــات، وتـــم تقســـيم مســـتوى امـــتالك الطلبـــة  ) 5-1(تنحصـــر بـــين 
  : إلى فئات حسب المعايير اآلتية لمهارات التفكير ما وراء المعرفي

  ــن ــا وراء    )  2,33 – 1(مـــ ــر مـــ ــن التفكيـــ ــدن مـــ ــتوى متـــ مســـ
  . المعرفي

  مســتوى متوســط مــن التفكيــر مــا وراء     ) 3,67  – 2,34(مــن
  . المعرفي

  مستوى مرتفع من التفكير ما وراء المعرفي) 5 –3,68(من.  

ــائج الدراســة   ــائج الدراســة مــن خــالل     : نت ــا يلــي عــرض لنت فيم
  .بة عن أسئلتهااإلجا

ما مسـتوى  : "النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أوًال
لإلجابــة عــن " لــدى طلبــة جامعــة اليرمــوك؟التفكيــر مــا وراء المعرفــي 

هــذا الســؤال حســبت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة       
لدرجات الطلبـة علـى المقيـاس ككـل، وعلـى كـل بعـد مـن أبعـاده، كمـا           

  ). 4(في الجدول رقم 

المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة  ): 4(جــــدول 
  ى كل بعد من أبعاده لدرجات الطلبة على المقياس ككل، وعل

عــــــدد أفــــــراد  البعــد
  العينة

المتوسط  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.53 3.85  1102  تنظيم المعرفة
 0.52 3.79  1102  معرفة المعرفة
 0.50 3.89  1102  معالجة المعرفة
 0.47 3.84  1102  المقياس ككل

امـــتالك أفــراد العينـــة لمســـتوى  ) 4(يالحــظ مـــن الجــدول رقـــم   
ــع ــابي       مرتفـ ــط الحسـ ــغ المتوسـ ــي، إذ بلـ ــا وراء المعرفـ ــر مـ ــن التفكيـ مـ

، )0.47(، وانحــراف معيــاري )3.84(للتفكيـر مــا وراء المعرفــي ككــل  
وفي األبعاد، يالحظ أن بعد معالجـة المعرفـة جـاء فـي المرتبـة األولـى       

ــغ    ــابي بلـ ــط الحسـ ــاري  )3.89(بمتوسـ ــراف معيـ ــم )0.50(، وانحـ ، ثـ
ــابي   ــة بمتوســـــط حســـ ــاري )3.85(تنظـــــيم المعرفـــ ، وانحـــــراف معيـــ

ــابي    )0.53( ــط حســــ ــة بمتوســــ ــة المعرفــــ ــرًا معرفــــ ، )3.79(، وأخيــــ
  ). مرتفع(، وجاء جميعها بمستوى )0.52(وانحراف معياري 

أجيـب عـن   : النتائج المتعلقـة باإلجابـة عـن السـؤال الثـاني     : ثانيا
  : هذا السؤال في جزأين هما

التفكيــر هــل يختلــف مســتوى " لإلجابــة عــن الجــزء األول : أوًال
ــي،      ــتواه الدراســ ــب، ومســ ــنس الطالــ ــاختالف جــ ــي بــ ــا وراء المعرفــ مــ

ــي   ــاني (والتخصــــــص الدراســــ ــي، إنســــ ــيله  )علمــــ ــتوى تحصــــ ، ومســــ
ــة      ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ ــبت المتوسـ ــي؟، حسـ الدراسـ
لدرجات الطلبة علـى مقيـاس التفكيـر مـا وراء المعرفـي وفـق متغيـرات        

  . يوضح ذلك) 5(الدراسة، والجدول رقم 

المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة    ): 5(جــــدول
لدرجات الطلبة علـى مقيـاس التفكيـر مـا وراء المعرفـي وفـق متغيـرات        
ــتوى     ــي، ومســ ــتوى الدراســ ــي، والمســ ــنس، والتخصــــص الدراســ الجــ

  التحصيل
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  

  0.476  3.79  ذكر 
  0.466  3.88                    أنثى

ــي التخصــــــــــــص الدراســــــــــ
  علمي 

  
3.80  

  
0.494  

  
                        

  إنساني 
  

3.87  
  

0.453  
المســـــــــــــتوى الدراســـــــــــــي

  سنة أولى
  

3.86  
  

0.454  
  0.475  3.85  سنة ثانية 

                        
  سنة ثالثة 

  
3.86  

  
0.489  

                        
  سنة رابعة 

  
3.80  

  
0.455  

مستوى التحصيل        
  مرتفع 

  
3.93  

  
0.473  

  0.482  3.82  متوسط 
                        

  منخفض 
  

3.79  
  

0.449  
  0.472  3.84  الكلي  

ــم     ــن الجـــدول رقـ ــين مـ ــة بـــين    ) 5(يتبـ ــاك فروقـــًا ظاهريـ أن هنـ
ات الطلبة على مقياس التفكيـر مـا وراء المعرفـي وفـق     متوسطات درج

متغيــرات الدراســة، وللتعــرف إلــى داللــة هــذه الفــروق، حســب تحليــل      
يبــين ) 6(، والجــدول رقــم 4 - Way) ANOVA(التبــاين الربــاعي 

  .ذلك
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ــائج تحليــــل التبــــاين الربــــاعي للفــــروق بــــين   ): 6(الجــــدول  نتــ
ــر مــا و     ــاس التفكي راء المعرفــي وفــق  المتوســطات الحســابية علــى مقي

  متغيرات الدراسة
ــدر مصــــــــــــــ

  التباين
ــوع مجمــــــــــــــــــــ

  المربعات
درجــــات
 الحرية

ــط متوســــــ
 المربعات

ــةقيمة ف الداللــــــــــــ
 اإلحصائية

 5.3890.020 1.177  1  1.177  الجنس 
التخصـــــــص

  الدراسي 
0.671  1  0.671 3.0700.080 

المســــــــتوى
  الدراسي 

0.555  3  0.185 0.8470.468 

مســــــــــــتوى
 التحصيل 

3.131  2  1.566 7.1680.000 

     0.218 1094  238.928  الخطأ 
       16513.9121102  الكلي 

ــة إحصــائية   ) 6(يالحــظ مــن الجــدول رقــم    وجــود أثــر ذي دالل
ــة    ــد مســتوى الدالل ــب، وجــاءت    )α=0.05(عن ، يعــزى لجــنس الطال

الفــــروق لصــــالح فئــــة اإلنــــاث، حيــــث بلــــغ المتوســــط الحســــابي لهــــن   
كمــا أظهــرت النتــائج وجــود  ). 3.79(، فــي حــين بلــغ للــذكور )3.88(

تعـزى ألثـر   ) α=0.05(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  
مستوى التحصيل، وللكشف عن موقع هـذه الفـروق بـين المجموعـات     
الثالث، استخدم اختبار شافيه للمقارنـات البعديـة، كمـا هـو مبـين فـي       

  ).7(الجدول رقم 

  

  

  

  

رنــات البعديــة بــين مســتويات  نتــائج اختبــار شــافيه للمقا ): 7(جــدول 
  التحصيل الثالثة على مقياس التفكير ما وراء المعرفي

ــط  مصدر التباين المتوســــــــــــــــــ
  الحسابي

  منخفض   متوسط   مرتفع 

 0.14*      0.11*     3.93 مرتفع
0.03      3.82 متوسط

        3.79 منخفض
 ) α=0.05( دالة عند مستوى الداللة * 

هنــاك فرقــًا داًال إحصــائيًا فــي  أن) 7(يالحــظ مــن الجــدول رقــم 
) α=0.05( مستوى التفكير ما وراء المعرفي عند مستوى الداللـة  

بــــــين الطلبــــــة ذوي التحصــــــيل المرتفــــــع والطلبــــــة ذوي التحصــــــيل  
ــغ المتوســط       ــع، إذ بل ــك لصــالح ذوي التحصــيل المرتف المتوســط، وذل

ــدرجاتهم   ــابي لــ ــطات    )3.93(الحســ ــة المتوســ ــد مقارنــ ــذلك عنــ ، وكــ
للطلبــة ذوي التحصــيل المرتفــع مــع المتوســطات الحســابية    الحســابية 

ــد     ــائيًا عنـ ــرق داًال إحصـ ــان الفـ ــنخفض، كـ ــيل المـ ــة ذوي التحصـ للطلبـ
. لصالح الطلبـة ذوي التحصـيل المرتفـع   ) α=0.05(مستوى الداللة 

في حين لم تظهر فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى التفكيـر مـا        
المتوســـط والطلبـــة ذوي  وراء المعرفـــي بـــين الطلبـــة ذوي التحصـــيل 

  .التحصيل المنخفض

لإلجابـــة عـــن الجـــزء الثـــاني، ومعرفـــة مـــدى اخـــتالف       : ثانيـــًا 
مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرمـوك علـى كـل    
بعد من أبعاد المقياس، وفيما إذا كانت هذه األبعاد تختلف باختالف 

ــب، وتخصصــه الدراســي، ومســتواه الدراســ     ي، ومســتوى جــنس الطال
التحصيل الدراسي لديه، حسـبت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات     
المعياريــة علــى كــل بعــد مــن أبعــاد الدراســة وفــق متغيــرات الدراســة،    

  .يبين ذلك) 8(والجدول رقم 

  قياس وفق متغيرات الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على كل بعد من أبعاد الم): 8(جدول 
  معالجة المعرفة  معرفة المعرفة  تنظيم المعرفة    
المتوســـــــــــــــط    

  الحسابي
  االنحراف

  المعياري 
المتوســــــــــــــط

  الحسابي
  االنحراف

  المعياري 
  المتوسط

  الحسابي 
  االنحراف 
  المعياري

  0.51 3.85 0.53 3.79 0.54 3.77  ذكر  الجنس
  0.50 3.93 0.52 3.80 0.52 3.91  أنثى

  التخصص
الدراسي  

  0.51 3.88 0.54 3.76 0.56 3.79  علمية
  0.50 3.90 0.51 3.81 0.51 3.89  إنسانية

 المستوى 
  الدراسي

  0.49 3.87 0.53 3.78 0.50 3.89  أولى
  0.51 3.91 0.51 3.78 0.54 3.85  ثانية
  0.50 3.90 0.54 3.82 0.56 3.87  ثالثة
  0.51 3.85 0.51 3.76 0.51 3.80  رابعة

  مستوى 
  التحصيل

  0.51 3.99 0.52 3.87 0.52 3.93  مرتفع
  0.51 3.87 0.53 3.77 0.57 3.83  متوسط
  0.49 3.83 0.50 3.75 0.53 3.79 منخفض
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أن هناك فروقًا ظاهرية بين ) 8(يالحظ من الجدول رقم 
متوسطات درجات الطلبة على كل بعد من أبعاد مقياس التفكير ما 

ء المعرفي، وفق متغيرات الجنس، والتخصص الدراسي، ورا

ومستوى التحصيل الدراسي، وللتعرف إلى داللة هذه الفروق حسب 
يوضح ) 9(، والجدول رقم )(MANOVAتحليل التباين المتعدد 

  . ذلك

س التفكير ما وراء المعرفي وفق متغيـرات  نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتوسطات الحسابية على كل بعد من أبعاد مقيا): 9(جدول 
  الدراسة 

ــات  مجموع المربعات  المتغيرات التابعة  مصدر التباين درجـــــــــــــــــ
مســــــــــــــــــــتوى  قيمة فمتوسط  المربعات  الحرية

  الداللة
  الجنس 

  قيمة هوتلنج
    0.025) =ت( 

  0.000= والداللة 

  0.000  12.899  3.544 1 3.544 تنظيم المعرفة
  0.775  0.082  0.022 1 0.022 معرفة المعرفة
  0.036  4.431  1.109 1 1.109 معالجة المعرفة

  التخصص الدراسي 
  قيمة هوتلنج 

    0.013) = ت(
  0.003= والداللة  

  0.015  5.927  1.629 1 1.629 تنظيم المعرفة
  0.125  2.343  0.635 1 0.635 معرفة المعرفة
  0.916  0.011  0.003 1 0.003 معالجة المعرفة

  المستوى الدراسي
  0.987= قيمة ويلكس المدا  

  0.325= والداللة 

  0.388  1.009  0.277 3 0.832 تنظيم المعرفة
  0.409  0.963  0.261 3 0.783 معرفة المعرفة
  0.553  0.699  0.175 3 0.525 معالجة المعرفة

  مستوى التحصيل
  0.985= قيمة ويلكس المدا  

  1.012= والداللة 

  0.006  5.145  1.414 2 2.828 عرفةتنظيم الم
  0.006  5.179  1.404 2 2.808 معرفة المعرفة
  0.000  8.186  2.049 2 4.098 معالجة المعرفة

  الخطأ
      275  1094 300.609 تنظيم المعرفة
      271  1094 296.531 معرفة المعرفة
      250  1094 273.870 معالجة المعرفة

  الكلي
        1101 311.761 تنظيم المعرفة
        1101 300.663 معرفة المعرفة
        1101 280.316 معالجة المعرفة

" تنظـيم المعرفـة  "فيما يتعلق بالبعـد األول مـن أبعـاد المقيـاس     
ــم     ــر ذي داللــة إحصــائية عنــد     ) 9(يالحــظ مــن الجــدول رق وجــود أث

ــة   ــر مــن الجــدول     ) α=0.05(مســتوى الدالل ــر الجــنس، ويظه لمتغي
ذه الفــروق لصــالح اإلنــاث إذ بلــغ المتوســط الحســابي لهــن    أن هــ) 8(
  ).3.77(، وللذكور بلغ )3.91(

كما يالحظ وجود أثر ذي داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    
)α=0.05 (  ،فـــي بعـــد تنظـــيم المعرفـــة يعـــزى للتخصـــص الدراســـي

ولصــــالح التخصصــــات اإلنســــانية، إذ بلــــغ المتوســــط الحســــابي لهــــم  
  ). 3.79(ات العلمية ، وبلغ للتخصص)3.89(

وتبــين أيضــًا أن هنــاك أثــرًا داًال إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة  
)α=0.05 (       فـــي بعـــد تنظـــيم المعرفـــة يعـــزى لمســـتوى التحصـــيل

الدراســـي، وللكشـــف عـــن موقـــع الفـــروق بـــين المتوســـطات، اســـتخدم 
ــين فــي الجــدول رقــم         ــة، كمــا هــو مب ــات البعدي ــار شــافيه للمقارن اختب

)10 .(  

ــدول  ــين    : )10(جـ ــة بـ ــات البعديـ ــافيه للمقارنـ ــار شـ ــائج اختبـ نتـ
  مستويات التحصيل الثالثة على بعد تنظيم المعرفة 

المتوسط    مصدر التباين
  الحسابي

  منخفض   متوسط   مرتفع 

  0.15* 0.10*     3.93  مرتفع 
  0.05      3.83  متوسط 
        3.78  منخفض 

ًا أن هنــاك فروقــًا دالــة إحصــائي ) 10(يالحــظ مــن الجــدول رقــم  
ــة    ــد مســتوى الدالل ــة    ) α=0.05(عن ــين المتوســط الحســابي للطلب ب

ذوي التحصيل المرتفـع، والمتوسـط الحسـابي للطلبـة ذوي التحصـيل      
ــنخفض،       ــيل المـ ــة ذوي التحصـ ــين الطلبـ ــنهم وبـ ــذلك بيـ ــط وكـ المتوسـ
ولصــالح الطلبــة ذوي التحصــيل المرتفــع، إذ بلــغ المتوســط الحســابي    

ــا  ــة أفرادهـ ــيل ) 3.83(غ ، فـــي حـــين بلـــ )3.93(لدرجـ لـــذوي التحصـ
لــذوي التحصــيل المــنخفض، ممــا يــدل علــى أن ) 3.79(المتوســط، و

  . الطلبة ذوي التحصيل المرتفع أكثر امتالكًا لبعد تنظيم  المعرفة
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يالحـــظ مـــن  " معرفـــة المعرفـــة "وفيمـــا يتعلـــق بالبعـــد الثـــاني    
وجود أثر ذي داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ) 9(الجدول رقم 

)α=0.05 (  يعــزى لمتغيــر التحصــيل الدراســي، وللكشــف عــن موقــع
الفروق بين المتوسـطات، اسـتخدم اختبـار شـافيه للمقارنـات البعديـة،       

  ). 11(كما هو مبين في الجدول رقم 

ــدول  ــين    ): 11(جـ ــة بـ ــات البعديـ ــافيه للمقارنـ ــار شـ ــائج اختبـ نتـ
  مستويات التحصيل الثالثة على بعد معرفة المعرفة 

ــط  مصدر التباين المتوســــــــــــــ
  الحسابي

  منخفض   متوسط   مرتفع 

  0.12* 0.10*     3.87  مرتفع 
 0.02      3.77  متوسط 
        3.75  منخفض 

أن هنــاك فروقــًا دالــة إحصــائيًا عنــد  ) 11(يالحــظ مــن الجــدول 
عند مقارنـة المتوسـط الحسـابي للطلبـة     ) α=0.05(مستوى الداللة 

ــابي للطل    ــط الحســـ ــع المتوســـ ــع، مـــ ــيل المرتفـــ ــة ذوي ذوي التحصـــ بـــ
التحصــــيل المتوســــط، والطلبــــة ذوي التحصــــيل المــــنخفض، لصــــالح 
الطلبـــة ذوي التحصـــيل المرتفـــع، إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي لدرجـــة 

لـذوي التحصـيل المتوسـط،    ) 3.77(، فـي حـين بلـغ    )3.87(أفرادها 
لذوي التحصيل المنخفض، مما يدل علـى أن الطلبـة ذوي   ) 3.75(و

  . لبعد معرفة المعرفة التحصيل المرتفع أكثر امتالكًا

ــد الثالـــث    ــا يتعلـــق بالبعـ ــة "وفيمـ ــة المعرفـ ــن  " معالجـ يالحـــظ مـ
وجود أثر ذي داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ) 9(الجدول رقم 

)α=0.05 (  يعــزى لمتغيــر الجــنس، لصــالح اإلنــاث إذ بلــغ المتوســط
). 3.85(، وللــذكور بلــغ المتوســط الحســابي   )3.93(الحســابي لهــن 
ــا يالحـــظ  ــة   كمـ ــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـ وجـــود أثـــر ذي داللـ

)α=0.05 (    ــيل ــتوى التحصـ ــزى لمسـ ــة يعـ ــة المعرفـ ــد معالجـ ــي بعـ فـ
الدراســـي، وللكشـــف عـــن موقـــع الفـــروق بـــين المتوســـطات، اســـتخدم 
ــين فــي الجــدول رقــم         ــة، كمــا هــو مب ــات البعدي ــار شــافيه للمقارن اختب

)12 .(  

ــدول  ــات الب  ): 12(جـ ــافيه للمقارنـ ــار شـ ــائج اختبـ ــين  نتـ ــة بـ عديـ
  مستويات التحصيل الثالثة على بعد معالجة المعرفة 

المتوسط   مصدر التباين 
  الحسابي

منخفض  متوسط   مرتفع 

0.16*     0.12*     3.99  مرتفع 

0.4      3.87  متوسط 

        3.83  منخفض 

أن هنــاك فروقــًا دالــة إحصــائيًا  ) 12(يالحــظ مــن الجــدول رقــم  
ــة    ــد مســتوى الدالل ــة    ) α=0.05(عن ــين المتوســط الحســابي للطلب ب

ذوي التحصيل المرتفـع، والمتوسـط الحسـابي للطلبـة ذوي التحصـيل      
المتوســـط، وكـــذلك بيـــنهم وبـــين الطلبـــة ذوي التحصـــيل المـــنخفض،   
لصـــالح الطلبـــة ذوي التحصـــيل المرتفـــع، إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي 

ــا   ــة أفرادهـ ــغ   ) 3.99(لدرجـ ــين بلـ ــي حـ ــيل  ) 3.87(فـ ــذوي التحصـ لـ
لــذوي التحصــيل المــنخفض، ممــا يــدل علــى أن ) 3.83(والمتوســط، 

  . الطلبة ذوي التحصيل المرتفع أكثر امتالكًا لبعد معالجة المعرفة

  مناقشة النتائج

كشفت نتائج الدراسة بشكل عام عن مستوى مرتفع في التفكيـر  
مــا وراء المعرفــي لــدى عينــة الدراســة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي  

الذي قد يعزى إلى طبيعة المناهج وما تنطـوي  ، األمر )3.84(الكلي 
ــة مثــل اســتخدام الحواســيب،        ــر تقليدي ــه مــن أســاليب تــدريس غي علي
والمختبرات، والرحالت العلمية، وكل هذه األمور تجعـل الطالـب أكثـر    
ــادة       ــع المـ ــر مـ ــل المباشـ ــة التفاعـ ــا، نتيجـ ــي يتلقاهـ ــة التـ ــًا بالمعرفـ وعيـ

لدراسة دورًا في زيـادة وعـي   العلمية، كما أن للمناقشات داخل قاعة ا
الطالب بالمعرفة التـي لديـه، ومـا ينطـوي عليهـا مـن عمليـات معرفيـة،         
حيث إن الطالب يقوم بأدوار عـدة فـي الوقـت نفسـه، فهـو يقـوم بـدور        

  .السائل، والمجيب، والمراقب، والمقّيم والمنّظم

كمـــا ال نســـتطيع أن نهمـــل االهتمـــام والرعايـــة مـــن المســـؤولين 
التدريس في الجامعة، الذين يسـعون دائمـًا إلـى تطـوير      وأعضاء هيئة

ــة         ــات الحديث ــع التطلع ــذي ينســجم م ــة، ال ــدى الطلب ــر ل ــارات التفكي مه
ــًا، بحيــث        ــتعلم الموجــه ذاتي ــة ال ــى مرحل ــالي الوصــول إل ــة، وبالت للتربي

 -يكــون الفــرد معــدًا للمســتقبل بأفضــل مــا يكــون، الــذي يتضــح جليــًا 
كليــف الطلبــة داخــل قاعــة الدراســة   مــن خــالل ت -علــى ســبيل المثــال  

بكتابة التقارير واألبحـاث العلميـة، التـي تتطلـب الزيـارات الدوريـة إلـى        
المكتبــة مــن أجــل البحــث فــي الكتــب، والمجــالت العلميــة، واإلنترنــت،     
وكــل هــذا يزيـــد مــن مــدارك الطالـــب وقدراتــه، ممــا قـــد يســهم فـــي        

عرفـة، مـع اإلشـارة    االنتقال من مرحلة المعرفة إلـى مرحلـة مـا وراء الم   
إلــى أن هــذه النتيجــة تتعــارض مــع النتــائج التــي توصــلت إليهــا دراســة    

التــي كشــفت عــن مســتوى متــدن ألشــكال  ) 1999(الــوهر وأبــو عليــا 
معارف ما وراء المعرفـة فـي مجـال اإلعـداد لالمتحانـات وأدائهـا لـدى        

  . عينة الدراسة

فقـــد كـــان أّمـــا فيمـــا يتعلـــق بأبعـــاد التفكيـــر مـــا وراء المعرفـــي، 
أداؤهم على هذه األبعـاد أكبـر مـا يمكـن فـي بعـد معالجـة المعرفـة، إذ         

، ثم تنظيم المعرفة بمتوسـط حسـابي   )3.89(بلغ المتوسط الحسابي 
ــابي   )3.85( ــة وبمتوســـط حسـ ــة المعرفـ ــرًا معرفـ ــع )3.79(، وأخيـ ، مـ

مالحظــة أن مســتوى هــذه األبعــاد مرتفــع، وهــي متقاربــة مــن بعضــها،    
المتوسط الكلـي، ويمكـن عـزو هـذه النتـائج إلـى        وجاءت جميعها حول

ــة النضــج        ــة يكونــون قــد وصــلوا إلــى مرحل ــة الجامعي ــة المرحل أن طلب
العقلـــي، ولـــديهم القـــدرة علـــى التفكيـــر المجـــّرد، والتفكيـــر المنطقـــي،   
ــاطات     ــتحّكم بالنشــ ــيط، والــ ــيم، والتخطــ ــاري، والتنظــ ــر اإلبتكــ والتفكيــ

ام االســتراتيجيات المناســبة المعرفيــة، ومراقبتهــا، وتقويمهــا، واســتخد
في الوقت المناسب، كمـا أنهـم قـادرون علـى اتخـاذ القـرارات المنبثقـة        
ــديهم      ــا أن لـ ــة، كمـ ــدائل المتاحـ ــع البـ ــوعي لجميـ ــل الموضـ ــن التحليـ مـ
القــدرة علــى تحديــد قــدراتهم المعرفيــة، ومــا لــديهم مــن معرفــة حــول   

قبــة المهمــة التــي هــم بصــدد حلهــا، مــن خــالل اســتخدام مهــارات المرا 
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التي توجه الفرد للحصول على المعلومات عن عمليـات تفكيـره، حيـث    
تتضمن قرارات الفـرد التـي تسـاعده علـى تنقـيح ومراجعـة التقـدم فـي         
العمــل الجــاري، وتقيــيم هــذا التقــدم فــي ضــوء األهــداف المحــددة،         

  ).2005الهنداوي، (والتنبؤ بالنتائج التي سيصل إليها 

الســؤال الثــاني، فقــد أشــارت     وفيمــا يتعلــق بــالجزء األول مــن   
النتائج إلى وجود أثر للجنس في مستوى  التفكير مـا وراء المعرفـي،   
ولصالح اإلنـاث، ويمكـن أن تعـزى هـذه النتيجـة إلـى تفـوق اإلنـاث فـي          
مســــتوى النمــــو العقلــــي علــــى الــــذكور فــــي هــــذه المرحلــــة العمريــــة   

وبمــــا أن التفكيــــر مــــا وراء ). 1981دوجــــالس وإدويــــن وجــــارلس،(
 ,Manita and Marcel)معرفي مرتبط بالقدرات العقلية لدى الفردال

، فمن الطبيعي أن ينعكس هذا التفوق في النمو العقلـي لـدى    (2008
اإلنــــاث فــــي القــــدرة علــــى التخطــــيط، والتنظــــيم، واتخــــاذ القــــرارات،  
والمفاضـــلة بـــين البـــدائل، والقـــدرة علـــى التقيـــيم، وإصـــدار األحكـــام،  

ت المناســــبة فــــي الوقــــت المناســــب، وإدارة واســــتخدام االســــتراتيجيا
المعلومات، وعند مواجهة المشكالت فهن قادرات على فهم المشـكلة،  
مــن خــالل تحليلهــا إلــى عناصــرها الرئيســة، وتحديــد مــواطن القــوة         
والضــعف لــديهن، كمــا أنهــن قــادرات علــى اســتذكار الخبــرات الســابقة  

 Yore)ر وكـريج  وهذا يتفق مع نتائج دراسـة يـو  . المتعلقة بالمشكلة

and Craig, 1992)     التي أظهرت أن اإلناث أكثر امتالكـًا لمعـارف مـا
تــــــــاهي  رفــــــــة مــــــــن الــــــــذكور، ويتعــــــــارض مــــــــع دراســــــــة وراء المع
التــي أشــارت إلــى أن الطــالب     (Taehee et al., 1998)وآخــرون

ــة فـــي مواقـــف    ــا وراء المعرفيـ ــتراتيجيات مـ الـــذكور يســـتخدمون االسـ
نـاث، وال يوجـد أثـر للجـنس فـي اسـتخدام       التعلم العـادي أكثـر مـن اإل   

كمـا تختلـف   . االستراتيجيات ما وراء المعرفية في مواقف االختبـارات 
التـي بينـت أنـه ال يوجـد     ) 1999(مع نتـائج دراسـة الـوهر وأبـو عليـا      

ــا وراء      ــارف مـ ــكال معـ ــة ألشـ أثـــر للجـــنس فـــي مســـتوى امـــتالك الطلبـ
  . المعرفة الثالثة مجتمعة أو منفردة

تحصيل الدراسي، فقد أظهرت النتـائج وجـود أثـر    وبخصوص ال
للتحصيل المرتفـع فـي مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي، ويمكـن رد        
هذه النتيجة إلى أن الطلبـة األكثـر تحصـيًال هـم الـذين يصـنفون تحـت        
مظلــة المتفــوقين عقليــًا، أي أنهــم يواظبــون علــى تأديــة أعمــالهم علــى  

ــدر اإلمكــان، فهــم ي      ــون بقــدرة فائقــة علــى    نحــو ســليم وســريع ق تمتع
التحمل والتصميم، ويكافحون مـن أجـل تحقيـق أهـدافهم، لمـا لـديهم       
مـن مســتوى مرتفــع مـن الطمــوح، والمثــابرة، ويتميـزون عــن العــاديين    
بأنهم أكثر رغبة في المعرفـة، كمـا أنهـم أكثـر قـدرة علـى تقيـيم الـذات         

المراجعـة،  وإدارتها، سواء فـي التخطـيط، أو التنظـيم، أو التقيـيم، أو     
ــا     فمـــن الطبيعـــي أن يـــنعكس ذلـــك كلـــه علـــى مســـتويات التفكيـــر العليـ

  ).2003الخالدي، (لديهم، ومنها التفكير ما وراء المعرفي 

كما أن الطلبـة مرتفعـي التحصـيل يتميـزون بقـدرتهم علـى إدارة       
الوقت المخصص للدراسة، واالستفادة منه على أكمـل وجـه، وتنظـيم    

اسـية تبعـًا ألهميتهـا، ولـديهم القـدرة علـى       الدراسة والموضوعات الدر
تنظيم جهودهم المبذولة في الدراسة، والرغبة فـي التفـوق والحصـول    
علـى معـدالت مرتفعــة، كمـا أن لــديهم قـدرة علـى التســاؤل عـن أهميــة       

االســـــتراتيجيات التـــــي يســـــتخدمونها، ومتـــــى، ولمـــــاذا يســـــتخدمون  
ــت       ــي اســ ــدية فــ ــر قصــ ــم أكثــ ــا، وهــ ــا دون غيرهــ ــتراتيجية مــ خدام اســ

ــادًا      ــد أبعـ ــائص تعـ ــذه الخصـ ــات، وهـ ــد أداء المهمـ ــتراتيجياتهم عنـ اسـ
 ,Waugh and Addison)أساسـية فــي التفكيـر مــا وراء المعرفـي    

1998).  

 ,Romaniville)وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســات رومانفيــل  

التــي كشــفت أنــه كلمــا ازداد التحصــيل الدراســي لــدى الطلبــة  (1994
ــًا بقواعـــد   ــانوا أكثـــر وعيـ ــي، وأقـــدر علـــى   كـ ــا وراء المعرفـ ــر مـ التفكيـ

 (Taehee et al., 1998) استدعاء مهاراتـه، ودراسـة تـاهي وآخـرون    

التي أظهرت أن الطلبة مرتفعـي التحصـيل يسـتخدمون االسـتراتيجيات     
ما وراء المعرفية في مواقف التعلم العادي أكثر مـن الطلبـة منخفضـي    

ي أظهـرت أن الطلبـة   الت) 1999(التحصيل، ودراسة الوهر وأبو عليا 
ــًا لمعــارف مــا وراء المعرفــة مــن       ــر امتالك ــع أكث ذوي التحصــيل المرتف

 Jegede)  الطلبة ذوي التحصيل المنخفض، ودراسة جيجد وآخرون

 et al., 1998)      ودراسـة مـارتيني وشـور(Martini and Shore 

اللتــــين أظهرتــــا أن الطلبــــة مرتفعــــي التحصــــيل يســــتخدمون   (2007
  .ما وراء المعرفية أكثر من الطلبة منخفضي التحصيل االستراتيجيات

أما فيما يتعلـق بـالجزء الثـاني مـن السـؤال الثـاني، فقـد كشـفت         
النتائج وجود أثر في بعـدي تنظـيم المعرفـة، ومعالجـة المعرفـة يعـزى       
ــة مـــن خـــالل      ــذه النتيجـ ــير هـ ــاث، ويمكـــن تفسـ ــالح اإلنـ للجـــنس، ولصـ

كالصــبر، والتأمــل، وعــدم   الســمات الشخصــية التــي تتمتــع بهــا اإلنــاث  
، )2001زهــران، (االنــدفاع، كــل هــذا يجعلهــن يتفــوقن علــى الــذكور   

ــة         ــارز فــي تحديــد طريق حيــث إن ثقافــة المجتمــع قــد تســهم بشــكل ب
تعامل األنثى مـع المشـكالت، خاصـة أننـا نعـيش فـي مجتمـع ال يسـمح         
لها بالخطأ، وتطالب بالتزام عادات وتقاليـد المجتمـع وأنظمتـه بشـكل     

لصـارمة أكثـر   م، وإذا تجاوزت ذلك فإنهـا سـتكون عرضـة للمسـاءلة ا    تا
األنثى على هذه الثقافة منذ الطفولـة المبكـرة،   من الذكور، حيث تربى 

لذا فهي دائمـًا تقـوم عنـد مواجهـة مشـكلة بمحاولـة التخطـيط السـليم         
لحلهــا، ومراقبــة ســير خطــوات الحــل، والتقيــيم المســتمر منــذ بدايــة     

نهايتهــا، تجنبــا لمحاســبة المجتمــع، ونتيجــة لــذلك  ســير العمليــة حتــى 
تبنى سـيكولوجية األنثـى علـى الحـذر والتـروي، وعـدم االنـدفاع، ممـا         

  . ينعكس على مستوى التفكير ما وراء المعرفي لديها

ــرت       ــد أظهـ ــي، فقـ ــر التخصـــص الدراسـ ــق بمتغيـ ــا يتعلـ ــا فيمـ أمـ
ي، النتائج وجود أثر في بعد تنظيم المعرفة يعـزى للتخصـص الدراسـ   

ولصــالح التخصصــات اإلنســانية، األمــر الــذي يمكــن عــزوه إلــى طبيعــة  
المســاقات التــي يأخــذها طلبــة التخصصــات اإلنســانية التــي يمكــن مــن  
خاللها إجراء الحوار، والمناقشات، وإبـداء اآلراء، وتحديـد البـدائل،    
وتقييمها، واتخاذ القرارات، وتنظيم األفكار، فكل هذا يزيد من وعـي  

ــة، مق ــالجمود،     الطلبـ ــم بـ ــة، التـــي تتسـ ــواد العلميـ ــة المـ ــع طبيعـ ــًة مـ ارنـ
ومحدودية البدائل المتاحة، والحقائق المثبتة التـي ال تقبـل المناقشـة    

  . أو الجدل على األغلب

وفيمــا يتعلــق بمتغيــر التحصــيل الدراســي، فقــد كشــفت النتــائج   
وجــود أثــر فــي تنظــيم المعرفــة، ومعرفــة المعرفــة، ومعالجــة المعرفــة،     
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لتحصــيل الدراســي، ولصــالح الطلبــة ذوي التحصــيل المرتفــع،  يعــزى ل
ــزون       ــة مرتفعــي التحصــيل يتمي ــى أن الطلب ويمكــن رد هــذه النتيجــة إل
بقـــدرتهم علـــى التخطـــيط النـــاجح، واإلحاطـــة بالمعرفـــة التـــي تتطلبهـــا 
المهمة التـي هـم بصـدد مواجهتهـا، وتوظيـف هـذه المعرفـة مـن خـالل          

ومعرفــة زمــن اســتخدامها، وأيــن    اســتخدام االســتراتيجيات المناســبة، 
تستخدم، ومتى سيتم استبدال اسـتراتيجية بـأخرى، وذلـك مـن خـالل      
اســــتخدام التغذيــــة الراجعــــة الذاتيــــة والمســــتمرة منــــذ بدايــــة ســــير   
الخطوات حتى الوصول إلى األهداف المرجوة، لتقييم سير الخطـوات  

: تباالتجاه الصحيح، ويتم ذلك من خالل اسـتخدام عـدد مـن المهـارا    
  .من تخطيط، وتنظيم، وتقييم، واتخاذ قرارات، ومراقبة، وضبط

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

اسـتثمار المســتوى المرتفــع فــي التفكيـر مــا وراء المعرفــي لــدى    .1
ــة فــي زيــادة التوافــق النفســي، واالجتمــاعي، واألكــاديمي،      الطلب

منهجيـة ونشـاطات مرافقـة    من خالل إدماج الطلبة فـي نشـاطات   
 . للمنهاج مصممة خصيصًا لهذا الغرض

ــأهيلهم       .2 ــة التــدريس فــي الجامعــة وت ضــرورة تــدريب أعضــاء هيئ
علــى كيفيــة إكســاب الطلبــة لمهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي،   
من خالل المنهاج أو المواد المسـاعدة لـه، مـن خـالل الـدورات      

دد الــذي تقدمــه أو برنــامج تطــوير أعضــاء هيئــة التــدريس الجــ  
  .الجامعة لهم

إجراء مزيـد مـن الدراسـات التـي تبحـث عالقـة التفكيـر مـا وراء          .3
  .المعرفي بمتغيرات أخرى مثل التوافق النفسي، وفاعلية الذات

  

  :المراجعوالمصادر 
الفــروق فــي المعرفــة مــا وراء  ). 2003. (أبــو عليــا، محمــد مصــطفى 

ر المعرفية بين الموهـوبين والمتفـوقين مـن طـالب الصـف العاشـ      
  .41 -13، )66(17، المجلة التربوية. باألردن

ــا، محمـــد والـــوهر، محمـــود  ــة  ). 2000. (أبـــو عليـ ــة وعـــي طلبـ درجـ
الجامعة الهاشمية بالمعرفة ما وراء المعرفيـة المتعلقـة بمهـارات    
اإلعداد لالمتحانات وتقديمها وعالقة ذلك بمسـتواهم الدراسـي   

: مجلـة دراسـات  . ومعدلهم التراكمي والكلية التي ينتمون إليها
  .13 -1، )1( 28، العلوم التربوية

سيكولوجية الفروق الفرديـة والتفـوق    ). 2003. (الخالدي، أديب
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 )1(الملحق 

  ورته النهائيةمقياس التفكير ما وراء المعرفي بص
  

  أختي الطالبة/ أخي الطالب 
 

تتضمن االستبانة التي بين يديك عبارات تصف التفكير ما وراء المعرفي الذي يستخدمه الناس في المواقـف التعليميـة المختلفـة، يرجـى     
مقابـل العبـارة فـي العمـود     )  ( قراءة كـل عبـارة وبيـان مـدى انطباقهـا علـى طريقتـك الخاصـة فـي التعامـل مـع هـذه المواقـف، وذلـك بوضـع إشـارة                

  .المناسب، علما بأن هذه االستبانة لغايات البحث العلمي، لذا نرجو قراءتها بشكل دقيق واإلجابة عليها بموضوعية
 

  وشكرا لتعاونكم
 
 
 

  :هذه المعلومات مهمة جدا للبحث لذا نرجو منكم اإلجابة عليها
  أنثى(   )       ذكر              :               (   ) الجنس

  :       (                                  )التخصص 
  رابعة(   )  ثالثة       (   ) ثانية       (   ) أولى         :     (    ) السنة الدراسية 

 :            (              )المعدل التراكمي 

 
  

 إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات 

      . االعتبار بدائل عدة لحل المشكلة قبل أن أجيبأضع ب 1

      .أحاول استخدام استراتيجيات ثبت فاعليتها في الماضي 2

      . ذ القرار لكي أمنح نفسي وقتًا كافيًاأتمهل عند اتخا 3

      .أدرك نقاط القوة والضعف في قدراتي العقلية 4

      .همة ماأفكر بما احتاج تعلمه قبل أن أبدأ بم 5

      .أضع أهدافًا محددة قبل البدء بالمهمة  6

      .أتمهل قليًال عندما أواجه معلومات هامة 7

      .أعرف ما نوع المعلومات المهمة لصنع القرار 8

      .أسأل نفسي فيما إذا أخذت باالعتبار جميع البدائل لحل المشكلة 9

      .ل جيدأتمكن من تنظيم المعلومات بشك 10

      .أركز انتباهي على المعلومات القيمة والهامة 11

      .أمتلك هدفًا محددًا لكل إستراتيجية استخدمها 12

      .أستخدم استراتيجيات متنوعة تعتمد على الموقف 13

      .أوجه أسئلة لنفسي عن  الطرق األكثر سهولة إلنهاء المهمة 14

      .في صنع القرارات لدي قدرة تحكم جيدة 15

      . أعمل مراجعة دورية ألن ذلك يساعدني على فهم أي عالقات مهمة 16

      .أسأل نفسي أسئلة حول القرار قبل اتخاذه 17

      .أفكر بطرق متعددة لحل المشكلة ثم اختار األفضل 18

      .ألخص ما قمت به بعد أن أنهي المهمة 19

      .فسي على التعلم عندما أحتاج ذلكأستطيع تحفيز ن 20

      .أعي أي االستراتيجيات سأستخدم عندما اتخذ القرارات 21

      .أستخدم قدراتي العقلية لتعويض نقاط الضعف عندي 22
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 إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات 

      .أركز على معنى وأهمية المعلومات الجديدة 23

      .أضع أمثلة من تلقاء نفسي لجعل المعلومات ذات معنى 24

      .أقّيم بشكل جيد مدى فهمي لألشياء 25

      .أجد نفسي مستخدمًا استراتيجيات مفيدة بشكل تلقائي 26

      .أتوقف بانتظام لكي أتفحص استيعابي 27

      .أستخدم االستراتيجيات المفيدة في وقتها 28

      .أسأل نفسي عن مدى انجازي لألهداف عندما أنهي المهمة 29

أسأل نفسي فيما إذا أخذت باالعتبار جميع الخيارات المتاحة بعد حل  30
 .المشكلة

     

      .أحاول أن أصوغ المعرفة الجديدة بكلماتي الخاصة 31

      .أغير استراتيجياتي عندما ال استطيع فهم الموضوع بشكل جيد 32

      .أستخدم المعلومات بشكل منظم لتساعدني على حل المشكلة 33

      .أقرأ التعليمات بحرص قبل أن أبدأ بالمهمة 34

      .أسأل نفسي فيما إذا كان ما أقرؤه ذو عالقة بما أعرفه سابقًا 35

      .أعيد تقييم افتراضاتي عندما يحدث لدي إرباك 36

      .أتعلم أكثر عندما أكون مهتمًا بالموضوع 37

      .ة ليسهل التعامل معهاأحاول تجزئة العمل إلى مهام صغير 38

أسأل نفسي أسئلة حول مدى صحة ما أعمل عندما أتعلم شيئاًً  39
 .جديدًا

     

      .أسأل نفسي فيما إذا تعلمت ما يجب تعلمه عندما أنهي المهمة 40

أتوقف وأقوم بعملية مراجعة للمعلومات الجديدة عندما تكون غير  41
 .واضحة

     

      .القراءة عندما أجد نفسي مرتبكًاأتوقف وأعيد  42
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