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فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات ما وراء املعرفة 
 وأثره على التحصيل األكادميي لدى عينة من طالبات

 جامعة القصيم
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى فاعمية برنامج تدريبي  _الممخص

لتنمية ميارات ما وراء المعرفة وأثره عمى التحصيؿ األكاديمي لدى 
القصيـ وتكونت عينة الدراسة  عينة مف طالبات كمية التربية في جامعة

( طالبة تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ىما المجموعة التجريبية 40مف )
والضابطة وقد طبقت الباحثتاف في ىذه الدراسة مقياس ما وراء 
المعرفة وقد أعدت الباحثتاف برنامجًا تدريبيًا لتنمية ميارات ما وراء 

ذات داللة إحصائية المعرفة. وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ 
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية عف والضابطة في 
التحصيؿ األكاديمي لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج 
التدريبي وقد اقترحت الدراسة مجموعة مف التوصيات والدراسات 

 .المقترحة
 ،فةميارات ما وراء المعر  ،: البرنامج التدريبيالكممات المفتاحية
 .التحصيؿ األكاديمي

 

 المقدمة. 1
إف التقدـ العممي اليائؿ الذي يواجيو العالـ والزيادة      

المتالحقة في كـ وحجـ المعمومات تتطمب مف صانعي القرارات 
التعميمية والتربوييف السعي إلى تقديـ أفضؿ نظـ وأساليب التعميـ 

ضرورة التي تتواكب مع طبيعة العصر الحالي باإلضافة إلى 
إكساب الطالب ميارات التفكير ومنيا ميارات ما وراء المعرفة 
فيي تساعد في تحسيف التعمـ واستمراره في المستقبؿ كما تساعد 

دراؾ الطالب لعممية التعمـ  .في زيادة وعي وا 
[ إلى أف طرؽ مواجية 1وفي ىذا الصدد أشار أبو حطب ]     

ير غايات ومقاصد تحديات القرف القادـ تستمـز بالضرورة تغي
التعميـ حيث ينبغي أف تشتمؿ النظرة الكمية لمتعميـ إلى تمكيف 
ثراء إمكاناتو الخالقة وأف يزيح الستار  كؿ طالب مف اكتشاؼ وا 
عف الكنز الكامف بداخمو لذا يجب أف يتغير الوضع الحالي مف 
االعتماد عمى المعمـ ومصادر التعمـ إلى االعتماد عمى المتعمـ 

 .مـ الطالب كيؼ يتعمموف وليس ماذا يتعمموفبحيث يتع
إلى أنو في ظؿ الثورة  Mckinney [2] كما أشار     

المعموماتية والتفجر المعرفي السريع المتالحؽ الذي يتميز بو 
العصر الحالي فإنو أصبح لزامًا عمى المنظومة التعميمية بكؿ 

 عناصرىا أف تواكب ىذا العصر وقد جاءت توصيات العديد مف
المؤتمرات والدراسات التربوية بضرورة التغير مف التعمـ التقميدي 
إلى التعمـ الذي يتمركز حوؿ المتعمـ فيو المحور األساسي في 

 .العممية التعميمية
فقد اىتـ العديد مف عمماء النفس المعرفي المعاصريف        

بدراسة ميارات ما وراء المعرفة وقد أشاروا إلى أف الطالب الذيف 
يمتمكوف ميارات ما وراء المعرفة ىـ أفضؿ مف الطالب الذيف ال 
يمتمكوف ىذا الميارات حيث تساعد ميارات ما وراء المعرفة في 
تنظيـ التعمـ وتساعد الطالب عمى ضبط عمميات التعمـ والقدرة 
عمى اتخاذ القرارات وحؿ المشكالت كما تقـو الميارات بدور 

االجتماعية والتعمـ الذاتي  فعاؿ في تحسيف الفيـ والميارات
واإلدارة الذاتية لممعرفة فتعمـ الطالب لميارات ما وراء المعرفة 
تساعدىـ أيضًا عمى اكتساب ميارات ىامة ومفيدة مثؿ القدرة 
عمى التخطيط والمراقبة والتقويـ والوعي والتساؤؿ الذاتي وانتقاؿ 

 ].3] أثر التعمـ إلى مواقؼ تعميمية جديدة في المستقبؿ
[ 4وقد ارتبط مصطمح ما وراء المعرفة بجوف فالفيؿ ]      

الذي توصؿ إليو مف خالؿ اشتقاقو مف عمميات الذاكرة اإلنسانية 
حيث يرى أف ما وراء المعرفة ىي وعي اإلنساف بعممياتو 
المعرفية ونواتجيا وما يتعمؽ بيا مف خصائص معموماتية 

عمـ يمجأ إلى [ أف المت5ويضيؼ كاًل مف نصر والصمادى ]
استخداـ ما وراء المعرفة عندما يواجو صعوبات في فيـ ما يقرأ 
وبالتالي يستطيع أف يتحكـ فيما يفعؿ ثـ يراقب سموكياتو الذىنية 
واألدائية ومف ثـ يمارس أساليب الضبط الذاتي لما يبذلو مف 
صور االنتباه والتركيز ثـ يقيـ تقدمو أثناء التعمـ سعيًا إلى تحقيؽ 

 .وى أفضؿ في االستيعاب ليذه المعموماتمست
[ أف ميارات ما وراء 6وذكر كاًل مف سشرو ودينسوف ]     

المعرفة تساعد المتعمميف عمى أف يكونوا متفوقيف ومتميزيف أدائيًا 
حيث يوجد ارتباط داؿ إحصائيًا بيف استخداـ المتعمميف لميارات 

سواء  ما وراء المعرفة وتحسيف مستوى تحصيميـ الدراسي
  التالميذ العادييف أو ذوي صعوبات التعمـ
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[ أف قدرة 7ويضيؼ كاًل مف عبد المطيؼ والرياستي ]     
التالميذ عمى استخداـ ميارات ما وراء المعرفة تمكنيـ مف إدراؾ 

 .وفيـ ما تعمموه ويجعميـ يشعروف بقيمة التعمـ وما يترتب عميو
ى أف ميارات ما إل ,Borkowski, et, al [8] كما ويشير    

وراء المعرفة تساعد المتعمميف في تحسيف تعمميـ عف طريؽ 
تحسيف ميارة الفيـ واالنتباه والتذكر واإلدراؾ والوعي كما تساىـ 
ميارات ما وراء المعرفة في معرفة المتعمـ لنواحي القوة والضعؼ 
في عممية التفكير لديو ومف ثـ يسعى إلى تحسيف جوانب 

التفكير لدى كؿ متعمـ مف خالؿ التدريب الضعؼ في عمميات 
 .عمى تمؾ الميارات

وترى الباحثتاف أف التقدـ العممي والتكنولوجي اليائؿ في      
العصر الحاضر يتطمب أف تكوف النظـ التعميمية عمى مستوى 
عاِؿ مف الجودة حتى نتمكف مف تخريج طالب متميزيف ومؤىميف 

عديدة أىميا ميارات ما وراء عمميًا وأكاديميًا ويمتمكوف ميارات 
المعرفة التي تساعدىـ في الخطيط والمراقبة والوعي الذاتي 
لمستقبميـ باإلضافة إلى أف تدريب الطالب عمى ىذه الميارات 
يساعدنا في التحوؿ مف التعميـ إلى التعمـ ومف ثقافة الحفظ 
و والتمقيف إلى ثقافة التخطيط والتقويـ الذاتي. وجممة القوؿ فقد وج

البحث اىتمامو الى دراسة ميارات ما وراء المعرفة عف طريؽ 
إعداد برنامج تدريبي يستند عمى ميارات ما وراء المعرفة 

 والكشؼ عف مدى فاعمية ىذا البرنامج وأثره عمى التحصيؿ 
 .الدراسي لدى طالبات كمية التربية

 مشكمة الدراسة. 2
الباحثتاف عمى نبعت مشكمة الدراسة مف خالؿ اطالع       

العديد مف الدراسات العربية واالجنبية. فقد وجدتا أف مفيـو ما 
وراء المعرفة لـ يحَظ باالىتماـ خاصة في مرحمة التعميـ 
الجامعي، رغـ أف ىذه المرحمة تتطمب أف يكوف لدى الطالب 
الجامعييف ميارات تساعدىـ في التغمب عمى العقبات التي 

ا أف إتقاف طالب كمية التربية )معممو تواجييـ أثناء التعمـ، كم
المستقبؿ( لميارات ما وراء المعرفة يمكنيـ مف األداء الميني 

 .المتميز
وانطالقًا مف تركيز الكثير مف الدوؿ في برامجيا التعميمية       

عمى تحفيز المتعمميف عمى استخداـ وتوظيؼ ميارات ما وراء 
ثير مف المؤتمرات المعرفة في برامجيا وىذا ما حثت عميو ك

المحمية وعمى مستوى العالـ العربي نظرًا لقمة الدراسات التي 
تناولت ميارات ما وراء المعرفة في المراحؿ التعميمية المختمفة 

وخاصة التعميـ الجامعي وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة 
 :الدراسة في التساؤؿ الرئيس اآلتي

ية ميارات ما وراء المعرفة ما مدى فعالية برنامج تدريبي لتنم -
وأثره عمى التحصيؿ األكاديمي لدى عينة مف طالبات كمية 
التربية؟ ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس مجموعة مف التساؤالت 

 :الفرعية ىي
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيؿ  -1

األكاديمي بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في 
 ف القبمي والبعدي؟القياسي

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيؿ  -2
األكاديمي بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية 

 والضابطة في القياس البعدي؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات ما وراء  -3

المعرفة بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في 
 ياسيف القبمي والبعدي؟الق
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات ما وراء  -4

المعرفة بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية 
  والضابطة في القياس البعدي؟

 أهداف الدراسةب. 
 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يأتي

ما الكشؼ عف مدى فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات  -1
وراء المعرفة وأثره عمى التحصيؿ األكاديمي لدى عينة مف 

 .طالبات كمية التربية
الكشؼ عف الفروؽ في ميارات ما وراء المعرفة بيف درجات  -2

 .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي
الكشؼ عف الفروؽ في التحصيؿ األكاديمي بيف درجات  -3

 .والمجموعة الضابطة في القياس البعديالمجموعة التجريبية 
 فروض الدراسةج. 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  -1

التجريبية في مقياس ما وراء المعرفة قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده 
 .لصالح التطبيؽ البعدي

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  -2
طة في مقياس ما وراء المعرفة في القياس التجريبية والضاب

 .البعدي لصالح المجموعة التجريبية
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  -3

 .التجريبية في التحصيؿ األكاديمي في القياس القبمي والبعدي
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توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  -4
التحصيؿ األكاديمي في القياس البعدي التجريبية والضابطة في 

 .لصالح المجموعة التجريبي
 أهمية الدراسةد. 

 :تتمخص أىمية الدراسة في اآلتي     
توجيو نظر القائميف عمى العممية التعميمية إلى ضرورة  -1

تدريب الطالب عمى ميارات ما وراء المعرفة لما ليا مف أىمية 
 .تحصيميـ األكاديميفي تطوير شخصية الطالب وتحسيف 

تيتـ الدراسة بتنمية ميارات ما وراء المعرفة التي تحتاج  -2
 .إلييا كؿ طالبة عند التحاقيا بالدراسة الجامعية

 تمبية االتجاىات العالمية المعاصرة لالىتماـ بميارات ما  -3
وراء المعرفة وتمشيًا مع التوجيات المحمية لالىتماـ بالمتغيرات 

تؤثر في التحصيؿ األكاديمي لمطالب في مرحمة المعرفية التي 
 .التعميـ الجامعي

قد تساعد نتائج الدراسة الحالية في دعـ البرامج التدريبية  -4
التي تؤدي إلى رفع كفاءة الطالبات في التحصيؿ األكاديمي 

 .بالجامعة
 مصطمحات الدراسةه. 

 Metacognitive skills  ميارات ما وراء المعرفة
تعبر عف وعي الطالب بما يقـو بتعممو وقدرتو عمى وىي       

وضع خطط لتحقيؽ أىدافو واختيار الخطة المناسبة وتعديميا 
وابتكار خطط أو استراتيجيات جديدة وقدرتو عمى مراجعة ذاتو 
والتقييـ المستمر ليا وتتكوف ميارات ما وراء المعرفة مف عدة 

 :ميارات فرعية ىي
 Awareness: الوعي -1

عممية شعورية لدى الفرد تدؿ عمى مدى إدراكو لما وىي 
 .يستخدمو مف عمميات معرفية في مواقؼ التعمـ المختمفة

 Planing: التخطيط -2
وىو وضع الخطط المستقبمية قبؿ بدء التعمـ وأف يكوف لدى 

 .المتعمـ ىدؼ واضح ومحدد يسعى لتحقيقو
 Cognitive Strategy: االستراتيجية المعرفية -3

عبارة عف الطريقة أو االستراتيجية التي يستخدميا المتعمـ وىي 
 .حتى يراقب نشاطو العقمي ويحقؽ النجاح

 Self Evaluation: التقويـ الذاتي -4
وىو امتالؾ الفرد القدرة عمى مراجعة الذات لمراقبة أي نشاط 

 ].9عقمي يقـو بو ومدى تحقيؽ تقدمو في الميمة التي يؤدييا ]

ما وراء المعرفة اجرائيا بالدرجة التي تحصؿ وتعرؼ ميارات  -
 ]. 9] عمييا الطالبة في مقياس ما وراء المعرفة اعداد

 Academic Achivement: التحصيؿ األكاديمي
يعرؼ اجرائيا بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في جميع 
المواد الدراسية في االختبارات التحصيمية بنياية فصؿ دراسي 

 .معيف
 Training Program: البرنامج التدريبػي -

تعرفو الباحثتاف اجرائيا بأنو: منظومة مف الميارات والمعارؼ 
واالستراتيجيات والخبرات التي يتـ التدريب عمييا وفؽ مدى زمني 

 .ـ2012/2013محدد وىو الفصؿ الدراسي األوؿ مف عاـ 
 حدود الدراسةو. 

 :تقتصر جدود الدراسة الحالية عمى ما يمي
 40الحدود البشرية: بمغ قواـ العينة االساسية لمدراسة ) -1

طالبة( مف طالبات كمية التربية بالفرقة الرابعة وقد اختيرت العينة 
طالبة ىـ جميع  116بطريقة عشوائية مف عينة كميو قواميا 

 طالبات الفرقة الرابعة قسـ عمـ نفس كمية التربية
المجموع الكمي لنياية الحدود الزمانية: تـ الحصوؿ عمى  -2

،الفصؿ الدراسي الثاني  2012 -2011فصمييف دراسييف عاـ 
والفصؿ الدراسي األوؿ كمؤشر لتحصيؿ  2012-2013

 .الطالبات
 .الحدود المكانية: كمية التربية في جامعة القصيـ -3

  اإلطار النظري. 3
 :أواًل: مفيـو ما وراء المعرفة

[ 4ظير مفيـو ما وراء المعرفة عمى يد العالـ فالفيؿ ]       
وقد قدـ تعريفًا أوليًا لمميتا معرفية عمى أنيا تفكير الفرد عما 
يفعمو وتفكيره في حالتو المعرفية والوجدانية والدافعية ثـ عرؼ 
ميارات الميتا معرفية عمى أنيا وعي الفرد بعممياتو المعرفية 

المعرفي كذلؾ حسو بأي شيء ونواتجيا ومدى قوتو وضعفو 
يتعمؽ بيذه العمميات مثؿ خصائص المعمومات والجوانب 

[ أف ميارات الميتا 10المختمفة لمتعمـ كما تذكر آف براوف ]
معرفية تعني التحكـ الواعي والمتروي الذي يقـو بو الفرد أثناء 

 .عممياتو المعرفية
[ إلى أف مفيـو 11وجونز ] كما يشير كاًل مف ويميامز      

الميتا معرفية ىو الحس التأممي والتحكـ المعرفي المتأني ثـ 
ظيرت دراسة جديدة تناولت ما وراء المعرفة وىي دراسة كاًل مف 

[ فقد عرفا الميتا معرفية عمى أنيا الفحص الذاتي والواعي 9]
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والدوري الذي يقـو بو الفرد سواء بيدؼ اإلنجاز أو عند اختيار 
وتطبيؽ استراتيجيات معينة حيث أشار إلى أف مفيـو ما وراء 
المعرفة يتضمف ميارات التخطيط والمراقبة والوعي واختيار 

 .االستراتيجية المالئمة لمتعمـ
[ بأنيا معرفة الفرد 12كما عرفيا كاًل مف بييمر وسنوماف ]     

 بعممياتو المعرفية وكيفية استخداـ ىذه المعرفة أفضؿ استخداـ
 .إلنجاز أىدافو التعميمية فما وراء المعرفة ىي معرفة كيؼ تفكر

[ إلى أف ما وراء 13كما أشار كؿ مف ىمياف وكوفماف ]     
المعرفة ىي وعي الطالب بما يستخدمو مف أنماط التفكير 
دراكو ألساليب التحكـ والسيطرة الذاتية في محاوالت التعمـ التي  وا 

 .و مف عممية التعمـيقـو بيا الفرد لتحقيؽ أىداف
أف ما وراء المعرفة تعني قدرة الفرد عمى  [14ويذكر جابر ]     

[ عمى أف مفيـو 15مراقبة وتنظيـ عمميات تفكيره. ويؤكد كامؿ ]
ما وراء المعرفة يشير إلى العمميات العقمية العميا الناتجة عف 
 حدوث المعرفة والتعمـ ذاتو مثؿ ماذا بعد التعمـ؟ وماذا بعد أف
ذكرت؟ ولماذا بعد اتخاذ قرار ما؟ أي أف ما وراء المعرفة ىي 
التفكير في كيفية التفكير، أما ميارات ما وراء المعرفة فيي تمؾ 
العمميات والميارات العقمية الذاتية التي يمارسيا الفرد لتساعده 
في التفكير حوؿ التفكير وكيؼ يتـ حؿ المشكالت وصناعة 

 .واتخاذ القرارات
جممة القوؿ أف الميتا معرفية ليا عدة تعريفات وقد تبنت و       

الباحثتاف في دراستيما تعريؼ الميتا معرفية بأنيا عممية إدراؾ 
ووعي المتعمـ بعممياتو المعرفية التي يقـو بيا أثناء تعممو أي 
تعميمو كيؼ يتعمـ وليس ماذا يتعمـ وذلؾ ألف مرحمة التعميـ 

يف بالعديد مف الميارات الدراسية الجامعي تتطمب إلماـ المتعمم
التي تساعدىـ في حؿ مشكالتيـ واتخاذىـ قرارات سميمة في 

 .مستقبميـ
 :مكونات ما وراء المعرفة

 :يرى فالفيؿ أف ما وراء المعرفة تتكوف مف مكونيف رئيسيف ىما
معرفة ما وراء المعرفة: وىي المعرفة المكتسبة التي ترتبط  -1

 .فردبالجانب السيكولوجي لم
 خبرة ما وراء المعرفة: وتتمثؿ في شعور الفرد بالقمؽ نتيجة -2

دراكو لبعض الموضوعات التي يدرسيا باإلضافة  عدـ فيمو وا 
 ].4إلى معتقداتو ومشاعره تجاه تمؾ الموضوعات ]

[ إلى أف ما وراء المعرفة 16كما يشير كاًل مف جاكوبز وباريز ]
 :تشمؿ بعديف أساسيف ىما

لذاتي: وىو القدرات الخاصة لدى الفرد وكؿ ما التقويـ ا. 1
يتصؿ بالمجاؿ المعرفي والميمة التي يتـ أداؤىا وتشمؿ المعرفة 

 .اإلجرائية والشرطية
إدارة الذات: وىي تشير إلى المظاىر الديناميكية التي تسعى . 2

 .إلى تحويؿ المعرفة إلى أفعاؿ وتشمؿ التخطيط والتنظيـ والتقويـ
[ أف ما وراء المعرفة 17بنترتتش ودي جروت ]ويضيؼ كاًل مف 

ليا عدة مكونات ىي: التخطيط، والمراقبة، والتقييـ الذاتي. وىذه 
المكونات تساعد عمى تعديؿ االستراتيجيات المستخدمة أثناء 

 .التعمـ بيدؼ تحسيف التعمـ
[ أف مكونات ما وراء المعرفة ىي الوعي 18كما يضيؼ الزيات ]

صدار وضبط وتنظيـ المعر  فة والقدرة عمى التقويـ الذاتي وا 
األحكاـ عمى الذات والمراقبة الفعالة لمتمييز بيف المعرفة وفيـ 
المعرفة والعمؿ بيا واالستخداـ المناسب ليا. كما أشار كؿ مف 

[ إلى أف مكونات ما وراء المعرفة تتمثؿ في 9أونيؿ وابيدي ]
 :اآلتي

مدى إدراؾ الفرد عند الوعي: وىو عممية شعورية تدؿ عمى  -1
 .استخدامو لمعمميات المعرفية

التخطيط: وىو قدرة الفرد عمى وضع خطط محددة األىداؼ  -2
 .لممستقبؿ

االستراتيجية المعرفية: وىي الطريقة التي يستخدميا الفرد  -3
أثناء القياـ بالنشاط العقمي الذي يقـو بأدائو حتى يحقؽ أىدافو 

 .بنجاح
ىو امتالؾ الفرد القدرة عمى مراجعة ذاتو التقويـ الذاتي:  -4

ومراقبتيا ومدى قدرتو عمى تحقيؽ أىدافو التي يسعى إلى 
[ في ىذا الصدد أف مكونات ما 14إنجازىا. ويضيؼ جابر ]

 :وراء المعرفة ىي
 مكونات معرفية إدراكية: وتتألؼ مف المعمومات والقدرة عمى . 1

 .الفيـ لدى المتعمـ
ات: مثؿ القدرة عمى ضبط الذات والمراقبة مكونات تنظيـ الذ. 2

 .المعرفية
[ مكونات ما وراء المعرفة في الميارات 19وقد حدد كويممالز ]

 :اآلتية
أواًل ميارة التخطيط: وىي قدرة المتعمـ عمى تحديد ماذا يريد أف 

 يعمؿ؟ وأيف؟ ومتى؟ وبواسطة مف؟
أوجو التنفيذ ثانيًا ميارة المراقبة: وىي قدرة المتعمـ عمى مراقبة 

لالستراتيجيات المختمفة باإلضافة إلى قدرتو عمى اكتشاؼ 



5102016
 

348 

األخطاء والتغمب عمى الصعوبات بيدؼ رفع مستوى أداء 
 .المتعمـ

ثالثًا التقييـ: ويشير إلى قدرة المتعمـ عمى الحكـ عمى مدى 
تحقيؽ أىدافو مف خالؿ فحص النتائج التي توصؿ إلييا 

 .ا لتحقيؽ أىدافو المنشودةواالستراتيجيات التي تتبناى
[ في ىذا الصدد أف ىناؾ عدة مكونات لما 20وأضاؼ عتـو ]

 :وراء المعرفة ىي عمى النحو التالي
معرفة الشخص: ويشمؿ كؿ ما يفكر فيو الفرد حوؿ نفسو  -1

 .وحوؿ اآلخريف
معرفة الميمة: وتشمؿ المعمومات المتوفرة لدى المتعمـ  -2

تكوف المعمومات كثيرة أو ضئيمة أو خالؿ عممية التعمـ فربما 
 .غير واضحة أو مبيمة أو ممتعة أو مممة وىكذا

معرفة االستراتيجيات وىي كـ المعمومات التي يمكف  -3
لمشخص أف يكتسبيا والتي تتعمؽ بأف تكوف االستراتيجيات فعالة 

 .في تحقيؽ أىدافو الرئيسية أو الثانوية
ا وراء المعرفة إلى [ مكونات م21كما صنؼ سترنبرج ]     

 :ثالث فئات رئيسة ىي
أواًل التخطيط: ويتمثؿ في امتالؾ الفرد ليدؼ ما بحيث يكوف 
اليدؼ موجو ذاتيا ويكوف لدى الفرد خطة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ 

 :وتضـ ميارة التخطيط ثالث مياـ أساسية ىي
 .تحديد اليدؼ المراد تحقيقو تحديدًا دقيقاً  -أ

 .لتحقيؽ اليدؼ تفصيؿ الخطة الالزمة -ب
 .توقع المشكالت والعقوبات المحتممة -جػ

ثانيًا المراقبة: وىو اختبار الفرد لذاتو أثناء تحقيؽ أىدافو وتشتمؿ 
 :عمى جانبيف ىما

 .متابعة ما تـ إنجازه مف الخطة -أ
 .إدراؾ تسمسؿ الخطوات إلنجاز الميمة -ب

ىداؼ المعرفية ثالثًا التقييـ: وىو تقييـ المعرفة الراىنة ووضع األ
[ إلى أف ميارة 22المحددة ليا. وفي ىذا الصدد يشير جرواف ]

 :التقييـ ليا مياـ أساسية ىي
 .تقويـ مدى تحقيؽ األىداؼ المعرفية. 1
 .الحكـ عمى كفاءة النتائج. 2
 .الحكـ عمى مدى مناسبة االستراتيجيات المستخدمة. 3
 .تقويـ مدى فاعمية الخطة وطريقة تنفيذىا. 4
وجممة القوؿ أف مكونات ميارات ما وراء المعرفة متعددة      

تناوليا العمماء والباحثيف كؿ طبقًا لدراستو، فبعض العمماء 

صنفيا إلى مكونيف والبعض األخر إلى ثالثة مكونات والغالبية 
صنفيا إلى أربعة مكونات وقد تبنت الباحثتاف في دراستيما 

ما وراء المعرفة وقد  تصنيؼ العالـ أونيؿ واييدي لمكونات
 –التخطيط  –الوعي )صممت البرنامج التدريبي عمى ميارة 

 .(التقويـ الذاتي –االستراتيجية المعرفية 
 :ثانيًا التحصيؿ األكاديمي

ىو محور ىاـ لفت انتباه العديد مف التربوييف      
والمتخصصيف لما لو مف أىمية كبيرة في حياة المتعمميف 

األمور وىو مؤشر مف مؤشرات العممية  والمعمميف وأولياء
التعميمية يساعد في تحديد مستويات المتعمميف ولذلؾ يسعى 
الباحثوف باستمرار إلى توجيو أبحاثيـ ودراستيـ نحو العوامؿ 
التي تساعد في تحسيف التحصيؿ األكاديمي وتنمية ودراسة 

 ].23] المتغيرات المعرفية وغير المعرفية المؤثرة فيو
[ إلى أف التحصيؿ 24يشير كاًل مف الخضري ورياض ]و       

الدراسي ىو المحور األساسي لممستقبؿ العممي واالجتماعي لكؿ 
مف ينخرط في سمؾ التعميـ، فالقبوؿ في المدارس والجامعات 
يعتمد عمى معدالت التحصيؿ األكاديمي وفي النياية فإف نوع 

والقسـ الذي  العمؿ الذي يمارسو الشخص يعتمد عمى نوع الكمية
تخرج منو ومف ثـ فإف دراسة المتغيرات التي يمكف أف تؤثر في 
التحصيؿ األكاديمي تكتسب أىميتيا مف أىمية التحصيؿ 

 .األكاديمي ذاتو
[ أف التحصيؿ األكاديمي يعد ىدفًا 25ويضيؼ حسف ]     

يسعى إليو جميع طالب العمـ في مختمؼ مراحؿ التعميـ ألف 
عمى عدة أمور منيا بناء الشخصية وتأكيد  اإلنجاز فيو يترتب

الذات والثقة بالنفس فالدرجة التحصيمية ليست درجة صماء كما 
 .يبدو لمبعض ولكنيا تعكس أمور حيوية كثيرة في حياة المتعمـ

[ أف التحصيؿ األكاديمي ىو مقدار ما 26كما يرى شحاتو ]     
معبرًا  يحصؿ عميو الطالب مف معمومات أو معارؼ أو ميارات

عنيا بدرجات في االختبار المعد بشكؿ يمكف معو قياس 
 .المستويات المحددة

[ أف التحصيؿ األكاديمي ىو ما 27ويضيؼ خير اهلل ]     
يقاس باالختبارات التحصيمية ويعبر عف المجموع العاـ لدرجات 

 .الطالب في جميع المواد
ديمي [ أف اليدؼ مف التحصيؿ األكا28وترى الغريب ]      

ىو الحصوؿ عمى معمومات تظير مدى ما حصمو التمميذ 
بطريقة مباشرة مف محتويات مادة معينة، وييدؼ أيضا إلى 
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التعرؼ عمى معمومات تشير إلى ترتيب التمميذ في التحصيؿ 
الدراسي في خبرة معينة كما يمتد لرسـ صورة نفسية لقدرات 

[ إلى 29]التمميذة مف الجانب العقمي المعرفي وأشار يونس 
وجود عدة عوامؿ تساعد عمى تحسيف مستوى التحصيؿ 

 :األكاديمي لدى المتعمميف ىي
 .المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة. 1
 .االستعدادات ومستوى ذكاء المتعمـ. 2
العوامؿ النفسية ومنيا الثقة بالنفس والتوافؽ النفسي لدى . 3

 .المتعمـ
 .يساعد عمى التحصيؿ المرتفع الجو األسري المستقر. 4
العوامؿ المدرسية مف حيث البيئة الصفية والمعمـ الفعاؿ . 5

 .واإلدارة المدرسية الناجحة
العوامؿ الحيوية لدى المتعمـ ومنيا سالمة الحواس وسالمة . 6

 .جياز الكالـ والحالة الجسمية والصحية لممتعمـ
الىتماـ بدراسة كما تضيؼ الباحثتاف في ىذا الصدد، أف ا      

التحصيؿ األكاديمي ومساعدة المتعمميف عمى تحسيف أدائيـ 
األكاديمي ىو مطمب ىاـ وحيوي في منظومة التعميـ، لرفع 
شعار التميز وتحقيؽ جودة مخرجات النظاـ التعميمي المتمثؿ 
في تخريج طالب متميزيف ومؤىميف أكاديميًا، وذلؾ مف خالؿ 

الميارات الدراسية وأىميا تدريب الطالب عمى العديد مف 
ميارات ما وراء المعرفة لما ليا مف دور فعاؿ في رفع كفاءة 
المتعمميف وتدريبيـ كيؼ يفكروف وكيؼ يخططوف كؿ ىذه 
الميارات يحتاج إلييا الطالب في جميع مراحؿ التعميـ، وخاصة 
التعميـ الجامعي الذي يؤىؿ الطالب عمى مواجية المشكالت 

د تواجييـ في مستقبميـ حتى يتغير الوضع والمعوقات التي ق
الحالي مف االعتماد عمى المعمـ ومصادر التعمـ إلى االعتماد 
عمى المتعمـ، فيو محور العممية التعميمية ولذلؾ اىتمت الدراسة 
الحالية بميارات ما وراء المعرفة وتنميتيا لدى طالب التعميـ 

 .لدييـالجامعي ومعرفة أثرىا عمى التحصيؿ األكاديمي 
 :العالقة بيف ما وراء المعرفة والتحصيؿ األكاديمي

[ إلى أف المتعمـ يمجأ 5أشار كاًل مف نصر والصمادي ]     
إلى استخداـ ميارات ما وراء المعرفة عندما يواجو صعوبات 
فيما يدرس ويقرأ وبالتالي يستطيع أف يتحكـ في كؿ ما يتعممو 

كما يدرس أساليب الضبط  حيث يراقب عممياتو الذىنية واألدائية
الذاتي لما يبذلو مف صور االنتباه والتركيز ويقيـ أدائو سعيًا 

 .لتحقيؽ تعمـ أفضؿ وتحصيؿ أكاديمي مرتفع

[ أف ميارات ما وراء المعرفة تساعد 30وتؤكد عبد الرحيـ ]     
المتعمـ عمى أف يخطط ويراقب ويسيطر ويقـو تعممو الخاص 

الب لعمميات التعمـ المختمفة وتسمح كما تساىـ في اكتساب الط
ليـ بتحمؿ المسئولية والتحكـ في العمميات المعرفية المرتبطة 

 .بالتعمـ
[ الى ما وراء المعرفة 31ويشير كؿ مف مورنو وسالدنا ]     

وخاصة التنظيـ الذاتي لممعرفة مف األساليب الفعالة في تعميـ 
العقمية وأف ليا التالميذ الذيف يعانوف مف قصور في النواحي 

دور في تنمية بعض القدرات لدى ىؤالء التالميذ، كما أنيا تقـو 
بدور فعاؿ في عممية التعمـ فعندما يسمح لمتالميذ بأف يدركوا ما 
يدرسونو فإف ىذا لو دور في زيادة الفيـ لدييـ وتحسيف قدرتيـ 

 .عمى تنظيـ الذات أثناء التعميـ
[ أف ميارات ما وراء 32ويضيؼ كؿ مف آالف وتوماس ]     

المعرفة تساىـ في تحسيف المستوى األكاديمي لمطالب مف خالؿ 
ضبط وتنظيـ معرفتيـ واختيار أفضؿ االستراتيجيات أثناء 
تعمميـ كما تساعد ميارات ما وراء المعرفة في حؿ المشكالت 

 .االجتماعية لدى الطالب
تساعد في  [ أف ميارات ما وراء المعرفة33ويشير أبوعالـ ]     

تنظيـ العمميات المعرفية وتساعد عمى التذكر وزيادة االنتباه 
وزيادة وعي الفرد بإمكانياتو وقدراتو عمى الحفظ والتعمـ ومعرفة 
أي استراتيجيات التعمـ أكثر فاعمية والقدرة عمى التخطيط ومراقبة 
الذات وكؿ ىذه العمميات تساعد عمى تحسيف مستوى التحصيؿ 

ى الطالب باإلضافة إلى معرفتيـ لمتعمـ ذا المعنى األكاديمي لد
 .بداًل مف التعمـ األصـ

[ أف ميارات ما وراء المعرفة 34ويرى الفرماوي ورضواف ]     
تساعد في اكتساب التالميذ عدة ميارات ىامة مثؿ التفكير الناقد 
والتقييـ الذاتي وميارات التعمـ الذاتي، ومف ثـ تساعد ىذه 

 .فع مستوى التحصيؿ األكاديمي لدى التالميذالميارات في ر 
[ أف ميارات ما وراء المعرفة تساعد 35ويضيؼ الغرايبة ]      

في تحقيؽ النمو الذاتي لممتعمميف وتساعدىـ عمى التأمؿ 
والتعمؽ في المعمومات التي يدرسونيا ومف ثـ اكتشاؼ الظواىر 

وراء المعرفة والعالقات واالنتقاؿ مف مرحمة المعرفة لمرحمة ما 
ويعد استخداـ االستراتيجيات ما وراء المعرفية مثؿ التفكير 
بصوت مرتفع وعمؿ بطاقات المالحظة كؿ ىذه االستراتيجيات 
والميارات األخرى لما وراء المعرفية تساعد جميعًا عمى تحسيف 

 .نتائج الطالب ورفع كفاءتيـ في العممية التعميمية
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ء المعرفة ليا دور فعاؿ حيث وجممة القوؿ إف ميارات ما ورا
 تسعى إلى تنظيـ وضبط المعرفة وضبط العمميات المعرفية ككؿ 
فيي تساىـ في زيادة وعي الطالب بعممية التعمـ كما تساعدىـ 
عمى التخطيط لألىداؼ التعميمية كما تساىـ في قدرتيـ عمى 
ة المراقبة والتقييـ الذاتي واستخداـ االستراتيجيات المعرفية الفعال

مثؿ التفكير بصوت مسموع وتسجيؿ المعمومات والمالحظات 
عمى بطاقات وتحديد نقاط القوة والضعؼ في طريقة التفكير 
ومف ثـ تحسيف وتعديؿ األداء كؿ ىذه الميارات تساعد في 
تحسيف مستوى التحصيؿ األكاديمي لدى الطالب وخاصة في 

 .مرحمة التعميـ الجامعي
 الدراسات السابقة. 4

[ إلى معرفة مدى تأثير ميارات ما 6ىدفت دراسة سشرو ]      
وراء المعرفة عمى أداء االختبارات التحصيمية لدى طالب 

طالب وطالبة مف  (95)الجامعة وتكونت عينة الدراسة مف 
المرحمة الجامعية وطبؽ عمييـ قائمة ما وراء المعرفة واختبار 

ت نتائج الدراسة الفيـ القرائي واختبار االستدالؿ الرياضي وكشف
عف وجود ارتباط داؿ إحصائيًا بيف ما وراء المعرفة اختبارات 
الفيـ الرياضي واالستدالؿ الرياضي كما كشفت النتائج عف 
وجود فروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي ميارات ما وراء المعرفة في 

 .االختبارات السابقة لصالح مجموعة المرتفعيف
د ىدفت إلى معرفة مدى [ فق7أما دراسة عبد المطيؼ ]     

فاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس 
الرياضيات أثرىا عمى التحصيؿ األكاديمي لدى طالب المرحمة 

طالب وطالبة بالصؼ  (111)الثانوية وتكونت عينة الدراسة مف 
األوؿ الثانوي وتـ تقسيـ أفراد العينة إلى مجموعة تجريبية تقدـ 

ة وىي استراتيجيات ما وراء المعرفة والمجموعة ليا المعالج
الضابطة تدرس بالطريقة التقميدية وكشفت النتائج وجود فروؽ 
ذات داللة احصائية بيف أفراد المجموعة التجريبية والضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية
[ لتيدؼ إلى فحص العالقة 36وجاءت دراسة أبو ىاشـ ]     

توجو األىداؼ ومستوى الذكاء والتحصيؿ بيف ما وراء المعرفة و 
( طالبا وطالبة مف 240الدراسي وتكونت عينة دراستو مف )

طالب المرحمة الثانوية في التعميـ وقد استخدـ الباحث قائمة ما 
وراء المعرفة ومقياس توجو األىداؼ واختبار القدرة العقمية 
باإلضافة إلى درجات الطالب في مختمؼ المواد كمقياس 

حصيؿ الدراسي وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيو لمت

موجبة دالة احصائيا بيف ما وراء المعرفة والتحصيؿ الدراسي 
وتوجو األىداؼ كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود عالقة ارتباط 

 .بيف ميارات ما وراء المعرفة ومستوى الذكاء
[ فقد ىدفت إلى الكشؼ عف مدى 37] أما دراسة الطناوي     

فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الكيمياء لزيادة 
التحصيؿ المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى طالب المرحمة 

( طالبًا وطالبة مف 69الثانوية وتكونت عينة الدراسة، مف )
قياس طالب المرحمة الثانوية مف التعميـ وقد استخدمت الباحثة م

التفكير الناقد واختبار تحصيمي في مادة الكيمياء وأكشفت النتائج 
عف وجود فروؽ دالة احصائيا بيف درجات أفراد المجموعة 
التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة 
ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في 

مقياس التفكير الناقد واالختبار التطبيؽ البعدي في كال مف 
 .التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية

[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 38وأجرى ىيجنز ]      
التدريس باستراتيجيات ما وراء المعرفة عمى التحصيؿ الدراسي 
والكفاءة الذاتية وقمؽ االختبار لدى عينة مف طالب المرحمة 

مادة الجغرافيا وتكونت عينة الدراسة مف الثانوية مف التعميـ، في 
طالبا وطالبة وكشؼ النتائج عف وجود فروؽ دالة  (40)

احصائيا بيف درجات الطالب بعد التدريس باستراتيجيات ما وراء 
المعرفة لصالح القياس البعدي باإلضافة إلى تسجيؿ نتائج 

 .مرتفعة في مستوى الكفاءة الذاتية
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى 39د ]أما دراسة أحمد ومحم      

الفروؽ بيف الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ الدراسي في 
متغيرات ما وراء المعرفة والدافعية لمتعمـ وقد طبؽ الباحثاف في 
دراستيما مقياس ما وراء المعرفة ومقياس الدافعية لمتعمـ وقد 

ة طالبا وطالبة مف طالب المرحم (60)تكونت عينة الدراسة مف 
 الثانوية مف التعميـ وأسفرت النتائج عف وجود عالقة موجبة دالة 

 .احصائيا بيف ما وراء المعرفة والتحصيؿ
[ لتيدؼ إلى معرفة العالقة بيف 40وجاءت دراسة توفيؽ ]      

ميارات ما وراء المعرفة والتحصيؿ الدراسي لدي طالب كمية 
وطالبة تتراوح  ( طالباً 317التربية، وتكونت عينة الدراسة مف )

مف طالب الفرقة الثالثة والرابعة  (سنة 21 – 18)أعمارىـ مف 
مف طالب كمية التربية وقد استخدمت الباحثة مقياس ما وراء 
المعرفة واعتمدت عمى درجات الطالب في مختمؼ التخصصات 
العممية والنظرية بجميع أقساـ كمية التربية وكشؼ النتائج عف 
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ئيًا بيف ميارات ما وراء المعرفة وبيف وجود عالقة دالة إحصا
 .التحصيؿ األكاديمي

[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 41أما دراسة خطاب ]      
استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات 
والتحصيؿ الدراسي وتنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الحمقة 

 (137)الثانية مف التعميـ األساسي وتكونت عينة الدراسة مف 
ادي، وقد استخدـ طالبا وطالبة مف طالب الصؼ الثاني اإلعد

الباحث مقياس ما وراء المعرفة ومقياس التفكير اإلبداعي 
وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة احصائيا بيف 
متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الذيف درسوا الرياضيات 
باستخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة عف متوسط درجات أفراد 

التطبيؽ لبعدي لكال مف التحصيؿ  المجموعة الضابطة في
 .الدراسي والتفكير االبداعي لصالح المجموعة التجريبية

[ إلى التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف 3وىدفت دراسة جمجؿ ] 
مستويات ما وراء المعرفة وأساليب التعمـ عمى التحصيؿ 
األكاديمي لدى طالب كمية التربية، وتكونت عينة الدراسة مف 

طالبة مف طالب الفرقة الرابعة بكمية التربية طالبا و  (268)
واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس ما وراء المعرفة ومقياس 
أساليب التعمـ ودرجات التحصيؿ الدراسي لمطالب بمختمؼ 
الشعب، وكشفت نتائج الدراسة عف: وجود فروؽ دالة احصائيا 

ريبيما بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية الذيف تـ تد
عمى ميارات ما وراء المعرفة ومتوسط درجات المجموعة 
الضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية 
وأسفرت النتائج عف وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف 

 .ميارات ما وراء المعرفة والتحصيؿ الدراسي
إلى فقد ىدفت  [42أما دراسة عبد اهلل وكامؿ والسميـ ]      

التعرؼ عمى درجة اكتساب طالب المرحمة الثانوية لميارات ما 
وراء المعرفة وعالقتيا بمتغير نوع الجنس والتخصص األكاديمي 

طالبا  (380)والتحصيؿ الدراسي وتكونت عينة الدراسة مف 
وطالبة مف طالب الصؼ الثاني الثانوي وطبؽ عمى أفراد العينة 

تائج عف وجود فروؽ دالة مقياس ما وراء المعرفة وكشؼ الن
إحصائيًا بيف أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
ميارات ما وراء المعرفة كما أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ 

أو حسب التخصص  (ذكر، أنثى)تعزى لمتغير نوع الجنس 
 .(عممي، أدبي)األكاديمي 

 ر برنامج ػة أثػػرفػػى معػػ[ لتيدؼ إل43وجاءت دراسة الخياط ]     

في ميارات ما وراء المعرفة عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة 
طالبا وطالبة مف  (50)جامعة البمقاء وتكونت عينة الدراسة مف 

طالب الفرقة الثالثة مف األقساـ التطبيقية وقد استخدـ الباحث 
قائمة ما وراء المعرفة وأسفرت نتائج الدراسة عف: وجود فروؽ 

حصائيا بيف درجات أفراد المجموعة التجريبية الذيف دالة ا
تعرضوا لممعالجة عف أفراد المجموعة الضابطة في التطبيؽ 
البعدي الختبار التحصيؿ الدراسي ولصالح المجموعة التدريبية 
مما يعني وجود أثر داؿ احصائيا لمتدريب عمى ميارات ما وراء 

 .المعرفة في تنمية التحصيؿ الدراسي
 :عمى الدراسات السابقة التعقيب

اختمفت الدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث حجـ العينة  -
والمرحمة العمرية فمعظـ الدراسات تناوؿ أعداد كبيرة مف العينات 
وذلؾ ألنيا اعتمدت عمى الدراسة الوصفية التحميمية أما 
الدراسات التي طبقت برامج فكانت العينات أقؿ في عددىا، كما 

الدراسات كانت موجو لممرحمة الثانوية والمتوسطة وال أف معظـ 
يوجد سوى ثالث دراسات تناولت مرحمة التعميـ الجامعي، رغـ 
أىمية ىذه المرحمة وأكدت جميع الدراسات السابقة عمى أىمية 
تدريب الطالب عمى ميارات ما وراء المعرفة وذلؾ ألنيا ليا 

ب باإلضافة إلى دور فعاؿ في تحسيف المستوى األكاديمي لمطال
 .تطوير شخصياتيـ

اىتمت الدراسات السابقة بالعديد مف ميارات ما وراء المعرفة  -
 –التقويـ الذاتي  –المراقبة  –التخطيط  –الوعي )ومنيا 

وجميعيا ميارات محددة الخطوات  –االستراتيجيات المعرفية 
 .(ويمكف تدريب الطالب عمييا بسيولة

السابقة المنيج شبو التجريبي الذي استخدمت معظـ الدراسات  -
 .يعتمد عمى مجموعتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية

كما اعتمدت جميع الدراسات السابقة عمى تطبيؽ قائمة ما  -
وراء المعرفة أو مقياس ما وراء المعرفة كأداة أساسية لقياس 
ميارات ما وراء المعرفة، أشارت نتائج معظـ الدراسات السابقة 

عدـ وجود عالقة بيف ميارات ما وراء المعرفة وكاًل مف نوع إلى 
الجنس أو التخصص األكاديمي أو مستوى الذكاء إال دراسة 

[ 40[ولـ تتفؽ معيا دراسة كاًل مف نجاه عدلي ]3نصرة جمجؿ ]
[ وجممة القوؿ أف الباحثتاف قد اطمعتا 42ودراسة خالد عبد اهلل ]

األجنبية في مجاؿ ما وراء عمى العديد مف الدراسات العربية و 
المعرفة وترى كالىما أف البيئة العربية تحتاج لمزيد مف البرامج 
والدراسات حوؿ ميارات ما وراء المعرفة حتى يتعمـ الطالب 
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كيؼ يفكروف وكيؼ يخططوف وكيؼ يتقدموف نحو المستقبؿ 
 .حتى يواكبوا عصر االنفجار المعرفي والتقني والتكنولوجي

راسات السابقة الباحثتاف في تحديد حجـ العينة وقد افادت الد
وفي اعداد البرنامج الخاص بدراستيما وفي السطور التالية 

 :سوؼ توضح الباحثتاف الجديد في دراستيما التالية
إف ىذه الدراسة ال تحاوؿ التعرؼ عمى مستوى ميارات ما  -1

وراء المعرفة لدى الطالبات الجامعيات فقط بؿ سعت إلى اعداد 
 .برنامج ييدؼ إلى التدريب عمى ميارات ما وراء المعرفة

إف ىذه الدراسة جمعت الميارات األربعة لما وراء المعرفة  -2
في برنامج واحد )ميارة التخطيط، الوعي، االستراتيجية المعرفية، 

 .(التقويـ الذاتي
إف البرنامج الذي تـ اعداده اعتمد عمى استخداـ أسموب  -3

 .ض الجمسات وفي جو مف األلفةشيؽ وجذاب في عر 
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
اعتمدت الباحثتاف عمى المنيج شبو التجريبي ذي      

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مستخدمًا القياس القبمي 
 .والبعدي لمتغيرات الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
طالبة مف طالبات الفرقة  (40)تكونت عينة الدراسة مف      

الرابعة بكمية التربية قسـ عمـ النفس مف عينة كمية قواميا 
ـ تراوحت أعمارىف 2012/2013طالبة لمعاـ الدراسة  (116)

وانحراؼ معياري  21.6بمتوسط عمري  (سنة 22 – 20)مف 
 :سنة وقسمت العينة إلى مجموعتيف كما يمي 0.9قدره 

طالبة لـ تتمؽ البرنامج  (20)مجموعة ضابطة تكونت مف . 1
 .التدريبي

طالبة تمقت البرنامج  (20)مجموعة تجريبية تكونت مف . 2
 .التدريبي

 أدوات الدراسة .ج
أوال: مقياس ما وراء المعرفة: مف إعداد أونيؿ وأبيدي، ترجمة 

 ].3جمجؿ ]
عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد  (20)تكوف المقياس مف      

بحيث يتـ قياس كؿ بعد مف خمس عبارات ويتـ اإلجابة عمى 
ال )بنود المقياس مف خالؿ مقياس رباعي التقدير كما يمي: 

. وأعطيت (تنطبؽ، تنطبؽ أحيانًا، تنطبؽ غالبًا، تنطبؽ دائماً 
 .لمتقديرات السابقة عمى التوالي (4، 3، 2، 1)الدرجات كاآلتي 

 :صدؽ المقياس -
[ بحساب صدؽ االختبار في البيئة 3قامت جمجؿ ]      

المصرية باستخداـ صدؽ المفردات مف خالؿ حساب معامؿ 
االرتباط بيف كؿ عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو وذلؾ عمى 

طالب وطالبة وتراوحت قيـ معامالت االرتباط  (65)عينة قواميا 
تفعة ودالة عمى صدؽ وىي قيـ مر  (0.88 – 0.71)بيف 

المقياس وقد اكتفت الباحثتاف بيذا الصدؽ كما أف معدا المقياس 
قد استخدما طريقة الصدؽ العاممى لممقياس باستخداـ طريقة 
المكونات األساسية والتدوير المتعامد وكانت جميع قيـ معامالت 

 .االرتباط دالة ومرتفعة
عف طريؽ كما قامت الباحثتاف بحساب صدؽ المقياس      

حساب الصدؽ التمييزي الذي يعتمد عمى المقارنة الطرفية لألداء 
وىي  11.65ألعمى واألدنى وقد بمغت قيمة متوسط الفروؽ 

مما يدؿ عمى أف المقياس لديو قدرة  0.01دالة عند مستوى 
 .عمى ابراز الفروؽ في االداء األعمى واألدنى

 :ثبات المقياس -
بات المقياس في البيئة المصرية [ بحساب ث3قامت جمجؿ ]     

 (21)باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار بفاصؿ زمني قدره 
بيف التطبيقيف كما قامت  0.86يومًا حيث بمغ معامؿ االرتباط 

أيضًا بحساب الثبات بطريقة ألفا كروبناخ فبمغ معامؿ الثبات 
عة وجميع القيـ مرتف 0.80لمدرجة الكمية لجميع أبعاد المقياس 

 .وموجبة وتدؿ عمى ثبات المقياس
كما قامت الباحثتاف بحساب ثبات المقياس في البيئة  -

السعودية بطريقة تطبيؽ االختبار ثـ إعادة تطبيقو عمى عينة مف 
فبمغ  (يوماً  14)طالبة بفاصؿ زمني  (60)الطالبات بمغ قواميا 

وىو معامؿ ثبات مرتفع يمكف االعتماد  0.79معامؿ الثبات 
 .و والوثوؽ بوعمي

ثانيا: اختبار المصفوفات المتتابعة: مف إعداد رافف، ترجمة 
 .(2006)كاظـ 
طبقت الباحثتاف ىذا االختبار عمى عينة دراستيما وذلؾ      

لمتأكد مف تكافؤ أفراد العينة حيث يتـ استبعاد الدرجات المرتفعة 
والمنخفضة لمذكاء وتـ التطبيؽ عمى عينة ذات مستوى ذكاء 

 .وسط وتمثؿ عينة عشوائية مف مجتمع طالبات بكمية التربيةمت
 :وصؼ االختبار

رسمًا أو مصفوفة لكؿ منيا  (60)احتوى االختبار عمى      
 8جزء منفصؿ عنيا ويطمب مف المفحوص أف يحدد شكاًل مف 
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أشكاؿ يكوف مناسبًا لوضعو في المكاف المخصص لو وفي 
جماعيًا أو فرديًا ويتـ اإلجابة المصفوفة ويمكف تطبيؽ االختبار 

عميو في ساعة زمنية ويتكوف االختبار مف مجموعات يتألؼ كؿ 
عنصرًا وداخؿ كؿ مجموعة أو فئة رتبت  12منيا في 

المصفوفة مف حيث الصعوبة، واإلجابة عمى االختبار تصاغ 
في صيغة رتب مئوية تقارف الدرجات الخاـ وىي عدد 

لمفحوص إجابة سميمة بتقديرات المصفوفات التي أجاب عنيا ا
 ].44أو درجات اآلخريف في نفس الجماعة العمرية المعيارية ]

وقد طبقت الباحثتاف ىذا االختبار عمى عينة كمية قواميا  -
طالبة ثـ تـ استبعاد درجات المرتفعيف والمنخفضيف في  (116)

طالبة مف متوسطي مستوى  (40)مستوى الذكاء وتـ اختيار 
العينة األساسية بالدراسة حيث بمغ متوسط ذكائيـ الذكاء ىـ 

 .(1.98)وبانحراؼ معياري قدره  (41.67)بالدرجة الخاـ 
 :ثالثًا: درجات التحصيؿ األكاديمي لمطالبات

اعتمدت الباحثتاف عمى درجات المجموع الكمي لمطالبات      
ـ والفصؿ 2011/2012في الفصؿ الدراسي الثاني مف عاـ 

ـ كمؤشر لمتحصيؿ 2012/2013مف عاـ  الدراسي األوؿ
 .األكاديمي لمطالبات

 :رابعًا: البرنامج التدريبي
 :خطوات إعداد البرنامج ىي عمى النحو اآلتي

 :أىداؼ البرنامج وىي -أ
 .تدريب الطالبات عمى ميارات ما وراء المعرفة -1
الكشؼ عف مدى فاعمية البرنامج التدريبي وأثره عمى  -2

 .ميالتحصيؿ األكادي
 تنمية وعي الطالبات بما يتعمموف -3
 تدريب الطالبات عمى التخطيط لمتعمـ الجيد -4
 تدريب الطالبات عمى مراقبة فيميـ أثناء التعمـ -5

تدريب الطالبات عمى وضع اىداؼ مستقبمية يسعوف  -6
 لتحقيقيا

 :مصادر البرنامج وىي -ب
النحو اعتمدت الباحثتاف عمى عدة مصادر لمبرنامج وىي عمى 

 :التالي
اإلطار النظري مف خالؿ المراجع والكتب في ما وراء  -1

 .المعرفة
 .االطالع عمى عديد مف الدراسات العربية واألجنبية -2
 .االطالع عمى البحوث العربية في مجاؿ ما وراء المعرفة -3
 :التخطيط لمبرنامج -جػ

شممت عممية التخطيط لمبرنامج تحديد المحتوى النظري      
والتطبيقي لمجمسات باإلضافة إلى تحديد األنشطة والتكميفات مع 

جمسة بواقع جمسة  (16)تحديد المدى الزمني لمبرنامج الذي بمغ 
( دقيقة وقد كاف البرنامج خالؿ 45أسبوعية مدة الجمسة )

الطالبات والباحثتاف جمساتو يسوده جو مف اآللفة والمودة بيف 
وبيف الطالبات بعضيف مع بعض وفي نياية البرنامج استمعت 
الباحثتاف إلى أراء الطالبات في البرنامج ومدى استفادتيف منو 
وما ىي نقاط القوة والضعؼ في البرنامج ومف وجية نظر 

يوضح جمسات البرنامج التدريبي  (1)الطالبات والجدوؿ رقـ 
 .بالتفصيؿ

 :قويـ البرنامجمرحمة ت -د
وىي أخر مرحمة في البرنامج حيث يتـ مف خالليا التعرؼ       

عمى نقاط القوة والضعؼ في البرنامج ومدى استفادة الطالبات 
مف محتوى البرنامج ويتـ مف خالؿ استمارة استطالع الرأي في 
أخر جمسة بالبرنامج. والجدوؿ التالي يوضح تفصيؿ جمسات 

 .البرنامج التدريبي

 1جدول 
 تفصيل جمسات البرنامج التدريبي لمهارات ما وراء المعرفة

 الهدف من الجمسة ومحتواها من مهارات ما وراء المعرفة مسمسل الجمسة
 
 

 الجمسة األولى التمييدية

 التعارؼ بيف الباحثتاف والطالبات بالمجموعة التجريبية. -
 الطالبات بأىداؼ البرنامج التدريبي.تعريؼ  -
 تعريؼ الطالبات بأىمية البرنامج. -

 
 

 الجمسة الثانية والثالثة

 التدريب عمى صياغة أىداؼ واضحة ومحددة. -
 متوسطة المدى (. –قصيرة  –التدريب عمى صياغة أىداؼ ) طويمة المدى  -
 التدريب عمى ترتيب األىداؼ حسب األولويات. -
 مى ربط األىداؼ بالتوجيات المستقبمية.التدريب ع -

 التدريب عمى ميارة التخطيط وكيفية استخداميا. - 
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 الجمسة الرابعة والخامسة

 التدريب عمى تحديد العقبات التي تواجيؾ أثناء التعمـ. -
 التدريب عمى اقتراح أساليب لمتغمب عمى العقبات. -
 القرارات المناسبة.التدريب عمى ميارة حؿ المشكالت واتخاذ  -
 التدريب عمى التنبؤ بالنتائج المتوقعة. -

 
 

 الجمسة السادسة والسابعة

 التدريب عمى ميارة المراقبة الذاتية وكيفية استخداميا. -
 التدريب عمى المراقبة أثناء التفكير واألداء. -
 التدريب عمى إدارة واستثمار الوقت أثناء مراقبة األداء. -
 التفكير بصوت مسموع أثناء التعمـ. التدريب عمى -
 التدريب عمى اختبار الذات أثناء مواقؼ التعمـ. -

 
 الجمسة الثامنة والتاسعة والعاشرة

 التدريب عمى ميارة التقويـ الذاتي وكيفية استخداميا. -
 التدريب عمى تعديؿ الميارات إذا لـ تحقؽ األىداؼ المحددة. -
 ؼ والقوة في الذات أثناء التعمـ.التدريب عمى تحديد نقاط الضع -
 التدريب عمى التغمب عمى نقاط الضعؼ بشتى الطرؽ. -

 التدريب عمى تعديؿ أىدافو أثناء التعمـ. - الجمسة الحادية عشر إلى الرابعة عشر
 التدريب عمى تعديؿ خطتو أثناء التعمـ وفقًا لممستجدات. -

 
الجمسة الخامسة عشر والسادسة عشر 

 والختامية

 مراجعة شاممة لجميع الميارات التي تـ التدريب عمييا التغذية الراجعة ألثر الميارات عمى التحصيؿ األكاديمي. -
الحوار والنقاش المفتوح عند مدى استفادة الطالبات مف البرنامج وما ىي نقاط الضعؼ والقوة في البرنامج مف وجو  -

 نظر الطالبات.
 :البرنامج عمييا اعتمد التي والتكاليؼ األنشطة

 قصيرة أىداؼ صياغة عمى التدريب بعد الطالبات تكميؼ .1
 .المدى وطويمة

 لبعض خطة إعداد عمى التدريب بعد الطالبات تكميؼ. 2
 .الدراسية المقررات

 في أولياتيف تحديد عمى التدريب بعد الطالبات تكميؼ. 3
 .األىداؼ

 زمني جدوؿ عمؿ عمى التدريب بعد الطالبات تكميؼ. 4
 .المعقدة الدراسة لمقررات

 نقاط عف تقارير كتابة عمى التدريب بعد الطالبات تكميؼ. 5
 .التعمـ أثناء لدييف والقوة الضعؼ

 ألفضؿ خطة عمؿ عمى التدريب بعد الطالبات تكميؼ. 6
 فني بشكؿ الجيد التعمـ عمى المعينة والميارات الطرؽ

 (.بطاقات)

 حتى فردية التكميفات بعض تكوف بأف الباحثتاف اىتمت وقد -
 تعممتو لما الفعمية والممارسة التطبيؽ عمى الطالبة تعتاد

 الطالبات لتدريب جماعية كانت التكميفات وبعض بالجمسات
 أظيرت وقد اآلخريف مع التعاوف وعمى العمؿ فريؽ روح عمى
 مما والتكميفات الجمسات أثناء وااللتزاـ الجدية الطالبات معظـ
 .األكاديمي مستواىف تحسف إلى أدى

 ومناقشتها . النتائج6
 :األوؿ الفرض نتائج

 متوسطي بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد" :عمى وينص     
 قبؿ المعرفة وراء ما مقياس عمى التجريبية المجموعة درجات
 التطبيؽ في درجاتيـ لصالح وبعده التدريبي البرنامج تطبيؽ
( ت) اختبار تطبيؽ تـ الفرض ىذا نتائج مف ولمتحقؽ ،" البعدي
 .القياسيف بيف الفروؽ داللة لحساب

 2 جدول
 التطبيق لصالح المعرفة وراء ما  لمقياس والبعدي القبمي التطبيقين في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق اختبار نتائج

 البعدي
 

 المتغيرات
 

 التطبيق
 
 ن

 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 
 قيمة )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم التأثير 
d 

مستوى 
 التأثير

البرنامج التدريبي لتنمية 
 ميارات ما وراء المعرفة

  2.56 47.25 20 القبمي
4.74 

 
0.01 

 
2.4 

 
 3.15 65.96 20 البعدي كبير
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 بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 2) الجدوؿ مف يتضح      
 القبمي القياس في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي
 لصالح المعرفة وراء ما ميارات لتنمية التدريبي لمبرنامج والبعدي
 .كبير تأثير وبمستوى 0.01 المستوى عند البعدي القياس
 فاعمية إلى والبعدي القبمي القياس في فروؽ وجود ويرجع      

 الجامعيات لمطالبات فرصة البرنامج أتاح حيث التدريبي البرنامج
 يتدربوا ثـ ومف المعرفة وراء ما ميارات عمى يتعرفوا أف إلى

 عدة بتنمية اىتمت التي البرنامج جمسات خالؿ مف عمييا
 خالؿ ومف الذاتي والتقويـ والمراقبة التخطيط ميارة ىي ميارات
 المدى وقصيرة المدى طويمة األىداؼ تحديد ىي فرعية ميارات

 الخطط وعمؿ األولويات تحديد خالؿ ومف المدى ومتوسطة
 عمى ساعد ذلؾ كؿ التعمـ أثناء المعوقات وتحديد الدراسية
 نتائج وتتفؽ الطالبات لدى األكاديمي التحصيؿ مستوى تحسيف

 أىمية إلى أشار حيث[ 43] الخياط ماجد دراسة مع الفرض ىذا

 ليا وأف المعرفة وراء ما ميارات إلى تستند التي التدريبية البرامج
 الطالب، لدى األكاديمي التحصيؿ مستوى تحسيف في فعاؿ دور
 ومصطفى أحمد عماد دراسة مع الفروض ىذه نتائج تتفؽ كما

 عمى الجامعيف الطالب تدريب أىمية عمى أكد حيث[ 39] محمد
 مستوى تنمية في الفعاؿ لدورىا نظراً  المعرفة وراء ما ميارات

 الطالب أف إلى أشاروا أنيـ كما لمطالب األكاديمي التحصيؿ
 دراسياً  تفوقاً  يظيروف المعرفة وراء ما ميارات يمتمكوف الذيف
 يمتمكوف وال التقميدية بالطرؽ يدرسوف الذي بالطالب مقارنة
 .المعرفة وراء ما ميارات

 :الثاني الفرض نتائج 
 بيف إحصائياً  دالة فروقاً  توجد"  االتي عمى وينص      

 مقياس في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي
  " التجريبية المجموعة لصالح البعدي القياس في المعرفة وراء ما

 3 جدول
 البعدي القياس في المعرفة وراء ما مقياس في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج

 التجريبية المجموعة لصالح
 

 المتغيرات
 

 التطبيق
 
 ن

 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 
 قيمة )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم التأثير 
d 

مستوى 
 التأثير

 
 
 

 ما وراء المعرفةمقياس 

القياس البعدي 
 لمتجريبية

20 65.69 3.15  
 
 

6.29 

 
 
 
0.1 

 
 
 

1.07 

 
 
 
 كبير

القياس البعدي 
 لمضابطة

20 48.12 2.89 

 إحصائياً  دالة فروؽ ىناؾ أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بيف

 المستوى عند التجريبية المجموعة أفراد لصالح البعدي القياس
 البرنامج فعالية إلى ذلؾ ويرجع كبير تأثير وبمستوى 0.01

 عمى البرنامج أستند وقد المعرفة وراء ما ميارات لتنمية التدريبي
 والمراقبة والتخطيط التقويـ ميارة ىي أساسية ميارات عدة

 ما ميارات تحسيف في البرنامج جمسات ساعدت وقد والوعي
 أفراد عف التجريبية المجموعة أفراد الطالبات لدى المعرفة وراء

 تدرس كانت بؿ معالجة أي تتمقى لـ التي الضابطة المجموعة
 .التقميدية بالطرؽ
[ 40] عدلي نجاه دراسة مع الفرض ىذا نتائج وتتفؽ      
 أشارت حيث[ 3] جمجؿ نصرة ودراسة[ 38] ىيجنز ودراسة
 ميارات عمى الطالب تدريب ضرورة إلى السابقة الدراسات جميع

 درجات متوسط زيادة في السبب يرجع وقد المعرفة وراء ما

 مباشرة بصورة موجياً  كاف البرنامج أف إلى التجريبية المجموعة
 يتـ ثـ ومف واضحة خطوات ليا ميارات عدة إلى وواضحة
 التجريبية المجموعة مستوى تحسيف إلى أدى مما عمييا التدريب

 ويحتوي جداً  شيؽ كاف البرنامج أف إلى باإلضافة الضابطة عف
 ممئ جو في ويتـ عديدة وأنشطة( باوربوينت) عروض عمى

 وحسف عميو الطالبات إقباؿ إلى أدى مما واأللفة بالمرح
 حوؿ رأي استطالع بتوزيع البرنامج معدتا قامت كما استماعيـ
 أراء وكانت البرنامج مف الطالبات استفادة مدى لمعرفة البرنامج
 مف واستفادتيـ لممعمومات اكتسابيـ مدى إلى تشير الطالبات
 بالجانب ييتـ برنامج فييا يحضروف مرة أوؿ وأنيا البرنامج
 سنواتيـ خالؿ المعرفة وراء ما ميارات وبتنمية المعرفي

 الجانب تنمية في كانت عمييا تدربوا التي البرامج فكؿ الجامعية،
 .فقط الديني والجانب االنفعالي النفسي
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 إحصائياً  دالة فروؽ توجد: " عمى وينص :الثالث الفرض نتائج
 التحصيؿ في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بيف

 " البعدي القياس لصالح والبعدي القبمي القياسيف في األكاديمي

 4 جدول
 لصالح األكاديمي التحصيل في والبعدي القبمي القياسين في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج

 البعدي القياس
 

 المتغيرات
 

 التطبيق
 
 ن

 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 
 قيمة )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم التأثير 
d 

مستوى 
 التأثير

 
 

 التحصيؿ األكاديمي

القبمي 
 لمتجريبية

20 69.70 3.13  
5.52 

 
0.01 

 
1.08 

 
 كبير

البعدي 
 لمتجريبية

20 77.25 3.73 

 المجموعة أفراد بيف فروؽ وجود( 4) الجدوؿ مف يتضح     
 األكاديمي التحصيؿ في والبعدي القبمي القياسيف في التجريبية
 تأثير وبمستوى 0.01 داللة مستوى عند البعدي القياس لصالح
 .كبير
 ميارات عمى التدريب فعالية إلى الفرض ىذا نتائج وتشير     

 التحصيؿ مستوى تحسيف إلى أدت قد وأنيا المعرفة وراء ما
 أف كما التجريبية المجموعة أفراد الطالبات لدى األكاديمي
 وراء ما ميارات عمى التعرؼ عمى الطالبات ساعد قد البرنامج
ًً  المعرفة  خالؿ مف الميارات ىذه عمى بالتدريب قاموا ثـ نظريًا
 التعمـ أثناء الميارات عمى التدريب أدى وقد البرنامج جمسات

 لدى األكاديمي التحصيؿ مستوى تحسيف عمى واالستذكار
[ 38] ىيجنز دراسة مع الفرض ىذا نتائج وتتفؽ الطالبات
 عدلي نجاة ودراسة[ 39] محمد ومصطفى أحمد عماد ودراسة

 الدراسات جميع أشارت حيث[ 41] خطاب أحمد ودراسة[ 40]
 وراء ما لميارات الطالب امتالؾ بيف عالقة وجود إلى السابقة
 ىذا نتائج تتفؽ كما الدراسي تحصيميـ مستوى وارتفاع المعرفة
 مدى إلى أشار الذي[ 43] الخياط ماجد دراسة مع الفرض
 المعرفة وراء ما ميارات إلى المستندة التدريبية البرنامج فاعمية

 ساعد فقد لمطالب، األكاديمي التحصيؿ مستوى تحسيف في
 والتقييـ والمراقبة التخطيط عمى القدرة عمى الطالبات البرنامج
 مما التعمـ أىداؼ تحديد عمى ساعدىف كما التعمـ أثناء الذاتي
 .األكاديمي مستواىـ تحسيف إلى أدت ميارات اكتسابيـ إلى أدى
 :الرابع الفرض نتائج
 متوسطي بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد: " عمى ينص      
 التحصيؿ في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات

 " التجريبية المجموعة لصالح البعدي القياس في األكاديمي
 5 جدول

 لصالح البعدي القياس في األكاديمي التحصيل في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج
 التجريبية المجموعة

 
 المتغيرات

 
 التطبيق

 
 ن

 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 
 قيمة )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم التأثير 
d 

مستوى 
 التأثير

 
 التحصيؿ األكاديمي

البعدي 
 لمتجريبية

20 77.25 3.73  
6.14 

 
0.01 

 
1.23 

 
 كبير

البعدي 
 لمضابطة

20 66.59 2.84 

 بيف إحصائياً  دالة فروؽ ىناؾ أف( 5) الجدوؿ مف يتضح     
 القياس في والضابطة التجريبية المجموعة درجات متوسطي
 عند التجريبية المجموعة لصالح األكاديمي لمتحصيؿ البعدي
 الفروؽ ىذه وترجع كبير تأثير بمستوى 0.01 الداللة مستوى

 ليا وأف المعرفة وراء ما ميارات عمى التدريب برنامج فاعمية إلى

 أفراد لدى األكاديمي التحصيؿ مستوى تحسيف في فعاؿ دور
 الذيف الضابطة المجموعة في أقرانيـ عف التجريبية عةالمجمو 
 تدريب إلى التدريبي البرنامج أدى فقد التقميدية بالطرؽ درسوا

 االستذكار عمى تساعدىـ دراسية خطط وضع عمى الطالبات
 ومراقبة مسموع بصوت التفكير عمى التعمـ أثناء وتدريبيـ الجيد
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 الضعؼ نقاط وتحديد التعمـ أثناء أدائيـ ومراقبة تفكيرىـ طرؽ
 طويمة أىداؼ وتحديد الدراسية أولوياتيـ وتحديد الذات في والقوة

 تحصيميـ مستوى تحسيف في ذلؾ كؿ ساعد فقد المدى وقصيرة
 نصرة مف كالً  دراسة مع الفرض ىذا نتائج وتتفؽ األكاديمي

 ضرورة إلى دراستيـ أشارت حيث[ 39] محمد وعماد[ 3] جمجؿ
 تحسيف في تساعدىـ حيث المعرفة وراء ما ميارات امتالؾ
 في الطالبات مف العديد أشارت كما األكاديمي تحصيميـ مستوى

 غير عشوائية بطرؽ يدرسف كانوا أنيف التجريبية المجموعة
 المعرفة وراء ما ميارات عمى التدريب وبعد األىداؼ محددة
 خطة تبني وكيؼ ىدؼ يضعف كيؼ أماميف واضح أصبح
 تخطي طرؽ ىي وما العقبات تتوقع وكيؼ معيف دراسي لمقرر
 مستوى تحسيف في البرنامج ىذا ساعدىف فقد العقبات ىذه

 .األكاديمي تحصيميـ
 ومعمومات ميارات اكتساب في البرنامج ىذا ساعدىف كما     
 اليدؼ ىو وىذا تفكيرىف طريقة مف وغيرىف الحياة في جديدة

 .المعرفة وراء ما ميارات عمى التدريب مف األساسي
 . التوصيات7

 الباحثتاف توصي الدراسة نتائج إليو توصمت ما ضوء في      
 :يمي بما
 وراء ما ميارات عمى الجامعيف الطالب تدريب ضرورة -1

 التحصيؿ مستوى تحسيف في فعاؿ دور مف ليا لما المعرفة
 .الطالب لدى التفكير أسموب وتحسيف األكاديمي

 العمؿ وورش والمحاضرات والندوات الدورات مف المزيد إلقاء -2
 .المعرفة وراء ما ميارات عف
 األساسي ىدفيا يكوف الكميات داخؿ أكاديمية مراكز إنشاء -3
 .المعرفة وراء ميارات عمى الطالبات تدريب ىو
 الجامعة طالب توعية شأنيا مف كتيبات وتأليؼ إعداد -4

 تحصيميـ مستوى عمى وتأثيرىا المعرفة وراء ما ميارات بأىمية
 .الدراسي

 حتى التدريبية البرامج عرض طرؽ في النظر إعادة ضرورة -5
 العصر تكنولوجيا عمى تعتمد فاعمية أكثر بطرؽ تعرض

 .المفتوحة والحوارات
 تعميمية مراحؿ في المعرفة وراء ما ميارات فاعمية دراسة -6

 .مبكرة
 تدريس كيفية عمى التدريس ىيئة أعضاء تدريب ضرورة -7

 .الجامعيف لمطالب التدريسية البرامج مع المعرفة وراء ما ميارات

 المعرفة وراء ما ميارات تطور كيفية لمعرفة نمائية دراسة -8
 .العمرية المراحؿ عبر
 أخرى تابعة متغيرات مع المعرفة وراء ما ميارات دراسة -9

 .مختمفة بيئات وفي
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THE EFFECTIVENESS OF TRAINING 

PROGRAM IN DEVELOPING THE 

METACOGNITIVE SKILLS IT IS EFFECT ON 

ACADEMIC ACHIEVEMENT OF A SAMPLE 

OF STUDENT IN QASSIM UNIVERSITY 

NAJWA HASSAN ALI                   AMAL S. ALSHRAYDEH 

                                                   Qassim University    

ABSTRACT_ The study aimed to reveal the effectiveness of a training program to develop the 

skills of metacognition and its impact on academic achievement among a sample of students from 

the Faculty of Education, Qassim University and study sample consisted of 40 students were 

divided into two groups experimental group and the control group has applied researchers in this 

study measure what metacognition has been prepared by researchers training program to develop 

the skills of metacognition and resulted in findings that there were statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental group from the control group in 

academic achievement for the experimental group after the application of the training program 

have been proposed study a set of recommendations and proposed studies. 

KEYWORDS: training program - what skills and knowledge behind - academic achievement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


