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)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ث :ملخص البح
فــي  المعرفـي   فــوق  التــدریس مـاطریقـةاثــر اسـتخدام هـدف  البحـث  الكشــف  عـن  

.اإلعدادیة و تحصیلهم في مادة الكیمیاء ةاالستراتیجیات ما فوق المعرفیة لدى طالب المرحل

طــالب الصــف الخــامس اإلعــدادي فــي المــدارس اإلعدادیــة شــمل مجتمــع البحــث كافــة 

)، تــم اختیــار شــعبة فــي ٢٠٠٦ -٢٠٠٥لمركــز) للعــام الدراســي (النهاریــة فــي مدینــة الموصــل (ا

طالبا و شعبة  )٣٣لتمثل مجموعة تجریبیة تألفت من (بطریقة قصدیه)البراء بن مالك(مدرسة

) طالبــا بعــد ٣٢بطریقــة عشــوائیة لتمثــل مجموعــة ضــابطة تألفــت مــن ()فــي مدرســة (النعمانیــة

) لقیــــاس ٢٠٠٥وزكریــــا ، دخدام مقیــــاس (محمــــو قــــام الباحــــث باســــتالطــــالب الراســــبین. داســــتبعا

) فقــرة وأمــام كــل ٣٥) مواقــف شــملت (٧رفیــة، تــألف المقیــاس مــن (عاالســتراتیجیات مــا فــوق الم

كمــا تــم بنــاء فقــرة یوجــد بــدیلین (نعــم) و (ال) حیــث تــم التأكــد مــن صــدقه وثباتــه وتمییــز فقراتــه

صــعوبة فقراتــه ، تــألف بصــورته اختبــار تحصــیلي تــم التأكــد مــن صــدقه وثباتــه وتمییــز ومســتوى

 نوبعــــد إجــــراء عملیــــة التكــــافؤ بــــی.)مقالیــــه ٥منهــــا موضــــوعیة و ١٥) فقــــرة (٢٠النهائیــــة مــــن (

المجموعتین في متغیرات (التحصیل ،االستراتیجیات ما فوق المعرفیة ، العمر الزمني باألشهر، 

معرفـي لطـالب المجموعـة درجة الذكاء) تم إعداد الخطط التدریسیة الخاصة بالتدریس ما فوق ال

التجریبیــــة والخطــــط التدریســــیة بالطریقــــة االعتیادیــــة لطــــالب المجموعــــة الضــــابطة ، واســــتغرقت 

أسابیع ، وبعد تطبیق األداتین والخطـط التدریسـیة والحصـول علـى المعلومـات  )٦(التجربة لمدة 

مجمـوعتي البحــث لكشـف عـن الفــروق بـین لالالزمة،اسـتخدم االختبـار التـائي لعینتــین مسـتقلتین  

.وأظهــرت النتــائج إن متوســط اســتراتیجیات طــالب المجموعــة التجریبیــة مــا وراء المعرفیــة  اكبــر 

كمـــــا وجـــــدت فـــــروق بـــــین اســـــتراتیجیات طـــــالب المجموعـــــة الضـــــابطة وبداللـــــة إحصـــــائیة .مـــــن

.طالب المجموعة التجریبیةالمجموعتین في متغیر التحصیل وبداللة إحصائیة ولصالح 
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The Effect Using Para Informational Technique in Para
Informational Strategies for the Students of Secondary

School Pupils and Their Achievement in Chemistry
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College of Education -University of Tekret

Abstract:
This research aimed at discovering the effect of using of

metacognitive teaching on metacognition strategies and achievement of

fifth stage students in chemistry .The society consisted of student of fifth

stage in secondary schools in Mosul in (2005-2006).The sample was

divided into two groups : experimental (33) students and control group

(32) students .The researcher used (Mahmoud and Zakaria,2005)

inventory to measure metacognition strategies .It consisted of (7)

situations in (35) items , beside all item there were two selections (yes ,

no).He also prepared achievement test consisted of (20) items (15 of them

were subjective items ,5 of them were essay items),and he prepared

teaching plans for the groups. T-test was used to treat data . The results of

the study showed that there were differences between experimental and

control group in metacognition strategies and achievement in chemistry.

الفصل األول
مشكلة البحث:

تواجه األنظمة التربویة العالمیة مشكالت عدیدة من أهمها تدني مستویات التحصیل لدى 

یــد مــن البــاحثین بدراســة أســباب هــذا التــدني ودراســة العوامــل طلبــة المراحــل المختلفــة، لــذا قــام العد

المؤثرة في التحصیل الدراسي.

) أن اكبر مشكلة یعاني منها الطلبة أثناء دراستهم هي ضـعف ٢٠٠٠فقد ذكرت (الالمي،

وعــي الطلبــة بأســالیب معالجــة المعلومــات الدراســیة وحیــث شــكلت هــذه المشــكلة وزنــا مئویــا مقــداره 

٩٨.٦.%  

م الباحــث بــإجراء اســتفتاء مفتــوح عــن أســباب تــدني تحصــیل الطلبــة حیــث اخــذ رأي وقــد قــا

العدید من الخبراء والمتخصصین في مجال القیاس والتقویم، وطرائق التدریس وعلم النفس التربوي 



…اثر استخدام طریقة التدریس ما فوق المعرفي 

٦٦

ـــتعلم وعـــدم ســـیطرتهم ومـــراقبتهم علـــى إجـــراءاتهم  ووجـــد أن مشـــكلة ضـــعف أســـالیب الطلبـــة فـــي ال

%) من أسباب تدني التحصیل.٧٤بة (قد شكلت نسیمیةلالتع

یجیات الطلبـة مـا فـوق توتتبلـور مشـكلة البحـث الحـالي فـي عـدم وجـود مقیـاس یقـیس اسـترا

راقـي بشـكل خـاص والـدول العربیـة  بشـكل عـام، إضـافة إلـى ذلـك عالمعرفیة على مستوى قطرنا  أل

السـتراتیجیات مـا فـوق فان الباحث یبغي الكشف عن اثر طریقة التدریس ما  فوق  المعرفي  في ا

المعرفیة لطالب الصف الخامس اإلعدادي وتحصیلهم في مادة الكیمیاء في مدینة الموصل. 

أھمیة البحث والحاجة إلیھ:
) مــن المصــطلحات الحدیثــة فــي Metacognitionیعتبــر مصــطلح (مــا فــوق المعرفــة) (

,Flavellمجال علم النفس المعرفي والتي دخلت على ید ( استخدم هـذا المصـطلح ) حیث1976

,Brownفي األدب التربـوي لیشـیر إلـى المعرفـة عـن اإلدراك وتنظیمـه ( ) كمـا انـه یعبـر 1987,1

عن وعینا التام وما فینا من تیقظ وٕاحساس بالخطوات التي نقوم بها أثناء عملیة التعلم، وهي قدرة 

  ).١٩٩٢: ٢٠٠٠بشریة فریدة من نوعها تحدث في الدماغ (عدس، 

ن االســتراتیجیات مــا فــوق المعرفیــة تســاعد المــتعلم فــي جعــل تعلمــه أكثــر فاعلیــة واســتقالال أ      

ونشاطا وذلك عن طریق القرارات التي یتخذها فیما یخص تعلمه وما یرید تعلمـه والطریقـة  ةوحیوی

ـــــى مســـــتوى تعلمـــــه ومســـــتوى تحقیقـــــ ـــــتعلم بهـــــا وفـــــي الحكـــــم عل ـــــد ال ـــــة  هالتـــــي یری ألهدافـــــه التعلمی

  ).٢٠٩:١٩٩٠قطامي،(

وتبــرز أهمیــة هــذه االســتراتیجیات فــي إنهــا اســتراتیجیات یســتخدمها اإلنســان بوصــفه كــائن 

ذاتـــــــي التنظـــــــیم ومفكـــــــر یســـــــتطیع تقـــــــویم نفســـــــه وغیـــــــره وتوجیـــــــه ســـــــلوكه نحـــــــو أهـــــــداف معینـــــــة 

)Kluwe,1982:203.(

,Flavellحیث یذكر ( سـتراتیجیات مـا ) إن المتعلم الجیـد هـو المـتعلم الـذي یمتلـك ا1987

فوق المعرفة حول ألذات، واستراتجیات ما فـوق المعرفـة حـول طبیعـة المهمـة التعلیمیـة ومعرفـة مـا 

,Kasperفوق المعرفة باالستراتیجیات المناسبة لتحقیق الهدف التعلیمي. ( 1997 :2.(

ت تعلمـه كمـا وقد ركز العدید من العلماء والباحثین علـى أهمیـة توظیـف المـتعلم السـتراتیجیا

نادوا بضرورة ضبط المتعلم لعملیة تعلمه ویقظته ووعیه لمـا یوظفـه مـن اسـتراتیجیات وتحكمـه بهـا 

  ).٨٢:١٩٩٥ثم توجیهها لتحقیق الهدف التعلیمي (دروزة،ب،

كمـــا تعـــد اســـتراتیجیات مـــا فـــوق المعرفـــة عامـــل مـــؤثر فـــي التحصـــیل الدراســـي. كمـــا إنهـــا 

الطلبـة علـى تحقیـق النجـاح الدراسـي والتعامـل مـع المواقـف متطلب أساسـي لـه وذلـك ألنهـا تسـاعد

المدرســیة والحیاتیــة الجدیــدة، كمــا تعیــنهم علــى حــل المشــكالت وذلــك ألنهــا تجعــل مــنهم مفكــرین 

Blakeyنشطین ومتعلمین مدى الحیاة & Spence, 1990: Internet).(
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لبـاحثین بتـدریب الطلبـة و ونظرا ألهمیة هذه االستراتیجیات فقد اهتم العدیـد مـن العلمـاء وا

تعلیمهم هذه االستراتیجیات أما بصورة مباشرة (برامج تعلیمیة) أو بصورة غیـر مباشـرة (مـن خـالل  

Schrawالمحتــوى الدراســي) ،حیــث ذكــر( & Denison,1994 هــذه االســتراتیجیات ) إن تعلــم

ـــــــــــي یمـــــــــــرون بهـــــــــــا  ـــــــــــة الت ـــــــــــف التعلیمی ـــــــــــي المواق ـــــــــــة ف ـــــــــــي أداء الطلب ـــــــــــى تحســـــــــــن ف ـــــــــــؤدي إل ی

)Schraw&Denison,1994:65.(

بدأ االهتمام بموضوع (ما فوق المعرفة) في السبعینیات من القرن العشرین حیث وضعت 

أسس نظریة ما فـوق النفسـیة والتـي وضـحت الظـاهرة المعرفیـة المعقـدة والتـي بینـت إن المعرفـة مـا 

.(Devine,1993:4)فوق المعرفیة هي وعي المتعلم وسیطرته على أنشطته المعرفیة 

,Flavellوضع ( ١٩٧٦وفي عام    ) تعریفا نظریـا للمعرفـة مـا فـوق المعرفیـة، كمـا 1976

,Flavell(حدد أبعادها وقام ببناء أول مقیاس لقیاس هذا المتغیر  1976: 5(.

Cognitive) بتـألیف كتابـه (Flavellقـام ( ١٩٨٥وفـي عـام  Development حیـث (

,Devineفه أو أبعاده والمتغیرات المؤثرة فیه والمتأثرة به (تغیر وأصنامقدم شرحه وتفسیره لهذا ال

1993: Devineقـام كـل مـن ( ١٩٩٣)، وفي عام 109 & Boshoff, ) بدراسـة للكشـف 1993

رفیـة فـي تعلـم (قـراءة وكتابـة) اللغـة الثانیـة. وقـد اثبـت ععن دور أو اثر االسـتراتیجیات مـا فـوق الم

,Kasperكبیــر جــدا فــي تعلــم قــراءة وكتابــة اللغــة الثانیــة (الدراســة إن لهــذه االســتراتیجیات دور 

1997: 14.(

) والتـي ٢٠٠٠ومن الدراسات العربیة الرائدة في هذا المجال هي دراسة (أبـو علیـا والـوهر،

رفیـــة المتعلقـــة عهـــدفت الكشـــف عـــن درجـــة وعـــي طلبـــة الجامعـــة الهاشـــمیة بالمعرفـــة مـــا فـــوق الم

مها وعالقــة ذلــك بمســتواهم الدراســي ومعــدلهم التراكمــي والكلیــة بمهــارات اإلعــداد لالمتحانــات وتقــدی

.)١٤-١: ٢٠٠٠التي ینتمون إلیها (أبو علیا والوهر،

ـــتعلم القـــائم علـــى ٢٠٠٣أمـــا دراســـة (ســـعید، ) فقـــد هـــدفت الكشـــف عـــن اثـــر إســـتراتیجیة ال

لفیزیـاء االستبطان في تنمیة مهارات ما فوق المعرفة لـدى طـالب الصـف األول الثـانوي فـي مـادة ا

  ).  ت:انترنی٢٠٠٣(سعید ،، وقد أثبتت نتائج الدراسة فعالیة هذه اإلستراتیجیة وبداللة إحصائیة



…اثر استخدام طریقة التدریس ما فوق المعرفي 

٦٨

أھداف البحث:
هــدف  البحــث  الكشــف  عــن  اثــر اســتخدام  طریقــة  التــدریس مــا  فــوق  المعرفــي  فــي 

ــــــ ــــــدى طــــــالب المرحل لهم فــــــي مــــــادة اإلعدادیــــــة و تحصــــــی ةاالســــــتراتیجیات مــــــا فــــــوق المعرفیــــــة ل

-الكیمیاء.ولغرض التحقق من هذا الهدف تم وضع الفرضیتین اآلتیتین:

ومتوسـط ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجـات طـالب المجموعـة التجریبیـة.١

درجات طالب المجموعة الضابطة في مقیاس االستراتیجیات ما فوق المعرفیة . 

ن متوسـط درجـات تحصـیل طـالب المجموعـة التجریبیـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـی.٢

ومتوسط درجات تحصیل طالب المجموعة الضابطة .

تحدید المصطلحات:
استراتیجیات ما فوق المعرفة:

,Beyerعرفها (- بأنها "الوقوف خارج العقل وتوجیه عملیة تنفیذ مهمة تفكیریة معینة )1987

رضیة وهـذا یعنـي قیـام الفـرد بنـوعین مـن التفكیـر كتحلیل مشكلة أو تصنیف بیانات أو إنتاج ف

,Beyer،5هما التفكیر العادي والتفكیر في التفكیر"(في إن معا 1987.(

Vaccaعرفها (و - & Burkey, Vacca)) بأنها "الوعي بالعملیات العقلیة للفرد" 1994 &

Burkey, 1994,23).

ه بعملیاتــــه العقلیــــة وضــــبطها ) بأنهــــا "عملیــــة وعــــي المــــتعلم ویقظتــــ١٩٩٥وعرفتهــــا (دروزة،-

.)٨٢:١٩٩٥وتحكمه بها" (دروزة ،أ،

,Petersعرفهــا (و - ) بأنهــا "قابلیــة المــتعلم علــى أن ٍیكــون واعیــًا ومراقبــًا إلجــراءات أو 2000

,Petersفعالیات تعلمه" ( 2000: 167.(

لــى : "هــي طریقــة تدریســیة تســتند إلطریقــة  التــدریس مــا  فــوق  المعرفــيالتعریــف اإلجرائــي -

ـــیم الطـــالب االســـتراتیجیات مـــا فـــوق المعرفیـــة الفعالـــة وتطبیقهـــا مـــن خـــالل تـــدریس مـــادة  تعل

الكیمیاء للصف الخامس العلمي". 

التحصیل:
محصلة ما توصل إلیه التلمیـذ فـي تعلمـه مـن معلومـات وخبـرات ) بأنه "١٩٩٥عرفه (الدیب،-

الدراســــي والتــــي تعكــــس األداء فــــي المــــاد الدراســــیة خــــالل فتــــرة زمنیــــة محــــددة أو نهایــــة العــــام 

).٨٤:١٩٩٥ألتحصیلي"(الدیب،

"مجموعــة المعــارف والخبــرات والمهــارات المكتســبة مــن خــالل ) بأنــه 1997وعرفــه (الــورافي،-

).1997تعلم المواد الدراسیة "(الورافي،:
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حدود البحث:
ما یأتي :اقتصر البحث على

مدینـة الموصــل (المركـز) للعــام طـالب  الصــف الخـامس اإلعــدادي فـي المــدارس النهاریـة فــي-

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي 

الفصـــول (الخـــامس والســـادس والســــابع)من كتـــاب الكیمیـــاء للصــــف الخـــامس العلمـــي المقــــرر -

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥تدریسه في الفصل الثاني للعام الدراسي (

الفصل الثاني
خلفیة نظریة:

مقدمة:
ـــةMetacognition)ظهـــر مفهـــوم "مـــا فـــوق المعرفـــة"( الســـبعینات مـــن القـــرن فـــي بدای

الماضـــي لیضـــیف بعـــدا جدیـــدا فـــي علـــم الـــنفس المعرفـــي ویفـــتح أفاقـــا واســـعة للمناقشـــات النظریـــة 

والدراســات التجریبیــة فــي موضــوع الــذكاء والتفكیــر والــذاكرة واالســتیعاب ومهــارات التعلم.وقــد تطــور 

ـــزال یلقـــى الكثیـــر مـــن اال ـــات وال ی هتمـــام نظـــرا الرتباطـــه االهتمـــام بهـــذا المفهـــوم فـــي عقـــد الثمانین

بنظریات الذكاء والتعلم وحل المشكالت واتخـاذ القـرار وبعـد ذلـك قـام العدیـد مـن العلمـاء والبـاحثین 

بدراسة هـذا الموضـوع مـن حیـث بنـاء المقـاییس الخاصـة بقیاسـه ودراسـة عالقـة هـذا المتغیـر بغیـره 

لطلبــــــة وتدریســــــهم علــــــى مــــــن المتغیــــــرات التربویــــــة ، وكــــــذلك إعــــــداد البــــــرامج الخاصــــــة بتــــــدریب ا

).,Darlingب ت 159-158:(االستراتیجیات ما وراء المعرفیة 

مفھوم االستراتیجیات ما فوق المعرفیة:
االســـتراتیجیات مـــا وراء المعرفیـــة) یتضـــمن المعرفـــة ومراقبـــة إن مفهـــوم ((Flavell)یـــرى 

,Petersنمـا یـرى،بی),Gayب ت Internet:(المعرفـة والمعرفـة حـول تقیـیم المعرفـة  إن) (2000

ــًا ومراقبــًا  مفهــوم المعرفــة مــا فــوق المعرفــة یشــیر إلــى قابلیــة الفــرد أو المــتعلم علــى إن یكــون واعی

,Petersإلجراءات أو فعالیات تعلمه ( 2000: ). علمًا إن هناك فرق بین المعرفـة مـن جهـة 166

مطلوبـة ألداء المهمـة التعلمیـة. أمـا وما فوق المعرفة من جهة أخرى. فالمهارة المعرفیة هي مهـارة 

ــــك المهمــــة  ــــة أداء تل ــــة فهــــي ضــــروریة أو مطلوبــــة لفهــــم واســــتیعاب كیفی ــــوق لمعرفی المهــــارة مــــا ف

)Internet:Imel, 2002.(

كلمـــات أخـــرى فإنهـــا تشـــیر إلـــى وعـــي المـــتعلم ومعرفتـــه الشخصـــیة وقابلیتـــه علـــى فهـــم بو 

قییمها.إجراءاته المعرفیة ومراقبتها والسیطرة علیها وت
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المعرفـة یعنــي معرفــة الفـرد ووعیــه بالعملیــات المعرفیــة  فــوق) إن مــا Huitt,1997ویـرى (

الحاصلة لدیـه ووظائفهـا ووقـت حـدوثها ، وهـي تفكیـر الفـرد بتفكیـره ، ولكـي یفكـر بتفكیـره علیـه إن 

-یسال نفسه األسئلة اآلتیة:

بماذا أفكر ؟-

لماذا أفكر ؟-

.(Huitt,1997:2)؟  كیف یمكنني إن أغیر ما أفكر به-

,Costaویـرى ( ) إن المعرفـة مـا فـوق المعرفـة هـو عملیـة أعلـى مسـتوى مـن مسـتویات 1986

التفكیر االعتیادي وهي أكثر تعقیدًا منه، وهي مهمة تشمل عملیات متعددة هي:

وهي عملیة تضمن ثالثة مهارات رئیسیة هي:. التخطیط: ١

تحدید أهداف واضحة  .أ

تحقیق تلك األهدافوضع إجراءات ل .ب

توقع أو التنبؤ بالعقبات التي تعترض تنفیذ الخطة. .ج

. المراقبة: أثناء تنفیذ الخطة یقوم الفرد بمراقبة ما یقوم به من إجراءات لكي یتأكد من دقة تنفیذ ٢

الخطة.

معرفـة فیمـا . التقویم: وتتم هذه العملیة بعد تنفیذ الخطة حیث یقوم الفرد بتقویم العملیة التعلمیة ل٣

,Costaإذا حققت أهدافها أم ال ( 1986: 3(

وهكــذا فــان مــا فــوق المعرفــة تتمثــل بالقــدرة علــى بنــاء إســتراتیجیة الستحضــار المعلومــات 

التي نحتاجهـا وان نكـون علـى وعـي تـام بتلـك اإلسـتراتیجیة وخطـوات تطبیقهـا وتقـویم مـدى فاعلیـة 

  ).١٣٩: ٢٠٠٠في حل مشكالتنا الحیاتیة (عدس، تلك اإلستراتیجیة والنتائج التي نتوصل إلیها

المعرفـــة مـــا فـــوق المعرفـــة تتضـــمن ثالثـــة أنـــواع مـــن ) إن مفهـــوم Flavell,1987ویـــرى (

المعرفة هي:

معرفة الشخص بنفسه :وتتمثل بقدرته على انجاز المهمة التعلیمیة.. ١

معرفة الشخص بالمهمة التي ینبغي انجازها. .٢

).Flavell,1987:1راتیجیات التي تتطلبها المهمة(معرفة الشخص باالست .٣

Antoniettiأما ( et al:2000ة یمكن االستراتیجیات ما فوق المعرفی) فیرى إن توظیف

-تحقیقه إذا استطعنا  اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

متى تكون اإلستراتیجیة مفیدة ؟

ما المهارات التي تتطلبها اإلستراتیجیة؟

لزم لتطبیق اإلستراتیجیة؟كم من الوقت یست

ما المعوقات التي یمكن إن نصادفها في تطبیق اإلستراتیجیة ؟



رائد إدریس محمود

٧١

ما الفوائد التي تنتج من استخدام هذه اإلستراتیجیة ؟(Antonietti et al.,2000:3)

مظاھر االستراتیجیات ما فوق المعرفیة:
ن االستراتیجیات ما فوق المعرفیة تتضمن مظهرین أساسیین هما:إ

أوًال: التقویم الذاتي للمعرفة: وهي تتضمن ثالثة أشكال من المعرفة:

ة:أي الـــوعي بالمهـــارات واالســـتراتیجیات الالزمـــة النجـــاز المهمـــة التعلمیـــة وهـــي ریریـــمعرفـــة تق.١

تجیب عن السؤال (ماذا اعرف عن ....؟)

وهــي الــوعي بكیفیــة تطبیــق المهــارات واالســتراتیجیات الالزمــة النجــاز المهمــة معرفــة إجرائیــة:.٢

التعلمیة وهي تجیب عن السؤال (كیف استخدم .......؟)

معرفــــة شــــرطیة: وهــــي الــــوعي بالوقــــت والمكــــان المناســــب الســــتخدام المهــــارة أو اإلســــتراتیجیة .٣

هــــــذه المهــــــارة أو المناســــــبة وهــــــي تجیــــــب عــــــن الســــــؤال األتــــــي (لمــــــاذا ومتــــــى أیــــــن اســــــتخدم 

اإلستراتیجیة.....؟)

اإلدارة الذاتیة للمعرفة: وتتضمن ثالثة عناصر هي:-ثانیًا:

التقییم: وهو عملیة تتضمن التحقق من الوصول إلى األهداف كان نسأل أنفسنا (هل نعي ما -١

نقرا؟). 

ات التخطــــیط: یتضــــمن اختیــــار المهــــارات أو االســــتراتیجیات الالزمــــة إلنجــــاز المهمــــة وخطــــو -٢

تحقیق األهداف وتحدید الصعوبات المحتمل مواجهتها وكذلك  التنبؤ بالنتائج

ف االتقـــویم: تتضـــمن مراجعـــة الخطـــط وتعـــدیلها فـــي ضـــوء مـــدى نجاحهـــا فـــي تحقیـــق األهـــد-٣

&Blakey) (٧٠:١٩٩٩(الحیلة، Spence, 1990: Internet.(

ممیزات االستراتیجیات ما فوق المعرفیة:
ما فوق المعرفیة بعدة ممیزات منها:االستراتیجیات تتمیز

تمثل خطط عمل یمكن تذكرها وهي تزود الفرد بإجراءات محددة لحل أي مشكلة معرفیة.-١

یمكن تعدیلها بطرائق تربویة معینة.-٢

تتضمن مهارة عقلیة ومهارة جسمیة من قبل المتعلم.-٣

تختص بمهارات واستراتیجیات التعلم واإلدراك.-٤

ذاكرة والتـي هـي كلمـات ذات معنــى حیـث أن األحـرف فـي الكلمــات قـد تـأتي بشـكل معینـات للــ-٥

).Davidب.ت،:Internetتمثل خطوات ضمن إجراءات لحل مشكالت تعلمیة معینة. (

Tobiasویرى ( et al, مـا فـوق المعرفیـة االستراتیجیات) إن عملیات قیاس وتقییم1999

دیدة منها:عملیة صعبة ومعقدة جدا في بعض األحیان وذلك ألسباب ع
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إنها تعرف وتقیم وتخطط لتعلم الفرد وهي عملیات معقدة.-١

تتكون من عناصر عدیدة أهمها.-٢

المعرفة ما فوق المعرفة.أ. 

مراقبة التعلم.ب. 

Internet:Tobiasتقییم التعلم. ( .ج et al, 1999.(

تدریس االستراتیجیات ما فوق المعرفیة:
-ل جزأین أساسیین:أن هذا النوع من التدریس یشم

وهـــــي تعنـــــي معرفـــــة المـــــدرس ألهـــــداف تدریســـــه :التـــــدریس مـــــع المعرفـــــة مـــــا فـــــوق معرفیـــــة .١

تدریسه والمادة الدراسیة وخصائص طالبه وحاجاتهم. تواستراتیجیا

وهي تعني أنه ینبغي على المدرس فـي تدریسـه :التدریس عن طریق المعرفة ما فوق المعرفیة.٢

ویر االســتراتیجیات مــا فــوق المعرفیــة الفعالــة لــدى طلبتــه .أن یفكــر فــي كیفیــة تكــوین وتطــ

.(Hartman,2001:Internet)

المعرفیة هي: فوقومن أهم االستراتیجیات التي تم اقتراحها لتطویر االستراتیجیات ما 

تحدید ما یعرفه وما ال یعرفه المتعلم.. ١

المعرفیة. وقفالتفكیر بصوت عال وذلك من اجل الوعي باالستراتیجیات ما . ٢

االحتفاظ بسجل یومي باالستراتیجیات المستخدمة.. ٣

التخطیط والتنظیم الذاتي.. ٤

المعرفي. فوقتسجیل المالحظات المتعلقة بعملیة التفكیر ما . ٥

&Blakeyالتقویم الذاتي.. ٦ Spence: 1990: Internet).(

Lindastromویـرى( ,  فـوقسـتراتیجیات مـا لال التـدریس المباشـر والمقصـود إن  )1995

االستراتیجیات هو أكثر فاعلیة في اكتساب المتعلم لهذه المعرفیة

)Lindastrom , 1995 : 31(

دراسات سابقة
):١٩٩٥دراسة(دروزة ،.١

فلســطین وقــد هــدفت الكشــف عــن اثــر تنشــیط االســتراتیجیات مــا أجریــت هــذه الدراســة فــي

) طالبا وطالبة من ٧٣عاب القرائي،تكونت العینة من (فوق المعرفیة في القدرة على التذكر واالستی

األولــى فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة ،تــم تقســیمهم إلــى مجمــوعتین تجریبیــة وضــابطة، تــم  ةالمرحلــ

أمـا المجموعـة توزیع أسئلة على طلبة المجموعة التجریبیة تستثیر االستراتیجیات ما فوق المعرفیة 

یة،وبعــد ذلــك تــم قیــاس  مســتوى تــذكر  طلبــة المجمــوعتین الضــابطة فقــد درســت بالطریقــة االعتیاد
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واالســـتیعاب القرائـــي لهـــم، وقـــد بینـــت نتـــائج الدراســـة تفـــوق طلبـــة المجموعـــة التجریبیـــة علـــى طلبـــة 

المجموعة الضابطة وفي كال المتغیرین وبداللة إحصائیة 

  .)٤٢٦-٤٠٢،ب، ١٩٩٥دروزة،(

):Elawer,1995(دراسة.٢
الوالیـات المتحـدة األمیركیـة ،وقـد هـدفت الدراسـة الكشـف عـن اثـر أجریت هذه الدراسة فـي 

المعرفـــة فـــي تحصـــیل الطلبـــة واتجاهـــاتهم نحـــو الریاضـــیات ،تكونـــت العینـــة مـــن  فـــوقتـــدریس مـــا 

) فــــــي المرحلــــــة االبتدائیــــــة،تم تقســــــیم العینــــــة إلــــــى ٣,٤,٥,٦,٧,٨)تلمیــــــذا مــــــن الصــــــفوف (٤٦٣(

المعرفة (بعد حصول المعلمین  فوقلتجریبیة ما مجموعتین (تجریبیة وضابطة)،درست المجموعة ا

ســــــاعة)،أما المجموعــــــة الضــــــابطة فقــــــد درســــــت الریاضــــــیات بالطریقــــــة  ٢١علــــــى تــــــدریب لمــــــدة 

االعتیادیة،وبعـــد ذلـــك تـــم قیـــاس تحصـــیل التالمیـــذ واتجاهـــاتهم نحـــو الریاضـــیات وقـــد بینـــت نتـــائج 

.ة الضابطة وبداللة إحصائیة الدراسة تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموع

)Elawer,1995:81-95(

):٢٠٠٣سعید،(دراسة.٣
 فـوقهدفت الدراسة الكشف عن اثر الـتعلم القـائم علـى االسـتبطان فـي تنمیـة المهـارات مـا 

المعرفیة لدى طلبة الصف األول الثانوي في مادة الفیزیاء، في مصر،قام الباحث باختیار شعبتین 

األولى مجموعة تجریبیـة وتمثـل الثانیـة مجموعـة ضـابطة،تكونت المجموعـة بطریقة عشوائیة تمثل 

طالبـــة) و تكونـــت المجموعـــة الضـــابطة مـــن  ٤٣طالبـــا و   ٤٥)طالبـــا وطالبـــة(٨٨التجریبیـــة مـــن (

طالبـة) .كمـا تـم بنـاء اداة مالحظـة لقیـاس المهـارات مـا وراء  ٤٤طالبا و   ٤٣)طالبا وطالبة(٨٧(

وتـــم التأكـــد مـــن التكـــافؤ بـــین المجمـــوعتین فـــي متغیرات(التحصـــیل و المعرفیـــة لـــدى طلبـــة العینـــة 

لتـــــدریس المجموعتین،وقـــــد   ةالمعرفیـــــة)،وتم إعـــــداد الخطــــط التدریســـــیة الالزمـــــ فـــــوقالمهــــارات مـــــا 

المعرفیـة لـدى طلبـة  فـوق) أسبوعا وبعد ذلك تم قیاس مسـتوى المهـارات مـا ١٢استغرقت التجربة (

 فـــوقوجـــود فــروق بـــین المجمـــوعتین فـــي مســتوى المهـــارات مـــا المجموعتین،وبینــت نتـــائج الدراســـة

.المعرفیة وبداللة إحصائیة ولصالح المجموعة التجریبیة

:انترنیت)٢٠٠٣(سعید،
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الفصل الثالث
أوال: مجتمع البحث وعینتھ

مجتمع البحث:.١
الخــامس اإلعــدادي فــي المــدارس النهاریــة فــي طــالب الصــفشــمل مجتمــع البحــث كافــة 

. ٢٠٠٦-٢٠٠٥لموصل (المركز) للعام الدراسي مدینة ا

عینة البحث:.٢
وذلـك بســبب اسـتعداد إدارة المدرســة (تـم اختیــار  مدرسـة (البــراء بـن مالــك) بطریقـة قصــدیه

) طالبــا وقــد ٣٣) حیــث تـم اختیــار شــعبة (أ) لتمثــل مجموعـة تجریبیــة شــملت (ثللتعـاون مــع الباحــ

)طالبـا والتـي ٣٢نیة) لتمثـل مجموعـة ضـابطة شـملت (اختار الباحث شعبة(ب) في  مدرسة(النعما

تم اختیارها عشوائیا.   

التصمیم التجریبي:.ثانیا
اختـــار الباحـــث التصـــمیم التجریبـــي مـــن نـــوع الضـــبط الجزئـــي ذي المجمـــوعتین التجریبیـــة 

  )١والضابطة وكما في الشكل (

  )١الشكل (

التصمیم التجریبي للبحث

ختبار ألبعدياالالمتغیر المستقلالمجموعة

استراتیجیات ما فوق المعرفةالتدریس ما فوق المعرفيالتجریبیة

التحصیل الطریقة االعتیادیةالضابطة

-.التكافؤ:٣
بــإجراء عملیــة التكــافؤ بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي المتغیــرات  ثقــام  الباحــ

اآلتیة:

  العام لالتحصی-

كــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي متغیــر التحصــیل معتمــدا علــى درجــات قــام الباحــث بعملیــة ت

الطالب في الصف الرابـع العـام ،وبعـد اسـتخدام االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین تبـین أن الفـرق 

   )١(بین المجموعتین لم یكن ذا داللة إحصائیة وكما في الجدول 
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  )١جدول (ال

رجات تحصیل طالب المجموعتینالمتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة لد

المجموعة
المتوسط      

الحسابي
التباین

قیمة ت                 

المحسوبة

قیمة ت     

  ةولیالجد
  الداللة

٦٢.٢٧١٧١.٨٣التجریبیة
غیر دالة  ٢.٠٠  ٠.٣٩

٦٣.٥٠١٥٥.٦٨الضابطة

العمر باألشهر:     -

قام الباحث بعملیة تكافؤ مجموعتي البحث في متغیر العمـر باألشـهر معتمـدا علـى سـجل 

إدارة المدرسة،وبعد استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین تبـین أن الفـرق بـین المجمـوعتین لـم 

  .  )٢(یكن ذا داللة إحصائیة وكما في الجدول 

  )٢جدول (ال

القیمة التائیة ألعمار طالب المجموعتین(باألشهر)المتوسط الحسابي والتباین و 

المجموعة
المتوسط      

الحسابي
التباین

قیمة ت                 

المحسوبة

قیمة ت     

  ةولیالجد
  الداللة

٢٠٨.١٠١٦٦.٧١التجریبیة
غیر دالة  ٢.٠٠  ٠.٧٧

٢٠٥.٦٩١٧٢.٢٢الضابطة

  الذكاء:  -

مجمـــوعتي البحـــث فـــي متغیـــر الـــذكاء معتمـــدا علـــى اختبـــار رافـــن قـــام الباحـــث بعملیـــة تكـــافؤ

للمصفوفات المتتابعة والمقنن للبیئة العراقیة ،وبعد استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین تبین 

   )٣أن الفرق بین المجموعتین لم یكن ذا داللة إحصائیة وكما في الجدول (

  )٣جدول (ال

لقیمة التائیة لدرجات ذكاء طالب المجموعتینالمتوسط الحسابي والتباین وا

المجموعة
المتوسط      

الحسابي
التباین

قیمة ت                 

المحسوبة

قیمة ت     

  ةولیالجد
  الداللة

٣٤.٩١٠.٦٨التجریبیة
غیر دالة  ٢.٠٠  ٠.٣٠

٣٥.٩١٠.٣١الضابطة
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استراتیجیات ما فوق المعرفة: -

تكافؤ مجموعتي البحث في متغیر االستراتیجیات ما فوق المعرفیة بعد قام الباحث بعملیة 

تطبیــق مقیــاس االســتراتیجیات مــا فــوق المعرفیــة علــى مجمــوعتي العینــة ،وبعــد اســتخدام االختبــار 

التــائي لعینتـــین مســتقلتین تبـــین أن الفــرق بـــین المجمــوعتین لـــم یكــن ذا داللـــة إحصــائیة وكمـــا فـــي 

   )٤(الجدول 

  )٤جدول (ال

المجموعتینلمتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة لالستراتیجیات ما فوق المعرفیة لطالبا

المجموعة
المتوسط      

الحسابي
التباین

قیمة ت                 

المحسوبة

قیمة ت     

  ةولیالجد
  الداللة

٦٦.١٠٢٥.٣٢التجریبیة
غیر دالة  ٢.٠٠  ١.٠٧

٦٧.٠٥٢٣.٥١الضابطة

ثا : أدوات البحث :ثال
مقیاس االستراتیجیات ما فوق المعرفیة:

وزكریـــــا  دمحمـــــو (مقیـــــاس االســـــتراتیجیات مـــــا فـــــوق المعرفیـــــة لكـــــل مـــــن  ثاعتمـــــد الباحـــــ

    ). ١) فقرة تتم اإلجابة عنها بنعم او ال ملحق (٣٥) مواقف شملت(٧والمؤلف من ().٢٠٠٥،

االختبار ألتحصیلي:
-حصیلي وفق الخطوات آالتیة:قام الباحث بإعداد اختبار ت

صیاغة األغراض السلوكیة:- ١

قام الباحث بصـیاغة األغـراض السـلوكیة للفصـول الثالثـة (الخـامس والسـادس والسـابع) مـن 

-تحلیــل-تطبیــق-اســتیعاب-الكتــاب المقــرر للصــف الخــامس العلمــي ضــمن مســتویات بلوم(تــذكر

)غرضا سلوكیا.١٢٨تركیب) وقد بلغ عددها (

ت االختبار:بناء فقرا -٢

تضــــمنت فقــــرات االختبــــار فقــــرات موضــــوعیة (اختیــــار مــــن متعــــدد)وفقرات مقالیــــة واشــــتمل 

) مقالیه. ٥)فقرة موضوعیة و(٢٠() فقرة،٢٥االختبار على (
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صدق االختبار: -٣

فــي مجــال )*(تــم عــرض فقــرات االختبــار علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصــین

% مــن الخبــراء حیــث تــم اعتمــاد ٨٠، وتــم االعتمــاد علــى نســبة القیــاس والتقــویم. وطرائــق التــدریس

% فــأكثر مــن الخبــراء وقــد حصــلت جمیــع فقــرات االختبــار ٨٠الفقــرات التــي حصــلت علــى موافقــة 

على موافقة المحكمین مع تعدیل بعض الفقرات. 

:التحلیل اإلحصائي لفقرات االختبار-٤

معامل الصعوبة:-

) اســتمارة ٨٠خضــعت ()طالبــا وطالبــة٨٥تكونــت مــن (بعــد تطبیــق االختبــار علــى عینــة

%) كمجموعـة علیـا ٥٠%) كمجموعـة دنیـا و(٥٠للتحلیل حیث تـم ترتیبهـا تنازلیـا، وأخـذت نسـبة (

وبعــد تطبیــق معادلــة   )٠,٨٠- ٠,٢٠اعتمــد الباحــث معیــارا لقبــول أو رفــض الفقــرة تــراوح مــابین (

مســتویات صــعوبتها اقــل مــن هــذه النســبة ، )  فقــرات موضــوعیة كانــت ٥صــعوبة الفقــرة تبــین أن (

لذلك تم استبعاد هذه الفقرات .

تمییز الفقرات -

٨٠)طالبــا وطالبــة خضــعت (٨٥بعــد تطبیــق االختبــار علــى عینــة تكونــت مــن ( )اســتمارة                                                                                             

%) كمجموعــــة ٥٠%) كمجموعــــة دنیــــا و(٥٠ث تــــم ترتیبهــــا تنازلیــــا، وأخــــذت نســــبة (للتحلیــــل حیــــ

علیا،وتم حساب القوى التمییزیة للفقرات باستخدام االختبار التـائي لعینتـین مسـتقلتین لمعرفـة داللـة 

قــیم (ت) الفــرق بــین متوســطي  درجــات المجمــوعتین العلیــا و الــدنیا ولكــل فقــرة علــى انفــراد وكانــت

عنـد مسـتوى  ةوهـي اكبـر مـن قـیم (ت) الجـد ولیـ )٩,١٧ -٢,٠٨(ختبار تتـراوح مـا بـین لفقرات اال

)  من فقرات االختبار ٥).  وقد تبین إن   (٢.٠٠) والتي تساوي (٧٨)ودرجة حریة(٠.٠٥داللة (

الموضــوعیة كانــت غیــر ممیــزة، ولــذلك تــم حــذفهما مــن المقیــاس وبــذلك بلــغ عــدد فقــرات االختبــار 

  فقرة. )٢٠(

أسماء السادة الخبراء:)*(

علي أ.د. علوم محمد  

أ.م.د.صباح مرشود

أ.م.د.حمید سالم خلف
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ات االختبارثب-

تم حساب معامل كرونباخ ألفا لفقرات االختبار، وكانت قیم هذه المعامالت تتراوح ما بین 

). ٠.٥٩)، وبالنســـبة لمعامـــل كرونبـــاخ ألفـــا  لالختبـــار ككـــل فقـــد كـــان یســـاوي (٠.٦٩  - ٠.٣٤(

ین إن وبعــد تحویــل كــل هــذه المعــامالت إلــى قــیم (ت) المقابلــة ومقارنتهــا بقیمــة (ت) الجــد ولیــة تبــ

). وبهـذا یمكـن القـول إن االختبـار ٠.٠٥لكل هذه المعامالت داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (

یتسم بدرجة جیدة من ألثبات.

الخارطة االختباریة:
بعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات وتمییــز فقــرات االختبــار قــام الباحــث بوضــع الخارطــة 

ـــك  ـــار وذل ـــار لكـــل مـــن االختباریـــة (جـــدول المواصـــفات) لالختب مـــن اجـــل ضـــمان شـــمولیة ألالختب

واألغراض السلوكیة وكانت الخارطة كما یلي : ىالمحتو 

المحتوى
النسبة 

المئویة

التذكر

٣٠%

الفهم

٢٠%

التطبیق

٢٠%

التحلیل

١٥%

التركیب

١٥%

المجموع

١٠٠%

الفصل 

الخامس
٦  ١  ١  ١  ١  ٢  %٣٥  

الفصل 

السادس
٧  ١  ١  ١  ٢  ٢  %٣٥  

الفصل 

السابع
٧  ١  ١  ١  ٢  ٢  %٣٠  

٦٥٣٣٣٢٠%١٠٠المجموع

تطبیق التجربة:.رابعاً 
) التجربـة حیـث ٢٠٠٦-٢٠٠٥تم تطبیـق التجربـة فـي الفصـل الثـاني مـن العـام الدراسـي (

) أســـابیع وقـــد قـــام مدرســـي مـــادة الكیمیـــاء فـــي كـــال المدرســـتین بتـــدریس ٦اســـتغرقت التجربـــة مـــدة(

ذلـك د طبیق التجربة والخطط التدریسیة من الباحـث ،وبعـمجموعتي البحث بعد أخذهما لتعلیمات ت

(قیاس بعدي).ا فوق المعرفیة لطالب المجموعتیناالستراتیجیات متم قیاس التحصیل الدراسي و 

الوسائل اإلحصائیة: خامسا.
االختبار التائي لعینتین مستقلتین.. ١

. معامل كرونباخ ألفا. ٢

معامل الصعوبة. .٣

.معامل التمییز .٤
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الفصل الرابع
عرض النتائج:.أوال

بالنسـبة للفرضـیة األولـى والتـي نصـت علـى مـا یلـي (ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بــین . ١

متوسط درجات طـالب المجموعـة التجریبیـة ومتوسـط درجـات طـالب المجموعـة الضـابطة فـي 

لعینتین مستقلتین للكشف مقیاس االستراتیجیات ما فوق المعرفیة) .بعد تطبیق االختبار التائي

عــن الفــرق بــین متوســطي االســتراتیجیات مــا فــوق المعرفیــة لــدى طلبــة المجمــوعتین وتبــین أن 

ومتوســط المجموعــة الضــابطة  )٢٠,٥٥بتبــاین( )٦٩,٨٥(متوســط المجموعــة التجریبیــة یســاوي

أن  )  وبعــد تطبیــق االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین تبــین٣٠,٣٥(بتبــاین )٦٦,٢٥(یســاوي 

عنـد مسـتوى  )٢,٠٠وهي اكبر من القیمة الجـد ولیـة والتـي تسـاوي ()٢,٩٣(قیمة (ت) تساوي 

،وهذا یعني وجود فروق ذات داللة إحصـائیة بـین متوسـط  )٥٢() ودرجة حریة  ٠,٠٥داللة (

درجـات طــالب المجموعــة التجریبیـة ومتوســط درجــات طــالب المجموعـة الضــابطة فــي مقیــاس 

  )٥(المعرفیة ولصالح طالب المجموعة التجریبیة.وكما في الجدول االستراتیجیات ما فوق

  )٥جدول (ال

الوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة المحسوبة لطالب مجموعتي العینة في مقیاس 

االستراتیجیات ما فوق المعرفیة

المجموعة
المتوسط      

الحسابي
التباین

قیمة ت                 

المحسوبة

قیمة ت 

  ةولیالجد
  الداللة

٦٩.٨٥٢٠.٥٥التجریبیة
  دالة  ٢.٠٠  ٢.٩٣

٦٦.٢٥٣٠.٣٥الضابطة

بالنســبة للفرضــیة الثانیــة والتــي نصــت علــى مــا یلــي (ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین . ٢

متوســــط درجــــات تحصــــیل طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات تحصــــیل طـــــالب 

تطبیــق االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین للكشــف عــن الفــرق بــین المجموعــة الضــابطة) .بعــد

 )٦٥,٧٨( متوسطي تحصیل طالب المجموعتین تبین أن متوسط المجموعة التجریبیـة یسـاوي

)وبعـد تطبیـق ١٥,٧٢()بتباین ٦٣,٢٧(ومتوسط المجموعة الضابطة یساوي  )١٨,٨٣بتباین (

وهــي اكبــر مــن القیمــة )٢,٤٦(ة (ت) تســاوي االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین تبــین أن قیمــ

،وهـذا یعنـي  )٥٢) ودرجـة حریـة  (٠,٠٥عنـد مسـتوى داللـة ()٢,٠٠الجد ولیـة والتـي تسـاوي (

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات تحصــیل طــالب المجموعــة التجریبیــة 

ومتوســـــــط درجـــــــات تحصـــــــیل طـــــــالب المجموعـــــــة الضـــــــابطة ولصـــــــالح طـــــــالب المجموعـــــــة 

     )٦(وكما في الجدول.ریبیةالتج

  )٦جدول (ال
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الوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة المحسوبة لطالب مجموعتي العینة في متغیر 

التحصیل

المجموعة
المتوسط      

الحسابي
التباین

قیمة ت                 

المحسوبة

قیمة ت     

  ةالجدولی
  الداللة

٦٥.٧٨١٨.٨٣التجریبیة
  الةد  ٢.٠٠  ٢.٤٦

٦٣.٢٧١٥.٩٢الضابطة

ثانیاً. تفسیر النتائج:
بالنســـبة للنتیجـــة األولـــى والتـــي نصـــت علـــى انه(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین 

متوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة الضـــابطة فـــي 

ســـط درجـــات تحصـــیل طـــالب المجموعــــة مقیـــاس االســـتراتیجیات مـــا فـــوق المعرفیـــة ولصـــالح متو 

فــان التــدریس مــا فــوق المعرفــي قــام بتــدریب طــالب العینــة وٕاكســابهم االســتراتیجیات مــا )التجریبیــة

وراء المعرفیـــــة،حیث أتقنهـــــا الطلبـــــة واســـــتخدموها فـــــي تعلمهـــــم ، أي أن الطلبـــــة قـــــاموا بنقـــــل هـــــذه 

كمــا أن بإمكــان الطلبــة اســتخدام االســتراتیجیات مــن الصــف إلــى البیــت أو مكــان الدراســة والــتعلم ،

هــذه االســتراتیجیات فــي تعلــم كافــة المــواد الدراســیة وذلــك الن هــذه االســتراتیجیات ال تخــتص بمــادة 

دراسیة واحدة بل هي استراتیجیات عامة یمكـن اسـتخدامها فـي أي عملیـة تعلم،وتتفـق هـذه النتیجـة 

  ).٢٠٠٣مع نتیجة دراسة(سعید ،

التـــي نصـــت علـــى انـــه (توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین بالنســـبة للنتیجـــة الثانیـــة و 

متوسط درجات تحصـیل طـالب المجموعـة التجریبیـة ومتوسـط درجـات تحصـیل طـالب المجموعـة 

الضــابطة ولصــالح متوســط درجــات تحصــیل طــالب المجموعــة التجریبیــة) فــان التــدریس مــا فــوق 

معرفیـة وهـذا بـدوره  عمـل علـى زیـادة المعرفي ساعد الطالب على  إتقان االستراتیجیات ما فوق ال

أثبتــــت وجــــود عالقــــة ارتباطیــــه قویــــة بــــین  تالدراســــي وذلــــك الن الكثیــــر مــــن الدراســــا متحصــــیله

) واتفقـت ٢٠٠٠الدراسي مثل دراسـة (أبـو علیـا والـوهر،لاالستراتیجیات ما وراء المعرفیة والتحصی

).Elawer,1995(هذه النتیجة مع نتیجة دراسة
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خامسالفصل ال
التوصیات والمقترحات

التوصیات:.أوال
االهتمام بمتغیر االستراتیجیات مـا فـوق المعرفیـة أثنـاء التـدریس نظـرا لهـذا المتغیـر مـن أهمیـة .١

وذلك من خالل إلقاء المحاضرات وٕاعطـاء الطلبـة واجبـات وأنشـطة تشـجعهم علـى استحضـار 

واستخدام استراتیجیاتهم الفعالة.

د بعنـــوان "اســـتراتیجیات الـــتعلم واســـتراتیجیات مـــا فـــوق المعرفـــة" یـــتم إدخـــال مـــنهج دراســـي جدیـــ.٢

تدریسه ابتداء من المرحلة المتوسطة ویستمر تدریجیا حتى نهایة المرحلة اإلعدادیة.

المقترحات:.ثانیا
بأنواعه.إجراء دراسات للكشف عن اثر هذه الطریقة في متغیرات أخرى مثل التفكیر. ١

ى تقارن هذه الطریقة بالطرائق التدریسیة األخرى. إجراء دراسات أخر  .٢

المصادر
بالمعرفة وراء الهاشمیةطلبة الجامعة) ، درجة وعي٢٠٠٠الوهر ( محمد ومحمودأبو علیا ،. ١

بتحصـــیلهم الدراســـيالمعرفیـــة المتعلقـــة بمهـــارات اإلعـــداد لالمتحانـــات وتقـــدیمها وعالقـــة ذلـــك

)، ٢٨)، المجلد (مجلة دراسات (العلوم التربویةنتمون إلیها ،التي یومعدلهم التراكمي والكلیة

  ).١العدد (

،دار الفكـــر للنشـــر التصـــمیم التعلیمـــي (نظریـــة وممارســـة)) ١٩٩٩الحیلـــة ،محمـــد محمـــود ،( .٢

والتوزیع ، عمان.

فـــي  إســـتراتیجیة الـــتعلم القـــائم علـــى االســـتبطاناســـتخداماثـــر) " ٢٠٠٣ســـعید ، أیمـــن حبیـــب (. ٣

،الفیزیــاء"مــادةخــالل نارات مــا وراء المعرفــة لــدى طــالب الصــف األول الثــانوي مــتنمیــة مهــ

،المركز القومي للبحوث التربویة والنفسیة:مجلة المعلم

www.almualem.net/istratij4.html

، التعلــیمتصــمیمكأســاسیات اإلدراك ومنشــطاتهااسـتراتیج). ١٩٩٥، أفنـان نظیــر(أ).(دروزة .٤

.فلسطین المحتلة ، جامعة النجاح الوطنیة،١ط

التــــذكر ).اثــــر االســــتراتیجیات الفــــوق معرفیــــة علــــى مســــتوى١٩٩٥أفنــــان نظیــــر(ب)(، دروزة. ٥

  . ١٩٩٥)،٩العدد( ،لألبحاث،)٣مجلد(مجلة جامعة النجاح الوطنیةواالستیعاب القرائي ،

واإلعدادیــة )رؤیــة ســیكولوجیة لمشــكالت تلمیــذ المرحلــة االبتدائیــة١٩٩٥لــي محمــد (الــدیب ،ع. ٦

التاسعة.)، السنة٣٦،العدد (مجلة علم النفسوعالقتها بالتحصیل الدراسي ،
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ــر، ١) . ط ٢٠٠٠عــدس، محمــد عبــد الــرحیم (. ٧ ،للطباعــة  الفكــر ، دارالمدرســة وتعلــم التفكی

للنشر والتوزیع، عمان.

ــال (تطــوره وطــرق تعلیمــه))،١٩٩٠یوســف (،قطــامي. ٨ ــر األطف ،دار المســیرة للنشــر ١،طتفكی

والتوزیع ،عمان.

المشــــكالت) "إعــــداد برنــــامج إرشــــادي جمعــــي مقتــــرح لتخفیــــف٢٠٠٠الالمــــي، نشــــعه كــــریم (. ٩

المعلمین، جامعة كلیة)،٢٣( العدد ،مجلة كلیة المعلمین "الدراسیة لدى طلبة كلیة المعلمین

الموصل. 

)،االســتراتیجیات مــا فــوق المعرفیــة لطــالب ٢٠٠٥( محمــود ،رائــد إدریــس وزكریــا عبــد احمــد. ١٠

الجامعیة وعالقتهـا بـالجنس والتخصـص وعـدد اللغـات التـي یتقنهـا الطالـب / الطالبـة المرحلة

،(بحث مقبول للنشر) .مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة،

علـى المهـارات ر أسـلوب حـل المشـكالت التـدریب) " اثـ١٩٩٧الورافي ،حسـن نـاجي علـي ،(. ١١

دراسـیا فـي مرحلـة التعلـیم األساسـي فـي  نالدراسیة في زیادة التحصیل لـدى الطـالب المتـأخری

،كلیة التربیة ،الجامعة المستنصریة.أطروحة دكتوراه غیر منشورةالیمن" ،

12. Antonietti ,A et. al. (2000) , Metacognition Knowledge about

Problem solving methods . British Journal of Educational

Psychology Vol.(70),pp(101)

13. Beyer, B. (1987) Practical Strategies for the Teaching of Thinking.

Ellyn and Bacon, Inc

14. Blakey, E. & S. Spence, (1990) “Developing metacognition”, A

Dialogue Search from ERIC Database.

15. Brown, A., (1987), “Metacognition, executive control, self- regulation

and other more mysterious mechanisms. In F. Wernert and R. Kluwe,

“Metacognition, Motivation and understanding” New Jersey:

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hill, dale.

16. Costa, A. (1986) “Developing Minds: A Resource Book for

Teaching Thinking” Association for Supervision and Curriculum

Development.

17. Darling ,H.L. et al " The Learning Classroom". PP (158-159).



رائد إدریس محمود

٨٣

www.learning.org/channel/courses/learningclassroom/support/og_metaco

g.pdf

18. David,H."Metacognitive Strategies"

Http://coe.jmu.edu/mathvidsr/inst_stat/descrip/tms.htm

19. Devine, M. & Boshoff, (1993). “The Role of Metacognition in

Second Language Reading and Writing”. In J. G. Garson & I. Lake

“Reading in the Composition Classroom Second Language

Perspectives”. Boston: Heinle & Heinle.

20. Elawar,M. (1995)"Effect of Metacognitive Instruction on Low

Achievers in Mathematics problems . Abstract By Ann Nevin

.Teaching and Teacher Education Vol.(11),No.(1),pp(81-95).

21. Flavell, J. (1976), “Metacognitive Aspects of Problem Solving”.

New gersoy: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Hillsdale

22. Flavell, J. (1987). In F. Wernert and R. Kluwe, “Metacognition,

Motivation and understanding” New Jersey: Lawrence Erlbaum

Associates, Publishers, Hill, dale.

23. Gay,G . "The Nature of Metacognition"

www.ldrc.ca/contents/view_article/146/?language=it.

24. Hartman,H. (2001) "Metacognition in Learning and Instruction"

http://condor.admin.ccny.cuny.edu/hhartman/tchmtlyhjh.htm

25. Huitt ,William G (1997). Metacognition, Educational Psychology

Interactive. Last modified: November Vol.(23)

26. Imel, Susan, (2002) “Metacognitive Skills for Adult learning”

http://www.cete.org/acve/docgen.asp?tbl=tia & ID= 162 . 27- Kasper,

Loretta F., (1997), Assessing the metacognitive growth of ESL

student writers” , TEST-EJ, vol. (3) , No. (1).

28. Kluwe,R. H.(1982) Cognitive Knowledge and Executive Control

:Metacognition .In D.R. Griffin (Ed), Animal Mind – Human Mind

, New York ,Springer- Verlag.



…اثر استخدام طریقة التدریس ما فوق المعرفي 

٨٤

29. Lindstorm Caroline (1995) : “ Empower the Child withLearning

Difficulties to think Metcognitively “ , Australian Journal of

Remedial Education , Vol.27 , No. 2, Pp.28-31

30. Peters, M. (2000), “Does Constructivist Epistemology Have a place in

Nurse Education?”, Journal of Nursing Education. Vol.(39). No.

(43) pp. (166-170).

31. Schraw,G.&Denison R.S. (1994). Assessing Metacognitive

Awareness ,Contemporary Educational Psychology ,Vol .

(19),pp(460-475)

32. Tobias, et. al. (1999) “Towards a Performance Based Measure of

Metacognitive Knowledge Monitoring: Prelateships with Self-

Reports and Behavior Rating”, paper presented at the symposium

entitled research on metacognitive monitoring held at the American

Educational Research Association annual meeting, Montreal, Canada,

April, 1999.

33. Vacca of Burkey (1994). “An inventory to pique students’

Metacognitive awareness” Journal of Reading Vol. (38), No. (2).



رائد إدریس محمود

٨٥

  )١( ملحقال

مقیاس االستراتیجیات ما فوق المعرفیة

بسم اهللا الرحمن الرحیم

عزیزي الطالب.......

تحیة طیبة

الدراســــیة امامــــك مجموعــــة مــــن العبــــارات التــــي تعبــــر عــــن مواقــــف قــــد تمــــر فــــي حیاتــــك

دق وذلــك باختیــار اإلجابــة بــنعم او ال التــي تعبــر عــن درجــة انطبــاق والمطلــوب منــك اإلجابــة بصــ

في الحقـل الـذي یقابـل الفقـرة وأرجـوا أن تعـرف إن إجابتـك لـن یطلـع )x(الفقرة علیك بوضع عالمة

علیها سوى الباحث وأرجو منك عدم ترك أي فقرة دون إجابة.

موضوعات الدراسیة.تصور انك في الصف ویقوم المدرس بشرح احد الالموقف االول:

اكتب المالحظات المهمة التي یذكرها المدرس في دفتري الخاص. ١

أقوم بالتركیز على شرح المدرس فقط .٢

اسأل المدرس عن أي مفهوم او معلومة غیر واضحة .٣

أقوم برسم أشكال او مخططات لتلخیص بعض المعلومات أثناء شرح المدرس .٤

التي یؤكد علیها المدرس في الدرساهتم بالمعلومات واألفكار  .٥

تصور انك االن تقرأ كتابك المدرسي الموقف الثاني:

الخص المعلومات واألفكار في دفتري الخاص.١

أهمل الرسوم والمخططات الموجودة في كتابي المدرسي.٢

أحاول ل أسئلة الكتاب من اجل التأكد من فهمي للموضوع.٣

لمكتوبـــة بلـــون مختلـــف او بخـــط غـــامق فـــي الكتـــاب أركـــز علـــى المفـــاهیم والعبـــارات والجمـــل ا.٤

المدرسي

أضع عالمات او خطوطا تحت العبارات والفقرات المهمة.٥

أضع المعلومات والمفاهیم المتشابهة في مجموعة واحدة لتسهیل دراستها.٦

تصور انك انتهیت من دراسة موضوع معيالموقف الثالث:

عنهایاغة مجموعة أسئلة ،ثم أحاول اإلجابةأكلف احد أفراد عائلتي او احد زمالئي بص. ١

أحاول ربط هذا الموضوع بالموضوعات األخرى او بالبیئة المحیطة بي. ٢

ال احتفظ بملخصاتي وٕانما أمزقها ألنها غیر ذات فائدة .٣
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الموقف الرابع:

تفضل انللدراسة،انك طتصور انك في بدایة العام الدراسي وانك ترید التخطی

فسك جدول او برنامج دراسي والتزم به.اضع لن. ١

ادرس في األوقات التي ارغب فیها فقط.. ٢

ادرس قبل االمتحان بأیام قلیلة. ٣

اعتمد على شرح وتوضیح المدرس فقط.. ٤

اضع لنفسي أهدافا محددة قبل دراسة أي موضوع.. ٥

لدیك امتحان بعد یومین في مادة معینة:الموقف الخامس:

كار الرئیسیة فقطاراجع األف. ١

اقرأ الكتاب المدرسي دون مراجعة الواجبات البیتیة وحلولها .٢

اؤجل دراستي الى الیوم ما قبل االمتحان. ٣

اضع لنفسك عدة أسئلة متوقعة واقوم باإلجابة عنها. ٤

احاول اكتشاف العالقات بین المعلومات او المفاهیم او األفكار في الموضوع الواحد. ٥

االنتهاء من جمیع الفصول الداخلة في االمتحان ىبالدراسة حتاستمر . ٦

تصور انك االن في قاعة االمتحان وقد وزعت األسئلة االمتحانیة:الموقف السادس

ابدأ باإلجابة على األسئلة حسب تسلسلها الموجود. ١

تحاول االسترخاء والتفكیر االیجابي قبل وأثناء االمتحان. ٢

یمات االمتحان بدقةأقوم بقراءة تعل. ٣

أقوم بمالحظة الوقت أثناء االمتحان بین الحین واألخر .٤

ابدأ بإجابة األسئلة الصعبة او المعقدة او الطویلة .٥

أحاول معرفة المطلوب مني لحل السؤال .٦

تصــور ان لــدیك غـــدا موعــدا مــع مجموعـــة مــن زمالئــك مـــن اجــل دراســة مـــادة الموقــف الســـابع:

دراسیة معینة

ل عدم الذهاب الیهم وأفضل الدراسة لوحدكأفض.١

أحاول ان أتعلم الطرائق واألسالیب التي یستخدمها زمالئي في حل األسئلة.٢

أشجع زمالئي على توجیه األسئلة لي لكي اتاكد من فهمي للموضوع.٣

أتحاشى أي نقاش بیني وبین زمالئي ول أي موضوع دراسي.٤


