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درجة اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في محافظة جرش
لمهارات التفكير ما وراء المعرفي وعالقتها بمتغير الجنس
والتخصص األكاديمي والتحصيل

خالد عبداهلل أحمد الخوالدة
وزارة التربية والتعميم
عمان االردن

جعفر كامل الربابعة

قسم عمم النفس

جامعة البمقاء التطبيقية

قسم العموم التربوية

جامعة البمقاء التطبيقية

وأوصت الدراسة إلى ضرورة تضمين المناىج والمقررات الدراسية



الممخص – ىدفت ىـذه الدراسة التعرف إلـى درجة اكتساب طمبة المرحمة

لميارات التفكير ما وراء المعرفي ،واجـراء المزيد من الدراسات التي تتناول

الثانوية في محافظة جرش لميارات التفكير ما رواء المعرفي وعالقتيـا

درجة اكتساب ميارات التفكير ما وراء المعرفي في صفوف أخرى.

بمتغير الجنس والتخصص األكاديمـي والتحصيل.وفد تكونت عينة الدراسة

الكممات المفتاحية :ميارات التفكير ما وراء المعرفي ،الجنس ،التخصص،

مـن ( )381طالب وطالبة من طمبة الصف الثاني الثانوي في محافظة

التحصيل.

جرش  ،كما تم استخدام اختبار ميارات التفكير مـا وراء المعرفي بعد أن تم

الكممات المفتاحية :ميارات التفكير ما وراء المعرفي ،تحميل كتاب،

تقسيمو إلى ميارات التفكير مـا وراء المعرفـي الثالث (التخطيط  ،المراقبة

المرحمة األساسية ،مناىج العموم.

والتحكم  ،التقويم).
وقد أشارت النتائج إلى أن طمبة المرحمة الثانوية في محافظة جرش

 .1المقدمة

يكتسبون ميارات التفكير ما وراء المعرفي بدرجة " متوسطة "  ،وأن

ان التفكير ما وراء المعرفي خاصية بشرية تتمثل التخطيط الواعي

اكتسابيم ليا كان بدرجات متفاوتة  ،فقد كان اكتسابيم لميارة التخطيط

باالسترتيجيات ،والخطوات التي يتخذىا الفرد لحـل المشكالت ،وتقييم

بدرجة " كبيـرة "  ،فيمـا كان اكتسابيم لميارتي المراقبـة والتحكم  ،والتقويم

كفاءة تفكيره كما أن التفكير ما وراء المعرفي يركز عمى اىتمام

بدرجة " متوسطة "  ،وأظيرت النتائج عـدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عنـد مستوى الداللة ()5،55 ≤ α

بشار عبداهلل السميم

المتعمم بمعرفة كيف يفكـر ،ويعـي عممياتو المعرفية ] .[1ىـذا وقد

فـي اكتساب الطمبة

أن مفيوم ما
أشار العديد مـن الباحثين منيـم ] [4] ،[3] ،[2إلى َ

لميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص

وراء المعرفة ما زال من المفاىيم الغامضة وغيـر الواضحة ومـن أبرز

األكاديمـي  ،بينما أشارات النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند
مستوى الداللة ( )1015= فـي اكتساب الطمبة لميارات التفكير ما وراء

خصائصو أنـو يتضمن وعياً بعمميات التفكير ذاتيا ،واجراءاتيا

المعرفي تعزى لمتغير التحصيل.

النوعيـة.
ويرى باير(  )Bayerالمشار إليو في العتوم ] [4أن التفكير ما
وراء المعرفي يتكون من تمك العمميات التي من خالليا توجـو
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استراتيجيات وميـارات بناء المعنى ،والتحكم بيـا ،ويمكن وصف

الحقاً وىوالمراجعة ويقصـد بـو تعديل خطـة العمل الموضوعـة مسبقًا

التفكير ما وراء المعرفي عمى أنيا التفكير فـي التفكير .فيي تتكون

لتحقيـق أىداف محـددة أي قيـام الفرد بتغييـر االستراتيجيـات وتصـويب

بشكل جزئي من تمك العمميات المتضمنة في توجيو جيود الطالب

األخطاء إذا دعت الحاجة لذلك ] .[7،6 5مـن خالل إطالع

نحو أيجاد أو بناء معنى ،وبخاصة العمميات الرئيسة لمتخطيط،

الباحثان عمى الدراسات السابقة تبين ليما أن ىناك ثالث دراسات

والتنظيم ،والتقييم

.

فقط حاولت الكشف عن درجة اكتساب ميارات التفكير ما وراء
المعرفي ،ىي دراسة أبو عميـا والوىـر ،وجاءت عمى عينة من طمبة

ويمكن التمييز بين المعمومات ما وراء المعرفية وبين النشاط ما

الجامعة الياشمية ] ،[8ودراسة الخزام ،المطبقة عمى عينة من طمبة

وراء المعرفي .حيـث أن المعمومات ما وراء المعرفية تتضمن ُكـالً

محافظـة المفرق ] ،[9ودراسة المطيري التي كانت عمى عينة من

مـن " المعمومـات الواقعية " مثـل المعمومات المتعمقة بالميمة أو

طمبة الصف الثاني الثانوي في دولة الكويت ] ،[11حيث أشارت

بالفرد نفسـو و" المعمومـات االستراتيجية " المتعمقة بكيفية وزمن
استخدام إجراءات محددة لحل المشكالت ،أما النشاط

جمعييا إلى وجود درجـة متوسطة في ميارات التفكير ما وراء

ما وراء

المعرفي ،عمماً بأن الباحثان لم يجدا أي دراسة بحثـت في ميارات

المعرفـي فيو يحدث عندما يقوم األفراد وبشكل وا ٍع بمالءمة وتدبير

التفكير ما وراء المعرفي في محافظة جرش ،األمر الذي استدعـى

استراتيجيات التفكير لدييم أثناء حـل المشكالت والتفكير

إجراء الدراسة الحالية في ىذه المحافظة ،إضافة إلى قمة الد ارسـات

اليـادف] .[4وتعد ميارات ما وراء المعرفة من أنواع ميارات التفكير

التي كشفت عن درجـة اكتساب ميارات التفكير ما وراء المعرفي.

العميا التي تشير إلى الوعي والتحكم بما نمتمكو من قدرات
واستراتيجيات ومصادر ووسائل نحتاجيا ألداء الميام بفاعمية أكثر،

وفيما يتعمق بالدراسات التي تناولت عالقة ميارات التفكير ما وراء

والتفكير ما وراء المعرفي يعتمد عمى مجموعة من الميارات التي

المعرفي بالتخصص األكاديمي .فقد الحظ الباحـثان أن الدراسات في

تصف التفكير ما وراء المعرفي .ومن المالحظ أنو يوجد تصنيفات

ىذا المجـال كانت قميمة ،حيث لم يجدا سوى دراسة واحدة المطيري

مختمفة لميارات ما وراء المعرفة ،فبعض الباحثين يصنفيا في خمسة

حاولت التعرف عمى العالقة بين ميارات التفكير ما وراء المعرفي

محـاور رئيسية وبعضيم يوزعيا عمى ثالثة محـاور ومنيم من

والتخصص األكاديمي (أدبي  /عممي) ،وكانت في دولة الكويت

يصنفيـا عمى محورين يحوي كل محور منيا ميارات فرعية.

] ، [11مما تتطمب من الباحثان أخذ ىذا المتغير بعين االعتبار فيما
يتعمق بميارات التفكير ما وراء المعرفي.

وبالنظر إلى ىذه التصنيفات يالحظ أنيا متداخمة وكل تصنيـف
يتشابو مع التصنيف اآلخر عمى الرغم من اختـالف مسميات

والحظ الباحثان أن غالبية الدراسات أتفقت عمى وجود أثر وفروق

الميارات الرئيسية فإن الميارات الفرعية ىي نفسيـا فـي معظم

ذات داللة إحصائيًا لميارات التفكير ما وراء المعرفي في التحصيـل

التصنيفات ،وىذا ما أجمعت عميو العديد من المصادر ،حيث

الدراسي لدى الطمبـة ،وأن تحصيـل الطمبة يتحسن ويتطور عند

يتفق معظم الباحثين المختصين في موضوع التفكيـر مـا وراء

استخدام ميارات التفكير ما و ار المعرفي ،ممـا يعني أن الطمبـة ذوي

المعرفـي عمى وجود ثالث ميارات رئيسية لمتفكير ما وراء المعرفي

التحصيل المرتفع يمتمكون ميارات التفكير ما وراء المعرفـي ،بدرجة

ىـي( :التخطيط ،والمراقبة والتحكم ،والتقويم) ،وتضم كل ميارة من

أكثر

المنخفض

ىذه الميارات عدداً من الميارات الفرعية .كما تم إضافة بعد رابع ليا

] .[12،13،14،15،11،7وأما عن الدراسات التي تناولت عالقة
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ميارات التفكير ما وراء المعرفي بمتغير الجنس ،فقد الحظ الباحثان

التوصل إليو من نتائج أثناء أداء الميمة ،إضافة إلى القدرة عمى

أنيا أنقسمـت بين مؤيد ومعـارض ففي الوقت الذي أشـارت فيو

تحديد جوانب القوة والضعف التي قد يقع فييا الفرد.

بعـض الدراسات إلى وجود فروق ذات داللـة إحصائية في التفكير مـا

وجاءت ىذه الدراسة مقتصرة عمى المرحمة الثانويـة نظ اًر ألىمية

د ارسـة

ىذه المرحمة في العممية التعميمية وفي تحقيق أىداف المجتمع ،كونيا

] .[8،14،16،17،18أشـارت دراسات أخرى إلـى أنو لم يكن ىناك

المرحمة األخيرة في سمم التعميم المدرسي والمييئة لمرحمة التعميم

لمتغيرالجنس

الجامعي أو إلى سوق العمل ،فمن الضروري تحديد درجة اكتساب

المعرفي

وراء
فروق

ذات

لمتغير

تعـزى

إحصائية

داللة

الجنس
تعزى

مثل

أفراد ىذه المرحمة ليذا النوع من التفكير ،وأثر بعض العوامل

]. [11،12،19،21،21،22

والمتغيرات عميو والعمل عمى ضبطيا وتقييم فاعمية المنـاىج التربوية

وأما فيما يخص ىذه الد ارسـة فإنيا تميزت عن غيرىا في بحث

والنظريـات التعميمية المتعبـة في تفعيل ميارات التفكير ما وراء

درجـة اكتساب ميارات التفكير ما وراء المعرفي بشكل عام عند طمبة

المعرفي وتعمميا في ظل ىذه العوامل والمتغيرات.

المرحمة الثانوية ،والتي لم تكشف عنيا الدراسات العربية بشكل كبير
وواضح (في حدود عمم الباحثان) من جية ،ومعرفة أثر بعض

ب.أسئمة الدراسة :

العوامل أو المتغيرات عمى ميارات التفكير ما وراء المعرفي من

تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة اآلتية وىي :

جية أخرى ،وذلك ألبراز ىذا النوع من التفكير واعطائو المزيد من

-1ما درجة اكتساب طمبة المرحمـة الثانوية في محافظـة جرش

األىمية والبحث .لذا جاءت ىذه الد ارسـة لتستقصي درجة اكتساب

لميـارات التفكير مـا وراء المعرفي ؟

طمبة المرحمة الثانوية لميارات التفكير ما وراء المعرفي وعالقتيا

-2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α

بمتغير الجنس والتخصـص األكاديمـي والتحصيل الد ارسـي عند طمبة

 )5،55في درجة اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في محافظة جرش

محافظة جرش.

لميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير الجنس؟
-3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α

 .2مشكمة الدراسة :

 )5،55في درجة اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في محافظة جرش

أ .مشكمة الدراسة:

لميارات

تتحدد مشكمة الدراسة في معرفة درجة اكتساب طمبة المرحمة

التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير التخصص

الثانوية لميارات التفكير ما وراء المعرفي المكتسبة (التخطيط،

األكاديمي؟

المراقبة ،التقويم) ،لدى طمبة المرحمة الثانوية ،وعالقتيا ببعض

-4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α

المتغيرات ،التي تؤثر بشكل إيجابي أو سمبي عمييا ومن ثم العمل

 )5،55في درجة اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في محافظة جرش

عمى ضبطيا وحسـن استغالليا .كما أن معرفة الدرجة التي

لميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير التحصيل ؟

يمتمكونيـا طمبة المرحمة الثانويـة من ميارات ما وراء معرفية ،يسيم

ج .أهمية الدراسة :

في الكشف عن مدى استثـمار ىذه الميارة ،و مدى تأثيرىا في اتخاذ

إن لدراسة التفكير ما وراء المعرفة أىمية قصوى في مجال

بعـض الق ار ارت ،مثل التخطيـط لتحقيق ىدف معيـن ،أو مراقبـة ذلك

التعمم والعمل ،فيي تجعل لدى الفرد القدرة عمى إرجاع نجاح تعممـو

اليـدف الذي يحتـاج فيو الشخص إلى آلية اختيار ذاتي (التحكم

إلى ذاتو ،كما تزيد من ثقتو بقدراتو ،وتتيح لو الفرصة لالستخدام

الذاتي) ،أو القدرة عمى تقييم اإلمكانات ،والقدرات في ضوء ما تم
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المدروس لمميارات لتحسين أدائو ومساعدتو عمى نقل الميمات

 .2حدود مكانية  :تم تطبيق الدراسة

إلى خبرات أخرى ،إضافة إلى تحسين تكيفو وتنظيم سموكو أثناء

التابعة لمديرية التربية والتعميم في محافظة جرش.

التعامل مع المواقـف والمتغيرات المختمفة ،وبناء وعي يتعمق بنمو

 .3حدود زمانية  :طبقـت ىـذه الد ارسـة في الفصل الد ارسـي األول

االستراتيجية من خالل تحميل الميمة واصدار األحكام.

الدرسـي ()2559م )2515(/م.
مـن العام ا

من ىنا جاءت أىمية ىذه الدراسة وظيرت الحاجة لمعرفة درجة

في المدراس الحكومية

و .مصطمحات الدراسة :

اكتساب ميارات ما وراء المعرفة لدى طمبة المرحمة الثانوية وىل

درجة اكتساب  :ىي الدرجة التي يحصل عميو الطالـب من أدائو في

تختمف ىذه الميارات في ضوء بعض المتغيرات مثل الجنس و

اختبار ميارات التفكير ما وراء المعرفي في ىذه الدراسة.

التخصص األكاديمـي (عممي  /أدبي) والتحصيل ،وتوفير معمومـات

المرحمة الثانوية  :ىي مرحمـة يمتحق بيا الطمبـة وفق قدراتيم

لتنمية تمـك

وميوليـم ،وتقوم عمى تقديم خبرات ثقافية وعممية ومينية متخصصة

ىامة لمباحثين والمسؤلين تفيد في تخطيط

برامج

الميارات وحسن استغالليا.

تمبي حاجات المجتمع القائمة والمنتظرة بمستوى يساعد الطالب عمى

د .أهداف الدراسة:

مواصمة تعميميو أو االلتحاق بمجاالت العمل.
ذىنية مكونة من

تيدف ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحقيق األىداف اآلتية :

مهارات التفكير ما وراء المعرفي  :عممية

 .1معرفة درجة ميارات التفكيرما وراء المعرفي لدى طمبة المرحمة

مجموعة من الميارات ،كالتخطيط والمراقبة والتحكم والتقويم ،تشيـر

الثانوية في محافظة جرش وذلك لعدم الكشف عن درجة تمك

إلى الممارسات الذىنيـة التي يستخدميا الفرد بيدف تنظيم أفكاره

الميارات في ىذه المحافظة في حدود عمم الباحث

وكيفيـة ترتيبيا بطريقة منيجيـة والعمل عمى مراقبة ىذه األفكار مـن

 .2الكشف عن عالقـة متغيرات الجنس (ذكر-أنثى) و التخصص أجل التحكم بيا واصدار أحكام حول ما تم اتخاذه من ق اررات.
األكاديمي (أدبي  /عممي)

والتحصيل بميارات التفكير ما وراء التخصص األكاديمي  :ىو الفـرع الذي ينتسب إليو الطالب من بين

المعرفي لدى طمبـة المرحمة الثانوية في محافظة جرش.

فروع المرحمة الثانوية

 .3تزويد العاممين في وزراة التربيـة والتعميم والمعممين والطمبة

ىما(األدبي  /العممي) ،نظ اًر لبروز ىذين الفرعييـن وانتشارىما بدرجة

بمعمومات ىامة ومفيدة متمثمة في درجة اكتساب طمبة المرحمة

أكبر من انتشار الفروع األخرى.

الثانوية لميارات

التفكير ما وراء المعرفي وتحديد العوامل

وقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى فرعييـن

التحصيل  :معدل الطالب التحصيمي في المرحمة الثانوية السابقة

والمتغيرات المؤثرة في ميارات التفكير ما وراء المعرفي ومن ثم تقييم

(الصف األول الثانوي) في جميع المواد الدراسية.

المناىج التعميمية في ظل ما تم التوصل إليو من نتائج والعمل

 .3الدراسات السابقة

ووضع الخطط الالزمـة لتطوير ىذه المناىـج من أجل العمل عمى

مـن خالل إطالع الباحثان عمى الدراسات السابقة تبين ليما أن

تنمية ىذا النوع من التفكير وتفعيمو عند الطمبة.

ىناك ثالث دراسات فقط حاولت الكشف عن درجة اكتساب
ميارات التفكير ما وراء المعرفي ،ىي دراسة أبو عميـا والوىـر،

هـ .حدود الدراسة :

وجاءت عمى عينة من طمبة الجامعة الياشمية ] ،[8ودراسة

 .1حدود بشرية  :طبقت ىذه الد ارسـة عمى طمبة المرحمة الثانوية

الخزام ،المطبقة عمى عينة من طمبة محافظـة المفرق] ،[9ودراسة

من الصف الثاني الثانوي

المطيري التي كانت عمى عينة من طمبة الصف الثاني الثانوي
في دولة الكويت ] ،[11حيث أشارت جمعييا إلى وجود درجـة
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متوسطة في ميارات التفكير ما وراء المعرفي ،عممًا بأن الباحثان

المرحمة الثانوية ،والتي لم تكشف عنيا الدراسات العربية بشكل كبير

لم يجدا أي دراسة بحثـت في ميارات التفكير ما وراء المعرفي في

وواضح (في حدود عمم الباحثان) من جية ،ومعرفة أثر بعض

محافظة جرش ،األمر الذي استدعـى إجراء الدراسة الحالية في

العوامل أو المتغيرات عمى ميارات التفكير ما وراء المعرفي من

ىذه المحافظة ،إضافة إلى قمة الد ارسـات التي كشفت عن درجـة

جية أخرى ،وذلك ألبراز ىذا النوع من التفكير واعطائو المزيد من

اكتساب ميارات التفكير ما وراء المعرفي وفيما يتعمق بالدراسات

األىمية والبحث .لذا جاءت ىذه الد ارسـة لتستقصي درجة اكتساب

التي تناولت عالقة ميارات التفكير ما وراء المعرفي بالتخصص

طمبة المرحمة الثانوية لميارات التفكير ما وراء المعرفي وعالقتيا

األكاديمي .فقد الحظ الباحـثان أن الدراسات في ىذا المجـال كانت

بمتغير الجنس والتخصـص األكاديمـي والتحصيل الد ارسـي عند طمبة

قميمة ،حيث لم يجدا سوى دراسة واحدة المطيري حاولت التعرف

محافظة جرش.

عمى العالقة بين ميارات التفكير ما وراء المعرفي والتخصص
األكاديمي (أدبي  /عممي) ،وكانت في دولة الكويت ] ،[11مما

 .4الطريقة واإلجراءات

تتطمب من الباحثان أخذ ىذا المتغير بعين االعتبار فيما يتعمق

أ .مجتمع الدراسة :
تكون المجتمع اإلحصائي ليذه الدراسة من جميع طمبة المرحمة

بميارات التفكير ما وراء المعرفي.

الثانوية في الصف الثاني الثانوي لمفرعين (األدبـي /والعممـي) ذكـو ًار

والحظ الباحثان أن غالبية الدراسات أتفقت عمى وجود أثر وفروق

وأناثاً في المدارس الثانويـة الحكومية التابعة لمديرية التربيـة والتعميم

ذات داللة إحصائياً لميارات التفكير ما وراء المعرفي في التحصيـل

فـي محافظـة جرش لمفصل الد ارسـي األول من العـام الد ارسـي

الدراسي لدى الطمبـة ،وأن تحصيـل الطمبة يتحسن ويتطور عند

( ،)2515(/)2559والبالغ عددىم ( )1866طالب وطالبة منيم

استخدام ميارات التفكير ما و ار المعرفي ،ممـا يعني أن الطمبـة ذوي

( )794من الذكور و( )1572من األناث موزعيـن عمى ()55

التحصيل المرتفع يمتمكون ميارات التفكير ما وراء المعرفـي ،بدرجة

مدرسة.

أكثر من الطمبـة ذوي التحصيل المنخفض ] ،12،13،14،15،11

ب .عينة الدراسة :

.[ 7

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية وبمغت نسبة
االختيار حوالي ( )%25من مجموع مجتمع الدراسة والبالغ ()385

وأما عن الدراسات التي تناولت عالقة ميارات التفكير ما وراء

طالب مـن طمبة المرحمة الثانوية في الصف الثاني الثانوي لمفرعين

المعرفي بمتغير الجنس ،فقد الحظ الباحثان أنيا أنقسمـت بين

(األدبـي  /العممي) في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديريـة

مؤيد ومعـارض ففي الوقت الذي أشـارت فيو بعـض الدراسات إلى

التربية والتعميم لمحافظة جرش لمعام الدراسي ()2515(/)2559

وجود فروق ذات داللـة إحصائية في التفكير مـا وراء المعرفي تعـزى

لتطبيق الدراسة عمييم،

لمتغير الجنس مثل د ارسـة ] .[8،14،16،17،18أشـارت دراسات
أخرى إلـى أنو

موزعين حسب تحصيميم وجنسيم

وتخصصيم األكاديمي (أدبي  /عممي) كما ىو مبين في الجدول رقم

لم يكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى

( ، )1الذي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيـرات التحصيل

لمتغير الجنس ]. [11،12،19،21،21،22

والتخصص األكاديمي والجنس:

وأما فيما يخص ىذه الد ارسـة فإنيا تميزت عن غيرىا في بحث
درجـة اكتساب ميارات التفكير ما وراء المعرفي بشكل عام عند طمبة
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ويبين المفحوص إزاء كل فقرة من فقرات االختبار درجة موافقتو

جدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات التحصيل والتخصص

عمى ما ورد فييا والتـي يعتقد أنيا تمثل درجة انطباق كل فقرة من

األكاديمي والجنس

الفقرات المنتمية لمجاليا عميو باستخدام مقياس ليكرت المتدرج مـن
خمس درجات وىي  :كبيرة جداً ـ كبيرة ـ متوسطة ـ ضعيفة ـ ضعيفة

متغيرات الدراسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

التحصيل

منخفض

جداً ،بحيث تكون درجاتيا عمى التوالي :يمنح التقدير " كبيرة جدًا "
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17.6

متوسط

لمفقرة الواحدة ( )5درجات  ،يمنح التقدير " كبيرة " لمفقرة الواحدة ()4

234

61.8

مرتفع

79

20.6

درجات ،يمنح التقدير "متوسطة" لمفقرة الواحدة ( )3درجات  ،يمنح

عممي

190

50.0

ادبي

190

50.0

جدًا " لمفقرة الواحدة ( )1درجة.

ذكر

188

48.4

ولتحديد الدرجة المكتسبة من ميارات التفكير ما وراء المعرفي لدى

انثى

192

51.6

الطمبة ،فقد تم حسـاب المدى (أعمى عالمة – أدنى عالمة)

380

100.0

واستخراج طول الفئة لممقياس ،يحيث يكون تقسيم ىـذه الدرجات عمى

التخصص االكاديمي
الجنس
المجموع

التقدير " ضعيفة " لمفقرة الواحدة ( )2درجة ،يمنح التقدير " ضعيفة

النحو التالي :

ج .أداة الدراسة :

 .1يكون اكتساب الطالب لميارات التفكير ما وراء المعرفي

لموقوف عمى درجة اكتساب ميارات التفكير ما وراء المعرفي

بدرجة " ضعيفة " ،إذا حصل عمى متوسط حسابي أقل من

لدى أفراد عينة الدراسة قام الباحثان باستخدام اختبار ميارات مـا

(.)2،33

وراء المعرفة الذي قاما بترجمتـو وتعديمو ليناسب البيئـة األردنية،

 .2يكون اكتساب الطالب لميارات التفكـير ما وراء المعرفـي

ويتكون االختبار في صورتو األصمية من ( )61فقرة تقيس مستوى

بدرجة " متوسطـة " ،إذا حصل عمى متوسط حسابي أقل

ميارات ما وراء المعرفة لمطالب ،حيث يقوم االختبار عمى مجموعة
من الميارات العقمية التـي تصف معرفة

من (.)66،3 – 2،33

الطمبة حـول عمميات

 .3يكون اكتساب الطالب لميارات التفكيـر ما وراء المعرفي

تفكيرىم وتعمميم وفـق الميارات المتعددة لمتفكير ما وراء المعرفي

بدرجة " كبيرة " ،إذا حصل عمى متوسط حسابي أكثر من

والتي من ضمنيا  :التخطيط ،والمراقبة ،والتحكم والتقويم.

(.)3،66

وإلجراءات الدراسة تم تقسيم أداة ال دراسة إلى ثالث مجاالت

وتجـدر اإلشارة إلى أن بعض فقرات المقياس قد صيغت بصورة

رئيسة ىـي (التخطيط ،المراقبة والتحكم ،التقويم) لمالءميا لمجتمع

سمبية أو عكسية ،وعند تصحيح المقياس تحول درجاتيا بحيث

الدراسة ،كما تم تعديل بعض الفقـرات ،وذلـك اعتمادًا عمى رأي

تصبح عمى التوالي (.)5-4-3-2-1

المحكمين ،بحيث أصبح االختبار في صورتو النيائية مكون من

هـ .صدق أداة الدراسة :

خمسين فقرة تم توزيعيا عمى مجاالت الدراسة ،يتكون كل مجال من

أ .الصدق الظاهري :

مجموعة من الفقرات التي تقيس درجة اكتساب طمبة عينة الدراسة

تم التأكد من صدق أداة الدراسة بعرضيا في صورتيا األولية

لممجال التي تنتمي إليو ىذه الفقرات.

عمى مجموعة من المحكمين وذوي الخبرة واالختصاص بمغ عددىم
( )14محكمـاً  ،وذلك بيدف التحقق من خاصية الصدق الظاىري،
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جدول ()3

مـن خالل معرفة آرائيم ومالحظاتيم حول صالحيـة فقرات االختبار

معامل االتساق الداخمي كرونباخ الفا لممجاالت واألداة ككل

ومجاالتو في قياس ما وضع لقياسو ،مـن حيث الصياغة والوضوح
والترتيب واإلضافة والحذف.
وقد أبدى المحكمون عدداً من المالحظات ذات العالقة بإعادة
الصياغة لبعض فقرات االختبار لتالئم المجال الذي وضعت فيو
باإلضافة إلجراء بعض التعديالت المغوية عمى عدد من الفقرات
وقد أخذ الباحثان بآراء المحكمين ومالحظاتيم حيث قاما بإجراء

الدرجة الكمية

.88

الثاني الثانوي من مجتمع الدراسة ،ثم استبعادىا فيما بعد من الدخول

الثالث (التخطيط ،والمراقبة والتحكـم ،والتقويم) حيـث تكونت ميارة

ضمن عينة الدراسة الفعمية .وقد تم تطبيق االختبار لممرة األولى

التخطيط من ( )15فقـرة ،وميارة المراقبة والتحكم من ( )18فقرة،

والثانية عمى أفراد العينة المختارة وبفارق أسبوعيـن بين التطبيق األول

و( )17فقرة لميارة التقويم.

والثانـي حيث تم حساب معامل االتساق الداخمي كرونبـاخ ألفا

ب .صدق البناء:

( )cronbach Alphaلممقياس ككل وكذلك لكـل ميارة فرعية من

الستخراج دالالت صدق البناء لممقياس ،استخرجت معامالت

مجاالت التفكير ما وراء المعرفـي

ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية في عينة تكونت من()31

الثالث (التخطيط ،والمراقبة،

والتقويم) وىو ما يعبر عن ثبات وصدق البناء لممقياس ويوضح

فردا  ،حيث تم تحميل فقرات المقياس وحساب معامل تمييز كل فقرة

الجدول ( )3قيم معامالت كرونباخ – α

من الفقرات ،حيث أن معامل التمييز ىنا يمثل داللة لمصدق بالنسبة
لكل من المجال والدرجة الكمية ،وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت

يالحـظ من الجدول ( )3أن قيـم معامل االتساق الداخمـي

االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة احصائيًا ،ولذلك لم يتم

كرونباخ ألفا لممقياس بمغت ( )1،79لمجال التخطيط و ()1،85

حذف أي من ىذه الفقرات.والجدول التالي يبين ذلك.

لمجال المراقبة والتحكم

جدول ()2

و ( )1،75لمجال التقويم في حين بمغ

معامل كرونباخ ألفا لممقيـاس ككل ( )1،88مما يعنـي أن المقياس

معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكمية

االداة ككل

التقويم

.75

عينة استطالعية مكونة من ( )31طالباً وطالبة من طمبة الصف

يتكون مـن خمسين فقرة تقيـس ميارات التفكير مـا وراء المعرفـي

التقويم

المراقبة والتحكم

.80

لمتأكد من ثبات أداة الدراسة المستخدمة ،قام الباحثان بتطبيقو عمى

الفقرات وحذف بعضيـا وتعديل البعض اآلخر ،أصبح المقياس

المراقبة والتحكم

التخطيط

.79

و .ثبات أداة الدراسة :

معظم التعديالت التي أوصى بيا المحكمين ،وبعد إضافة بعض

التخطيط

المجال

االتساق الداخمي

يتمتع بدرجة ثبات كافية تجعمو مناسباً ومقبوالً ألغراض استخدامو

التخطيط
1

المراقبة والتحكم
)**(.639

التقويم
)**(.688

االداة ككل
)**(.829

)**(.639

1

)**(.622

)**(.904

)**(.688

)**(.622

1

)**(.814

استخدم الباحثان المنيج الوصفي المسحي لمناسبتو ألغراض ىذه

)**(.829

)**(.904

)**(.814

1

الدراسة.

في ىذه الدراسة.
ز .منهجية الدراسة :

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1011
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( ،)1048بمعنى أن اكتسـاب الطمبة ليذه الميـارة

ح .المعالجة اإلحصائية :

متوسطة " أيضـًا،

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب

كان بدرجة "

بينما جاء مجـال التقويم في المرتبـة األخيرة

المئوية واختبار ( ،)T-testكما تم استخدام تحميل التباين األحادي

بمتوسط حسابي بمغ ( )3014وانحراف معياري ( ،)1041مما يدلل

والمقارنات البعدية باستخدام اختبار شفية.

عمى اكتساب الطمبة ليذه الميارة بدرجـة " متوسطة" أيضاً ،كما بمـغ
المتوسط الحسابي لمدرجـة الكميـة ( )3033وبانحراف معيـاري

 .5النتائج

( .)1039أي أن اكتسـاب الطمبة لميـارات التفكير الثالث كـان بدرجة

النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتها وهو:

" متوسطة ".

" مـا درجة اكتساب طمبـة المرحمة الثانوية في محافظـة جرش

يمكن عزو ذلك إلى الطريقة التي يكتسب من خالليا الطمبة ىذه

لمهارات التفكير مـا وراء المعرفي ؟ ".

الميارات ،إذ أن ىذه الميارات تمثل قدرات عقمية عميا تحتاج إلى

لإلجابة عـن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتساب طمبة المرحمة الثانوية

استراتيجيات تعمم فعالة حتى يتم اكتسابيا وتنميتيا عند الطمبة .كما

في

أن المعممين ال يستخدمون طرائق واستراتيجيات تدريسية تنمي ىذه

محافظة جرش لميارات التفكيـر ما وراء المعرفي ،ولكـل مجال من

الميارات ،وربما يعود ذلك لعدم اىتمام المعممين بتطوير

مجاالت الدراسة ،كما ىـو موضح في الجدول (.)4

استراتيجيـات التعمم عند الطمبـة ،وكيفية تنظيم المعمومـات وترتيبيا

جدول ()4

والتعامل معيا ومتابعتيم ليا واصدار أحكام

المتوسطـات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير ما

المعمومات ال متوافـرة لدييم وتقييم اتخاذىم ليذه الق اررات ،إضافـة إلـى

وراء المعرفي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط

االنحراف

الرتبة

الرقم

المجال

الحسابي

المعياري
.47

1

1

التخطيط

3.67

2

2

المراقبة والتحكم

3.40

.48

3

3

التقويم

3.04

.40

الدرجة الكمية

3.37

.39

بناء عمى
وق اررات ً

تركيز المناىج الدراسية عمى ميارات عقمية عميا محددة دون غيرىا.
وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة أبو عميـا والوىر ،ودراسة الخزام،
ودراسة المطيري ،حيث أشارت جميعيا إلى توافر ميارات التفكير
ما وراء المعرفي بدرجة متوسطة ][8،9،11
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشها وهو :
"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستـوى الداللة
( ).0.5=في درجة اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في محافظة
جرش لمهارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير الجنس؟ "
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لميارات التفكير مـا وراء المعرفي حسب متغيـر

يبيـن الجدول ( )4المتوسطات الحسابيـة واالنحرافات المعيارية

الجنس ،ولبيان الفـروق اإلحصائية بين

لميارات التفكير ما وراء المعرفـي ،حيث جاء مجال التخطيـط بأعمى

المتوسطات الحسابية

لمذكور ولإلناث تم استخدام اختبار "ت" ،والجدول ( )5يوضح ذلك.

متوسط حسابـي بمغ ( )3067وانحراف معياري ( ،)1047مما يعني
اكتساب الطمبة ليذه الميارة بدرجة " كبيرة " وجاء في المرتبة الثانية
مجال المراقبة والتحكـم بمتوسط حسابي ( )3041وانحـراف معياري
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جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس عمى مهارات التفكير ما وراء المعرفي

التخطيط
المراقبة والتحكم
التقويم
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

قيمة

درجات

الداللة

الجنس

العدد

الحسابي

المعياري

"ت"

الحرية

اإلحصائية

.493

1.027

379

.305

ذكر

187

3.69

أنثى

194

3.65

.456

ذكر

187

3.41

.493

أنثى

194

3.39

.462

ذكر

187

3.06

.412

أنثى

194

3.02

.396

ذكر

187

3.39

.393

أنثى

194

3.35

.371

يتبين مـن النتائج الواردة فـي الجدول ( ،)5عدم وجود فروق

1.500

-.162

.991

379

379

379

.134

.871

.323

النتيجة مـع دراسة الخزام ،ودراسة السباتين ،ودراسة شقير،ودراسة

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1015 = تعزى

الزيادات ودراسة أبوعميا والوىر والتي أشارت جميعيا إلى وجود

لمجنس في مجاالت الد ارسـة الثالث التخطيـط والمراقبة والتحكم

فروق في ميارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير الجنس

والتقويم ،وفي الدرجة الكمية.

][8،9،14،16،17

ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى أن المناىج والمقـ اررات

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وهو :

الدراسية الموجو لطمبة ىذه المرحمـة قدمت ليم ضمن بيئة تعميمية

"هل توجد فروق ذات داللـة إحصائية عند مستوى الداللة

وطرائق تدريسية متشابية لكال الجنسين تقريباً وبغض النظرعـن

( ).0.5=في درجة اكتساب طمبة المرحمة

جنسيم ،كما أن ىذه الميارات عبارة عن قدرات عقمية يمكن أن

الثانويـة في

محافظة جرش لمهـارات التفكير ما وراء المعرفـي تعزى إلى

يكتسبيا الذكور واألناث ،وأن ىذه القدرات العقمية والذكائية ىي

متغيـر التخصص األكاديمي" ؟

نتاج تفاعل عاممي الواراثة والبيئة ،إذ يمكـن لمفرد بغـض النظر

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

عن جنسو أن يكتسبيا عن طريق الجينات الوراثية الموجودة عند

واالنحرافات المعيارية لميارات التفكيـر ما وراء المعرفي حسب

كال األبوين ،كما يمكن تنمية ىذه القدرات واكتسابيا لطمبة وفقاً

متغير التخصـص األكاديمي ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين

لمعوامل البيئية المختمفة ،كالعامل االجتماعي والثقافـي والتعميمي

المتوسطات الحسابية لمتخصصين األدبي والعممي تم استخـدام

والصحي وغيرىا.

اختبـار "ت" ،والجـدول ( )6يوضح ذلك.

وتتفق ىذه النتيجة مع ] ،[20] ،[21] ،[13] ،[12حيث
أشارت جميعيـا إلى عدم وجود أثر لمجنـس في ميارات التفكير ما
وراء المعرفي] .[11،12،13،21،22فـي حين تتعارض ىذه
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جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر التخصص األكاديمي عمى مهارات التفكير ما وراء المعرفي
المتوسط

االنحراف

قيمة

درجات

الداللة

التخصص

العدد

الحسابي

المعياري

"ت"

الحرية

اإلحصائية

عممي

201

3.63

.495

-1.429

379

.154

أدبي

180

3.70

.450

عممي

201

3.45

.484

أدبي

180

3.36

.471

عممي

201

3.11

.402

أدبي

180

2.97

.394

عممي

201

3.40

.397

أدبي

180

3.34

.371

األكاديمي
التخطيط
المراقبة والتحكم
التقويم
الدرجة الكمية

1.155

3.253

1.133

379

379

379

.249

.001

.258

يتبين من النتائج الموجودة في الجدول ( ،)6عدم وجود فروق

والحظ الباحثان أ ن الدراسات التي حاولت الكشف عن أثر

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1015 = تعزى

التخصص األكاديمي في ميارات التفكير مـا وراء المعرفي لدى

لمتغير التخصص األكاديمي في مجالي التخطيط والمراقبة

طمبة المرحمة الثانوية كانت محدودة ،إذ لم يجد الباحث سوى

والتحكم ،وفي الدرجة الكمية .في حين تبين وجود فروق ذات داللة

دراسة واحدة (في حدود عمم الباحث) ،كانت دراسة المطيري

إحصائية عند مستوى الداللة ( )1015 = تعزى لمتغير

] ،[10والتي ىدفت إلى قياس مدى توافر ميارات التفكير ما وراء

التخصص االكاديمي في ميارة التقويم حيث بمغت قيمة "ت"

المعرفي لدى طمبة الصف الثالث الثانوي في محافظة الفروانية

لصالح

في دولة الكويت ،وجاءت نتيجة ىـذه الدراسة متفقة مع نتيجة

 30253وبداللة إحصائية  ،10111وجاءت الفروق

الدراسة الحالية ،حيث أشارت دراستو إلى عدم وجود فروق ذات

التخصص العممي.

داللة إحصائية تعزى ألثر التخصص لدى الطالب في ميارات

ويمكن عزو ىـذه النتيجة إلى أن المناىج والمقررات الدراسية
قدمت لمطمبة بغض النظر عن تخصصاتيم األكاديمية  ،حيث

التفكير ما وراء المعرفي.

صممت المناىج الدراسية بما تحتويو من معمومات وميارات

 .4-9النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتها وهو :

تؤدي إلـى اكتساب الطمبة لميارات

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

وأنشطـة تعميمية بطريقـة

التقكيـر المختمفة وباختـالف تخصصاتيـم األكاديمية ،وربمـا تكون

( ).0.5=في درجة اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في

الطرائق واالستراتيجيات التدريسيـة المتبعو من قبـل المعممين في

محافظة جرش لمهارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى

تدريـس الطمبة ذوي التخصص العممي

مشابية إلى الطرائق

متغير التحصيل" ؟

واالستراتيجيات التي يتبعيا معممي الطمبة ذوي التخصص األدبي

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخ ارج المتوسطات الحسابية

وربما يكون أغمبيم ممن يدرسوا كال التخصصين.

واالنحرافات المعيارية لميارات التفكير ما وراء المعرفي حسب
مستوى التحصيل ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
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جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير ما وراء المعرفي حسب مستوى التحصيل
التحصيل
متوسط

منخفض

المجموع

مرتفع

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

التخطيط

3.45

.47

3.66

.45

3.90

.45

3.80

.47

المراقبة والتحكم

3.18

.56

3.39

.44

3.63

.42

3.70

.48

التقويم

2.79

.41

3.04

.37

3.24

.38

3.60

.40

الدرجة الكمية

3.14

.40

3.36

.35

3.59

.35

3.70

.39

يبين الجدول ( )7تباينًا ظاىرياً في المتوسطات الحسابية

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية فقد

واالنحرافات المعيارية لميارات التفكير ما وراء المعرفي بسبب

استخدم الباحث تحميل التباين األحادي حسب ما ىو موضح في

اختالف فئات مستوى التحصيل (منخفض ،متوسط ،مرتفع)،

الجدول رقم (.)8

جدول رقم ()8
تحميل التباين األحادي ألثر مستوى التحصيل عمى مهارات التفكير ما وراء المعرفي
مجموع

درجات

متوسط

المصدر

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

6.918

2

3.459

داخل المجوعات

78.673

378

.208

الكمي

85.591

380

المراقبة

بين المجموعات

7.686

2

3.843

والتحكم

داخل المجوعات

79.147

378

.209

الكمي

86.833

380

بين المجموعات

7.625

2

3.812

داخل المجوعات

54.179

378

.143

الكمي

61.804

380

بين المجموعات

7.379

2

3.690

داخل المجموعات

49.003

378

.130

الكمي

56.383

380

التخطيط

التقويم

الدرجة الكمية
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قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

16.619

18.355

26.598

28.461

.000

.000

.000

.000

المجلة الذولية التربوية المتخصصة ،المجلذ ( ،)1العذد ( – )3نيسان2112 ،
احصائياً بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية

يتبين من الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

بطريقة شفيو والجدول رقم ( )9يوضح ذلك.

مستوى الداللة ( )1015=تعزى ألثر مستوى التحصيل في
جميع الميارات ،وفي الدرجة الكمية ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة

جدول ()9
المقارنات البعدية باستخدام اختبار شفيه ألثر متغير مستوى التحصيل عمى مهارات التفكير ما وراء المعرفي
المتوسط الحسابي
التخطيط

منخفض

منخفض

3.45

متوسط

3.66

)*(-.19

مرتفع

3.90

)*(-.43

المراقبة

منخفض

3.18

والتحكم

متوسط

3.39

)*(-.21

مرتفع

3.63

)*(-.46

منخفض

2.79

متوسط

3.04

)*(-.26

مرتفع

3.80

)*(-.46

منخفض

3.47

متوسط

3.69

)*(-.22

مرتفع

3.24

)*(-.45

التقويم

الدرجة الكمية

متوسط

مرتفع

)*(-.24

)*(-.24

)*(-.20

)*(-.23

*دالة عند مستوى الداللة (.)1015=

يتبين من الجدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية

الدراسية والمعممين ،مما يجعميم يمتمكون قاعدة بيانات غنية

( )1015=بيـن متوسطـي التحصيل وبين منخفضي التحصيل

بالمعمومات واالستراتيجيات التي يستخدمونيا أثناء قياميم

التحصيل ،كما تبين أيضًا

بالتخطيط أوالمراقبة أوالتقويم لمنشاطات والمواقف التي يتعرضون

وجاءت الفروق لصالح متوسطي

وجود فروق بين مرتفعي التحصيل مـن

إلييا .وتتفق ىذه النتيجة مع ].[7،11،14،22

جية وبين كـل من

.6

منخفضي التحصيـل ومتوسطي التحصيـل من جية أخـرى وجاءت
الفروق لصالـح الطمبة ذوي التحصيل المرتفع في جميع الميارات

االستنتاجات :

 .1اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في محافظة جرش لميارات
التفكير ما وراء المعرفي الثالث (التخطيط ،والمراقبة والتحكـم،

وفي الدرجة الكمية.
ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى أن الطمبة ذوي التحصيل المرتفع

والتقويـم) بدرجـات متفاوتة فيما بينيا ،حيث كانـت ميـارة

يستخدمون استراتيجيات تعمم صحيحـة ،ويطورون ميارات التنظيم

التخطيط أعمى ميارة يكتسبيا الطمبة بدرجة " كبيرة" تمتيا

ال
الذاتي ،كما أنيم أكثر اىتمامًا بالمواد الدراسية ،وأكثر استقبا ً

ميارة المراقبة والتحكم ،ومن ثم ميارة التقويم ،وبدرجة "

لممعارف والمعمومات والميارات التي يحصمون عمييا من المناىج

متوسطة في كال الميارتين.
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االساسـي" .رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الفيوم

 .2أن درجة اكتساب الطمبة لميـارات التفكير مـا وراء المعرفي
التتأثـر بمتغيري الجنـس والتخصص األكاديمي.

الجميورية المصرية.
] [8أبوعميا ،محمد والوهر محمود ،)2111( ،درجة وعي

 .3أن درجة اكتساب ميارات التفكير ما وراء المعرفي تتأثر
بمتغير التحصيل األكاديمي لمطمبة.

طمبة الجامعة الهاشمية بالمعرفـة ما وراء المعرفية

 .7التوصيات :

المتعمقـة بمهارات اإلعداد لالمتحانـات وتقديمها وعالقـة

وبناء عمى ما تم استنتاجو توصي
في ضوء النتائج السابقة،
ً

ذلك بمستواهـم الدراسي ومعدلهم التراكمي والكمية التي

الدراسة بما يمي :

ينتمون إليها-مجمة العموم التربوية -المجمد ( )28العدد

 .1تضمين المناىج والمقررات الدراسية لميارات التفكير مـا وراء

(.)1

المعرفي.

] [9الخزام ،طراد ،)2552( ،درجة الوعي ما وراء المعرفي

 .2مساعدة الطمبة عمى اكتساب ىذه الميارات في مختمف

لمطمبة في قراءة العموم وعالقة لك بجنسهم وتحصيمهـم

المستويات والعمـل عمى استخداميا أثناء تعامميم مع المنياج

ومستواهم الدراسي في محافظة المفرق .رسالة ماجسير

المدرسي وخارج نطاق المنياج المدرسي.

غير منشـورة ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء ،األردن.

 .3التركيز عمى الطمبة ذوي التحصيل المتوسط والمنخفض

] [10المطيري ،مرزوق ،)2555( ،العالقـة بين الوعي

لمنيوض بمستواىم األكاديمي وذلك من خالل تدريب المعممين

بمهارت التفكير فـوق المعرفية وفهـم المقروء لدى طمبة

عمى تنفيذ استرايجيات اكتساب ميارات التفكير ما وراء

الصف الثاني الثانوي بدولة الكويت في ضوء متغيري

المعرفي لتدريسيا لمطمبة ،وتشجيعيم عمى استخداميا.

الجنس والتخصص .رسالة ماجسير غير منشورة ،جامعة

 .4إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول درجة اكتساب
ميارات

التفكير ما وراء المعرفـي

اليرموك ،أربد ،األردن.

في صفوف أخرى،

] [13العيسوي ،شادن،)2551(،أثر برنامج تدريبي في

نظ اًر لقمة

استخدام مهارات التفكير فوق المعرفية عمى التحصيل

ومحاولة الكشف عن مدى توافرىا عند الطمبة
الدراسات التي بحثـت في ىذا المجال.

في الرياضيات لدى طمبة الصف التاسع .رسالة ماجسير
غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

الـمـراجـع
] [4العتوم ،عدنان وآخرون ،)2557( ،تنمية مهـارات التفكير
نماذج نظريـة وتطبيقات تربوية ،دار المسيرة ،األردن.
] [6جروان فتحي ،)2115( ،تعميم التفكير مفاهيم والتطبيقات،
دارالفكر ،األردن.

] [14الزيادات ،ماىر،)2553( ،أثر استخـدام استراتيجية
التدريس فـوق المعرفي والنمـوذج االستقصائي في
التحصيـل وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف
التاسع في مبحث الجغرافية .أطروحة دكتوراة غير
منشورة ،جامعة اليرموك ،أربد ،األردن.

] [7خطـاب ،محمد ،)2117( ،أثر االستخـدم االستراتيجية مـا

] [15بقيعي ،نافز أحمد،)2114( ،أثر برنامج تدريبـي لممهارات

وراء المعرفـة في تدريـس الرياضيات عمى التحصيل

فوق المعرفية في التحصيـل والدافعية لمتعمم .أطروحة

والتفكير االبداعي لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم

دكتوراة غير منشورة ،جامعة اليرموك ،أربد ،األردن.
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Abstract
This study aimed at identifying the degree of acquisition Meta-cognitive skills for the secondaryschool students in the governorate of Jerash and its relationship to gender, academic
specialization and achievement. The descriptive approach was used to achieve the goals of the
study. A total number of (380) student from second grade students secondary in Jerash
governorate was participated in the study. Meta-cognitive test was used after divided into three
thinking skills, namely, planning, monitoring and control, evaluation). The results indicated that
the degree of acquiring Meta-cognitive skills for high school students in the governorate of
Jerash was "medium". There were no statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 05،0) in the students’ acquisition of Meta-cognitive skills that can be attributed
to gender and academic specialization. However, significant differences were found in the
students’ acquisition of Meta-cognitive skills that can be attributed academic achievement
favoring the low achievers in skills of monitoring and control. No statistically significant
differences at the level of significance (α ≤ 05،0) in the students’ acquisition of Meta-cognitive
skills that can be attributed to the interaction between the variables of the study. The study
recommended the need of including Meta-cognitive skills in the school textbooks and
curriculum. However, further studies dealing with the degree of the acquisition of Metacognitive skills among other grades and school settings are recommended.
Keywords: Meta-cognition, Science Curricula, Elementary Schools, Textbook Meta-Analysis
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