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الملخص:
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات
لكل من جامعة األعمال والتكنولوجيا ،وجامعة جدة .تكونت عينة الدراسة من ( )791طالبة ،تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق مقياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي والمصمم من قبل (إبراهيم،
 .)2172وأسفرت النتائج بأن مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة الدراسة كان بدرجة متوسطة حيث
احتل بُعد المراقبة المرتبة األولى ،يليه بُعد التقويم ،وجاء بُعد التخطيط" في المرتبة األخيرة .مع عدم وجود فروق دالة
إحصائيا تعزى لمتغير الكلية ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لمهارات التفكير ما وراء المعرفي
لصالح ذوي التحصيل الدراسي المرتفع وفي ضوء هذه النتائج تم اقتراح عدة توصيات كان أهمها توفير المناخ
التربوي الجامعي الداعم والمحفز للطلبة على استخدام مهارات التفكير ما وراء المعرفي.
الكلمات المفتاحية ( مهارات التفكير – ما وراء المعرفي – الجامعات السعودية).
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Abstract:
The study sought to identify the level of metacognitive thinking at a sample of
Saudi universities' female students for Business and Technology University and Jeddah
University. The study sample included (197) female students chosen randomly, in order
to achieve study's objectives, metacognitive thinking skills scale designed by (Ibrahim,
2012) was applied. The results showed that the level of metacognitive thinking at study's
sample was average; monitoring variable came first, followed by evaluation variable,
while planning variable came last. There were no statistically significant differences
attribute to the variable of college, the results showed statistically significant differences
attribute to metacognitive thinking skills for the favor of the highly educated. In the light
of the results, many recommendation were suggested, most important of which were,
affording supportive university educational climate for the students to use metacognitive
thinking skills.
Keywords: Thinking Skills – Metacognitive – Saudi Universities.
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لم ي ُعد تعليم التفكير للطلبة اليوم هو ما يش ُغل علماء التربيةٕ ،وإنما أصبحت جودة التفكير من أهم التوجهات
التربوية ال ُمعاصرة التي تتطلب من الطالب التفاعل مع مشكالت حياته ومتغيرات عصره ،والمستجدات المتالحقة،
فهي قابلة للتطور والنمو( .)woolfolk, 2013حيث أن جوهر عملية التربية هو تعليم الطلبة كيف يفكرون بطريقة
فاعلة تجنبُهم مزالق التفكير وتُدربهُم على استراتيجياته .ومنها ما وراء المعرفي والتي تدور حول وعي الفرد بما يقوم
به من عمليات أثناء التفكير ب ُغية تحسين الذاكرة و ُمراقبة عمليات التعليم وضبطها (جروان.)2172 ،
ظهر مفهوم التفكير ما وراء المعرفي في بداية السبعينات ليُضيف بُعدا جديدا في مجال علم النفس المعرفي من
خالل ما كتبه ( )Flavell, 1979لإلشارة إلى معرفة فرد ما بالعمليات المعرفية التي يستخدمها لضبط عملياته
المعرفية ،ويتضمن مكونين أساسيين معرفة ما وراء معرفية ( )Metacognition Knowledgeوخبرة ما وراء
معرفية ( )Metacognition Experienceحيث تشير األولى إلى معرفة الفرد حقائق عن عملياته المعرفية وكيفية
السيطرة عليها ،في حين تشير الثانية إلى االستراتيجيات ما وراء المعرفية التي يستخدمها الفرد لضبط أنشطته
المعرفية والتأكد من تحقيق أهدافه (جروان .)2172 ،وترتبط بعمليات التفكير المعقدة التي يستخدمها الفرد أثناء
نشاطاته المعرفية والتي تعود إلى التفكير عالي الرتبة ( )Higher order thinkingوالذي يتضمن مراقبة نشطة
لعمليات المعرفة وتتمثل بالتخطيط للمهمة ) ،(Planningومراقبة االستيعاب )،(Monitoring Comprehension
وتقويم التقدم ) .)Lin, 2000( ،(Evaluating Progressوأكد على ذلك ( )woolfolk, 2013بأنه التفكير في
التفكير الذاتي للمرء ،وهو يسمح له بالتحكم في أفكاره الذاتية ،وإعادة بنائها ،كما يلعب دورا ُمهما في التعلم وحل
المشكالت .ويعلق ) (Zachary, 2000بأنها التوجه إلى المعرفة الداخلية ،وعملية معالجة المعلومات داخليا ،وكيف
يفكر الفرد ،وكيف يتحكم في تفكيره.
وتُعد الدراسات ال ُمقارنة أحد األساليب البحثية الشائعة في الميدان التربوي التي يُمكن أن تُساهم في توفير قاعدة
معرفية ُمنظمة من البحث لتوجيه نتائجه في تحسين الظاهرة محل الدراسة ودعم نموها ( .)Cookson, 2000ومن
هذا ال ُمنطلق تم إجراء ُمقارنة بين كل من طلبة جامعة األعمال والتكنولوجيا) ،(UBTوكلية التربية بجامعة جدة
لمعرفة مستو ى التفكير ما وراء المعرفي بهدف تحديد موقع كل من الكليات اإلنسانية والعلمية في تحقيق دورها
الريادي في تشكيل مهارات التفكير ،حيث أن جامعة األعمال والتكنولوجيا من الجامعات األهلية الرائدة في
مجال األعمال والتكنولوجيا في المملكة ،وتضم في مظلتها أربعا من الكليات المتمثلة بكلية إدارة األعمال ()CBA
وكلية الهندسة ( )CEوكلية جدة لإلعالن ( )JCAوكلية القانون ( ،)CLبينما تضم كلية التربية بجامعة جدة في
مظلتها قسم التربية الخاصة ،قسم المناهج ،وعلم النفس.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
من خالل مراجعة األدب التربوي السابق ذي العالقة المباشرة بمهارات التفكير ما وراء المعرفي ،حيث أشارت
إلى أهمية وعي طلبة الجامعات بمستوى تفكيرهم ما وراء المعرفي وتزويدهم بالمهارات الفكرية المختلفة التي تُمكنهم
من إعمال العقل وتشكيل القدرة على التفكير وتنمية نماذجهم الخاصة في التعامل مع الظواهر المحيطة بطريقة واعية
تتضمن كل عناصر التطوير من تعديل وحذف وإضافة إلنتاج فكر جديد ذا معنى وقيمة .لبناء ثقافة االقتدار في إدارة
الذات المعرفية ،والتخطيط لمواجهة المشكالت والعمل على حلها لتحقيق أعلى مستويات األداء واالنجاز.
ومن خالل طبيعة عمل الباحثة كعضو هيئة تدريس بالجامعة فقد لوحظ أن العملية التعليمية ال تزال تقتصر على حفظ
واستظهار الطلبة للمعلومات والمعارف واسترجاعها على أوراق االختبارات أو ما يسمى بالتعليم البنكي ،ولكن
سرعان ما تتعرض هذه المعلومات للنسيان لعدم قيام الطلبة بأي جهد في عملية اكتساب المعلومات ،والتي ال تتجاوز
عملية التذكر .ونظرا لقلة الدراسات المقارنة التي تناولت مستوى التفكير ما وراء المعرفي على المستوى المحلي،
وما له أهمية على واقع العملية التربوية ،وسوق العمل ،جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مستوى التفكير ما وراء
المعرفي في ضوء بعض ال ُمتغيرات "الكلية ،والتحصيل األكاديمي" مما يُظهر آلية العملية التربوية بشكل عام،
واإلنجازية لدى الطلبة بشكل خاص ،مع توجيه الكادر التدريسي لهذا النوع من التفكير .ومن هنا سعت الدراسة
لإلجابة على األسئلة التالية:


ما مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية من جامعة األعمال
والتكنولوجيا ،وجامعة جدة؟



هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فيي مسيتوى مهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي ليدى عينية مين طالبيات
الجامعات السعودية تعزى لمتغير الكلية؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فيي مسيتوى مهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي ليدى عينية مين طالبيات
الجامعات السعودية تبعا لمتغير التحصيل األكاديمي؟

أهمية الدراسة النظرية والعملية:


تسعى الدراسة لجذب انتباه القائمين بالتدريس الجامعي إلى ضرورة تضمين مهارات التفكير ما وراء
المعرفي في المقررات الدراسية الجامعية ،من خالل إلقاء الضوء على المهارات المطلوبة من الطلبة لتيسير
عملية التعلم والتوجيه خالل المحاضرات الدراسية.



التعرف على مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي مـن خـالل النتـائج التي تم الوصول إليها ،فإذا وجــد
أن مســتوى التفكيــر مــا وراء المعرفــي مرتفـعا لدى طلبة الجامعة ،فهـذا يدعو لتوظيـف هـذا المسـتوى
المرتفـع في كافة مجاالت الحياة واستثماره فـي زيـادة التحصـيل الدراسـي لـدى الطلبـة .وبخالف ذلك إذا
كان مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي متـدنيا ،فهـذا يستلزم إعـادة النظـر فـي منظومة العمليـة التربويـة
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ومـا تنطــوي عليــه مــن المقررات الدراســية ،وأساليب التــدريس ،واألنشطة العلمية والعملية المرافقـة
للمقررات التـي تسـاعد فـي تنمية التفكير ما وراء المعرفي ،وتوجيه الكادر التعليمي لتطبيق أسـاليب
تـدريسية تسـاهم فـي تنميـة التفكيـر مـا وراء المعرفـي لـدى الطلبــة ،لما له من أثر إيجابي علــى أداء
الطلبــة عنــد مواجهــة المهــام التعليميــة أو الحياتيــة التــي هــم بصــدد مواجهتهــا ،وبالتــالي تحقيق
األهــداف المرجــوة بأقــل وقــت وجهــد ممكــن.


الكشف من خالل المقياس المطبق على عينة واسعة عن مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى
طالبات الجامعات السعودية من خالل مقارنة بحثية لتخصصات متنوعة.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسية الحالية إلى إجراء مقارنة مبنية على أسس علمية لمعرفة مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي
لدى عينة من طالبات كل من جامعة األعمال والتكنولوجيا وجامعة جدة من خالل.


التعرف على ما إذا كان هناك فروقا في مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى الطالبات الملتحقات
بجامعة األعمال والتكنولوجيا وجامعة جدة في ضوء متغير(الكلية ،التحصيل الدراسي).



تحديد مواطن القوة واالحتياج لمهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينتي الدراسة.

التعريفات النظرية واإلجرائيةَ:


مهارات التفكير ما وراء المعرفي :مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونات السلوك الذاتي في معالجة
المعلومات ،وتقوم بمهمة السيطرة على جميع نشاطات التفكير العاملة والموجهة لحل مشكلة ما ،واستخدام
القدرات أو الموارد المعرفية للفرد بفاعلية في مواجهة متطلبات مهمة التفكير (جروان .)2172 ،وتتمثل
تلك المهارات بــــ



مهارة التخطيط ( :)Planningوتمثل قدرة المتعلم على تحديد المشكلة ،واألهداف ،والترتيب ،واكتشاف
الصعوبات واألخطاء ،وربط األفكار ،وتقديم المعرفة العلمية ،والبدائل والخيارات واالحتماالت ومن ثم
التنبؤ ،وتحديد المتطلبات.



مهارة المراقبة والتحكم ( :)Monitoring and Controllingوتمثل قدرة المتعلم على التركيز،
التحليل ،االستيعاب ،االختيار ،والتتابع.



مهارة التقويم ( :)Assessmentوتمثل قدرة المتعلم على إصدار األحكام ،والتلخيص ،والتساؤل (أبو
ندى.)2172 ،
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إجرائيا :مجموع الدرجات التي حصلن عليها الطالبات من خالل استجابتهن على مقياس مهارات التفكير ما
وراء المعرفي والمصمم من قبل (إبراهيم )2172 ،والمكون من ( )27فقرة ،موزعة على ثالثة أبعاد
رئيسية متمثلة “بالتخطيط ،المراقبة ،والتقويم".



طالبات الجامعات السعودية :وهن الطالبات الملتحقات بجامعة األعمال والتكنولوجيا ،وجامعة جدة لمرحلة
البكالوريوس والمسجلين في العام الجامعي 2121 /2179م.

حدود الدراسة:


الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينتي من طالبات جامعة األعمال والتكنولوجيا ،وجامعة جدة.



الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 7117/7111هـ



الحدود المكانية :جامعة األعمال والتكنولوجيا ،وجامعة جدة بمدينة جدة.



الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على الحدود التالية المتمثلة في مقارنة مستوى مهارات التفكير ما
وراء المعرفي لدى عينتي من طالبات الجامعات السعودية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يقع التفكير ما وراء المعرفي ضمن التفكير القصدي وهو تفكير منظم ومخطط ،حيث يضع الفرد لنفسه مخططا
ذهنيا ذا مستوى عال من العمليات الذهنية لتحديد هدف ما ،ويحتاج لكفاءة عقلية لفهم واستيعاب العناصر والخبرات
المتعلمة ،لتخزينها في الذاكرة طويلة المدى ،كما يساعد على تعلم المقررات الدراسية ،وحل المشكالت (العبيدي،
الشبيب .)2172 ،ويذكر ( (Kornell & Metcalfe, 2112أنه من الدوافع القوية لدراسة ما وراء المعرفة هو أنها
تقوم بدور فعال في عملية التعلم ،فعندما يسمح للطلبة أن يعوا ما يدرسونه ،فإن هذا له دور في زيادة الفهم ،وتحسين
القدرة على تنظيم الذات أثناء عملية التعلم .وقد حظي التفكير ما وراء المعرفي باهتمام ملحوظ في السنوات الماضية
باعتباره طريقة جديدة في تعليم التفكير ،وهذا يتطلب أن نساعد الطلبة على أن يتعلموا كيف يفكرون في تفكيرهم ،وفي
تفكير اآلخرين بهدف االرتقاء بمستوى تعليمهم (شحاتة.)2012 ،
ومن الجدير بالذكر بأن مفهوم" ما وراء المعرفي "ال يتجلى في المعرفة المباشرة التي يتعاطاها الفرد إلنجاز
عمل ما أوحل مشكلة أو اتخاذ قرار والذي يمارسه لتحقيق هدفه ،وإنما يتجلى في كل نشاط عقلي من شأنه توجيه أو
متابعة أو رصد أو تقييم أو تنظيم أو مراجعة هذا النشاط العقلي المباشر سواء أكان تذكرا ،أم استرجاعا ،أم تعرفا ،أم
انتباها ،أم إدراكا ،أم تخيال ،أم مقارنة ،أم تصنيفا ،أم تحليال ،أم استنتاجا ،أم استقراء ،أم اكتسابا لمعلومات ،أم تعلما
( .(Resnick, 1987كما تتسم بمستوى عال من التفكير والتأمل ) .(Kocak & Boyaci, 2010ويوضح كوستا
( )Costa, 1991مفهوم التفكير ما وراء المعرفي بقوله" إذا انتبهت إلى أنك في حالة حوار مع عقلك ،وأنك تراجع
قرارك الذي اتخذته ،وعمليات حل المشكلة ،فإنك تمارس ما وراء المعرفة ".وهذا يتضمن مجموعتين مترابطتين من
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المهارات ،المجموعة األولى :إدراك الفرد للمهارات واالستراتيجيات المطلوبة إلنجاز المهمات وينطوي عليها
مجموعة من األساليب التي تُمكن من " :استخدام المعلومات ،تكوين الصور الذهنية ،أساليب المذاكرة ،تدوين
المالحظات ،والتعامل مع االختبارات .بينما تتناول المجوعة الثانية :معرفة الفرد كيف ومتى يستخدم هذه المهارات
واالستراتيجيات للتأكد من إتمام المهمات بنجاح وتتضمن :اختبار مستوى الفهم الشخصي ،توقع النجاح ،تقويم الجهد،
التخطيط للنشاطات ،تقسيم الوقت ،ومراجعة النشاطات واالنتقال من نشاط إلى آخر( .)Schunk ,1991كما صنف
سشرو ) (Schraw, 1998مكونات عمليات ما وراء المعرفة بالشكل التالي:


المعرفة عن المعرفة :حيث تشمل المعرفة التقريرية والمعرفة اإلجرائية والمعرفة الشرطية



تنظيم المعرفة :وتشمل التخطيط ،وإدارة المعلومات ،والضبط والمراقبة.

وفي ذات السياق حدد فليفل ( )Flavel, 1981مكونات التفكير ما وراء المعرفي بالشكل التالي.


متغيرات متعلقة بالفرد" :المعرفة التصريحية" " "Declarative knowledgeوتمثل اعتقادات الشخص
حول نفسه وحول اآلخرين ،وعالقته باألنشطة والمهمات المعرفية .وتختص بمعرفة الفرد لمواطن القوة
التي يمتلكها كنمط التعلم المفضل لديه في الوظائف والمهمات المعرفية.



متغيرات متعلقة بالمهمة" :المعرفة اإلجرائية" " "operational knowledgeوتتعلق بالتعلم من خالل
الخبرة وتتطلب أنماطا مختلفة من التنفيذ .واستراتجيات معرفية مختلفة ).(Pintrich, 2002



متغيرات متعلقة باإلستراتيجية" :المعرفة الشرطية" " "Conditional knowledgeوتشمل الوعي
لمعرفة االستراتيجيات التي قد يستخدمها المتعلم الستذكار المادة أو استخالص المعنى ومع أن هناك عددا
كبيرا من استراتيجيات التعلّم إال أنها تتجمع في ثالث فئات عامة :االسترجاع  ،Rehearsalواإلسهاب
 ،Elaborationوالتنظيم .(Pintrich, 2002) Organizational

بينما صنف ) (pintrich & Decroot, 1990ما وراء المعرفة إلى ثالثة مكونات متمثلة "بالتخطيط ،والمراقبة
(الضبط ،التحكم) ،والتقويم" وتضم كل مهارة عددا من المهارات الفرعية.
أوالً :التخطيط ( :)Planningتصور ذهني مسبق لتحديد أفضل الطرق من أجل إنجاز عمل ما .ويكمن دور المتعلم
ذو التفكير ما وراء المعرفي بطرح األسئلة على نفسه مثل :ما المطلوب القيام به بشكل عام؟ وما هي األجزاء التي
يتكون منها هذا التطبيق؟ وكيف أوظف معلوماتي السابقة للقيام بهذا التطبيق؟ وما هي أوجه الشبه أو االختالف بين
التطبيق السابق والحالي؟ وما هي أفضل طريقة لتنفيذ هذا التطبيق؟ ولماذا؟ ( .(Lubin & Ge, 2012وبناء على ما
سبق فهي تتضمن :تحديد الهدف بناء على المالحظة واإلحساس بوجود مشكلة وتحديد طبيعتها؛ واالختيار الواعي
الستراتيجيات معينة بغية تحقيق أهداف محددة ،العمل على ترتيب وتسلسل العمليات أو الخطوات التي سيتم إتباعها؛
وتحديد العقبات المحتملة أو األخطاء المتوقعة وآلية مواجهتها؛ ومن ثم التنبؤ بالنتائج المتوقعة (العبيدي ،الشبيب،
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 .)2172وبالتالي تشمل مهارات ما وراء المعرفة مجموعة من العمليات العقلية التي تمكن الطلبة المتعلمين من فهم
سلوكهم المعرفي ،كما أن لها تأثيرا على األداء البشري للتكيف مع المواقف التعليمية المختلفة .(Deepika,
)Gyanesh, & Awasthi, 2017
ثانياً :المراقبة (الضبط ،والتحكم) ( :)Monitoring and Controllingوتمثل تقدير مدى التقدم واالنجاز الذي
أحرزه الفرد ومدى مناسبته حتى اللحظة .وفي هذه المرحلة يسأل المتعلم نفسه أسئلة ،مثل :كيف يتم تلخيص المطلوب
لتنفيذ التطبيق؟ وهل أسير في االتجاه الصحيح؟ وكيف بإمكاني مراجعته وصوال إلى التطبيق الصحيح؟ وهل هناك
طرق بديلة للتطبيق؟ وما هي؟ وماذا لو قارنتها بالطريقة التي بين يدي؟ ( .(Lubin & Ge, 2012وهذا يتطلب
السير على هذا النحو :اإلبقاء على األهداف في مركز االهتمام ،مراجعة مدى التقدم نحو إحراز األهداف الرئيسية
والفرعية ،والحفاظ على تسلسل العمليات وترابطها وآلية االنتقال من خطوة إلى خطوة؛ مع اكتشاف األخطاء وتعديل
السلوك إذا تطلب األمر (العبيدي ،الشبيب .)2172 ،وفي ذات السياق عبر كل من ) (Deepika et al., 2017أن
مفهوم ما وراء المعرفة قائم على مستويات عليا من التفكير ،تتضمن التحكم في العمليات المعرفية المتضمنة في
األنشطة التعليمية كالتخطيط للتعامل مع المهام التعليمية ،ومراقبة الفهم ،وتقويم التقدم نحو الهدف.
ثالثا ً :التقويم ( :)Evaluationويتناول تحليل األداء وتحديد مدى تحقق األهداف والحكم على فاعلية االستراتيجيات
التي تم استخدامها في انجاز العمل (المواجدة ،حمزة ،عودة هللا .)2172 ،وتكمن أسئلة الذات في مرحلة التقويم :هل
الخطوات المتبعة مناسبة كما توقعت؟ وماذا بإمكاني لتنفيذ التطبيق بطرق مختلفة؟ وكيف يمكنني أن أطبق هذه
الطريقة في تنفيذ مشاريع أخرى؟ ( .(Lubin & Ge, 2012ويتضمن تقدير مدى التقدم الحالي في عمليات محددة
لتحقيق األهداف؛ والحكم على دقة النتائج ،وتقويم مدى مالئمة األساليب المستخدمة ،وآلية معالجة العقبات واألخطاء،
وتقويم فاعلية الخطة وتنفيذها (العبيدي ،الشبيب .)2172 ،وفي ذات السياق يرى كار وكوريتز ((Carr & 7997
Kuritz,أن ما وراء المعرفة تعني التفكير في الخطوات األولى ضمن ترتيب معين للبدء في االتجاه الصحيح .وعند
الوصول إلى النهاية ال بد من إجراء االختبار والمقارنة وكذلك عمل تنقيح أو تعديل قبل إجراء المحاوالت التالية.
وبالرغم من أن معظم التصنيفات اعتمدت المهارات المتمثلة بـ (التخطيط ،المراقبة ،والتقويم) ،وأجمعت عليها
العديد من المصادر إال انه تم إضافة بعدا رابعا لها وهو (المراجعة) ويمثل قدرة المتعلم على تعديل خطة العمل
الموضوعة مسبقا لتحقيق أهداف محددة ،أي تغيير االستراتيجيات وتصويب األخطاء إذا دعت الحاجة لذلك ( Costa,
 .)1991وأشار(جروان )2172 ،بأنها عمليات تحكم عليا وظيفتها التخطيط والمراقبة والتقويم ،وتمثل قدرة الفرد
على التفكير في مجريات التفكير أو حوله ،أو التفكير بصوت عال أو الحديث مع الذات بهدف مراجعة ومتابعة حل
المشكلة .كما أظهرت نتائج العديد من الدراسات التربوية التي أجريت على طلبة الجامعات بأن التفكير ما وراء
المعرفي مرتبط بشكل مباشر بزيادة التحصيل الدراسي كما يعمل على تنمية التفكير الناقد واإلبداعي ،ويُحسن من
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اكتساب الطلبة لعمليات التعلم المختلفة والتحكم بالعمليات المعرفية ذات العالقة بالتعلم ( Hoffman & Spatariu,
،)Martini & Shore, 2007( ،)2008

الدراسات السابقة:
 ركزت دراسة بريك ( )2179على مهارات ما وراء المعرفة كمتنبئات بالتكيف األكاديمي لدى طالب السنةاألولى بجامعة الملك سعود .على عينة بلغ قوامها( )211طالبا؛ من الكليات العلمية واإلنسانية ،وكشفت عن
عدم وجود فروق بين مهارات ما وراء المعرفة والتكيف األكاديمي وفقا للتخصص (علمي -إنساني).
 تناولت دراسة هيالت ( )2171العالقة بين فاعلية الذات اإلبداعية والتفكير فوق المعرفي لدى طالباتالدبلوم المهني في التدريس بجامعة أبو ظبي ،تكونت عينة الدراسة من ( )721طالبة؛ وتوصل أن مستوى
التفكير فوق المعرفي كان مرتفعا ،مع عدم وجود فروق تعزى للتخصص.
 هدفت دراسة القاسم ( )2172إلى تحديد مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طالب جامعة طيبةوعالقته بمتغيري الكلية والتحصيل الدراسي .على عينة بلغ قوامها ( )174طالبا .وأشارت إلى أن التفكير
ما وراء المعرفي يقع ضمن حدود المستوى المتوسط ،وأن بعد "المراقبة" كان األكثر استخداما ،مع فروق
في مستوى التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير الكلية وجاء لصالح كلية التربية ،وكلية اآلداب ،مع عدم
وجود فروق تعزى لمتغير التحصيل.
 هدفت دراسة ( Sawhney & Bansal (2171الكشف عن العالقة بين الوعي ما وراء المعرفي واإلنجازاألكاديمي لدى طالب المرحلة الجامعية .على عينة بلغ عددها ( )711طالب جامعي من تخصصات مختلفة،
وكشفت عن وجود فروق في التحصيل الدراسي بين الطالب منخفضي الوعي ما وراء المعرفي ومرتفعي
الوعي ما وراء المعرفي ،لصالح مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي.
-

تناولت دراسة الشريدة ( )2171مستوى التفكير ما وراء المعرفي والحكمة لدى عينة من طلبة الجامعة.
تكونت عينة الدراسة من ) )301من طلبة البكالوريوس من الكليات العلمية واإلنسانية بجامعة أم القرى؛
وأظهرت أن الطلبة يمتلكون مستوى متوسط من التفكير ما وراء المعرفي.

 أجرى أبو لطيفة ( )2171دراسة تناولت مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة كلية التربية فيجامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية .تكونت عينة الدراسة من ( )711طالب .وكشفت عن درجة
متوسطة لمستوى التفكير ما وراء المعرفي ،ولم تظهر فروق لمتغير السنة الدراسية والتحصيل الدراسي.
 تناولت دراسة المساعيد ( )2172التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طلبة الجامعة .تألفت عينةالدراسة من ( )211من طلب ة كلية العلوم التربوية؛ وأظهرت عن ارتباط إيجابي بين التفكير ما وراء
المعرفي والنوع والمستوى الدراسي والتحصيل ،مع فروق لصالح ذوي التحصيل المرتفع.
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 أجرى رشيد ( )2172دراسة بعنوان مستوى التفكير ما وراء المعرفي لطلبة جامعة بغداد .وتكونت عينةالدراسة من ( )211طالبا وطالبة .وأظهرت بأن غالبية الطلبة يقعون ضمن المستوى "المتوسط" ،لمهارات
التفكير ما وراء المعرفي ،مع عدم وجود فروق لمتغير التخصص األكاديمي (علمي -إنساني).
 ركزت دراسة إبراهيم ( )2172على تحديد فعالية مقرر تنمية مهارات التفكير في إكساب ما وراء المعرفةوتنمية القدرة على التفكير اإلبداعي لدى طالبات الجامعة .على عينة بلغ قوامها ( )41طالبة من
تخصصات مختلفة علمية وإنسانية وأظهرت عن فروق لمهارات ما وراء المعرفي تعزى للتخصص وجاء
لصالح التخصصات العلمية ،مع ارتباط موجب بين التفكير اإلبداعي والتفكير ما وراء المعرفي.
-

ركزت دراسة الخوالده ،الربابعة ،السليم ( )2172على درجة اكتساب طلبة المرحلة الثانوية لمهارات
التفكير ما رواء المعرفي في ضوء بعض المتغيرات .تكونت عينة الدراسة من ( )381طالبا وطالبة؛
وأظهرت بأن الطلبة يكتسبون مهارات ما وراء المعرفي )التخطيط ،المراقبة ،التقويم) بدرجة متوسطة ،وأن
اكتسابهم لها بدرجات متفاوتة ،حيث كانت مهارة التخطيط بدرجة كبيرة ،فيما كانت مهارتي المراقبة
والتقويم بدرجة "متوسطة .مع وجود فروق لمتغيرات الجنس ،التخصص ،التحصيل الدراسي.

 ركزت دراسة الجراح ،عبيدات ( )2177على مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعةاليرموك .تكونت عينة الدراسة من ) )1102طالبا وطالبة؛ وكشفت عن مستوى مرتفع من التفكير ما وراء
المعرفي ،وفروق في التفكير ما وراء المعرفي لصالح ذوي التحصيل المرتفع .وعدم وجود أثر يعزى لسنة
الدراسة وللتخصص ،ووجود أثر في تنظيم المعرفة يعزى للتخصص وجاء لصالح التخصصات اإلنسانية.
 هدفت دراسة الحموري وأبو مخ ( )2177إلى الكشف عن مستوى الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراءالمعرفي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك .على عينة من الطلبة بلغ قوامها من (،)117
وأظهرت أن مستوى التفكير ما وراء المعرفي كان مرتفعا .مع وجود عالقة طردية بين الحاجة إلى المعرفة
والتفكير ما وراء المعرفي مع عدم اختالف هذه العالقة باختالف متغيرات الجنس ،والتخصص والمستوى
الدراسي.

التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت ُمجمل الدراسات السابقة مهارات التفكير ما وراء المعرفي من وجهات نظر مختلفة في ضوء بعض
المتغيرات والتي تمثلت بــ (النوع "ذكور ،إناث" ،التحصيل األكاديمي ،التخصص األكاديمي ،نوع الكلية ،السنة
الدراسية والمستوى الدراسي) كما جاء في دراسة كل من (القاسم ،)2172 ،ودراسة (أبو لطيفة ،)2171 ،ودراسة
(المساعيد ،)2172 ،ودراسة (رشيد ،)2172 ،ودراسة (الخوالده ،الربابعة ،السليم ،)2172 ،ودراسة (الجراح،
عبيدات ،)2177 ،في حين آخر أكدت بعض الدراسات على العالقة االرتباطية ما بين التفكير ما وراء المعرفي
وعالقتها بكل من " فاعلية الذات اإلبداعية ،االنجاز األكاديمي ،التفكير اإلبداعي ،ومستوى الحاجة ،والحكمة" .كما
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جاء في دراسة كل من (هيالت ،)2171 ،ودراسة ( (Sawhney & Bansal, 2171ودراسة (الشريدة)2171 ،
ودراسة (إبراهيم ،)2172 ،ودراسة (الحموري ،وأبو مخ  .)2177بينما تناولت دراسة (بريك )2119 ،التفكير ما
وراء المعرفي كمتنبأ بالتكيف األكاديمي .وعبرت جميع الدراسات السابقة عن وجهات نظر الطلبة الجامعيين باستثناء
دراسة (الخوالده ،الربابعة ،السليم )2172 ،والتي تناولت طلبة المرحلة الثانوية .وتم االستفادة من الدراسات السابقة
في الدراسة الحالية من أدبها النظري وبمنهجيتها العلمية ،وفي بناء أدواتها ،وتعزيز نتائجها.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك باعتبار أنه أفضل المناهج مالءمة لطبيعية وأهيداف الدراسية
الحاليية ،حييث يقيوم هيذا الميينهج عليى جميع البيانيات والمعلوميات ،وتحليلهييا ،وتفسيير بعيض جوانبهيا (عفانية ،نشييوان،
)2172؛ بهييدف الكشييف عيين طبيعيية مسييتوى مهييارات التفكييير مييا وراء المعرفييي لييدى عينيية ميين طالبييات الجامعييات،
ومعرفة الفروق بين هذه المهارات وفقا لمتغيرات الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالبات قسم اإلدارة واإلعالن بجامعة األعميال والتكنولوجييا ،وطالبيات قسيم
التربييية الخاصيية بكلييية التربييية بجامعيية جييدة والمسييجلين فييي الفصييل الثيياني فييي العييام الدراسييي  2121/2179والبييالغ
عددهم ( )111طالبة .وقد تم اختيار عينة مكونة من ( )197طالبة من كيال الجيامعتين (األعميال والتكنولوجييا ،جامعية
جدة) )712( ،طالبة من كلية اإلدارة واإلعالن بجامعة األعمال والتكنولوجيا ،و( )97طالبة بكلية التربية بجامعة جيدة
لمرحلة البكالوريوس ،للفصل الثاني من العام الدراسي (7117/7111هـ) ،وتم اختيارها بالطريقة العشوائية.
وفيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:
الجامعة
جامعة جدة

جامعة األعمال
والتكنولوجيا

جدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة
التكرار
الفئات
المتغيرات
64
ممتاز
27
جيد جدا
المعدل األكاديمي
0
جيد
91
المجموع
41
ممتاز
المعدل األكاديمي
43
جيد جدا
22
جيد
106
المجموع
191
المجموع الكلي
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النسبة
%70.3
%29.7
%0
%100.0
38.7
40.6
20.8
%100.0
---

يتضح من الجدول رقيم ( )7أن ( )97مين أفيراد عينية الدراسية يمثليون ميا نسيبته  % 1262مين إجميالي أفيراد
عينة الدراسة من جامعة جدة ،بينما ( )712منهم يمثلون ما نسبته  %1264من إجمالي أفراد عينة الدراسة من جامعية
األعمال والتكنولوجيا.
يتضح أن ( )21من طالبات جامعة جدة يمثلون ما نسبته  %1162من إجمالي أفيراد عينية جامعية جيدة معيدلهم
األكاديمي ممتاز ،بينما ( )21من عينة طالبات الجامعة السابق ذكرها يمثلون ما نسبته  %2961معدلهم األكاديمي جيد
جدا؛ بينما بالنظر لمتغير المعدل األكاديمي لعينية جامعية األعميال والتكنولوجييا كيان ( )17يمثليون ميا نسيبته %2461
ميين مجمييوع عينيية طالبييات الجامعيية معييدلهم األكيياديمي ممتيياز ،بينمييا ( )12ميين أفييراد عينيية الجامعيية يمثلييون مييا نسييبته
 %1162معدلهم األكاديمي جيد جدا ،وفي المرتبة األخيرة كان ( )22طالبة بنسبة  %2164معدلهم األكاديمي جيد.

أداة الدراسة:
بعد االطالع على عدد من األدبيات التربوية ،والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،ومنها
دراسة (الحموري ،أبومخ ،)2177 ،ودراسة (الجراح ،عبيدات ،)2177 ،ودراسة (الخوالدة ،الربابعة ،السليم،
 .)2172ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدم مقياس (إبراهيم )2172 ،لقياس درجة التفكير ما وراء المعرفي لدى
طالبات الجامعات السعودية ،ويتكون المقياس من ( )27فقرة للمرحلة الجامعية ،موزعة على ثالثة أبعاد رئيسية
متمثلة بـ (التخطيط ،المراقبة ،والتقويم).
وقد روعي في تصميم المقياس الخصائص التالية:


توزيع فقرات المقياس على األبعاد الرئيسية لمهارات التفكير ما وراء المعرفي والمتمثلة بــ (التخطيط،
المراقبة ،والتقويم).



تمثل الفقرات واقع الطلبة المتعلمين أثناء تفكيرهم في المادة العلمية.



وضوح الفقرات وسهولة االستجابة عليها من قبل طلبة المرحلة الجامعية.

وفيما يلي عرض لألداة ،واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة للتحقق من صدقها وثباتها:
 -7القسممم األول :يحتييوي علييى مقدميية تعريفييية بأهييداف الدراسيية ،ونييوع البيانييات والمعلومييات التييي تييود الباحثيية
جمعها من أفراد عينة الدراسة ،والتأكيد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.
 -2القسم الثاني :يحتوي على البيانات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،وهي عليى النحيو اآلتيي( :الجامعية –
المعدل األكاديمي).
 -2القسم الثالث :يتكون هذا القسم من ( )27عبارة ،موزعية عليى محيور أساسيي واحيد مقسيم إليى ثالثية أبعياد،
والجدول ( )2يوضح عدد عبارات المقياس ،وكيفية توزيعها على األبعاد.
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جدول رقم ( )2المقياس وعباراته
المحور
مهارات التفكير ما وراء المعرفي

البعد
البعد األول :التخطيط
البعد الثاني :المراقبة

عدد العبارات
12
10

البعد الثالث :التقويم

8

المقياس

المجموع
 11عبارة
 11عبارة

تصحيح المقياس:
تم استخدام مقياس ليكرت الرباعي للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة ،وفق درجات الموافقة اآلتية:
(دائما – أحيانا – نادرا -أبدا) ،ومن ثم التعبير عن هذا المقياس بشكل كمي ،وذلك عن طريق إعطاء كل عبارة من
العبارات السابقة درجة ،وفقا لآلتي:
دائما ً :وتعبر عن وجود المهارة بشكل دائم ،وقيمتها ( )1درجات
أحيانا ً :وتشير إلى ظهور المهارة في بض األحيان وليس بشكل متكرر ،وقيمتها ( )2درجات.
نادراً :وتشير إلى ظهور المهارة بشكل نادر وقيمتها درجتان.
أبداً :وتعبر عن عدم وجود المهارة وتأخذ درجة واحدة.
أما بالنسبة لتحديد طول كل فئة من فئات مقياس ليكرت الرباعي ،تم حساب المدى بطرح الحد األعلى من الحد
األدنى ( ،)2 = 7 –1ثم تم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس ( ،)1611 = 1 ÷ 2وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إليى
أقل قيمة في المقياس ()7؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة ،وبذلك أصبح طول الفئات كما هو موضح في الجدول أدناه:
جدول رقم ( )1تقسيم فئات مقياس ليكرت الرباعي (حدود متوسطات االستجابات)

حدود الفئة

الفئة
م
إلى
من
دائما (بدرجة كبيرة)
0200
1223
1
أحيانا (بدرجة متوسطة)
122.
22.1
2
نادرا (بدرجة قليلة)
22.0
1213
1
أبدا (بدرجة قليلة جدا)
121.
1200
0
وتجدر اإلشيارة إليى اسيتخدام طيول الميدى للوصيول لحكيم موضيوعي عليى متوسيطات اسيتجابات أفيراد عينية
الدراسة ،بعد معالجتها إحصائيا.
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صدق أداة الدراسة:
ويعني التأكد من أنهيا تقييس ميا وضيعت لقياسيه ،إضيافة إليى شيموليتها لكيل العناصير التيي تسياعد عليى تحلييل
نتائجها ،ووضوح عباراتها ،وارتباطها بكل بعد من األبعاد الثالثة ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ،وقيد قاميت
الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

أ -الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق المح ِّكمين):
للتعرف على مدى الصدق الظاهري للمقياس ،تم عرضه بصورته األولية على عدد مين المحكميين المختصيين
في مجال التربية الخاصة ،حيث بلغ عدد المحكمين ( )4محكمين ،والطلب من السيادة المحكميين تقيييم جيودة المقيياس،
من حيث قدرته على قياس ما أعد لقياسه ،والحكم على مدى مالءمتها ألهيداف الدراسية ،وذليك مين خيالل تحدييد ميدى
وضوح كل عبارة ،ومدى ارتباط كل عبارة بمحورها ،وأهميتهيا ،وسيالمتها لغوييا ،إضيافة إليى إبيداء رأيهيم فيي حيال
وجود أي تعديل ،أو حذف ،أو إضافة عبارات للمقياس ،وبعد اسيترداد المقياييس ،قاميت الباحثية باعتمياد الفقيرات التيي
أجمع ( )%41فأكثر من المحكمين على مالءمتها ،أو التعديل عليها ،ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها
غالبية المحكمين ،وإخراج المقياس بالصورة النهائية.

ب -صدق االتساق الداخلي لألداة:
للتحقق مين صيدق االتسياق اليداخلي لالسيتبانة ،تيم اختييار عينية اسيتطالعية مكونية مين ( )21طالبية مين طلبية
جامعيية األعمييال والتكنولوجيييا ،وجامعيية جييدة ،ووفقييا للبيانييات تييم حسيياب معامييل ارتبيياط بيرسييون

(Pearson's

)Correlation Coefficient؛ وذلك بهيدف التعيرف عليى درجية ارتبياط كيل عبيارة مين عبيارات المقيياس بالدرجية
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة.
جدول رقم ( )0معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له
(مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية)
معامل االرتباط
رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة
البعد
بالبعد
**023.3
1
**02098
1
**02038
8
**02318
2
**023.8
9
**02.1.
1
البعد األول :التخطيط
**02091
10
**02031
0
**02.10
11
**02011
.
**0201.
12
**02.23
3
**02.11
3
**02.01
1
**02.01
1
**02318
2
**02.01
8
**02.2.
1
البعد الثاني :المراقبة
**0201.
9
**02302
0
**02033
10
**02310
.
**023.2
.
**02111
1
البعد الثالث :التقويم
14

(مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية)
رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة

البعد

2
1
0

**02110
**02..0
**02.00

3
1
8

معامل االرتباط
بالبعد
**02.81
**02.02
**02.0.

** دال عند مستوى الداللة  0201فأقل
يتضح من الجدول ( )1أن قيم معامل ارتباط كل عبارة مع بُعيدها موجبية ،ودالية إحصيائيا عنيد مسيتوى الداللية
( )1617فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المقياس ،ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.

ت -الصدق البنائي:
وقيد تيم حسياب معاميل ارتبياط بيرسيون )(Pearson's Correlation Coefficient؛ وذليك بهيدف التعيرف
على درجة ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس ،وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
جدول رقم ( ).معامالت ارتباط بيرسون لمجاالت المقياس مع الدرجة الكلية
معامل االرتباط بالدرجة الكلية
البعد
**.838
البعد األول :التخطيط
**.890
البعد الثاني :المراقبة
**.861
البعد الثالث :التقويم
يتضح من الجدول ( )1أن قيم معامل ارتبياط كيل بعيد ميع الدرجية الكليية موجبية ،ودالية إحصيائيا عنيد مسيتوى
الداللة ( )1617فأقل؛ مما يشير إلى الصدق البنائي لمجاالت المقياس ،ومناسبته لقياس ما أُعد لقياسه.

ثبات أداة الدراسة:
أ-

طريقة ألفا كرونباخ:
تييم التأكييد ميين ثبييات أداة الدراسيية ميين خييالل اسييتخدام معامييل الثبييات ألفييا كرونبيياخ (معادليية ألفييا كرونبيياخ)

) ،)Cronbach's Alpha (αويوضح الجدول رقم ( )2-2قيم معامالت الثبات ألفيا كرونبياخ لكيل محيور مين محياور
المقياس وللدرجة الكلية للمقياس.
جدول رقم ( )3معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

محاور المقياس

البعد

عدد العبارات

مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من
طالبات الجامعات السعودية.

البعد األول :التخطيط
البعد الثاني :المراقبة
البعد الثالث :التقويم

12
10
8
11

الثبات العام
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ثبات
المحور
02800
02121
02818
02808

عيال حييث بليغ ( ،)16414وهيذا ييدل عليى أن
يتضح من الجدول رقم ( )2أن معامل ثبات ألفيا كرونبياخ العيام
ث
عيال لكيل
المقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة ،كميا أن معاميل الثبيات
ث
محور من محاور المقياس.

ب -طريقة التجزئة النصفية:
حيث تم تجزئة فقرات المقياس إلى جزأين (الفقرات ذات األرقام الفردية ،والفقرات ذات األرقام الزوجيية) ،ثيم
تم حساب معامل االرتباط بيين درجيات الفقيرات الفرديية ،ودرجيات الفقيرات الزوجيية ،وبعيد ذليك تيـم تصيحيح معاميل
االرتباط بمعادلة جتمان بسبب عدم تساوي الفقرات وفق القانون اآلتي( :عفانة ونشوان)2172 ،

 S2  S2 
Guttman =2  1 2 2 
 ST 
حيث إن:
2
 S1تباين درجات النصف األول من المقياس
2
 S2تباين درجات النصف الثاني من المقياس
2
 STتباين الدرجات الكلي لالختبار.

وفي حالية تسياوي الفقيرات تسيتخدم معادلية سيبيرمان بيراون = معاميل االرتبياط المعيدل وفقيا للمعادلية التاليية:
(عفانة ونشوان2172 ،م ،ص.)192

2R
1 R

=R

حيث  Rمعامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقيرات الزوجيية ،وتيم الحصيول عليى النتيائج
الموضحة في جدول (.)1
جدول رقم ( )1يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس

البعد

عدد
العبارات

البعد األول :التخطيط
البعد الثاني :المراقبة
البعد الثالث :التقويم
الثبات العام

72
71
4
11

معامل
االرتباط قبل
التعديل
16194
16122
16271
02191

معامل
الثبات
16114
16429
16122
02881

يتضح من الجدول رقم ( )1أن معامل الثبات العام عا ثل حيث بلغ ( ،)16442وهذا يدل على أن المقيياس يتمتيع
بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة.
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أساليب المعالجة اإلحصائية:
تمييت معالجييية البيانيييات باسيييتخدام برنيييامج اليييرزم اإلحصيييائية للعليييوم االجتماعيييية " "SPSSوالمعروفييية بيييـ
 Statistics Package For Social Scienceباسيتخدام الحاسيوب ،بهيدف اإلجابية عين أسيئلة الدراسية وفحيص
فرضيات الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية:
 .7التكرارات ،والنسب المئوية؛ وذلك بهيدف التعيرف عليى خصيائص أفيراد عينية الدراسية ،إضيافة إليى تحدييد
استجابات أفراد العينة على كل عبارة من العبارات التي تضمنتها أداة الدراسة.
 .2المتوسييط الحسييابي المييوزون ""Weighted Mean؛ وذلييك للتعييرف علييى متوسييط اسييتجابات أفييراد عينيية
الدراسة على كل عبارة من عبارات المحاور ،وترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون.
 .2المتوسط الحسيابي ""Mean؛ وذليك لمعرفية ميدى ارتفياع ،أو انخفياض اسيتجابات أفيراد عينية الدراسية عين
المحاور الرئيسة.
 .1االنحراف المعياري ""Standard Deviation؛ للتعيرف عليى ميدى انحيراف اسيتجابات أفيراد عينية الدراسية
لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي.
 .1تم استخدام اختبار (ت) لعينتيين مسيتقلتين؛ بهيدف التعيرف عليى الفيروق بيين اتجاهيات عينية الدراسية بياختالف
متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين كالجامعة.
 .2تم استخدام اختبار تحليل التباين األحيادي للتحقيق مين الفيروق بيين اتجاهيات عينية الدراسية بياختالف متغييراتهم
التي تنقسم إلى أكثر من فئتين.
 .1تم استخدام اختبار شيفيه ) ،(Scheffeواختبار دانت ) (Dunnettللتحقق من اتجاه الفيروق بيين اتجاهيات عينية
الدراسة التي بينها اختبار تحليل التباين األحادي.

النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضيتها وتفسيرها:
ً
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
وينصُّ السؤال األول من أسئلة الدراسة على :مما مسمتوى مهمارات التفكيمر مما وراء المعرفمي لمدى عينمة ممن طالبمات
الجامعات السعودية من جامعة األعمال والتكنولوجيا ،وجامعة جدة ؟
لتحديييد مسييتوى مهييارات التفكييير مييا وراء المعرفييي لييدى عينيية ميين طالبييات الجامعييات السييعودية ،تييم حسيياب
المتوسط الحسابي لهذه األبعاد وصيوال إليى تحدييد مسيتوى مهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي ليدى عينية مين طالبيات
الجامعات السعودية ،والجدول ( )4يوضح النتائج العامة لهذا السؤال.
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جدول رقم ( )8استجابات أفراد عينة الدراسة على مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي
لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية

م.

محاور المقياس

التخطيط
1
المراقبة
2
التقويم
1
مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة
من طالبات الجامعات السعودية

المتوسط الحسابي
درجة
قيمة
الموافقة
المتوسط
متوسطة
2.9446
متوسطة
13.138
متوسطة
3.0945

االنحراف
المعياري

الترتيب

.520
.501
.573

1
1
2

متوسطة

.468

-

3.0489

يتضح من خالل النتائج أن مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات
السعودية كانت بمتوسط ( ،)261149أي بدرجة متوسطة وفقا للمعيار الذي اعتمدته الدراسة حسب مقياس ليكرت
الرباعي ،وتبين من النتائج أن أبرز مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية
تمثلت في بعد (المراقبة) في الترتيب األول بمتوسط حسابي ( ،)26724وبدرجة متوسطة ،يليها بُعد (التقويم)
بمتوسط ( ،)261911وهي أيضا بدرجة متوسطة ،وأخيرا جاء بُعد (التخطيط) في المرتبة األخيرة بمتوسط
( )269112وهي بدرجة متوسطة.
بناء على ما سبق أسفرت النتائج بأن امتالك طالبات الجامعات لمهارات التفكير ما وراء المعرفي على جميع األبعاد
كييان بدرجيية متوسييطة وقييد يرجييع مييرد النتيجيية إلييى توسييط وعييي وإدراك الطلبيية لمهييارات التفكييير مييا وراء المعرفييي
واالستراتيجيات المطلوبة في إنجاز المهمات ،واالفتقار إلى تحديد مواطن القوة واسيتثمارها وتوظيفهيا بشيكل صيحيح،
كما أن نمطية االستراتيجيات التدريسيية المسيتخدمة فيي الكلييات قيد ال تتجياوز حيدودها فيي مخاطبية العملييات العقليية
البسييطة وبالتيالي االعتمياد عمليتيي التيذكر واالسيترجاع ) .(Wilson, 1988كميا أشيار كيل مين (العبييدي ،الشيبيب،
 )2172بأن التفكير ما وراء المعرفي هو تفكير قصدي منظم قائم على وضع الفرد لنفسه مخطط ذهني بمستوى عيال
لتحديد هدف ما ،ويحتاج لكفاءة عقلية لفهم واستيعاب العناصر والخبرات المتعلمة ،لتخزينها في الذاكرة طويلة الميدى.
وهييذا ال يتطييابق مييع االسييتراتيجيات التدريسييية النمطييية التقليدييية والتييي تفتقيير إلييى إعمييال العقييل وتنمييية الييذكاء .وتتفييق
النتيجيية بييأن مهييارات التفكييير مييا وراء المعرفييي كانييت بالمسييتوى المتوسييط مييع دراسيية (القاسييم ،)2172 ،ودراسيية
(الشيريدة ،)2171 ،ودراسية (أبيو لطيفية ،)2171 ،ودراسية (رشييد ،)2172 ،ودراسية (الخواليدة ،الربابعية ،السييليم،
 .)2172كما تختلف النتيجة مع نتائج دراسة كل من (هيالت ،)2171 ،ودراسة (الجراح ،عبيدات ،)2177 ،ودراسة
(الحموري ،أبو مخ )2177 ،بأن مهارات التفكير ما وراء المعرفي كان بالمستوى المرتفع.
كما أشارت النتائج بأن بعد "المراقبة" هو األكثر استخداما لدى الطلبة يليه بُعد التقويم وجاء بُعد التخطيط بالمرتبية
األخيرة وقد يرجع مرد هذه النتيجة بيان الطلبية ليديهم قيدرة متوسيطة عليى "الضمبط ،والمتحكم" وبالتيالي فالتقيدم ليديهم
18

مرهون باللحظة اآلنية القائمة على تلخيص المقرر الدراسي والتركيز على النقاط الهامة للتعلم العتبارهيا موقيع سيؤال
في االختبارات الفصلية والنهائية ميع المراجعية المتكيررة بهيدف الحفيظ أو الفهيم .وبالتيالي كشيف بُعيد "المراقبمة" بيأن
الطلبة يمتلكون قدرة متوسطة مين حييث وضيع األهيداف فيي مركيز االهتميام ،ومراجعية ميدى التقيدم لتحقييق األهيداف
الرئيسية والفرعية للمقرر ،الحفاظ على تسلسل العمليات ،واكتشاف األخطاء وتعديلها إذا تطليب األمير .وتتفيق النتيجية
مع نتائج دراسة (لقاسم )2172 ،حيث احتل بُعد المراقبة المرتبة األولى لدى الطلبة الجيامعيين كمهيارة مسيتخدمة مين
مهارات التفكيير ميا وراء المعرفيي .بينميا حصيل بُعيد "التقمويم" عليى المرتبية الثانيية والتيي تتطليب مسيتوى عيال مين
العمليييات العقلييية والتييي تتضييمن التحليييل والحكييم علييى فاعلييية األسيياليب المعتمييدة النجيياز العمييل .وميين ثييم الحكييم علييى
النتيائج .ومعالجية األخطياء وتصيحيحها فيي الميرات الالحقيية .وفيميا يتعليق بمهيارة "التخطميط" والتيي احتليت المرتبيية
األخيييرة وبدرجيية متوسييطة وقييد يرجييع مرده يا إلييى تييدني قييدرة الطلبيية علييى رسييم تصييور ذهنييي مسييبق لتحديييد أفضييل
األساليب والطرق إلنجاز العمل ،وعدم القدرة على توظيف المعلومات السابقة في المهام اآلنية وبالتالي ضعف تسلسل
العمليات التي سيتم إتباعها ،وقصور في تحديد األخطاء وفشيل التنبيؤ .واختلفيت النتيجية الحاليية ميع دراسية (الخواليدة،
الربابعة ،السليم )2172 ،في ترتيب مهارات التفكير ما وراء المعرفيي جياءت عليى التيوالي فيي بُعيد التخطييط بدرجية
كبيرة ومن ثم المراقبة والتقويم بدرجة متوسيطة ودراسية (القاسيم )2172 ،حييث كشيف أن المهيارات بيالتوالي جياءت
على التوالي "المراقبة.
وفيما يلي النتائج التفصيلية:
البُعد األول :مستوى مهارات التخطيط لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية:
للتعرف عليى مسيتوى مهيارات التخطييط ليدى عينية مين طالبيات الجامعيات السيعودية ،تيم حسياب التكيرارات،
والنسييب المئوييية ،والمتوسييطات الحسييابية ،واالنحرافييات المعيارييية ،والرتييب السييتجابات أفييراد عينيية الدراسيية علييى
عبارات بُعد (التخطيط) لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية ،وجاءت النتائج كما يلي:
جدول رقم ( )9استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى مهارات التخطيط
لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية

العبارات
1

2

1

أتصفح المادة
الجديدة قبل
دراستها بعمق.
أضع أهدافا
محددة قبل أن
أقوم بتعلم
موضوع ما
أحلل الموقف
التعليمي وذلك
بتحديد المظاهر
الهامة للمادة

التكرار
النسبة
%
ك
%
ك
%

درجة الموافقة
أبداً

نادراً

أحيانا ً

دائما ً

36

55

80

26

%13.2 %40.6 %27.9 %18.3
26

49

82

ك

15

%

%7.6

38

2.69

متوسطة

.943

71

56

%28.4 %44.7 %19.3

19

2.49

قليلة

.940

77

40

%20.3 %41.6 %24.9 %13.2
88

المتوسط الحسابي
درجة
قيمة
المتوسط الموافقة

االنحراف
الرتبة
المعياري

2.94

متوسطة

.884

2

العبارات
التعليمية.
أقوم بتنظيم المادة
 0الدراسية لحفظها
وفهمها.
قبل أن اقرأ
اخطط للوقت
والجهد الذي
.
سأبذله في تعلم
مهمة ما.
عندما أقرأ
أتصور أمثلة
3
ممكنة لألفكار
التي أقرأها.
اسأل نفسي أسئلة
حول موضوع
1
التعلم قبل البدء
اقرأ فهرس
الموضوعات بدقة
8
قبل البدء في
التعلم.
أفكر بالعديد من
الطرق لحل
 9مشكلة ما يتناولها
التعلم ثم اختار
أفضلها
أسأل نفسي أسئلة
حول ما أفعله في
10
أثناء تعلمي شيئا
جديدا.
أحدد سرعتي
أثناء تعلمي للمادة
العلمية بما
11
يتناسب والوقت
المخصص لذلك.
أفكر مليا بما أريد
أن أتعلمه من
12
المادة العلمية قبل
البدء بتعلمها.

التكرار
النسبة
%

درجة الموافقة
أبداً

نادراً

أحيانا ً

دائما ً

ك

8

12

57

120

%

%4.1

%6.1

ك

8

16

%

%4.1

%8.1

%60.9 %28.9
55

%59.9 %27.9

ك

3

15

69

%

%1.5

%7.6

%35

%55.8

ك

27

48

80

42

ك
%

%21.3 %40.6 %24.4 %13.7
52

56

53

ك

17

%

%8.6

ك

12

%

%6.1

ك

18

%

%9.1

ك

18

%

%9.1

42

40

23

58

2.90

متوسطة

.915

1

2.96

متوسطة

.856

1

3.16

متوسطة

.959

1

55

%27.9 %33.5 %29.4

المتوسط العام

2.35

قليلة

1.081

72

90

%45.7 %33.5 %11.7
66

2.70

متوسطة

.958

9

56

%28.4 %45.2 %20.3
66

3.45

كبيرة

.703

2

56

28.4% %41.6 %21.3
89

3.44

كبيرة

.810

2

36

%18.3 %26.9 %26.4 %28.4
82

3.47

كبيرة

.786

7

118

110

%

المتوسط الحسابي
درجة
قيمة
المتوسط الموافقة

االنحراف
المعياري

الرتبة

2.80

متوسطة

.951

4

2.9446

متوسطة

.520

--

يتضح في الجدول ( )9أن مستوى مهارات التخطيط ليدى عينية مين طالبيات الجامعيات السيعودية بليغ بمتوسيط
( ،)2619112وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقيياس الربياعي (مين  2617إليى  ،)2621وهيي الفئية التيي
تشير إلى خيار أحيانا ً على أداة الدراسة.
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ويتضح من النتائج في الجدول ( )9أن أبرز مهارات التخطيط لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تتمثل
في العبارات رقم ( ،)2 ،1 ،1وقد كانت جميعها بدرجة كبيرة (بتقدير دائما) ،وتيم ترتيبهيا تنازلييا حسيب موافقية أفيراد
عينة الدراسة عليها ،وتتمثل باآلتي:
 .7جيياءت العبييارة رقييم ( )1وهييي ":أقمموم بتنظمميم المممادة الدراسممية لحفظهمما وفهمهمما" بالمرتبيية األولييى ميين حيييث
موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.)2611
 .2جاءت العبارة رقم ( )2وهي ":عندما أقرأ أتصور أمثلة ممكنة لألفكار التي أقرأها".بالمرتبة الثانيية مين حييث
موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.)2611
 .2جاءت العبارة رقم ( )1وهي ":قبل أن اقرأ اخطط للوقت والجهمد المذي سمأبذله فمي تعلمم مهممة مما ".بالمرتبية
الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة حولها بمتوسط (.)2611
ويتضح من النتائج في الجدول ( )2-1أن أقل مهارات التخطيط لدى عينة من طالبات الجامعات السمعودية
تتمثل في العبارات رقم ( ،)4 ،7وقد كانت جميعها بدرجة قليلة (بتقدير نادرا) التيي تيم ترتيبهيا بيدءا باألقيل حسيب عيد
موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ،وهي كاآلتي:
 .7جاءت العبارة رقم ( )4وهي " :اقرأ فهرس الموضوعات بدقة قبل البدء في المتعلم ".بالمرتبية األخييرة مين
حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.)2621
 .2جاءت العبارة رقم ( )7وهي" :أتصفح المادة الجديدة قبل دراستها بعمق ".بالمرتبة قبل األخييرة مين حييث
عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.)2619
البُعد الثاني :مستوى مهارات المراقبة لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية:
للتعييرف علييى مسييتوى مهييارات المراقبيية لييدى عينيية ميين طالبييات الجامعييات السييعودية ،تييم حسيياب التكييرارات،
والنسييب المئوييية ،والمتوسييطات الحسييابية ،واالنحرافييات المعيارييية ،والرتييب السييتجابات أفييراد عينيية الدراسيية علييى
عبارات مهارات (المراقبة) لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية ،وجاءت النتائج كما يلي:
جدول رقم ( )10استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى مهارات المراقبة لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية

العبارات

1

2
1

أسال نفسي عما
إذا كنت حققت
أهدافي في
التعلم.
أضع في
اعتباري عدد
من االختيارات
قبل البدء في
اإلجابة.
أتوقف بانتظام

التكرار
النسبة
%

درجة الموافقة
أبداً

نادراً

أحياناً

دائما ً

ك

17

23

78

79

%

%8.6

40.1% %39.6 %11.7

ك

8

19

71

99

المتوسط الحسابي
درجة
قيمة
المتوسط الموافقة
3.11

متوسطة

االنحراف
الرتبة
المعياري
.925

1

%

%4.1

%9.6

%36

%50.3

3.32

كبيرة

.812

0

ك

5

23

72

97

3.32

كبيرة

.780

1

21

العبارات
ألتفحص قدرتي
على الفهم
أسأل نفسي أن
كنت أخذت
 0باالعتبار جميع
الخيارات عند
حل مشكلة ما.
أقوم بمراجعة
المادة العلمية
بين الحين
واآلخر
.
الكتشاف
العالقات القائمة
بين أجزائها.
أثير األسئلة
حول المادة
3
العلمية قبل أن
أبدأ بتعلمها.
أفكر بطرق
وأساليب
متنوعة للتغلب
على مشكلة
1
واجهتني أثناء
تعلمي المادة
العلمية.
أهتم بمعرفة
إجابات األسئلة
8
التي أخطأت
فيها.
أهتم بحل
األسئلة
 9واالمتحانات في
المقررات التي
ادرسها.
أحاول
الحصول على
نسخ من
10
االمتحانات
السابقة.

التكرار
النسبة
%

درجة الموافقة
أبداً

%

%2.5

ك

7

%

%3.6

ك

27

%

ك
%

نادراً

أحياناً

دائما ً

%49.2 %36.5 %11.7
24

90

%38.6 %45.7 %12.2
44

70

42

31

ك

8

22

67

%

%4.1

%11.2

%34

%50.8

ك

7

12

55

123

%

%3.6

%6.1

ك

11

11

%

%5.6

%5.6

ك

40

35

%62.4 %27.9

28.9% %17.8 %20.3
المتوسط العام

22

1.008

2.79

8

متوسطة
.954

2.65

10

كبيرة

.828

3.31

.

كبيرة
.767

3.49

1

117

%59.4 %29.4
57

.785

3

متوسطة

36

%18.3 %44.7 %21.3 %15.7

58

3.19

56

%28.4 %35.5 %22.3 %13.7

88

متوسطة

76

100

%

المتوسط الحسابي
درجة
قيمة
المتوسط الموافقة

االنحراف
المعياري

الرتبة

3.43

كبيرة

.834

2

65
%33

2.75

متوسطة

1.123

9

3.138

متوسطة

.5015

--

يتضح في الجدول ( )71أن مستوى مهارات المراقبة لدى عينة مين طالبيات الجامعيات السيعودية بليغ بمتوسيط
( ،)26724وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الرباعي (من  2617إلى  ،)2621وهي الفئة التيي تشيير
إلى خيار أحيانا ً على أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج فيي الجيدول ( )71أن أفيراد عينية الدراسية موافقيون بدرجمة كبيمرة عليى خميس فقيرات مين
مهارات المراقبة لدى عينة من طالبات الجامعيات السيعودية تتمثيل فيي العبيارات رقيم ( ،)9 ،4 ،1 ،2 ،2وتيم ترتيبهيا
تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ،وتتمثل باآلتي:
 .7جاءت العبارة رقم ( )4وهي":أهتم بمعرفة إجابات األسئلة التي أخطأت فيها".بالمرتبة األولى من حيث
موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.)2619
 .2جاءت العبارة رقم ( )9وهي":أهتم بحل األسئلة واالمتحانات في المقررات التي ادرسها".بالمرتبة الثانية
من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.)2612
 .2جاءت العبارة رقم ( )2وهي":أتوقف بانتظام ألتفحص قدرتي على الفهم".بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة
أفراد عينة الدراسة حولها بمتوسط (.)2622
 .1جاءت العبارة رقم ( )2وهي ":أضع في اعتباري عدد من االختيارات قبل البدء في اإلجابة ".بالمرتبة
الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة حولها بمتوسط ( )2622وهو نفس المتوسط الحسابي للفقرة
السابقة ولكن بانحراف معياري أكبر من سابقتها.
 .1جاءت العبارة رقم ( )1وهي":أفكر بطرق وأساليب متنوعة للتغلب على مشكلة واجهتني أثناء تعلمي
المادة العلمية ".بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة حولها بمتوسط (.)2627
ويتضح من النتائج في الجدول ( )71أن أقل مهارات المراقبة لدى عينة ممن طالبمات الجامعمات السمعودية
تتمثل في العبارات رقم ( ،)71 ،2 ،1 ،1 ،7وقد كانيت جميعهيا بدرجية متوسيطة (بتقيدير أحيانيا)التي تيم ترتيبهيا بيدءا
باألقل حسب حيادية أفراد عينة الدراسة عليها ،وهي كاآلتي:
 .7جاءت العبارة رقم ( )2وهي" :أثير األسئلة حول المادة العلمية قبل أن أبدأ بتعلمها".بالمرتبة األخيرة من
حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.")2621
 .2جاءت العبارة رقم ( )71وهي" :أحاول الحصول على نسخ من االمتحانات السابقة".بالمرتبة التاسعة من
حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.")2611
 .2جاءت العبارة رقم ( )1وهي" :أقوم بمراجعة المادة العلمية بين الحين واآلخر الكتشاف العالقات القائمة
بين أجزائها".بالمرتبة الثامنة من حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.")2619
 .1جاءت العبارة رقم ( )7وهي" :أسال نفسي عما إذا كنت حققت أهدافي في التعلم".بالمرتبة السابعة من
حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.")2677
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 .1جاءت العبارة رقم ( )1وهي" :أسأل نفسي أن كنت أخذت باالعتبار جميع الخيارات عند حل مشكلة ما".
بالمرتبة السادسة من حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (.")2679
البُعد الثالث :مستوى مهارات التقويم لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية:
للتعييرف علييى مسييتوى مهييارات التقييويم لييدى عينيية ميين طالبييات الجامعييات السييعودية ،تييم حسيياب التكييرارات،
والنسييب المئوييية ،والمتوسييطات الحسييابية ،واالنحرافييات المعيارييية ،والرتييب السييتجابات أفييراد عينيية الدراسيية علييى
عبارات بُعد مهارات (التقويم) لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية ،وجاءت النتائج كما يلي:
جدول رقم ( )11استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى مهارات التقويم لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية

العبارات
1

2

1

0

.

3
1

عندما انتهي من
التعلم أقيم نفسي.
اسأل نفسي عما إذا
كان هناك طريق
سهل لعمل األشياء
بعد االنتهاء من
التعلم
اسأل نفسي عما إذا
كنت قد وضعت في
اعتباري كل
االختيارات أثناء
دراسة مشكلة ما.
أسأل نفسي مباشرة
بعد إنجاز مهمة
تعلميه عن مدى
تحقيق األهداف
الموضوعة.
أسأل نفسي بعد
االنتهاء من تعلم
المادة العلمية فيما
إذا كنت قد تعلمت
كل ما أستطيع تعلمه
منها
أعيد تقويم
(مراجعة) نفسي
فيما أتعلمه.
أعيد تعلم المادة
العلمية مرة ثانية

التكرار
النسبة
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

%

ك

درجة الموافقة
أبداً

نادراً

أحيانا ً

70
39
17
35.5% 19.8% %8.6
63
28
11
%14.2 %5.6
11

34

16

71
%36
95

%32

48.2%

87

65

44.2% %17.3 %5.6
27

دائما ً

90

%33

10

38

9

33

%
ك
%

97
%49.2

24
9
%12.2 %4.6

24

3.23

متوسطة

.894

2

3.05

متوسطة

.853

1

3.03

متوسطة

.889

2

3.09

متوسطة

.879

1

76

%38.6 %40.1 %16.8 %4.6
67
%34

2.99

متوسطة

.953

1

75

%38.1 %37.6 %19.3 %5.1

79

الرتبة

64

32.5% %45.7 %13.7 %8.1
74

المتوسط الحسابي
درجة
قيمة
المتوسط الموافقة

االنحراف
المعياري

3.13

متوسطة

.851

2

3.28

كبيرة

.850

7

8

العبارات

التكرار
النسبة
%

حينما ال أستوعب
المعلومات الجديدة
أثناء التعلم األول.
حالما انتهي من
القراءة أحاول
الخروج بتطبيقات
عملية لما قرأت.

ك

درجة الموافقة
أبداً

17

نادراً

37

أحيانا ً

77

دائما ً

66

%33.5 39.1% %18.8 %8.6

%

المتوسط الحسابي
درجة
قيمة
المتوسط الموافقة

االنحراف
المعياري

الرتبة

المتوسط العام

2.97

متوسطة

.934

4

3.0945

متوسطة

.573

--

يتضييح فييي الجييدول ( )77أن مسييتوى مهييارات التقييويم لييدى عينيية ميين طالبييات الجامعييات السييعودية بمتوسييط
( ،)261911وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الرباعي (من 2617إلى  ،)2621وهي الفئة التي تشير
إلى خيار أحيانا ً على أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج في الجدول ( )77أن أفراد عينة الدراسة موافقون (بدرجة كبيرة) على واحيدة مين مهيارات
التقويم لدى عينة من طالبات الجامعيات السيعودية تتمثيل فيي العبيارة رقيم ( )1وهيي" :أعيمد تعلمم الممادة العلميمة ممرة
ثانيمة حينمما ال أسممتوعب المعلوممات الجديمدة أثنمماء المتعلم األول".بمتوسييط ()2624؛ ويتضيح مين النتييائج فيي الجييدول
( )77أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة (بتقدير أحيانا) على بياقي عبيارات مهيارات التقيويم ،تتمثيل فيي
المرتبة الثانية في العبارة رقم ( )2وهي " :اسأل نفسي عما إذا كان هناك طريق سهل لعمل األشياء بعد االنتهاء ممن
التعلم " بمتوسط ()2622؛ كما تتمثل في المرتبة األخير في العبارة رقم ( ،)4وهي" :حالما انتهي من القراءة أحاول
الخروج بتطبيقات عملية لما قرأت" بمتوسط (.)2691
أشارت النتائج إلى أن مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية مين
جامعة األعمال والتكنولوجيا ،وجامعة جدة على جميع أبعاد الدراسة كانت متوسطة  ،وقد احتل بُعد (المراقبة) المرتبية
األولى وبدرجة متوسطة ،يليها بُعد (التقويم) ،وفي المرتبة األخيرة جاء بُعد (التخطيط) ،وتمثلت أبرز مهارات التفكيير
مييا وراء المعرفييي األكثيير اسييتخداما لييدى عينيية ميين طالبييات الجامعييات السييعودية ميين جامعيية األعمييال والتكنولوجيييا،
وجامعة جدة في:
.7
.2
.2
.1
.1
.2

أقوم بتنظيم المادة الدراسية لحفظها وفهمها
أتصور أمثلة ممكنة لألفكار أثناء القراءة.
التخطيط للوقت والجهد الذي سيتم بذله في تعلم مهمة ما.
االهتمام بمعرفة إجابات األسئلة التي تم الخطأ فيها.
االهتمام بحل األسئلة واالختبارات في المقررات التي يتم دراستها.
التوقف بانتظام لتفحص القدرة الذاتية على الفهم.
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 .1األخذ في االعتبار عدد من االختيارات قبل البدء في اإلجابة.
 .4التفكير بطرق وأساليب متنوعة للتغلب على مشكلة يتم مواجهتها أثناء تعلم المادة العلمية.
 .9إعادة تعلم المادة العلمية مرة ثانية حينما ال يتم استيعاب المعلومات الجديدة أثناء التعلم األول.
نالحظ مين الفقيرات السيابقة والتيي وقيع االختييار عليهيا ليدى غالبيية عينية الدراسية مين مهيارات التفكيير ميا وراء
المعرفي والتي تقع ضمن التفكير القصدي المنظم والمخطط ،حيث يضع الطالب لنفسه مخطط ذهني من العمليات
الذهنية لتحديد هدفه ،من خالل فهم واستيعاب ما يدرسيه ،لتخزينيه فيي اليذاكرة طويلية الميدى ،مين خيالل التكيرار
والممارسة لمساعدته على تعلم المقررات الدراسية وحل المشكالت والتي يواجهونها وتحسين القيدرة عليى تنظييم
اليذات أثنياء اليتعلم ( (Kornell & Metcalfe, 2112وهيذا ييدل عليى الدافعيية العاليية والحيرص الشيديد عليى
اكتساب المعرفة بهدف تحسين التحصيل الدراسي؛ وتتفيق النتيجية ميع نتيائج دراسية كيل مين (الحميوري ،أبيومخ،
 )2177بأن هناك عالقة طردية بين مستوى الحاجة إلى المعرفة ومستوى التفكير ما وراء المعرفي.

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
وينصُّ السؤال الثاني من أسئلة الدراسية عليى:همل توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي مسمتوى مهمارات التفكيمر مما
وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير الكلية؟
ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري اآلتي:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفمي
لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير الكلية".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية اسيتخدمت الباحثية اختبيار "ت" " Independent Sample T-test :لتوضييح
داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
جدول رقم ( )12نتائج اختبار " ت " Independent Sample T-test :للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختالف
متغير الكلية

المحور
التخطيط
المراقبة
التقويم
مستوى مهارات التفكير ما
وراء المعرفي لدى عينة من
طالبات الجامعات السعودية

الكلية

العدد

المتوسط

تربية_خاصة
إدارة_أعمال
تربية_خاصة
إدارة_أعمال
تربية_خاصة
إدارة_أعمال
تربية_خاصة
إدارة_أعمال

91
106
91
106
91
106
91
106

2.9469
2.9426
3.147
3.129
3.1429
3.0531
3.0659
3.0343
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االنحراف
المعياري
.45125
.57464
.4636
.5340
.48145
.64086
.40846
.51524

قيمة ت

الداللة

التعليق

16111

16911

غير دالة

16217

16412

غير دالة

76721

16221

غير دالة

16112

16221

غير دالة

يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )72ما يلي:
ً
أوال :بالنسبة للدرجة الكلية لمستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية:
توصلت الباحثة إلى أن قيمة ( )Sigللدرجة الكليية لمسيتوى مهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي ليدى عينية مين
طالبات الجامعات السعودية تساوي ( )16221وهي أكبر من مستوى داللة ()1611؛ مما يدلل على عدم وجيود فيروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1611بين استجابات العينة فيما يتعلق بمستوى مهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي
لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير الكلية.

ثانيًا :بالنسبة للمجاالت الفرعية لمهارات التفكير ما وراء المعرفي:
توصلت الباحثة إلى أن قيمة ( )Sigلكل مجال فيما يتعلق بـــ ( :التخطيط ،المراقبة ،التقويم) أكبير مين مسيتوى
داللة () 1611؛ مما يدلل على عدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين اسيتجابات العينية فيميا يتعليق بـــيـ مهيارات:
(التخطيط ،المراقبة ،التقويم) تعزى لمتغير الكلية.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين استجابات عينة الدراسة ألبعاد مقياس مهارات التفكير ميا وراء المعرفيي
تبعييا لمتغييير الكلييية وقييد يرجييع مييرد النتيجيية إلييى أن الجامعييات الخاصيية والحكومييية تقييدمان أعلييى مسييتويات االهتمييام
والرعاية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والتي تنسجم ميع التطلعيات الحديثية للتربيية والتعلييم وتتفيق هيذه النتيجية ميع
دراسة (بريك ،)2179 ،ودراسة (رشيد ،)2172 ،وتختلف مع دراسة (الجراح ،عبيدات.)2177 ،

ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
وينصُّ السؤال الثالث من أسئلة الدراسة عليى همل توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي مسمتوى مهمارات التفكيمر مما
وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تبعا ً لمتغير التحصيل األكاديمي؟
ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري اآلتي:
"ال توجد فروق ذات داللة إحصمائية عنمد مسمتوى ( )α≤0.05فمي مسمتوى مهمارات التفكيمر مما وراء المعرفمي لمدى
عينة من طالبات الجامعات السعودية تبعا ً لمتغير التحصيل األكاديمي".
ونتيجة لذلك فقد قاميت الباحثية بيإجراء اختبيار التوزييع الطبيعيي ( Tests of Normalityاختبيار Shapiro-
 )Wilkلفحص اعتدالية البيانات في فئة جيد من متغير التحصيل األكاديمي بالنسبة للدرجة الكليية وللمحياور الفرعيية،
وذليك ألن معظيم االختبييارات المعلميية تشييترط أن يكيون توزييع البيانييات طبيعييا ،وألن عييدد العينية فيي هييذه الفئية كييان
صيغيرا نسيبيا ،ويمكيين تجياوز شييرط اعتداليية البيانيات فييي بياقي الفئييات ألن حجيم العينية كبييير نسيبيا .وقييد كيان توزيييع
البيانات اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميعا؛ وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فيروق ذات داللية إحصيائية
في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقيا إليى اخيتالف متغيير التحصييل األكياديمي اسيتخدمت الباحثية االختبيار المعلميي
"تحليل التباين األحادي" ()One Way ANOVA؛ لتوضيح داللة الفيروق فيي اسيتجابات أفيراد عينية الدراسية طبقيا
الختالف متغير التحصيل األكاديمي ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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جدول رقم (  )11نتائج " تحليل التباين األحادي " ( )One Way ANOVAللفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا ً إلى
اختالف متغير التحصيل األكاديمي

المحور
التخطيط
المراقبة
التقويم
مستوى مهارات التفكير ما وراء

الداللة
مجموع درجات متوسط
قيمة ف
اإلحصائية
مربعات الحرية المربعات
7.419
2
14.839
.000 37.719
.197
194 38.160
دالة
196 52.999
6.104
2
12.208
.000 31.925
.191
194 37.094
دالة
196 49.302
10.376
2
20.751
.000 46.136
.225
194 43.629
دالة
196 64.380
7.670
2
15.340
.000 53.916
.142
194 27.599
دالة

التعليق

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المعرفي لدى عينة من طالبات
الجامعات السعودية
196 42.939
المجموع
يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )72ما يلي:

ً
أوال :بالنسبة للدرجمة الكليمة لمسمتوى مهمارات التفكيمر مما وراء المعرفمي لمدى عينمة ممن طالبمات الجامعمات
السعودية:
توصلت الباحثة إلى أن قيمة ( )Sigللدرجة الكليية لمسيتوى مهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي ليدى عينية مين
طالبات الجامعات السعودية تساوي ( )16111وهي أقل من مستوى داللة ()1617؛ مما ييدلل عليى وجيود فيروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )1617بين استجابات العينة فيما يتعلق بمستوى مهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي ليدى
عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي.
ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي فئة ،تم أوال فحص البيانات باستخدام اختبار  ،Leveneوكانت البيانات غير
متجانسة ،لذلك استخدمت الباحثة االختبار البعدي ( ،)Dunnettوكانت النتائج كما يوضحها جدول التالي:
جدول ( :)10نتائج االختبار البعدي ( ) Dunnettلتحديد اتجاه الفروق في مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي بالنسبة لمتغير
التحصيل األكاديمي

المجموعة
فرق المتوسطات
ممتاز
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد جداً
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد
مستوى الداللة
*الفروق دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة 020.

ممتاز

*-.26397
0.000
*-.90258
0.000
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جيد جداً
*.26397
0.000

*-.63861
0.000

جيد
*.90258
0.000
*.63861
0.000

يتبين من الجدول ( )10السابق ما يلي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى مهارات التفكير ما وراء
المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد جدا لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى مهارات التفكير ما وراء
المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى مهارات التفكير ما وراء
المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي جيد جدا،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة جيد جدا.
ثانيًا :بالنسبة لمجال التخطيط من مهارات التفكير ما وراء المعرفي:
توصييلت الباحثيية ميين خييالل جييدول ( )72إلييى أن قيميية ( )Sigلمجييال التخطيييط ميين مهييارات التفكييير مييا وراء
المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تساوي ( )16111وهي أقل مين مسيتوى داللية ()1617؛ مميا ييدلل
على وجود فروق ذات داللة إحصيائية عنيد مسيتوى ( )1617بيين اسيتجابات العينية فيميا يتعليق بمسيتوى التخطييط مين
مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي.
ولتحديييد اتجيياه الفييروق لصييالح أي فئيية ،تييم أوال فحييص البيانييات باسييتخدام اختبييار  ،Leveneوكانييت البيانييات
متجانسة ،لذلك استخدمت الباحثة االختبار البعدي ( ،)Scheffeوكانت النتائج كما يوضحها جدول التالي:
جدول ( :)1.نتائج االختبار البعدي ( ) Scheffeلتحديد اتجاه الفروق في مستوى التخطيط من مهارات التفكير ما وراء المعرفي بالنسبة
لمتغير التحصيل األكاديمي

المجموعة
فرق المتوسطات
ممتاز
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد جداً
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد
مستوى الداللة
*الفروق دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة 020.

ممتاز

*-.25635
16117
*-.88871
16111
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جيد جد ًا
*.25635
16117

*-.63236
16111

جيد
*.88871
16111
*.63236
16111

يتبين من الجدول ( )1.السابق ما يلي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى التخطيط من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد جدا لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى التخطيط من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى التخطيط من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي جيد
جدا ،ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة جيد جدا.
ثالثاً :بالنسبة لمجال المراقبة من مهارات التفكير ما وراء المعرفي:
توصييلت الباحثيية ميين خييالل جييدول ( )72إلييى أن قيميية ( )Sigلمجييال المراقبيية ميين مهييارات التفكييير مييا وراء
المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تساوي ( )16111وهي أقل مين مسيتوى داللية ()1617؛ مميا ييدلل
على وجود فروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى ( )1617بيين اسيتجابات العينية فيميا يتعليق بمسيتوى المراقبية مين
مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي.
ولتحديييد اتجيياه الفييروق لصييالح أي فئيية ،تييم أوال فحييص البيانييات باسييتخدام اختبييار  ،Leveneوكانييت البيانييات
متجانسة ،لذلك استخدمت الباحثة االختبار البعدي ( ،)Scheffeوكانت النتائج كما يوضحها جدول التالي:
جدول ( :)13نتائج االختبار البعدي ( )Scheffeلتحديد اتجاه الفروق في مستوى المراقبة من مهارات التفكير ما وراء المعرفي بالنسبة
لمتغير التحصيل األكاديمي

المجموعة
فرق المتوسطات
ممتاز
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد جداً
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد
مستوى الداللة
*الفروق دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة 020.

ممتاز

*-.2100
16119
*-.8119
16111
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جيد جد ًا
*.2100
16119

*-.6019
16111

جيد
*.8119
16111
*.6019
16111

يتبين من الجدول ( )11السابق ما يلي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى المراقبة من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد جدا لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى المراقبة من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى المراقبة من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي جيد
جدا ،ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة جيد جدا.

رابعاً :بالنسبة لمجال التقويم من مهارات التفكير ما وراء المعرفي:
توصييلت الباحثيية ميين خييالل جييدول ( )72إلييى أن قيميية ( )Sigلمجييال التقييويم ميين مهييارات التفكييير مييا وراء
المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تساوي ( )16111وهي أقل مين مسيتوى داللية ()1617؛ مميا ييدلل
علييى وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى ( )1617بييين اسييتجابات العينيية فيمييا يتعلييق بمسييتوى التقييويم ميين
مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي.
ولتحديييد اتجيياه الفييروق لصييالح أي فئيية ،تييم أوال فحييص البيانييات باسييتخدام اختبييار  ،Leveneوكانييت البيانييات
متجانسة ،لذلك استخدمت الباحثة االختبار البعدي ( ،)Scheffeوكانت النتائج كما يوضحها جدول التالي:
جدول ( :)18نتائج االختبار البعدي ( ) Scheffeلتحديد اتجاه الفروق في مستوى التقويم من مهارات التفكير ما وراء المعرفي بالنسبة
لمتغير التحصيل األكاديمي

المجموعة
فرق المتوسطات
ممتاز
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد جداً
مستوى الداللة
فرق المتوسطات
جيد
مستوى الداللة
*الفروق دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة 020.

ممتاز

*-.34286
16111
*-1.03669
16111
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جيد جد ًا
*.34286
16111

*-.69383
16111

جيد
*1.03669
16111
*.69383
16111

يتبين من الجدول ( )18السابق ما يلي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى التقويم من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد جدا لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى التقويم من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي ممتاز،
ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة ممتاز.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى التقويم من مهارات التفكير
ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية بين متوسطات درجات الذين تحصيلهم األكاديمي جيد
جدا ،ومتوسطات درجات أصحاب التحصيل األكاديمي جيد لصالح فئة جيد جدا.
أظهرت النتائج أن هنياك عالقية طرديية بيين اميتالك الطالبيات لمهيارات التفكيير ميا وراء المعرفيي (التخطييط،
المراقبة ،التقويم) والتحصيل الدراسي المرتفع ،وأشار لذلك كل من (Martini ( ،)Hoffman & Spatariu, 2008
 )& Shore, 2007بأن التفكير ما وراء المعرفي يرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة التحصييل الدراسيي كميا ينميي التفكيير
الناقد واإلبداعي ،ويُحسن من اكتساب الطلبة لعمليات التعلم المختلفة والتحكم بالعملييات المعرفيية ذات العالقية بيالتعلم.
وقد ترجع النتيجة إلى وعي طالبات الجامعات باالسيتراتيجيات المتعيددة السيتذكار مقيرر دراسيي أو اسيتخالص معنيى
محدد من قطعة مقروءة أو استيعاب المادة المطروحة خالل المحاضرات الدراسية وما يقمن به من مهارات وعمليات
في أثناء التفكير بغية تحسين الذاكرة ومراقبة عمليات التعليم وضبطها مما أدى إلى التحصيل الدراسي المرتفع ،والتيي
تتمثل باالسترجاع والتوسع والتنظيم ودورها الفعال في عملية التعلم ،من حيث زيادة الفهم ،وتحسين القدرة على تنظييم
الييذات أثنيياء عملييية الييتعلم ممييا أدى إلييى االرتقيياء بمسييتوى تعلمهييم وتتفييق النتيجيية الحالييية مييع نتييائج دراسيية كييل ميين
( ،)Sawhney & Bansal, 2171ودراسية (المسياعيد ،)2172 ،ودراسية (الخواليده ،الربابعية ،السيليم،)2172 ،
ودراسة (الجراح ،وعبيدات ،)2177 ،وتختلف النتيجة مع دراسة (أبو لطيفة.)2171 ،

أهم نتائج الدراسة:
تظهر نتائج الدراسة كالتالي:


يتضح مما سبق بأن مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية
على جميع أبعاد الدراسة كانت بالمستوى المتوسط ،وقد احتل بُعد (المراقبة) المرتبة األولى ،يليها بُعد
(التقويم) ،وفي المرتبة األخيرة جاء بُعد (التخطيط)،

 لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة فيما يتعلق بــ مهارات( :التخطيط ،المراقبة ،التقويم)
تعزى لمتغير الكلية.

32



وجود عالقة طردية بين مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي على جميع أبعاد الدراسة (التخطيط،
المراقبة ،التقويم) والتحصيل الدراسي ،فكلما كان التحصيل الدراسي مرتفعا كلما كان مستوى مهارات
التفكير ما وراء المعرفي مرتفع.

التوصيات:
 .7تييدريب أعضيياء الهيئيية التدريسييية الجامعييية ميين خييالل البييرامج التدريبييية المخططيية علييى كيفييية إكسيياب الطلبيية
لمهارات التفكير ما وراء المعرفي ودمجها في المقررات الدراسية واألنشطة المساندة.
 .2توفير المناخ التربوي الجامعي الداعم والمحفز للطلبة على استخدام مهارات التفكير ما وراء المعرفيي فيي المهيام
الدراسية.
 .2مراجعيية منظوميية العمليييـة التربويييـة ومييـا تنطـييـوي عليـييـه مـييـن المقييررات الدراسـييـية ،وأسيياليب التـييـدريس،
واألنشطة العلمية والعملية المرافقـة للمقررات وتكيفيها فـي تنمية التفكير ما وراء المعرفي.
 .1إجراء المزيد من الدراسات العلمية بهدف استقصاء أثر مهارات التفكير ميا وراء المعرفيي عليى متغييرات أخيرى
ذات الصلة بالعملية التعليمية مثل الدافعية للتعلم.

المراجع:
-

-

-

-

-

إبراهيم ،منى توكل السيد ) .(2172فعالية مقرر تنمية مهارات التفكير في إكساب مهارات ما وراء المعرفة
وتنمية القدرة على التفكير اإلبداعي لدى طالبات الجامعة( ،المؤتمر السنوي العربي السابع  -الدولي الرابع)
إدارة المعرفة وإدارة رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي في مصر والوطن العربي في الفــترة
من  72– 77أبريـــل.
أبو لطيفة ،لؤي حسن محمد ( .)2171مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة كلية التربية في جامعة
الباحة بالمملكة العربية السعودية ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،
المجلد الثالث ،العدد (.)71
بريك ،السيد ( .)2179مهارات ما وراء المعرفة كمتنبئات بالتكيف األكاديمي لدى طالب السنة األولى
بجامعة الملك سعود ،المجلة األردنية للعلوم التربوية ،مجلد ( ،)71العدد (.11-21 ،)7
جروان ،فتحي عبد الرحمن( .)2172تعليم التفكير "مفاهيم وتطبيقات" دار الفكر للنشر والتوزيع ،الطبعة
الثامنة ،عمان ،األردن.
الجراح ،عبد الناصر ،وعبيدات ،عالء الدين ( .)2177مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة
اليرموك ،في ضوء بعض المتغيرات ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد ( ،)1عدد ( ،)2ص -711
.722
الخوالده ،خالد عبد هللا ،الربابعة ،جعفر كامل ،والسليم ،بشار عبد هللا ( .)2172درجة اكتساب طلبة المرحلة
الثانوية في محافظة جرش لمهارات التفكير ما رواء المعرفي وعالقتها بمتغير الجنس والتخصص
األكاديمي والتحصيل ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد ( ،)7العدد (.)2
الحموري ،فراس وأبو مخ ،أحمد ( .)2177مستوى الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء المعرفي لدى
طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) ،مجلد ( ،)21العدد
(.)2
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-

-

-

رشيد ،أزهار ( .)2172مستوى التفكير ما وراء المعرفي لطلبة جامعة بغداد .مجلة البحوث التربوية
والنفسية ،جامعة بغداد.218-188 ،29 ،
شحاتة ،حسن ( .)2172تصميم المناهج وقيم التقدم في العالم العربي ،الطبعة الثالثة ،الدار المصرية
اللبنانية.
الشريدة ،محمد خليفة ناصر ( .)2171مستوى التفكير ما وراء المعرفي والحكمة لدى عينة من طلبة
الجامعة والعالقة بينهما ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،المجلد ( ،)77العدد (171-112 .)1
العبيدي ،رقية والشبيب ،عالء ( .)2172التفكير ما وراء المعرفي "رؤية نظرية ومواقف تطبيقية" ،الطبعة
األولى ،دار أسامة للنشر والتوزيع.
عفانة ،عزو ،نشوان ،تيسير ( .)2172اتجاهات حديثة في القياس والتقويم التربوي .غزة :مكتبة سمير
منصور.
القاسم ،جمال مثقال ( .)2172مستوى التفكير ميا وراء المعرفيي ليدى طيالب جامعية طيبية بالمدينية المنيورة
وعالقته بمتغيري الكلية والتحصيل الدراسي ،مجلة جامعة طيبة للعليوم التربويية ،المجليد ( ،)77العيدد (،)7
ص.21-71
المساعيد ،أصالن صبح ( .)2172التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بمركز الضبط ومتغييرات أخيرى ليدى
عينة من طلبة الجامعة ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،المجلد ( ،)77العدد (.)1
المواجدة ،بكر سميح ،حمزة ،محمد عبد الوهاب ،عودة هللا ،أزهار جمال ( .)2172أثر استخدام مهارات ما
وراء المعرفة في التحصيل وتنمية التفكير التأملي لدى طلبة معلم الصف في جامعة اإلسراء ،مجلة جامعة
القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،مجلد ( ،)7العدد الثالثون.
هيالت ،مصطفى قسيم ( .)2171العالقة بين فاعلية الذات اإلبداعية والتفكير فوق المعرفي لدى طالبات
الدبلوم المهني في التدريس بجامعة أبو ظبي ،المجلة الدولية للبحوث التربوية ،جامعة اإلمارات" ،العدد
الخاص" المجلد (.)17
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