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 العزيز عبد امللك جبامعة العلوم كلية مناهج إسهام مدى
 املعريف فوق الوعي اكتساب يف

إلى معرفة مدى اكتساب الوعي  الحالية الدراسة ىدفت_ الممخص
بالتفكير فوق المعرفي لطالبات كمية العموم بجامعة الممك عبدالعزيز، 
والتعرف عمى مدى مساىمة مناىج العموم في اكتساب الوعي بالتفكير 
فوق المعرفي لدى طالبات الجامعة في ضوء متغيرات الطالبات 

( 332ة من )المستجدات والطالبات الخريجات وتكونت عينة الدراس
( 79( طالبة مستجدة و)265طالبة من طالبات كمية العموم، منيم )

طالبة خريجة. ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام مقياس الوعي فوق 
[. وقد بينت النتائج حصول أفراد العينة عمى 2المعرفي ألبي الخيل ]

مستوى مرتفع من التفكير فوق المعرفي عمى المقياس ككل لمعامل 
اني )معرفة الفرد بالميمة التي يؤدييا(، والعامل الثالث )معرفة الفرد الث

باالستراتيجيات التي يستخدميا( بينما حصمت أفراد العينة عمى درجة 
متوسطة عمى المقياس لمعامل األول )معرفة الفرد بذاتو(. اما فيما 
يتعمق بمتغيرات الدراسة فقد كشفت النتائج بأنو ال توجد فروق ذات 

 .لة إحصائية بين درجات الطالبات المستجدات وبين الخريجاتدال
; التفكير فوق المعرفي، الوعي فوق المعرفي، الكممات المفتاحية

 .مقاييس الوعي فوق المعرفي
 . المقدمة1

أصبح استثمار العقول ىو االستثمار المنطقي في كافة        
متغيرات  المجتمعات، وذلك بإعداد المواطن القادر عمى مواجية

الحياة ومتطمباتيا، لذا تيتم المؤسسات المعنية بتطوير القدرات 
عمى التعمم  العقمية لألفراد، وتنمية التفكير إلعداد مواطن قادر

مدى الحياة، واالستفادة من العموم الجديدة التي يتوقع ظيورىا 
[ والذي يحتم عمى 3مع ىذا النمو المتسارع الفرماوي وحسن ]

ك مقومات الحياة العممية والعممية، من خالل التفكير األفراد امتال
العممي السميم الذي يسيم في تنمية طاقات اإلبداع، بعيدًا عن 
الحفظ والتمقين، وبرمجة العقول، بحيث يكون الفرد قادرًا عمى 
الخروج من ثقافة تمقي المعمومة إلى معالجتيا واكتشاف 

 لسابقة مما يمكنو من العالقات فيما بينيا وربطيا مع خبراتو ا
 .انتاج المعرفة أو استخداميا في المواقف المناسبة

وحظي التفكير فوق المعرفي باىتمام كبير في السنوات        
األخيرة، لما لو من أىمية في تحسين طريقة تفكير المتعممين، 
حيث يزيد من وعي المتعممين لما يدرسونو، فالطالب المفكر 

يقوم بأدوار عدة في وقت واحد عندما يواجو تفكيرًا فوق معرفيًا 
أثناء الموقف التعميمي، حيث يقوم بدور مولد  مشكمة، أو

لألفكار، ومخطط، وناقد، ومراقب لمدى التقدم، ومدعم لفكرة 
معينة، وموجو لمسمك معين، ومنظم لخطوات الحل، ويضع 
، أمامو خيارات متعددة، ويقّيم كاًل منيا، ويختار ما يراه األفضل

 ].4وبذلك يكون مفكرًا منتجًا ]
 
 
 

أىمية التفكير فوق  Costa and Kallick [4] ويوضح       
المعرفي وفاعميتو في العممية التربوية، الذي يسعى إلى تحقيق 
أىداف ّعدة منيا; تمكين المتعممين من تطوير خطة عمل في 

اليا. أذىانيم لفترٍة من الزمن، ثم التأمل فييا، وتقييميا عند إكم
كما يسيِّل عممية إصدار األحكام المؤقتة، ومقارنة، وتقييم 
استعداد المتعمم لمقيام بأنشطة ُأخرى. ويجعل المتعمم أكثر إدراكًا 
ألفعالو، ومن ثم تأثيرىا في اآلخرين، وفي البيئة التي يعيش 
فييا. ويمّكن المتعممين من مراقبة الخطط أثناء تنفيذىا مع 

عندما ال تمبي ما كان  راء التصحيح الالزم،الوعي بإمكانية إج
متوقعًا منيا من نتائج إيجابية منتظرة، ويعمل عمى تنمية قدرة 
المتعمم عمى عممية التقويم الذاتي، التي تعد من العمميات العقمية 
الُعميا، التي يقوم بيا الفرد بيدف تحسين األداء، كما يسيم في 

لمنخفض، من خالل إطالق تنمية أداء المتعممين ذوي األداء ا
العنان لتفكيرىم الكامن، إضافة إلى تطوير ميارة تكوين الخرائط 

 .المفاىيمية قبل البدء في تنفيذ الميمة
 
 
 

[ بعض جوانب األىمية 6كما أورد الشربيني والطناوي ]       
التربوية لمتفكير فوق المعرفي، مثل; تنمية القدرة لدى المتعمم 

تجديد، واالبتكار، ومواجية الكم المعرفي عمى االنتقاء، وال
المتسارع المدعَّم تكنولوجيًا، وتمكين المتعمم من توليد األفكار 
اإلبداعية، والوعي بأساليب المعالجة الدماغية، وتنمية التفكير 
الناقد، والتفكير االبتكاري، نتيجة لوعي المتعمم باستراتيجيات 

داميا في مواقف التعمم التعامل مع المعرفة، وقدرتو عمى استخ
المختمفة، ومساعدة المتعممين في التحكم في تفكيرىم، وتحسين 
أساليبيم في القراءة، واستذكار المعمومات، وتحسين القدرة العامة 
عمى االستيعاب لدييم، من خالل إجراء التعديالت الالزمة في 

 .ضوء المواضيع والمفردات
 
 

التفكير فوق المعرفي بأنو; وعي أو  Flavell [6] ويعرف     
معرفة المتعمم بعممياتو المعرفية ونواتجيا وما يتصل بتمك 
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بأنو نشاط مراقبة  Young [7] و Fry عرفوالمعرفة. كما 
 .الفرد وضبط لتفكير

فيعرفان التفكير فوق  Torhan [8] و Swanson أما      
المعرفية المعرفي بأنو; وعي الفرد وسيطرتو عمى عممياتو 

بأنو  Zachary [9] الخاصة بعمميات التعمم. وكذلك يعرفو
المعرفة عن المعرفة، فإذا كانت المعرفة اإلنسانية تشير إلى 
البيانات والمعمومات المتوفرة، فإن فوق المعرفة تشير إلى 
المعرفة الداخمية، وعممية معالجة المعمومات داخميًا، وكيف يفكر 

 .فكيرهالفرد، وكيف يتحكم في ت
فوق المعرفي بأنو;  التفكيرWiley [10] و Guss ويعرف      

التفكير في التفكير الذاتي لممرء، وىو يسمح لو بالتحكم في 
عادة بنائيا، كما يمعب دورًا ميمًا في التعمم وحل  أفكاره الذاتية وا 

[ بأنو; وعي الفرد 4المشكالت. وكذلك عرفو الجراح وعبيدات ]
لمعرفية، وبنائو المعرفي، موظفًا ىذا الوعي في الذاتي بعممياتو ا

إدارة ىذه العمميات، من خالل استخدام مجموعة من الميارات 
مثل; التخطيط، والمراقبة، والتقويم، واتخاذ القرارات، واختيار 

 .االستراتيجيات المالئمة
فوق  وىناك كثير من النماذج التي تناولت مكونات التفكير

الذي يشير من  Flavell [12] نموذجالمعرفي ومن أشيرىا 
 :خاللو أن ىناك مكونين أساسين لمتفكير فوق المعرفي ىما

المكون األول; المعرفة فوق المعرفية وتتكون من ثالثة أنواع 
 :رئيسة ىي

المعرفة بمتغيرات الشخص; وتشير إلى معرفة الفرد . 1
 واعتقاداتو عن نفسو كمفكر أو متعمم، وما يعتقده عن عمميات

 .تفكير اآلخرين
المعرفة بمتغيرات الميمة; وتشير إلى المعرفة والمعمومات . 2

مفرد، وتقوده ىذه المعرفة نحو عن طبيعة الميمة المقدمة ل
ائيا، وتزوده بالمعمومات عن احتماالت النجاح في أداء أد

 .الميمة
المعرفة بمتغيرات االستراتيجية; وتتمثل بما يمتمكو الفرد من . 3

عن االستراتيجيات فوق المعرفية التي يمكن عن  معمومات
طريقيا أن ينجح في تحقيق أىداف معرفية ميمة بالنسبة لو، 
باإلضافة إلى المعمومات الظرفية التي تتعمق بمتى، وأين، ولماذا 

 .تستخدم ىذه االستراتيجية
  والمكون الثاني; خبرات الوعي فوق المعرفي

تساعد الفرد في اختيار وىي عبارة عن خبرات معرفية      
االستراتيجيات المثمى عند مواجية ميمة ما، بحيث تجعمو 

يفاضل بين عدد من االستراتيجيات، وبالتالي الوصول إلى 
الحمول السميمة، كإعادة النظر في المشكمة من زوايا أخرى، أو 
إعادة قراءة العناوين، والكممات المفتاحية الرئيسة، ليرى ما إذا 

يء قد ُيسيم في إزالة الغموض، أو أن يحاول طمب كان ىناك ش
 .المساعدة من اآلخرين

 Paris, Lipson and [13] ومن النماذج أيضًا نموذج

Wixon ويشير إلى أن لمتفكير فوق المعرفي مكونين; المكون ،
األول; معرفة الفرد عن ذاتو وتحكمو فييا، ويتكون من ثالثة 

 :مكونات فرعية ىي
اإليجابية; وتمثل معتقدات الفرد حول ميمة ما، االتجاىات . 1

 .التي تؤثر بدرجة كبيرة عمى كيفية التصدي لتمك الميمة
االلتزام; ويتمثل بتركيز الجيود والميارة صوب الميمة المراد . 2

 .ىاإنجاز 
 االنتباه; ويتمثل بالوعي والتركيز عمى النقاط األساسية عند . 3

 .أداء ميمة معينة
ي; معرفة العممية وضبطيا وتنظيميا ولو جانبان المكون الثان

 ;ىما
 :األول; أنماط المعرفة وىذه األنماط ىي

المعرفة التقريرية; وتشير إلى المعرفة الواقعية، والفعمية المتاحة، 
 .التي يجب أن يعرفيا الفرد عن الموضوع

المعرفة اإلجرائية; وتشير إلى معرفة كيف يعمل شيء ما؟. 
 .الخطوات لحل مشكمة ما؟كيف ُتنفذ 

المعرفة الشرطية; وتشير إلى معرفة الظروف والسبب الذي 
يؤدي لنجاح استراتيجية ما دون غيرىا، وزمن استخدام ىذه 

 .االستراتيجية دون غيرىا، ومتى ال تستخدم
 :الثاني; الضبط التنفيذي ويضم ميارات فرعية ىي
يات التي تحقق التخطيط; ويتضمن االختيار المقصود لالستراتيج

 .أىدافًا محددة
 .المراقبة; ويتم من خاللو التحقق من التقدم نحو األىداف

والتقويم; ويتضمن قياس الحالة الراىنة لمعارفنا، وقياس ما إذا 
كانت لدينا الموارد الالزمة لمميمة، وقياس مدى تحقق األىداف 

 .الفرعية والعامة
تناولت العالقة بين وقد أظيرت العديد من الدراسات التي 

 :التفكير فوق المعرفي والعديد من المتغيرات األخرى منيا
م حيث استخد Jaleel & [14] Premachandran دراسة

الباحثان استبانة الوعي فوق المعرفي لمعرفة مدى وعي طمبة 
المدارس الثانوية بالتفكير فوق المعرفي ولمعرفة مدى وجود 
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أو متغير إدارة المدرسة أو البيئة اختالفات ترجع لمتغير الجنس 
المحمية وقد وضحت الدراسة أنو ال توجد اختالفات ذات داللة 
إحصائية ترجع لمتغير الجنس أو اإلدارة المدرسية أو البيئة 

 .المحمية
[ والتي 26وآخرون ] Van de Kamp كذلك دراسة      

ىدفت إلى فحص تأثير التعميمات الواضحة لمتفكير فوق 
ي عمى التفكير التباعدي لمطالب وأظيرت النتائج أن المعرف

اإلرشادات الواضحة لمتفكير فوق المعرفي كان لو أثر إيجابي 
عمى ميارات الطالقة والمرونة، ولم يكن لو تأثير عمى ميارة 

 .األصالة
كيف يمكن دمج ميارات  Karaali [16] وضحت دراسةأو       

ول الرياضيات، من فوق المعرفة إلى ممارسة متكررة في فص
خالل دراسة حالة في محتوى آداب فنون الرياضيات، وطمب 
أسبوعيًا من الطالب تقييم ما أحرزوه من تقدم ومراجعة تطورىم 
في ضوء أىدافيم الذاتية. وقد الحظ تغييرات انفعالية إيجابية في 
الطالب )بما في ذلك مستويات المشاركة(. ووضح أن التفكير 

نشطة التقويم الذاتي ساعد الطمبة أن يحتفظوا الفوق معرفي، وأ
بتركيزىم عمى التعمم بعمق وأدى إلى تنشيط دافعيتيم ومشاركتيم 

 .خالل الفصل الدراسي
[ إلى التعرف عمى 4كذلك ىدفت دراسة الجراح وعبيدات ]      

مستوى التفكير فوق المعرفي لدى طمبة جامعة اليرموك في 
دراسة، والتخصص، ومستوى ضوء متغيرات الجنس، وسنة ال

التحصيل الدراسي باستخدام مقياس التفكير فوق المعرفي الذي 
وقد أظيرت النتائج Schraw and Dennison   [17] أعده

حصول أفراد العينة عمى مستوى مرتفع من التفكير فوق المعرفي 
عمى المقياس ككل، وعمى جميع أبعاده; معالجة المعرفة، وتنظيم 

معرفة المعرفة. أّما فيما يتعمق بمتغيرات الدراسة، المعرفة، ثم 
فقد كشفت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية في مستوى 
التفكير فوق المعرفي، وُبعدي معالجة المعمومات وتنظيم المعرفة 
يعزى لمجنس ولصالح اإلناث. كما كشفت وجود فروق ذات 

ي األبعاد داللة إحصائية في مستوى التفكير فوق المعرفي، وف
الثالثة يعزى لمستوى التحصيل الدراسي، ولصالح ذوي 
التحصيل المرتفع. وأظيرت النتائج أيضًا عدم وجود أثر ذي 
داللة إحصائية في مستوى التفكير فوق المعرفي يعزى لسنة 

ووجود أثر ذي داللة إحصائية في بعد  الدراسة ولمتخصص،
 .تنظيم المعرفة يعزى لمتخصص الدراسي

 دام ــخـتـ" اس  وانـــبعن Belet & [18] Guven  ةـــدراسأمـــا      

راتيجيات فوق المعرفة والمعتقدات المعرفية في المرحمة تاس
االبتدائية " حيث وضحت النتائج أن من ضمن استراتيجيات 
فوق المعرفة التي استخدميا المعممون المتدربون " ضبط الذات " 

الوعي بالذات. كما "تقويم الذات " و"و" استراتيجيات المعرفة " و
وضحت النتائج أن ىناك اختالف لو داللة إحصائية بين 
استراتيجيات فوق المعرفة التي استخدميا المعممون يرجع لمتغير 
الجنس، والصف، والجامعة التي ينتمون ليا. بينما ال توجد 
عالقة ليا داللة إحصائية بين التحصيل األكاديمي واستراتيجيات 

 .وق المعرفة التي تم استخدامياف
بعنوان " الوعي فوق  Young and Dry [7] وفي دراسة      

المعرفي والتحصيل الدراسي لدى طالب الكمية " حيث اختبر 
الباحثان وعي فوق المعرفة باستخدام استبانة التفكير فوق 

وارتباطو بالتحصيل الدراسي لدى  Schraw [17] المعرفي
ووضحت النتائج أن ىناك ارتباط بين التفكير الطالب بالكمية. 

وىناك  فوق المعرفي والمعدل التراكمي، والدرجات النيائية لممادة.
اختالف ذو داللة إحصائية في درجات فوق المعرفة بشكل كبير 
بين طالب الدراسات العميا والبكالوريوس. ويستخدم األساتذة 

لتحديد الطمبة التفكير فوق المعرفي كأداة فحص ليا أىميتيا 
 .الذين يحتاجون إلى إضافة استراتيجيات فوق المعرفة

 دراسةالمشكمة . 2
إن اليدف الرئيس لتدريس العموم ىو تعمم التالميذ كيف       

يفكرون، فقد أخذت كثير من دول العالم بيذا اليدف نظًرا 
ألىميتو وفاعميتو، األمر الذي يشير إلى أن تدريس العموم يجب 

يقتصرعمى تدريس محتوى فقط، بل يجب أن يتضمن أن ال 
باإلضافة إلى ذلك تدريب المتعمم عمى توظيف عمميات التفكير 
المختمفة، ليحول المعرفة المقدمة لو إلى معنى وسموك، وأن 
يستطيع المتعمم أن يتحكم في تعممو من خالل تطبيق 

 .استراتيجيات فوق المعرفة
 :ع من فوق المعرفةثالثة أنوا Flavell [11] وقد وصف

الوعي بالمعرفة؛ وتتضمن فيم ما يعرفة الفرد، وما ال يعرفو،  -
وقد يتضمن ىذا الجزء الوعي بالمعارف  وما يريد أن يعرفو الفرد

 .األخرى
 الوعي بالتفكير؛ ويتضمن فيم ميام المعرفة وطبيعة ما يتطمبو  -

 .ىاإنجاز 
المداخل لمتعمم الوعي باستراتيجيات التفكير؛ وتتضمن فيم  -

ومن األسئمة التي تساعد الطالب عمى التفكير، "كيف  .المباشر
يمكنني أن ادرس بطريقة أفضل؟" أو "ما ىي األدوات التي 
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تساعدني عمى التعمم؟" جميع ىذه األسئمة تتضمن معرفة فوق 
المعرفة. ويميل الطالب الستخداميا في حاالت مختمفة. 

القدرة عمى التفكير االستراتيجي . ويتضمن التنظيم وراء المعرفي 
وتقييم مدى  وحل المشكالت، وتحديد األىداف، وتنظيم األفكار،

معرفتيم بالميمة التي يؤدونيا، وما ىي المعمومات التي 
 .يحتاجونيا ومصادر الحصول عمييا

فعندما يكون لدى الطالب وعي بتفكيره، يصبح قادرًا عمى       
ار إلى ىذا النوع من فوق المعرفة توجيو أو تنظيم تعممو. ويش

أيضا باسم " السيطرة التنفيذية ". فالمتعممون الجيدون يستخدمون 
استراتيجيات المعرفة وما فوق المعرفة معًا لتطوير فيم عميق 
لما يتعممونو، فيم يتعممون ويبنون المعرفة باستخدام ميارات 

ما ال المعرفة، ويستخدمون استراتيجيات ما فوق المعرفة عند
يستطيعون الفيم، ويصعب عمى كثير من التالميذ توضيح 
  عمميات تفكيرىم، ويعتمدون عمى المعمم ليوضح ليم كيف 

 ].:2يفكروا ]
وقد اتضح من خالل نتائج العديد من الدراسات أن        

ميارات فوق المعرفة يمكن أن يكتسبيا الطمبة من خالل التدريب 
شأن بقية الميارات والقدرات العقمية المنظم عمييا شأنيا في ذلك 

األخرى، لكي يصبحوا أكثر كفاءة وفعالية في التعمم وحل 
  [11,20,21,22,23,24,25].المشكالت عمى المدى الطويل

 أ. أسئمة الدراسة 
 :في ضوء ذلك تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التاليو  
الممك عبدالعزيز ما مدى إسيام مناىج العموم بكميات جامعة . 1

 في اكتساب الوعي فوق المعرفي؟
 :ويتفرع من ىذه السؤال األسئمة الفرعية التالية

 ما درجة اكتساب الوعي فوق المعرفي لدى طالبات الجامعة. 2
 المستجدات بكمية العموم بجامعة الممك عبدالعزيز؟ 
ما درجة اكتساب الوعي فوق المعرفي لدى طالبات الجامعة . 3

 الخريجات بكمية العموم بجامعة الممك عبدالعزيز؟
 1.6 ≥ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 4

بين درجات الطالبات المستجدات والخريجات عمى مقياس الوعي 
 المعرفي؟

 أهداف الدراسةب. 
معرفة مدى اكتساب الوعي بالتفكير فوق  تيدف الدراسة إلى

م بجامعة الممك عبدالعزيز، والتعرف المعرفي لطالبات كمية العمو 
عمى مدى مساىمة مناىج العموم في اكتساب الوعي بالتفكير 

 .فوق المعرفي لدى طالبات الجامعة

 الطريقة واإلجراءات. 3
 منهج الدراسةأ. 
اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي المقارن وذلك لمعرفة      

درجة اكتساب الوعي فوق المعرفي لدى طالبات الجامعة 
المستجدات والخريجات بكمية العموم بجامعة بجامعة الممك 

 .عبدالعزيز
 عينة الدراسةب. 
( طالبة من طالبات كمية 332تكونت عينة الدراسة من )     

( طالبة مستجدة 265منيم ) عبد العزيز،العموم بجامعة الممك 
 .( من الخريجات79و)

 أداة الدراسةج. 
 Meta cognitive تبنت الباحثة مقياس الوعي المعرفي     

Awareness  [ والذي اعتمدت2الذي أعدتو أبا الخيل ]       
وذلك ضمن  [11,17,26] في إعداده عمى نماذج كل من

 :الخطوات التالية
فقرات المقياس; عند صياغة عبارات المقياس روعي أواًل; وضع 

أن تكون صياغتيا شاممة لما تضمنتو األطر النظرية الثالث 
 :التي اعتمد عمييا في بناء المقياس، بحيث تضمنت ما يمي

 وتضمنت Declarative Knowledge المعرفة التقريرية. 2
و حيث نقاط قوتو وضعف( فقرات تقيس معرفة الفرد بنفسو من 6)

تنظيم المعمومات وتذكرىا والتحكم في فيم متطمبات وقدرتو عمى 
 .الميمة التي يقوم بيا

وتقيس وعي   Procedural Knowledgeالمعرفة اإلجرائية. 3
الفرد بذاتو من حيث قدرتو عمى تحديد واستخدام االستراتيجيات 

 .( فقرات3المناسبة لمميمة التي يقوم بيا، وتضمنت )
 Information Managementإدارة المعمومات استراتيجية. 4

Strategies  استراتيجياتوتقيس قدرة الفرد عمى استخدام 
تساعده في إدارة المعمومات مثل استراتيجيات فيم وتحميل 
المعمومات، واالستفادة من خبراتو السابقة في إدارة المعمومات. 

 .( فقرات6حيث تضمنت )
وتتضمن ميارة التخطيط لمميمة  Planning ميارة التخطيط. 5

التي يقوم الفرد بأدائيا، والتي تتضمن فيم الميمة واختيار 
االستراتيجيات المناسبة ليا، وتوقع النتائج المترتبة عمى استخدام 

، وتنظيم الوقت، وتحديد المعمومات واألدوات االستراتيجيةتمك 
 .ت( فقرا:التي يحتاجيا الفرد ألداء الميمة، حيث تضمنت )

وتشير إلى قدرة الفرد عمى  Monitoring ميارة المراقبة. 6
التحكم ومراقبة تفكيره أثناء أداء ميمة ما لمتحقق من مدى التقدم 
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الذي يحرزه الفرد نحو اليدف، والتأكد من مدى فيمو لمميمة 
التي يقوم بيا، وليقرر إذا ما كان عميو أن يغير من استراتيجيتو، 

 .( فقرات9ت التي تعترضو. وتضمنت )وكيفية مواجية العقبا
وتتضمن تقيم الفرد ألدائو ومدى  Evaluation ميارة التقويم. 7

استفادتو من خبراتو السابقة، وتوقع مدى نجاحو في أداء الميام 
 .( فقرات6وتضمنت ) الجديدة.

ثانيًا; عرض المقياس عمى عينة استطالعية من الطالبات بمغ 
من مدى وضوح العبارات وفيميا. ( طالبة لمتأكد 41عددىا )

حيث أفاد أفراد العينة االستطالعية بأن عبارات المقياس مفيومة 
 .وواضحة

( محكمين في مجال عمم 6ثالثًا; عرض المقياس عمى عدد )
%( من حيث تحكيم 96النفس، وكان ىناك اتفاق بينيم )

 المقياس في ضوء اإلطار النظري الذي اعتمد عميو في وضع
 .مقياسفقرات ال

( فقرة، 45رابعًا; بمغ عدد فقرات المقياس في صورتو المبدئية )
ويتم اإلجابة عميو ضمن مقياس ثالثي )ينطبق غالبًا، ينطبق 

( عمى التوالي، 2، 3، 4أحيانًا، ينطبق نادرًا( وتأخذ الدرجات )
 :ويكون مستوى الوعي وفقًا لممحك التالي

مستوى المقياس = ÷ أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 
(4-2 ÷ )4  =1.77 

 1جدول 
 المستوى المعيار م
 منخفض 2.77أقل من  2
 متوسط 3.44إلى  2.77من  3
 مرتفع 3.44أكثر من  4
متحقق من الخصائص السيكومترية تم تعيين الصدق ل      

 :ضوء الخطوات التالية والثبات لو في
( 71صدق المقياس; تم تطبيق المقياس عمى عينة حجميا )

  طالبة تم إجراء صدق االتساق الداخمي
 2جدول 

 (66 = العينة االستطالعية: ن) معامالت ارتباط بنود مقياس الوعي فوق المعرفي بالدرجة الكمية لممقياس
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م
2 1.4433** 21 1.4723** 29 1.3:63* 38 1.4694** 
4 1.4:24** 22 1.4388* 2: 1.4938** 39 1.71:4** 
5 1.4185* 23 1.4824** 31 1.69:1** 3: 1.594:** 
6 1.7373** 24 1.4947** 32 1.69:3** 41 1.49:8** 
7 1.3:72* 25 1.4:82** 33 1.6725** 42 1.4995** 
8 1.6167** 26 1.4848** 34 1.4819** 43 1.6419** 
9 1.5873** 27 1.4174* 36 1.5362** 44 1.5186** 
: 1.62:2** 28 1.52:6** 37 1.4:63** 45 1.4126* 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط       
بين درجة كل بند والدرجة الكمية لممقياس قيم دالة عند أحد 

 مستويات الداللة اإلحصائية، مما يدل عمى صدق االتساق 
 .الداخمي لممقياس

ثبات المقياس; عمى عينة الصدق نفسيا تم حساب قيمة  -3
فوق المعرفي، وذلك معامل ثبات درجات مقياس الوعي 

كرونباخ ومعامالت ثبات  باستخدام قيم معامالت ثبات ألفا
 ;( يوضح ىذه القيم3التجزئة النصفية، الجدول رقم )

 3جدول 
 (66 = العينة االستطالعية: ن) معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الوعي فوق المعرفي

 معامل ثبات التجزئة النصفية معامل ثبات ألفا كرونباخ البنودعدد  البعد
 1.82 1.87 26 األول
 :1.7 1.82 : الثاني
 :1.6 1.72 9 الثالث

 1.94 1.96 43 الثبات الكمي لمقياس الوعي فوق المعرفي
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 فوق الوعي مقياس ثبات معامالت قيم أن الجدول من يتضح
 .مرتفعة ثبات قيم ىي المعرفي

 ومناقشتها . النتائج4
 أفراد بيانات بمعالجة الباحثة قامت الدراسة أسئمة عمى لإلجابة
 :يمي كما النتائج وكانت Spss بنظام العينة
 فوق الوعي اكتساب درجة ما; األول السؤالعن  جابةاإل

  بجامعة العموم بكمية المستجدات الجامعة طالبات لدى المعرفي

 العزيز؟ عبد الممك
 بحساب الباحثة قامت السؤال ىذا عمى لإلجابةو      

 فوق الوعي مقياس لعوامل المعيارية واالنحرافات المتوسطات
 الدراسة عينة إجابات درجات بتصنيف قامت وكذلك المعرفي،

 عامل كل مستوى وحساب المقياس، عوامل من عامل كل عمى
 :التالية( 6) ،(5) ،(4) بالجداول موضح ىو كما وترتيبو

 4 جدول
 العزيز عبد الممك بجامعة العموم بكمية المستجدات الجامعة طالبات لدى االول( العامل) المعرفي فوق الوعي اكتساب درجة يوضح

 المستوى                             
 الفقرات

المتوسط  ينطبق غالباً  ينطبق أحياناً  ينطبق نادراً 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب المستوى
 %  عدد %  عدد %  عدد 

 العامل األول; معرفة الفرد بذاتو
أستطيع أن أحكم عمى مدى جودة عممي عند أداء 

 ميمة ما
 2 مرتفع 2.47 3.79 8.:5 87 :2 :3 42.5 59

في حل مشكمة ما عندما أتوصل إلى طريقة جديدة 
 فإنني أتأمل كيف توصمت ليذه الطريقة

 2 مرتفع 2.47 2.68 88.9 :22 :2 :3 3.7 5

أقوم بتغيير أسموبي أو طريقة تفكيري خالل القيام أداء 
 ميمة ما إذا لزم األمر

 4 مرتفع 1.71 3.78 84.3 223 31.4 42 7.6 21

لدى قدرة عمى تحديد االستراتيجيات المناسبة ألداء 
 الميمة

 5 مرتفع 1.73 3.67 73.8 7: 41.8 58 7.6 21

 6 مرتفع 1.67 3.63 :.65 95 52.9 75 4.4 6 أنا جيدة في تذكر المعمومات
عندما تواجيني مشكالت جديدة أستطيع أن أقيم مدى 

 نجاحي
 7 مرتفع 1.77 3.57 :.65 95 :.46 66 3.: 25

في أستطيع أن أحدد المعمومات الميمة وغير الميمة 
 المشكمة التي تواجيني

 8 مرتفع 1.82 3.48 61.4 88 :.46 66 24.8 32

لدي ميارة في تحديد االستراتيجيات المناسبة ألداء 
 الميام التي أكمف بيا

 8 مرتفع 1.75 3.48 56.9 81 56.9 81 9.6 24

 : مرتفع 1.71 3.47 53.6 76 62 89 7.6 21 أستفيد من تجاربي السابقة في أداء ميمة جديدة
 21 مرتفع :1.7 3.46 58.2 83 51.6 73 23.5 :2 أفكر في عدة طرق لحل المشكالت التي تواجيني

خالل أداء ميمة ما أقوم بالتحقق من مدى فيمي لما 
 أقوم بو

 21 مرتفع :1.6 3.46 52.3 74 :.63 92 :.6 :

 23 مرتفع 1.72 3.45 52.3 74 62.7 :8 8.3 22 أقوم بتغيير استراتيجي اذا لم تعطي النتائج المرجوة
 24 مرتفع 1.68 3.44 49.7 :6 67.3 97 6.3 9 أنا أدرك قدراتي العقمية من حيث نقاط قوتيا وضعفيا
أنا جيدة في الحكم عمى مدى فيمي لمتطمبات الميمة 

 التي أكمف بيا
 25 متوسط 1.71 3.38 64.4 65 :.67 98 8.9 23

ما ىل ىناك أسأل نفسي بعد االنتياء من ميمة 
 طريقو أخرى أفضل ألدائيا

 26 متوسط :1.6 3.29 38.6 53 73.8 7: 9.8 15

 متوسط 1.74 3.36 درجة العامل األول
يالحظ من الجدول السابق أن مستوى درجة اكتساب       

)العامل األول( لدى الطالبات المستجدات  الوعي فوق المعرفي
بكمية العموم بجامعة الممك عبد العزيز ىي درجة متوسطة، اذ 

( 3.36بمغ المتوسط الحسابي لدرجة معرفة الفرد بذاتو ككل )
(، وجاءت الفقرتان " أستطيع أن أحكم 1.74وانحراف معياري )

لى عندما أتوصل إ"عمى مدى جودة عممي عند أداء ميمة ما " و
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طريقة جديدة في حل مشكمة ما فإنني أتأمل كيف توصمت ليذه 
( وانحراف 3.79الطريقة" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

(، وجاءت الفقرة " أسأل نفسي بعد 2.47) مقداره معياري 

االنتياء من ميمة ما ىل ىناك طريقو أخرى أفضل ألدائيا" 
 .بالمرتبة االخيرة

 5جدول 
 لدى طالبات الجامعة المستجدات بكمية العموم بجامعة الممك عبدالعزيز( )العامل الثاني يوضح درجة اكتساب الوعي فوق المعرفي

 المستوى                              
 الفقرات

المتوسط  ينطبق غالباً  ينطبق أحياناً  ينطبق نادراً 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب المستوى
 %  عدد %  عدد %  عدد

 العامل الثاني; معرفة الفرد عن الميمة التي يؤدييا
عندما أقرأ موضوع ما أسأل نفسي ىل ترتبط 

المعمومات الحالية في المعمومات التي حصمت عمييا 
 من خبراتي السابقة

 2 مرتفع :1.5 3.87 61.4 88 :.46 66 24.8 32

عندما أقوم بأداء ميمة ما فإنني أركز انتباىي عمى 
 المعمومات الميمة

 3 مرتفع 1.71 3.78 46.4 82 55.5 79 3.: 25

أراجع أدائي لمتأكد من مناسبة الطريقة التي استخدمتيا 
 في أداء الميمة

 4 مرتفع 1.64 3.72 33.3 62 :.65 95 22.9 29

متكرر ألرى ىل عند أدائي لميمة ما أتوقف بشكل 
 عممي سيحقق األىداف

 5 مرتفع 1.72 3.53 27.5 53 73.8 7: 9.: 26

عند أداء ميمة ما فإنني أتابع مسار تقدمي وأحدد ما 
 هإنجاز تم 

 6 مرتفع 1.76 3.48 63.4 8: 45.7 64 3 4

 6 مرتفع 1.82 3.48 73.2 223 31.4 42 7.6 21 أىتم بمراجعة عممي لمعرفة األخطاء التي وقعت بيا
عندما أقرأ معمومات ميمة فإنني أقمل من سرعتي في 

 القراءة
 8 متوسط 1.75 3.36 48.4 85 56.2 :7 7.6 21

عندما أقرأ فإنني أركز عمى معنى المعمومات اليامة 
 التي تساعدني في أداء الميمة

 : متوسط :1.6 3.29 78.4 231 :2 :3 3.7 5

أقوم بجمع قبل البدء في أداء ميمة جديدة عمَي 
 المعمومات التي تنقصني

 9 متوسط 1.75 3.33 32.7 61 63.4 91 26 34

 مرتفع 1.72 3.54 درجة العامل الثاني
 اكتساب درجة مستوى أن السابق الجدول من يالحظ      
 المستجدات الطالبات لدى( الثاني العامل) المعرفي فوق الوعي
 بمغ اذ مرتفعة، درجة ىي العزيز عبد الممك بجامعة العموم بكمية

 ككل يؤدييا التي بالميمة الفرد معرفة لدرجة الحسابي المتوسط
 أقرأ عندما"  الفقرة وجاءت ،(1.72) معياري وانحراف( 3.54)

 في الحالية المعمومات ترتبط ىل نفسي أسأل ما موضوع
 بالمرتبة"  السابقة خبراتي من عمييا حصمت التي المعمومات

 مقداره  معياري وانحراف( 3.87) حسابي بمتوسط األولى
 عميّ  جديدة ميمة أداء في البدء قبل"  الفقرة وجاءت ،(:1.5)

 وبمتوسط االخيرة بالمرتبة" تنقصني التي المعمومات بجمع أقوم
 مما( 1.72)مقداره  معياري وانحراف( 3.33)مقداره  حسابي
 الطالبات لدى مرتفع المعرفي فوق الوعي مستوى أن عمى يدل

 .يؤدينيا التي الميام في المستجدات

 6 جدول
 العزيز عبد الممك بجامعة العموم بكمية المستجدات الجامعة طالبات لدى الثالث( العامل) المعرفي فوق الوعي اكتساب درجة يوضح

 المستوى                              
 الفقرات

المتوسط  ينطبق غالباً  ينطبق أحياناً  ينطبق نادراً 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب المستوى
 % عدد % عدد % عدد

 العامل الثالث; معرفة الفرد باالستراتيجيات التي يستخدميا
المشكالت أستخدم االستراتيجيات التي تعممتيا في حل 

 التي تواجيني
 2 مرتفع :1.5 3.87 73.8 7: 43 :5 6.3 9
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 3 مرتفع :1.6 6.69 57.5 82 53.6 76 22.2 28 أنا جيدة في تنظيم معموماتي
االستراتيجيات التي أستخدميا في أداء الميام تؤدي 

 ىاإنجاز إلى 
 4 مرتفع 1.74 3.61 65.3 94 52.9 75 :.4 7

 4 مرتفع 1.68 3.61 56.9 81 56.9 81 9.6 24 أداء الميمة التي أقوم بأدائياأنظم وقتي قبل البدء في 
 6 مرتفع 1.73 3.56 68.6 99 46.4 65 8.3 22 أقرأ التعميمات الميمة قبل البدء بأي عمل

عندما يصعب عمي حل مشكمة  استراتيجيتيأغير من 
 ما

 7 مرتفع 1.77 3.52 47.7 67 63.4 91 22.2 28

األدوات التي أحتاجيا قبل البدء في  أسأل نفسي عن
 أداء الميام

 8 مرتفع 1.75 3.48 61.4 88 :.:4 72 9.: 26

 9 مرتفع 1.78 3.46 62.7 :8 52.9 75 7.6 21 ميمة ما إنجازمحددة قبل القيام ب اً أضع أىداف
 مرتفع 1.72 :3.5 درجة العامل الثاني

الجدول السابق أن مستوى درجة اكتساب يالحظ من       
)العامل الثالث( " معرفة الفرد بالميمة التي  الوعي فوق المعرفي

يؤدييا " لدى الطالبات المستجدات بكمية العموم بجامعة الممك 
عبد العزيز ىي درجة مرتفعة، اذ بمغ المتوسط الحسابي لدرجة 

( :3.5معرفة الفرد باالستراتيجيات التي يستخدميا ككل )
محددة  اً (، وجاءت الفقرة " أضع أىداف1.72وانحراف معياري )

ميمة ما" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي  إنجازقبل القيام ب
(، وجاءت الفقرة " :1.5) مقداره ( وانحراف معياري 3.87)

ميمة ما " بالمرتبة الثامنة  إنجازمحددة قبل القيام ب اً أضع أىداف
( مما يدل 1.78نحراف معياري )( وا3.46بمتوسط حسابي )

عمى أن الطالبات المستجدات لديين وعي مرتفع باالستراتيجيات 
 .التي يستخدمنيا ألداء الميام

السؤال الثاني; ما درجة اكتساب الوعي فوق عن جابة اإل
المعرفي لدى طالبات الجامعة الخريجات من كمية العموم بجامعة 

 الممك عبد العزيز؟
عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب لإلجابة و       

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعوامل مقياس الوعي فوق 
المعرفي، وكذلك قامت بتصنيف درجات إجابات عينة الدراسة 
عمى كل عامل من عوامل المقياس، وحساب مستوى كل عامل 

 :( التالية9) (،8) (،7) وترتيبو كما ىو موضح بالجداول
 7جدول 

 لدى طالبات الجامعة الخريجات من كمية العموم بجامعة الممك عبد العزيز( )العامل االول يوضح درجة اكتساب الوعي فوق المعرفي
 المستوى                            

 الفقرات
المتوسط  ينطبق غالباً  ينطبق أحياناً  ينطبق نادراً 

 النسبي
االنحراف 
 المعياري

 ترتيب المستوى
 % عدد % عدد % عدد

 العامل األول; معرفة الفرد بذاتو
أسأل نفسي بعد االنتياء من ميمة ما ىل ىناك 

 طريقو أخرى أفضل ألدائيا
 2 مرتفع 1.43 3.99 :.63 47 8.:4 38 8.5 6

أستطيع أن أحدد المعمومات الميمة وغير الميمة في 
 المشكمة التي تواجيني

 3 مرتفع 1.57 3.87 :.88 64 31.7 25 2.6 2

أنا جيدة في الحكم عمى مدى فيمي لمتطمبات 
 الميمة التي أكمف بيا

 4 مرتفع 1.72 3.61 :.66 49 49.3 37 :.6 5

عندما تواجيني مشكالت جديدة أستطيع أن أقيم مدى 
 نجاحي

 5 مرتفع 1.67 3.58 :.38 :2 78.7 57 5.5 4

عندما أتوصل إلى طريقة جديدة في حل مشكمة ما 
 فإنني أتأمل كيف توصمت ليذه الطريقة

 6 مرتفع 1.74 3.57 8.:4 38 56.7 42 25.8 21

 7 مرتفع 1.69 3.55 59.6 44 58.2 43 5.5 4 أفكر في عدة طرق لحل المشكالت التي تواجيني
أقوم بتغيير أسموبي أو طريقة تفكيري خالل القيام 

 ميمة ما إذا لزم األمر أداء
 8 مرتفع 1.78 3.52 62.6 46 49.3 37 21.4 8

 9 مرتفع 1.82 3.48 61 45 58.2 43 :.3 3 أنا أدرك قدراتي العقمية من حيث نقاط قوتيا وضعفيا
 : متوسط 1.81 3.43 56.7 42 52.3 39 24.3 : أنا جيدة في تذكر المعمومات
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المناسبة ألداء لدى قدرة عمى تحديد االستراتيجيات 
 الميمة

 21 متوسط 1.83 3.42 56.7 42 8.:4 38 25.8 21

خالل أداء ميمة ما أقوم بالتحقق من مدى فيمي لما 
 أقوم بو

 22 متوسط 1.63 3.35 37.6 29 77.3 56 8.5 6

 23 متوسط 1.66 :3.2 :.41 32 61 45 2.:2 24 أقوم بتغيير استراتيجي اذا لم تعط النتائج المرجوة
أستطيع أن أحكم عمى مدى جودة عممي عند أداء 

 ميمة ما
 24 متوسط 1.67 3.27 36 28 77.3 56 9.9 7

لدي ميارة في تحديد االستراتيجيات المناسبة ألداء 
 الميام التي أكمف بيا

 25 متوسط 1.72 3.23 36 28 72.9 53 24.3 :

 26 متوسط 1.81 3.23 99.3 71 22.9 9 - - أستفيد من تجاربي السابقة في أداء ميمة جديدة
 مرتفع 1.71 3.49 درجة العامل األول

 الوعي اكتساب درجة مستوى أن السابق الجدول من يالحظ     
 بكمية الخريجات الطالبات لدى( األول العامل) المعرفي فوق
 المتوسط بمغ اذ مرتفع، العزيز عبد الممك بجامعة العموم

 وانحراف( 3.49) ككل بذاتو الفرد معرفة لدرجة الحسابي
 من االنتياء بعد نفسي أسأل"  الفقرة وجاءت ،(1.71) معياري

 األولى بالمرتبة"  ألدائيا أفضل أخرى طريقو ىناك ىل ما ميمة
 ،(1.43) مقداره  معياري وانحراف( 3.99) حسابي بمتوسط
 ميمة أداء في السابقة تجاربي من أستفيد" و الفقرة وجاءت
 المتوسط بمغ حيث متوسط، بمستوى االخيرة بالمرتبة" جديدة

 (.1.71)مقداره  معياري وانحراف( 3.23) الحسابي
 8 جدول

 عبدالعزيز الممك بجامعة العموم كمية من الخريجات الجامعة طالبات لدى الثاني( العامل) المعرفي فوق الوعي اكتساب درجة يوضح
 المستوى                                 

 الفقرات
المتوسط  ينطبق غالباً  ينطبق أحياناً  ينطبق نادراً 

 النسبي
االنحراف 
 المعياري

 ترتيب المستوى
 %  عدد %  عدد %  عدد

 العامل الثاني; معرفة الفرد عن الميمة التي يؤدييا
بشكل متكرر ألرى ىل عممي عند أدائي لميمة ما أتوقف 

 سيحقق األىداف
 2 مرتفع 1.43 3.99 56.7 42 52.3 39 24.3 :

عندما أقرأ موضوع ما أسأل نفسي ىل ترتبط المعمومات 
الحالية في المعمومات التي حصمت عمييا من خبراتي 

 السابقة

 3 مرتفع 1.57 3.87 8.:4 38 52.3 39 2.:2 24

فإنني أركز انتباىي عمى عندما أقوم بأداء ميمة ما 
 المعمومات الميمة

 4 مرتفع 1.55 3.86 :.41 32 65.5 48 25.8 21

قبل البدء في أداء ميمة جديدة عمَي أقوم بجمع المعمومات 
 التي تنقصني

 5 مرتفع 1.72 3.57 68.5 :4 53.7 :3 - -

عندما أقرأ فإنني أركز عمى معنى المعمومات اليامة التي 
 الميمة تساعدني في أداء

 6 متوسط 1.81 3.43 :.88 64 31.7 25 2.6 2

 7 متوسط 1.85 3.32 86 62 36 28 - 1 أىتم بمراجعة عممي لمعرفة األخطاء التي وقعت بيا
عند أداء ميمة ما فإنني أتابع مسار تقدمي وأحدد ما تم 

 هإنجاز 
 8 متوسط 1.77 3.27 37.6 29 61 45 34.6 27

فإنني أقمل من سرعتي في عندما أقرأ معمومات ميمة 
 القراءة

 9 متوسط 1.81 3.23 99.3 71 22.9 9 - -

أراجع أدائي لمتأكد من مناسبة الطريقة التي استخدمتيا في 
 أداء الميمة

 : متوسط 1.82 3.14 62.6 46 53.7 :3 :.6 5

 مرتفع 1.72 3.52 درجة العامل الثاني
يالحظ من الجدول السابق أن مستوى درجة اكتساب        

الوعي فوق المعرفي )العامل الثاني( لدى الطالبات الخريجات 
بكمية العموم بجامعة الممك عبد العزيز ىي درجة مرتفعة، اذ بمغ 
المتوسط الحسابي لدرجة معرفة الفرد بالميمة التي يؤدي ككل 
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رة " عند أدائي (، وجاءت الفق1.72( وانحراف معياري )3.52)
لميمة ما أتوقف بشكل متكرر ألرى ىل عممي سيحقق األىداف 

( وانحراف معياري 3.99" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، وجاءت الفقرة " أراجع أدائي لمتأكد من مناسبة 1.43) مقداره 

الطريقة التي استخدمتيا في أداء الميمة " بالمرتبة االخيرة بدرجة 
( وانحراف معياري 3.14بمغ المتوسط الحسابي )متوسطة، حيث 

 (.1.82) مقداره

 9جدول 
 لدى طالبات الجامعة الخريجات بكمية العموم بجامعة عبد العزيز( )العامل الثالث يوضح درجة اكتساب الوعي فوق المعرفي

 المستوى
 الفقرات

المتوسط  غالباً  ينطبق ينطبق أحياناً  ينطبق نادراً 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب المستوى
%  عدد %  عدد  %  عدد   

 العامل الثالث; معرفة الفرد باالستراتيجية التي يستخدميا
االستراتيجيات التي أستخدميا في أداء الميام تؤدي إلى 

 ىاإنجاز 
 2 مرتفع 1.78 3.52 8.:4 38 52.3 39 2.:2 24

 2 مرتفع 1.71 3.52 :.41 32 61 45 2.:2 24 عندما يصعب عمي حل مشكمة ما استراتيجيتيأغير من 
 4 مرتفع 1.78 3.51 61 45 49.3 37 22.9 9 أنا جيدة في تنظيم معموماتي

 4 مرتفع 1.66 3.51 62.6 46 49.3 37 21.4 8 أقرأ التعميمات الميمة قبل البدء بأي عمل
 6 مرتفع :1.7 3.49 53.7 :3 65.5 48 :.3 3 ميمة ما إنجازبأضع أىداف محددة قبل القيام 

أسأل نفسي عن األدوات التي أحتاجيا قبل البدء في أداء 
 الميام

 7 مرتفع 1.77 3.45 58.2 43 58.2 43 :.6 5

أستخدم االستراتيجيات التي تعممتيا في حل المشكالت التي 
 تواجيني

 8 متوسط 1.81 3.36 61 45 8.:4 38 21.4 8

 9 متوسط 1.85 3.32 55.2 41 56.7 42 21.4 8 أنظم وقتي قبل البدء في أداء الميمة التي أقوم بأدائيا
 مرتفع 1.73 3.46 درجة العامل الثاني

( أن مستوى درجة اكتساب 9يالحظ من الجدول رقم )      
)العامل الثالث( لدى الطالبات الخريجات  الوعي فوق المعرفي

بكمية العموم بجامعة الممك عبد العزيز ىي درجة مرتفعة، اذ بمغ 
المتوسط الحسابي لدرجة باالستراتيجيات التي يستخدميا ككل 

(، وجاءت الفقرتان 1.73معياري )( وانحراف 3.46)
ىا إنجاز داء الميام تؤدي إلى االستراتيجيات التي أستخدميا في أ"

عندما يصعب عمي حل مشكمة ما "  استراتيجيتيأغير من "و"
( وانحراف معياري 3.52بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( عمى التوالي، وجاءت الفقرة " أنظم 1.71( و)1.78) مقداره 
وقتي قبل البدء في أداء الميمة التي أقوم بأدائيا "بالمرتبة 

وانحراف معياري  (3.32)مقداره االخيرة، وبمتوسط حسابي 
 (.1.85)مقداره 

السؤال الثالث; ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  عن جابةاإل
بين درجات الطالبات المستجدات  α ≤ 0.5 عند مستوى
 عمى مقياس الوعي المعرفي؟ والخريجات
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب        

المستجدات ودرجات الفروق بين متوسطي درجات الطالبات 
الطالبات الخريجات عينة الدراسة في عوامل مقياس الوعي 
المعرفي والدرجة الكمية، وذلك باستخدام اختبار )ت( لداللة 
الفروق بين مجموعتين مستقمتين، والجدول التالي يبين النتائج 

 :التي تم التوصل إلييا
 10جدول 

 المستجدات والخريجات عينة الدراسة في مقياس الوعي المعرفي لداللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات ()ت اختبار
 الداللة مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع العينة العوامل

 غير دالة 7:.1 1.16 3.54 89.:2 264 مستجدات معرفة الفرد بذاتو
 2:.3 87.:2 79 خريجات

 غير دالة 1.18 2.96 4.92 3:.44 264 مستجدات معرفة الفرد بالميمة التي يؤدييا
 8:.4 43.99 79 خريجات

 غير دالة 5:.1 1.19 3.9 35.13 264 مستجدات معرفة الفرد باالستراتيجيات التي يستخدميا
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 4.37 ::.34 79 خريجات
 غير دالة 1.47 4:.1 8.77 88.84 264 مستجدات المقياس ككل

 : 84.74 79 خريجات
 في دالة غير( ت) قيم أن السابق الجدول من يتضح       
 لممقياس، الكمية الدرجة وفي المعرفي الوعي مقياس عوامل جميع
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما

 الدراسة عينة والخريجات المستجدات الطالبات درجات متوسطي
 .المعرفي الوعي مقياس في

 النتائج . مناقشة5
 المعرفي فوق الوعي مستوى أن الدراسة نتائج من يتضح      
 لممقياس األول البعد في كان المستجدات الجامعة طالبات لدى
 البعدين عمى مرتفعة كانت بينما متوسطة" بذاتو الفرد معرفة"

 عمى المعرفي فوق الوعي مستوى كان بينما والثالث، الثاني
 وقد. مرتفعاً  الخريجات الطالبات لدى لممقياس الثالثة األبعاد
 المستجدات الطالبات لدى الوعي مستوى أن في السبب يرجع
 المعرفة كون إلى متوسطاً "  بذاتو الفرد معرفة"  األول البعد في

 الفرد، يمارسيا التي السابقة الخبرات كم خالل من تتشكل بالذات
 أو الثانوية المدرسة مرحمة في الدراسية المناىج تدعم ال وقد

 األنشطة في   قصور إلى ذلك يعود وقد الجانب، ىذا الجامعية
 والجامعية، الثانوية    المرحمتين في لمطمبة تقدم التي جيةيالالمن
 .أكثر ذواتين     معرفة عمى الطالبات تساعد أن يمكن التي

 الطالبات اكتساب درجة عمى الضوء من مزيد وإللقاء      
 الوعي لميارات - العينة أفراد من – والخريجات المستجدات

 األبعاد من بعد كل فقرات ترتيب تفحص سيتم المعرفي، فوق
 :لممقياس الثالثة
 لدى" بذاتو الفرد معرفة" األول البعد فقرات بترتيب بدءً        

 فوق الوعي أن نجد المستجدات والطالبات الخريجات الطالبات
 مرتفعًا، جاء الخريجات الطالبات لدى التقويم ميارة في المعرفي

 بعد أداءىن تقويم عمى الخريجات الطالبات قدرة حيث من
 ألدائيا، أفضل طريقة وجود حول والتساؤل الميمة، من االنتياء
 تطوير في تساىم أداءه حول لممتعمم ذاتية تغذية يشكل وىذا

 الطالبات لدى األخيرة المرتبة في جاءت العبارة وىذه األداء،
 الخريجات الطالبات أن يعني وىذا ،(26) وبالمرتبة المستجدات

 الطالبات لدى ىو مما السابقة خبراتين من استفادة أكثر
 .المستجدات

 الطالبات استفادة لمدى التقويم ميارة جاءت بينما      
 المرتبة في جديدة ميام أداء في السابقة التجارب من الخريجات

 الفقرة ترتيب مع األولى لموىمة متناقضاً  ىذا يبدو وقد األخيرة،
 األخيرة لمفقرة المئوية النسبة في التمعن خالل من ولكن األولى،

 ما أن نجد"  جديدة ميمة أداء في السابقة تجاربي من أستفيد" 
 تنطبق العبارة بأن أجبن الدراسة عينة من%( 99.3) نسبتو
 يدل وىذا نادرًا،%( 1) منين أي عمى تنطبق وال غالبًا، عميين
 تقييم في معرفية فوق ميارة لديين الخريجات الطالبات أن عمى

 .السابقة الخبرات من واالستفادة أدائين
 التقييم ميارة مجال في المستجدات الطالبات لدى بينما      
  األخيرة بالمرتبة كانت الميمة إنجاز من االنتياء بعد ألدائين
 من واالستفادة غالبًا، الميمة بيذه يقمن منين%( 38.6) وبنسبة
 غالباً  ذلك عميين انطبق من نسبة بمغت فمقد السابقة التجارب

 يكن قد الخريجات الطالبات أن ذلك من نستنتج (.53.6%)
 الميمة، انتياء بعد أدائين تقييم في المستجدات من ميارة أكثر

 .األداء تطوير في الذاتية المرتدة التغذية من واالستفادة
 أداء عند العمل جودة لمدى يميالتق ميارة احتمت بينما     

 غالباً  عميين وتنطبق مرتفع، وبمستوى األول المركز الميمة
 احتمت بينما%(  42.5) بنسبة نادراً  وتنطبق%( 8.:5) بنسبة
 متوسط بمستوى( 24) المرتبة الخريجات لدى العبارة ىذه

 ىذا ،%( 9.9) بنسبة ونادراً  ،%(36) بنسبة دائماً  وانطبقت
 في أفضل مياراتين المستجدات الطالبات أن عمى اً مؤشر  يعطي
 من الميمة أداء خالل العمل جودة مستوى عمى التركيز
 الطالبات أن ذلك في السبب يعود وقد الخريجات، الطالبات

 حيث الحالية، الميام اجتياز عمى اىتمامين ينصب المستجدات
 في االستمرار في لين حاسمة سنة التحضيرية السنة تعتبر

 .بو يرغبن الذي التخصص دخول وفي الجامعة
 ذواتين عن لمخريجات المعرفي فوق الوعي مستوى وفي      
 تحديد عمى القدرة حيث من مرتفعة التخطيط ميارة مجال في

 والتي تواجيين، مشكمة لحل الميمة وغير الميمة المعمومات
 الميمة المعمومات أحدد أن أستطيع"  العبارة خالل من تنعكس

 في جاءت"  تواجيني التي المشكمة في الميمة غير والمعمومات
%( :.88) عمى غالباً  وتنطبق مرتفع، وبمستوى الثانية المرتبة
 ىذا يكون وقد ،%(2.6) النسبة بمغت تنطبق ما ونادراً  منين،
 تدريسيا في يستخدم ما غالباً  العموم مناىج أن إلى عائد

 لدى العبارة نفس بينما. المشكالت حل في العممي األسموب
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ن( السابعة) بالمرتبة جاءت المستجدات الطالبات  مستوى كان وا 
 بمغت دائماً  عميين تنطبق من نسبة أن إال مرتفع عمييا أدائين

 (.5.5) بمغت نادراً  عميين تنطبق من ونسبة%( 61.4)
 التي المشكالت لحل طرق عدة في أفكر"  عبارة وتعكس      

"  المشكالت حل خطوات احدى وىي التخطيط ميارة"  تواجيني
 السادسة، المرتبة واحتمت الخريجات، لدى مرتفع بمستوى كانت

 عمى نادراً  وتنطبق منين،%( 59.6) عمى غالباً  وتنطبق
 بمستوى أيضاً  كانت المستجدات الطالبات وعند منين،%( 5.5)

 تنطبق ومن%( 58.2) غالباً  عميين تنطبق من ونسبة مرتفع
 المرتفع المستوى ىذا يعود وقد ،%(23.5) بنسبة نادراً  عميين
 بنياية كان الدراسة أداة تطبيق أن المستجدات الطالبات لدى
 جامعة أجرت حيث – التحضيرية السنة – األولى الدراسي العام
 مادة بتدريس الدراسة الخطة عمى تعديل العزيز عبد الممك

 .األولى لمفرقة التفكير ميارات
 عندما"  عبارة خالل من تنعكس والتي المراقبة ميارة وفي      
 كيف أتأمل فإنني ما مشكمة حل في جديدة لطريقة أتوصل
 الطالبات لدى جاءت العبارة ىذه أن نجد"  الطريقة ليذه توصمت

 وانطبقت مكرر،( 2) المرتبة واحتمت مرتفع بمستوى المستجدات
 بالمرتبة وجاءت%( 3.7) بنسبة ونادراً %( 88.9) بنسبة غالباً 

 وبنسبة الخريجات، الطالبات لدى مرتفع وبمستوى الخامسة
 أن يدل وىذا نادراً  تنطبق( 25.8)و غالبًا، تنطبق( 8.:4)

 ىذه يكتسبن لم الدراسة عينة من الخريجات الطالبات بعض
 .الميارة
 التي"  بالميمة الفرد معرفة"  الثاني بالعامل يتعمق وفيما      
 مرتفع والمستجدات الخريجات الطالبات داءأ كان فمقد يؤدييا
 المعرفي فوق الوعي اكتساب درجة وتراوحت ككل، العامل عمى
 ميارة أن ونجد متوسط، إلى مرتفع بين المقياس بنود عمى

 والتي الخريجات الطالبات لدى االستراتيجيات أداء أثناء المراقبة
 بشكل أتوقف ما ميمة أداء عند"  العبارة خالل من انعكست
 مرتفع، بمستوى كانت"  األىداف سيحقق عممي ىل ألرى متكرر
 احتمت بينما%( 24.3) ونادراً %( 56.7) بنسبة غالباً  وتنطبق
 مرتفع، وبمستوى المستجدات الطالبات لدى الرابع الترتيب
 وكانت ،%(9.:) بنسبة ونادراً %( 38.6) غالباً  بنسبة وانطبقت
 تم ما وأحدد تقدمي مسار أتابع فإنني ما ميمة أداء عند"  عبارة
 ينطبق نسبة وبمغت الخريجات لدى متوسط بمستوى"  هإنجاز 
 نفس كانت بينما ،%(34.6) بنسبة ونادراً %( 37.6) دائماً 
 غالباً  وينطبق( 6) بالمرتبة المستجدات الطالبات لدى العبارة

 أن النسب ىذه من ويالحظ%( 3) ونادراً %( 74.5) بنسبة
 لم الخريجات بعض لدى الميام أداء أثناء األداء مراقبة ميارة
 كيفية دراسة إجراء إلى يحتاج وىذا كافي، بشكل اكتسابيا يتم

 .النتيجة ىذه من لمتحقق
 العمل خالل األداء إدارة استراتيجية بميارة الوعي وفي       
 عندما"  العبارة محتوى خالل من تنعكس والتي الميام أداء عمى
 الحالية المعمومات ترتبط ىل نفسي أسأل فإنني ما موضوع أقرأ
 جاءت"  السابقة خبراتي من عمييا حصمت التي المعمومات في

"  العبارة أما المستجدات، الخريجات من كل لدى مرتفع بمستوى
"  القراءة في سرعتي من أقمل فإنني ميمة معمومات أقرأ عندما
 من ونسبة( 9) وبالمرتبة متوسط بمستوى الخريجات لدى جاءت
 انطبقت ومن%( 99.3) كانت غالباً  العبارة عميين انطبقت
 الطالبات لدى كانت بينما%(. 1) بنسبة كانت نادراً  عميين

 ونادراً %( 59.5) عمى غالباً  وانطبقت( 8) بالمرتبة المستجدات
 الخريجات الطالبات أن النسب ىذه من يتضح%( 7.6) عمى

 وىذا ميمة، المعمومات تكون عندما التركيز ميارة اكتسب
 مدى في ذواتين عن بمعرفتين وعي عمى أنين مع يتناسق
 في وردت التي الميمة وغير الميمة المعمومات تحديد ميارتين
 .مرتفع بمستوى وكانت األول العامل
 قبل"  عبارة كانت بالميمة البدء قبل التخطيط ميارة وفي      
 التي المعمومات بجمع أقوم أن عميّ  ميمة أداء في البدء

 وانطبقت الخريجات، لدى مرتفع بمستوى وجاءت"  تنقصني
 ىذه من يالحظ ،%(1) عمى ونادراً %( 68.5) عمى غالباً 

 الطالبات لدى متناسقة نتائجيا كانت التخطيط ميارة أن النتيجة
 تحديد عمى القدرة في بالذات الوعي في سواء الخريجات
 في الميمات أداء خالل أو الميمة، وغير الميمة المعمومات

 مستوى كان بينما. العمل بدء قبل الميمة المعمومات عن البحث
 ىذه وتعتبر( :) وبالمرتبة متوسط العبارة ىذه عمى المستجدات

 تساعد ألنيا المشكالت، حل في الميمة الميارات من الميارة
 حل في األولى الخطوة تعتبر والتي المشكمة، تحديد عمى

 ].37] ذلك أورد كما المشكالت
 باالستراتيجيات الفرد معرفة" الثالث العامل عبارات أما      
 الخريجات الطالبات مستوى كان فقد" يستخدميا التي

 المستجدات الطالبات مستوى وكان مرتفع، عمييا والمستجدات
 تراوح الخريجات الطالبات بينما مرتفع، العبارات جميع عمى

 يمفت ومما ومتوسط، مرتفع بين العبارات عمى لديين المستوى
 لدى الوقت إدارة استراتيجية في الميارة متوسطات أن النظر
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 ونادراً %( 55.2) غالباً  نعميي تنطبق من ونسبة الخريجات
 النسبة بمغت المستجدات لدى بينما%( 21.4) بنسبة

 يرجع وقد. نادراً  ينطبق%( 9.6)و غالبًا، ينطبق%( 56.9)
 مرحمة إلى بمياراتين يصمن لم الطالبات أن إلى ذلك في السبب
 التدريس ىيئة أعضاء من ذلك ويتطمب ذاتياً  الموجو التعمم
 وتطبيق استخدام في الطالبات ميارات تطوير عمى التركيز

 وكذلك مختمفة، مواقف في تعممنيا الالتي االستراتيجيات
 منيا تعاني التي المشاكل من وىي الوقت بتنظيم االىتمام
 تستطيع ولن واألبحاث، التكميفات تكثر حيث الجامعة طالبات
 قبل وقتيا تنظيم ميارة تمتمك لم إذا مواعيدىا في ىاإنجاز  الطالبة
 تنظيم ميارة تعتبر وكذلك .بيا المكمفة الميام أداء في البدء
 المختمفة األدوار ألداء الميمة، الحياتية االستراتيجيات من الوقت

 .المتسارعة العصر متطمبات ومواجية
 وجود عدم الثالث السؤال عمى االجابة نتائج وأوضحت      
 الطالبات درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق

 المعرفي الوعي مقياس في الدراسة عينة والخريجات المستجدات
 الفرعية الدرجة أو لممقياس الكمية الدرجة عمى ذلك كان سواء
 ذلك في السبب يعود وقد الثالثة، المقياس عوامل من عامل لكل
 في التحضيرية السنة دراسة أنييت قد المستجدات الطالبات أن

 وميارات التفكير ميارات في مواد تتضمن والتي الجامعة
 في موجودة تكن لم مواد وىي العممي، البحث وميارات االتصال

 وزارة أن إلى السبب يرجع قد أو. الخريجات الطالبات خطة
 في أكثر اىتماماً  التفكير ميارات تولي أصبحت التعميم،
 .مناىجيا

 . التوصيات6
 توصي الحالية الدراسة نتائج عنو أسفرت ما ضوء في      
 :التالية بالتوصيات الدراسة

 لتطوير األىمية التدريس ىيئة عضو يعطي أن ضرورة -
 .المعرفي فوق الوعي الجامعة طالبات واكساب

 عمى لتدريبين التدريس ىيئة ألعضاء تدريبية دورات تقديم -
 المناىج ضمن دمجيا وطرق المعرفي فوق التفكير ميارات
 .الدراسية

 مراحل في لمطمبة تقدم التي الالمنيجية األنشطة تخطيط -
 المنيجية، األنشطة مع التكامل تحقق بحيث المختمفة التعميم
 قدراتيم حيث من ذواتيم عن الطمبة معرفة في وتساىم

 .العميا التفكير لميارات اكتسابيم وفي ومياراتيم،
  يـــــــــاســاألس رــيـكـفـتـال اراتـــيـم ةـــيـدراســال جــاىـنـمـال نــضمـتت أن -

 خالل من أو بالمنيج دمجيا خالل من كان سواء والمركب،
 .مباشرة بطريقة تعميميا

 :بحثية مقترحات
 المعرفي فوق الوعي اكتساب درجة في مقارنة دراسة عمل -
 .الجامعية المرحمة وطمبة الثانوية المرحمة طمبة بين
 التخصصات بين المعرفي فوق لموعي مقارنة دراسات عمل -

 .المختمفة الدراسية
 التفكير لميارات العممي التطبيق لمعرفة كيفية دراسة اجراء -

 .العموم كمية طالبات لدى المعرفي فوق
 .ذاتياً  الموجو والتعمم المعرفية فوق الوعي بين العالقة دراسة -
 حل وأسموب المعرفي فوق الوعي بين العالقة دراسة -

 .الجامعات في العموم طمبة لدى المشكالت
 المراجع
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students. The sample of the study consisted of (221) students: (154) 1st year and (68) Final year. 

To achieve the aim of the study, Aba alkhail (2012)meta-cognitive thinking scale was used. The 

results of the study revealed that the sample of the study showed a high level of meta-cognitive 

thinking at the total score level for students of the final year, and for1st year students was medium 

for self awareness, while the individual awareness of the task she is performing and awareness of 

the strategies she follows in performing these tasks was high. The results also indicated that there 

were no statistical significant differences in meta-cognitive thinking level, between 1st year 

students and final year. (146words) 

KEYWORDS: meta-cognitive thinking, meta-cognitive Awareness, meta-cognitive Awareness 

scales 

 
 
 
 
 
 
 
 


