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 -ملخص البحح :

في عمع ( Flavell, 1979وأول مغ اشار اليو )الحجثية  السفاليعما وراء السعخفة أحج  مفيػميعج        
مغ  هـػر ـوقج ش ناجحيغاد عمى أن يربحػا متعمسيغ يداعج األفخ حيث بالحكاء البذخي  وذلظ الرتباشوالشفذ 

لحلظ يخصط ويشفح ويالحع  ،خالل مجسػعة مغ العسميات الستزسشة في معخفة أن الفخد يؤدييا ويعخف السعخفة
ويشفح الشتائج. ىحا يعشي أن الفخد يالحع فيسو ومعخفتو لالستخاتيجيات التي تعدز عسمية التعمع ، أي يعخف 

؟ ماذا يحتاج أن يتعمع؟ ما ىي االستخاتيجيات السشاسبة لسداعجتو متى يتعمع الفخد؟ ومتى ال يجرس؟ ماذا تعمع
، وكحلظ قجرة الفخد عمى اتخاذ تجابيخ عالجية في السجاالت التي ال  (Desoete, 2008:188)عمى التعمع 

 . (Pressley,2006: 99)يعخف فييا كيفية إحخاز تقجم 

سفاليع السدتحجثة التي تعبخ عغ مفاليع ثخية ذات اذ تدخخ الكتابات التخبػية السعاصخة بتجفق مغ ال      
مجلػالت تيتع بالفكخ وكيفية عسل العقل ، فأن السعخفة وما وراء السعخفة مفيػميغ مغ أكثخ السفاليع اىسية 
تػاتخًا في الجراسات واألبحاث الستعمقة بعسمية التعميع والتعمع بػجٍو عام وفي السشاىج وشخق التجريذ بػجو 

 ( .:2009216،خاص )زيجان

برػرة صحيحة واستخجامو لالستخاتيجيات الخاصة بسا وراء السعخفة  معمػماتفسا يتمقاه الفخد مغ      
تسكشو مغ االستفادة مشيا في حياتو  وكيفية تعاممو مع السػقف التعمسي،ويشطسيا عمى شكل مجخالت 

وفي ضػء ىحه السعصيات  ،ومعخفةالعسمية وفي تدييل عسمية تعمسو لسا يكتدبو ويتعمسو مغ معمػمات 
لجى شمبة جامعة القادسية والتعخف داللة  ما وراء السعخفةصيغت أىجاف البحث الحالي مغ خالل قياس 

شبق  لجى شمبة جامعة القادسية عمى وفق متغيخ الشػع )الحكػر، و اإلناث(، ما وراء السعخفةالفخوق في 
( شالبًا وشالبة مغ كميات جامعة القادسية 400مكػنة مغ ) الباحثان السقاييذ التي تع اعجادىا عمى عيشة
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( مغ اإلناث، وبعج 220( مغ الحكػر و )180%( مغ مجتسع البحث وبػاقع )100الستشاسب وبشدبة )
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باستعسال الػسائل اإلحرائية السشاسبة  اضيخت نتائج البحث ان شمبة جامعة جسع البيانات تع معالجتيا 
وانو ال تػجج فخوق دالة إحرائيًا لجى الصمبة جامعة  بسا وراء السعخفةالقادسية مغ كال الجشديغ يتستعػن 

ة مغ عمى وفق متغيخ الشػع )الحكػر، و اإلناث(وخخج البحث بسجسػع ما وراء السعخفةالقادسية في متغيخ 
 التػصياة التي تتدق مع نتائج البحث الحالي.

 ما وراء السعرفة،  السعرفة،  التربؽي عمػ الشفس : ةيالكمسات السفاتح
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Abstract 

The concept of Metacognition is one of the modern concepts and the first to refer to 

it (Flavell, 1979) in psychology because it is related to human intelligence, as it 

helps individuals to become successful learners. It implements, observes and 

implements the results. This means that the individual observes his understanding 

and knowledge of the strategies that enhance the learning process, This means that 

the individual knows when the individual learns? And when is he not studying? 

What do you know? What does he need to learn? What are the appropriate 

strategies to help him learn (Desoete, 2008:188), as well as the individual's ability 

to take remedial measures in areas where he does not know how to make progress 

(Pressley, 2006: 99) . 

      Contemporary educational writings are replete with a flow of updated concepts 

that express rich concepts with connotations concerned with thought and how the 

mind works. Knowledge and metacognition are two of the most important and 

frequent concepts in studies and research related to the process of teaching and 

learning in general and in curricula and teaching methods in particular (Zaidan, 

2009:216) . 

     What the individual receives of information and his use of Metacognitive 

strategies correctly and organizes them in the form of inputs and how he deals with 

the learning situation, enables him to benefit from them in his practical life and in 

facilitating the process of his learning of what he acquires and learns of information 

and knowledge, and in light of these data the objectives of the current research 

were formulated from During the measurement of Metacognition among the 

students of the University of Al-Qadisiyah and identifying the significance of the 

differences in the Metacognition among the students of the University of Al-
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Qadisiyah according to the gender variable (males and females), the researchers 

applied the scales that were prepared on a sample of (400) male and female 

students from the faculties of the University of Al-Qadisiyah For the academic year 

2020-2021 / the morning study, they were chosen in a stratified random manner 

and in a proportional manner and at a percentage of (100%) of the research 

community and by (061) males and (201) females, and after collecting the data, 

they were processed using the appropriate statistical methods. The results of the 

research showed that students Al-Qadisiyah University of both sexes enjoy 

metacognition and that there are no statistically significant differences among the 

students of the University of Al-Qadisiyah in the Metacognitive variable according 

to the gender variable (males and females). A set of recommendations that are 

consistent with the results of the current research. 

Keywords: Educational Psychology, Knowledge, Metacognition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : االطار العام للبححالفصل األول

 أواًل: مشكلة البحح

 اإلندانفلجى شمبة الجامعة،  ما وراء السعخفة معخفة مدتػى فاعميةتتسثل مذكمة البحث الحالي في       
السعخفة التي يتمقاىا الفخد وخرػصًا  تمظ وتشطيع اكتدابفي استكبال و  معخفة ذىشية واسعة تداعجه يحتـاج الى

قميج والتمقيغ لمسعمػمة وحفطيا فقط دون العسل بيا واألستفادة مشيا، ما نعانيو اليػم مغ شخق واساليب تتدع بالت
فقج يكتدب الصالب العجيج مغ السعمػمات ولكغ نقز التشطيع والسعالجة ليحه السعمػمات قج يبقييا لفتخة قريخة 

لتفكيخ والبقاء ثع تزسحل نتيجة األنطسة التقميجية الستبعة في التعميع ، ىحا االمخ الحي قج يؤدي الى التحجخ با
بشفذ السكان دون تصػيخ نفدو أو التكيف مع التصػر الستدايج مغ تكشمػجيا ومعمػمات في عـرخنا الحالي، 
لـحلظ يجب زيادة الػعي بسيارات واستخاتيجيات ما وراء السعخفة وخرػصًا في السؤسدات التخبػية ليتسكغ 

 .(5: 2015،َكػانيغ)الصمبة مغ مػائسة ىحا التصػر 
 الستعمسيغ مداعجة ىػ السعخفة وراء ما مفيػم تقجيع مغ االساس اليجف أن(, Micki, 1999) يؤكجاذ        

تتزسغ  كسا k(Micki,1999: 12)بيا يقػمػن  التي األنذصة وتشفيح تعمسيـع فـي السدـؤولية تحتسل عمى
معخفة الفخد بسا يستمكو مغ معخفة والقجرة عمى استخجام السيارات واالستخاتيجيات السعخفية لتشطيع السعخفة التي 
يتمقاىا، ويشطسيا عمى شكل مجخالت تسكشو مغ االستفادة مشيا في حياتو العسمية وفي تدييل عسمية تعمسو لسا 

في عالع تتصػر وتتدارع فيو وعرخ متدع بغدارة  يكتدبو ويتعمسو مغ معمػمات ومعخفة، خرػصًا انشا
 مخاقبة بعسمية يقػمػن  األفخاد أن الى  Flavell, 1976 فالفل اشار كساالسعمػمات التي يتع اكتذافيا يػميًا، 

 السيام وتقػيع ألختيار الستعمسيغ تقػد السعخفة وراء ما ان اي األخخى، السعخفية واألنذصة الخاص لفيسيع
 أثشـاء أخصاء في األفخاد يقع ما وغالباً . تعمسيع تشطع أن ليا يسكغ التي واألستخاتيجيات واألىـجاف، السعخفية
، ومغ ىشا فان مذكمة البحث الحالي ( Flavell،:1976 231-235. )ذلظ في إلخفاقيع نتيجة التعمع عسميـة

ستخاتيجيات ما وراء السعخفة ، وىػ ما سػف تتحج باإلجابة عمى الدؤال التالي ، ىل ان شمبة الجامعة لجييع 
 يحاول الباحثػن اإلجابة عميو في متغ البحث .

 
 ثانيًا: أهنية البحح:

جسيعشا نعمع إن كل جانب مغ نحغ نعير في عالع نسارس فيو انساط سمػكية متبايشة  ومختمفة ومعقجة و 
 وإمكانات ذىشية نابعة مغ يتأثخ بذكل أو بآخخ بسا نسمظ مغ قجرات وىػ سمػكشا وحياتشا اليػمية ، جػانب

بػصفيا مصمبًا أساسي مغ  السعخفة ءما ورا تاستخاتيجيااألحجاث والخبخات الساضية ، فشحغ نحتاج إلى 



مصالب الحياة والتعمع ، وحساية الحات، مغ دون الحاكخة ال ندتصيع أن نػاجو الحاضخ ، أو أن نخصط 
ما وراء السعخفة والتي تعشي تخصيط وتشطيع وتقييع الفخد  ات، ان استخاتيجيستشادا إلى خبخاتشا الدابقة بل المسدتق

اذ تدخخ الكتابات التخبػية السعاصخة بتجفق مغ السفاليع السدتحجثة التي تعبخ سعخفتو لسا يحاول ان يتعمسو، ل
فأن السعخفة وما وراء السعخفة مفيػميغ مغ  عغ مفاليع ثخية ذات مجلػالت تيتع بالفكخ وكيفية عسل العقل ،

أكثخ السفاليع اىسية تػاتخًا في الجراسات واألبحاث الستعمقة بعسمية التعميع والتعمع بػجٍو عام وفي السشاىج وشخق 
 ( .:2009216التجريذ بػجو خاص )زيجان،

 

 ثالجًا: أهداف البحح:

 لجى شمبة الجامعة . ما وراء السعخفة قياس-1
 .وفق متغيخ الشػع )ذكػر/ اناث ( ما وراء السعخفةعمى مكياس تعخف داللة الفخوق -2
 .داني (وفق متغيخ التخرز ) عمسي / انما وراء السعخفة تعخف داللة الفخوق  في مكياس -3

 رابعًا. حدود البحح :

الجراسات األولية  /، مغ الكميات االندانية و العمسية  القادسيةتحّجَد البحث الحالي بصمبة جامعة       
 . 2021-2020الرباحية ، مغ الحكػر و اإلناث ، و لمعام الجراسي 

 

  خامسًا. حتديد املصطلحات
 -:عرفها كٌل مو) ما وراء املعرفة ( 

  ( : Flavell, 1979)فالفيل  -
معخفة الفخد بالعسميات السعخفية "التشطيع، التخصيط، التقييع" والسعارف التي مغ السسكغ أن تدتخجم لطبط       

العسميات السعخفية اذ أشمق مفيػم السعخفة فػق السعخفة التي يستمكيا السعمسػن حػل السطاىخ السختمفة في 
  ( . Flavell, 1979:333 )التعميع والتي لجييا قجرات خاصة 

 

 ( :Brown 1980 بـراون )  -2
الػعي بالسعخفة وضبصيا وتشطيسيا، والتسييد بيغ السعخفة وما وراء السعخفة كالتسييد بيغ السعخفة وفيع      

 ( .Brown, 1980:1 )السعخفة والعسل بيا اي الػعي واالستخجام السالئع ليا

 : Swanson &Trahan,1996))  سؽاندؽن وتراىان -3

 هفهىم ٌشٍز الى وعـً الفزد وسٍطزته على أعواله الوعزفٍت الخاصت بعولٍاث التعلن        

(( Swanson &Trahan, 1996:333 . 



 :Schraw and Dennison, 1994)  دينسون ) و  شراو -4

 أدارة واستزاتٍجاث التخطٍط ٌشول والذي , لتعلوهن الوتعلوٍي قبل هي الوعزفٍت العولٍاث تٌظٍن"        

 تٌظٍن هً أبعاد ثالثت هتضوٌت وأًها"  والتقٍٍن التصحٍح واستزاتٍجٍاث الفهن وهزاقبت الوعلىهاث

 .Schraw and Dennison, 1994) 10358-1028 ) الوعزفت هعالجت الوعزفت, هعزفت الوعزفت,

 ( :  Woolfolk, 2001وولفولك  ) -3

ىي السعخفة حػل السعخفة اي معخفة االفخاد بسعخفتيع وآالية تفكيخىع، وكيفية تصػيـخ مجسػعة مغ     
 ( . Woolfolk, 2001:1) اإلستخاتيجيات الفعالة لتحديغ عسمية التحكخ ومخاقبة التفـكيخ لجييع

 

 ( :Tiplin, 2008) تيبله -6

 .(08Tiplin, 2008)في مختـمف العسميات السعخفية  عسمية مخاقبة الفخد لحاتو أثشاء السذـاركو       
 الوعزفت وراء وال(   0772 سىىٌٍدٌٌ و  شزاوس) الباحث تعخيف  ىبشّ تأسيدًا عمى ما تقجم تو       

  ما وراء السعخفة. لسرصمح اً نطخي اً تعخيف
 ٌشول والذي , لتعلوهن الوتعلوٍي قبل هي الوعزفٍت العولٍاث تٌظٍن8 لما وراء المعرفة التعريف النظري

 هتضوٌت وأًها"  والتقٍٍن التصحٍح واستزاتٍجٍاث الفهن وهزاقبت الوعلىهاث أدارة واستزاتٍجاث التخطٍط

 . الوعزفت هعالجت الوعزفت, هعزفت الوعزفت, تٌظٍن هً أبعاد ثالثت
جابتو إالسفحػص عشج  يحرل عميياالتي الكمية الجرجة : لسا وراء السعرفة التعريف االجرائي     

 " . ما وراء السعخفةسكياس ب الخاصة

 

 الفصل الجاني: االطار الهظري

بالحكاء البذخي ويداعج األفخاد  وذلظ الرتباشوالحجثية في عمع الشفذ  السفاليعما وراء السعخفة أحج  مفيػميعج 
ما وراء )مرصمح  1979ل يـالفــػر فـ؛ وقج ش  (Sternberg,1 :1988)عمى أن يربحػا متعمسيغ ناجحيغ 

لحلظ يخصط  ،مغ خالل مجسػعة مغ العسميات الستزسشة في معخفة أن الفخد يؤدييا ويعخف السعخفة (،السعخفة
ويشفح ويالحع ويشفح الشتائج. ىحا يعشي أن الفخد يالحع فيسو ومعخفتو لالستخاتيجيات التي تعدز عسمية التعمع ، 

جرس؟ ماذا تعمع؟ ماذا يحتاج أن يتعمع؟ ما ىي االستخاتيجيات السشاسبة أي يعخف متى يتعمع الفخد؟ ومتى ال ي
، وكحلظ قجرة الفخد عمى اتخاذ تجابيخ عالجية في السجاالت  (Desoete, 2008:188)لسداعجتو عمى التعمع 

 :2009). وأشار عرسان و ىانافغ  (Pressley,2006: 99)التي ال يعخف فييا كيفية إحخاز تقجم 

83,Osman & Hannafin )   إلى أن قاعجة السعخفة تتزسغ القجرة عمى فيع الفذل السعخفي ومعخفة متى
 يتع إصالح الفذل )مشطسة السعخفة( ، لحلظ فيي تمعب دوًرا ميًسا في التعمع.



فيع الفخد لسعخفتو وآلية مجى ( ما وراء السعخفة عمى أنو معخفة بالسعخفة ، أي 2001اذ تعّخف وولفػلظ )      
ع. إنو التفكيخ ـسمية ذاكختيع ومخاقبة تفكيخىـالة لتحديغ عـجيات الفعـيخه. فيع شػروا مجسػعة مغ االستخاتيتفك

. يتكػن ما وراء السعخفة مغ مكػن (Brown,65 :1987)في التفكيخ والديصخة عمى التفكيخ وإعادة بشائو 
يحميا بالسعخفة ، ألنو يذيخ إلى معخفة الفخد وفيسو العسيق لمعسمية السعخفية ونتائجيا ، ويسكغ تػسيعيا 

 ( Pintrich & Groot,1990: 33؛   Desoete,  2008:188)وعكديا في تجخبتو التعميسية 
 : وآخخون وفًقا لجيسيشيد  وراء السعخفي.ليا ثالثة مكػنات لمػعي ما  أوليسا: معرفة السعرفة
تذيخ ىحه السعخفة إلى معخفة الفخد لشفدو كستعمع ، مسا يعشي إدراكو ألي عػامل قج تؤثخ أ. السعرفة التقريرية: 

 عمى أدائو ، ومعخفتو باستخاتيجيات التعمع السشاسبة ، ومعخفتو بتمظ العػامل غيخ السالئسة لمتعمع.
 القجرة عمى استخجام السيارات وترػر االستخاتيجيات السشاسبة.ب. السعرفة اإلجرائية: 
تعخف متى تدتخجم الحخكات والتقشيات واالستخاتيجيات؟ لساذا يعسل البخنامج في ضل ج. السعرفة الذرطية: 

 . (Jimenez ,el at,2009: 779)  أي ضخوف؟ لساذا ىحا البخنامج أفزل مغ غيخه؟
الخبخة ما وراء السعخفية الستعمقة باستخجام االستخاتيجية ، وتعتبخ ىحه العسميات : تشعيػ السعرفة: وثانييسا

عسميات متدمدمة يدتخجميا لمتحكع في أنذصتو السعخفية والتأكج مغ تحكيقو ألىجافو السعخفية ، وتداعجه ىحه 
مغ مخخجات ىحه األنذصة التي قام بيا العسميات عمى التشطيع واإلشخاف ، تخصيط ومخاقبة التعمع ، والتحقق 

(1987,Brown.)  2008)وبالسثل ، فإن ما وراء السعخفة يحتػي عمى العجيج مغ العسميات التي ذكخىا  ,

Dunlocky & Bjork)  ىحه العسميات ىي: الػعي ، وىػ ما يعشي السعمػمات السقجمة لألفخاد حػل السيسة
ليا ، وكيفية السزي قجًما. أدرك ذلظ. وبالسثل ، فإن فيع السيسة  السقتخحة ، ونػع االستخاتيجية السشاسبة

ومتصمباتيا يسكغ أن يصػر أيًزا معخفة استخاتيجية وكيفية استخجاميا ، أي القجرة عمى التذخيز ، أي قجرة 
،  األفخاد عمى إدراك أن السيام السختمفة تتصمب استخاتيجيات مختمفة لحميا. الخصج مدؤول عغ تحجيج السيام

وتقجيع التغحية الخاجعة الحاتية حػل تقجم السيسة وتقييع الرعػبة ، وتدتخجم شخق السخاقبة لتحجيج السيام. 
ومقارنة نتائجيا بسعاييخ معيشة ؛ وتقييع األنذصة السعخفية واختيار الػاقع ؛ والتشبؤ بسا تع تعمسو ومتابعتو وما 

، فإن القجرة ما وراء السعخفية تسكغ الفخد مغ أن يشدب نجاحو يحتاج الفخد إلى الكيام بو إلكسال السيسة. لحلظ 
لشفدو ، والذخز الحي يشدب نجاحو لشفدو سيربح مخكد الخقابة الجاخمية الخاص بو ، والذخز الحي 

أصبح مجال ما وراء  (.Rotter,1966:1)يشدب ذلظ إلى اآلخخيغ ىػ مخكد التحكع الخارجي الخاص بو 
" مغ أىع السجاالت التي ييتع بيا عمع الشفذ السعاصخ و ىحا السجال خاص Met cognitionالسعخفة 

وىحه العسميات تعشي القجرة  Cerebral "Cortexباإلندان فقط ألن مخكد العسميات الخاص بو قذخة السخ 



عمى التخصيط والػعي بالخصػات واإلستخاتيجيات التي يتخحىا الستعمع لحل السذكالت، وقجرتو عمى تقييع 
 . (209: 2000اءة تفكيخه  )األعدخ وكفافي،كف

اشتقو مغ خالل البحث و في ابحاثو الى مرصمح ما وراء السعخفة  (Flavell 1985 ,)اشار فالفل       
وجية نطخ التخبػييغ إلى ضخورة ان حػل الحاكخة وعسمياتيا، لسا لو مغ أىسية كبخى في مجال التخبية اذ 

فة وعجم االقترار عمى السعخفة ذاتيا فسا ججوى اكتداب السعخفة في عرخ االىتسام بعسميات ما وراء السعخ 
تتزاعف فيو السعمػمات والسعخفة في شتى السجاالت، فالبج مغ إكداب الستعمسيغ ميارات تسكشيع مغ 

 :الديصخة عمى معخفتيع . والتحكع فييا ، وتقػيسيا ، حتى ال يدمع الستعمع بسا يعخفػنو بل يقػمػنو ويصػرونو 

10) 0763 ,Flavell.) 
 كحلظان )ما وراء السعخفة( يتزسغ تفكيخ الفخد في تفكيخه الخاص ، و ( 1998 كسا اوضح ) بيجات،      

تتزسغ معخفة الفخد لشفدو، عمى سبيل السثال : تحجيج ما يعخفو ، وما تعمسو ، وتحجيج ما يدتصيع الفخد عسمو 
( أن معطع األنذصة الشفدية مثل االنفعاالت Flavellلتحديغ أداءه وتعمسو وتقجمو ، كسا و يقتخح فالفل )

ية يسكغ أن تكػن ضسغ ما وراء السعخفة) والجوافع والسذاعخ والسيارات الحخكية الػاعية مشيا والغيخ واع
 .(253: 1998بيجات، 

ميارات اإلدراك واإلحداس بالسذكالت ، وتحجيج  (Metacognitiveماوراء السعخفة) كسا تتزسغ     
عشاصخىا ، والتخصيط لسا يفعمو لحميا . ومخاقبة تقجمو ، وتقييع نتائج تفكيخه الخاص ويتزسغ معخفة الفخد 

عمى السعمػمات ، ذات العالقة بالسيسة لبشاء فيع  السعخفة أنيا تداعج الصالب عمى التخكيد بسيارة ما وراء
وتسثيل كاف لمسيسة ،وذلظ يسكغ ترسيع خصة لمعسل لتحجيج األىجاف السخجػة ودراسة أنذصة التعمع 

(2005:159  ,Veenman&Spssns. ) 

 " Metacognition" مفيؽم ما وراء السعرفة

) انو مغ الزخوري  التسييد بيغ السعخفة وبيغ ما وراء السعخفة ، اذ اكج دلت االدبيات البحثية       

Vadhan & Stander, 1994 ) عمى إنيسا عسميتان عقميتان ، فالسعخفة مكتدبة أما ما وراء السعخفة فيي
 ( . Vadhan & Stander, 1994:P.307)و ليحه السعخفةالتي تع اكتدابياتعبخ عغ وعي الفخد وادراكو وفيس

يذيخ مرصمح السعخفة إلى جسيع العسميات الشفدية التي بػاسصتيا يتحػل السجخل الحدي فيصػر ويختدن      
لجى الفخد إلى أن يدتجعي االستخجامو في السػاقف السختمفة حتى في حالة إجخاء العسميات في غياب 

عخفة فيذيخ إلى وعي الفخد بالعسميات التي يسارسيا في السثيخات السختبصة بيا ، أما مرصمح ما وراء الس



 1991مػاقف التعمع السختمفة نتيجة حرػلو عمى معخفة أو معمػمات معيشة تترل بيحه السػاقف ) الذخقاوي،
:216)  

يخجع  حيثتكػيغ فخضي ميع في عمع الشفذ " Meta cognition"اذ إن مفيػم ما وراء السعخفة         
في بجاية الدبعيشيات حيغ قجمو في  (Flavell)ل يحا السفيػم بأصػلو العمسية إلى العالع فالفعمساء الشفذ ى

أبحاثو الخاصة بجراسة الحاكخة، وما وراء الحاكخة في مجال عمع الشفذ التصػري وذلظ مغ خالل تجاربو التي 
السعخفية ، حيث عخفو بأنو  كذفت أن األشفال الرغار قميال ما يخاقبػن ذاكخاتيع وفيسيع وغيخىا مغ األمػر

معخفة ووعي الفخد بعسمياتو السعخفية، وقجرتو عمى تشطيع وتقييع ومخاقبة تفكيخه، وان ىحه السخاقبة تتيح لمفخد 
 . (Bonds, 303 :1992)فخصة الديصخة بفعالية أكثخ عمى عسميات السعخفة 

تفكيخ بالسعخفة وما وراء اإلدراك والتفكيخ ويدتخجم مفيػم ما وراء السعخفة مخادفا لفػق السعخفة وال       
بالتفكيخ ، أما عسميات ما وراء السعخفة فيي تذسل عسميات عقمية متشػعة مثل التخصيط والزبط والسخاقبة 

 (.14: 2015، كػانيغوالتقػيع)
مغ نصاق مفيػمو لسا وراء السعخفة فعخفيا بأنيا :   1985( عام Flavellل )يوقج وسع العالع فالف       

"معرفة الفرد التي تتعمق بعسمياتو السعرفية ونؽاتجو أو أي شيء يترل بيا، مثل خرائص السعمؽمات أو 
البيانات التي تتعمق بالتعمػ وتالؤمو، كسا تذير ما وراء السعرفة إلى السراقبة الشذطة والتشعيػ الالحق 

ىذه العسميات في عالقتيا بيدف معرفي تتعمق بو، وعادة ما يكؽن ذلغ في خدمة ىدف عياني  وتشاغػ
(Flavell,1985:10.) 

إلى أن مفيػم ما وراء السعخفة قائع عمى مبجأ تفكيخ الفخد  ( Flavell & Wellman, 1977) ويذيخ      
أو عػامل خاصة بالفخد السيسة ،  بأفكاره الفخدية ، وقدع فالفل ما وراء السعخفة إلى ثالث متغيخات

اإلستخاتيجية كسا قام بتقديع متغيخ الفخد إلى ثالث عػامل فخعية وىي : السعخفة الحاتية وتذسل عمى معخفة 
الفخد باىتساماتو وميػلو وشسػحاتو ، معخفة اآلخخيغ والتي تتزسغ مقارنة معخفة الفخد بسعخفة اآلخخيغ السعخفة 

أفكار الفخد حػل السعخفة اإلندانية. ووصف الستغيخ الخاص بالسيسة إلى أنو مختبط العامة والتي تذتسل عمى 
بكيفية تأثيخ شبيعة السعمػمات السػجػدة في شخيقة تعاممو مع ىحه السعمػمات وأخيخا وصف الستغيخ الخاص 

 & Flavell,1977:3) باإلستخاتيجية مغ حيث ارتباشو بصخيقة استغالل ىحه السعمػمات بتحقيق اليجف

Wellman .) 

بأن ما وراء السعخفة يتزسغ  ( Schraw & Dennison, 1994) أوضحػا و وديشدػن اكسا ان سذخ      
وعي الفخد وادراكو لسا يقػم بتعمسو وقجرتو عمى وضع خصط محجدة لمػصػل إلى أىجافو، وكحلظ اختيار 



إستخاتيجيات ججيجة؛ باإلضافة إلى تستعو بجرجة كبيخة اإلستخاتيجية السشاسبة وتعجيميا أو التخمي عشيا واختيار 
( مغ خالل اعتبارىا 1999مغ القجرة عمى مخاجعة ذاتو وتقييسيا باستسخار ". وىػ ما ذىب اليو  جخوان )

"ميارات عقمية معقجة تعج مغ أىع مكػنات الدمػك الحكي في معالجة السعمػمات وتشسػ مع التقجم في العسخ 
سيسة الديصخة عمى جسيع نذاشات التفكيخ العاممة السػجية لحل السذكمة، واستخجام القجرات والخبخة، وتقػم ب

حع ان جخوان يتػسع بتفديخ أو السػارد السعخفية لمفخد بفاعمية في مػاجية متصمبات ميسة التفكيخ". وىشا نال
عسميات التفكيخ العميا التي السفيػم عمى نحػ اكثخ شسػلية إذ يذيخ إلى أن ما وراء السعخفة مفيػم يجل عمى 

تتحكع في تػجيو وإدارة نذاشات حل السذكمة واتخاذ القخار، وتبقي عمى وعي الفخد لحاتو ولغيخه في أثشاء الكيام 
بالسيسات التي تتصمب معالجة لمسعمػمات .وىػ نػع مغ الحجيث مع الحات والتفكيخ حػل التفكيخ عغ شخيق 

 . (42: 1999)جخوان،خصة والتقييع التخصيط لألداء ومخاقبة تشفيح ال
وندتشتج مغ ىحه التعخيفات أن مفيػم ما وراء السعخفة يذسل أيزا معخفة السعخفة مجى إدراك الفخد لسا       

يعخفو بالشدبة لسػضػع معيغ وما ال يعخفو التي تتفاوت دقة بيغ األفخاد، ومجى إدراكو ألىسيتو ىحه السعخفة 
لتعخيفات تستج بيحه السعخفة تذسل مجى قجرة الفخد عمى إدراك حاالتو الػججانية أو وفعاليتيا ودقتيا .وبعس ا

استبراره بسذاعخه ومذاعخ اآلخخيغ الحيغ يتفاعل معيع، ويذسل أيزا عسمية التخصيط، والخصج التتبع أو 
 (.8: 2005السخاقبة الحاتية ، والتشطيع، والحكع والسخاجعة والتقػيع. ) حدب هللا ،

 
 ما وراء السعرفة مكؽنات

ػم ــمفي وىيغ التشطيع وعغ السيارات، ـتسايد عـاتفق معطع الباحثيغ عمى أن معخفة ما وراء السعخفة ت      
ل فإن ما وراء السعخفة يتكػن مغ معخفة ما وراء السعخفة وخبخات ما يمتعجد السكػنات وبشاء عمى ترػر فالف

  . ( Veenman & Spssns,  159 :2005)وراء السعخفة 
: معخفة ما وراء السعخفة ، استخاتيجيات ما وراء ىي مكػنات خسذتتكػن ما وراء السعخفة بذكل عام مغ      

 .، تشطيع السعخفة ومعالجة السعخفة خبخات ما وراء السعخفة، السعخفة

 السكؽن األول : معرفة ما وراء السعرفة :
وىشا ترف معتقجات الستعمع حػل الستغيخات التي تتحج معا وتؤثخ في السخخجات السعخفية ، ومشيا        

معخفة الستعمع بشفدو ، وشبيعتيا ومعخفة السيسة والسعمػمات الستػفخة حػليا. ومعخفتو باالستخاتيجيات السصمػبة 
 والالزمة إلتسام السيسة .

 



 لسعرفة :السكؽن الثاني : استراتيجيات ما وراء ا
ترف اإلجخاءات و الخصػات التي يتبعيا الستعمع لزبط األنذصة السعخفية ، حيث تخكد ىحه       

االستخاتيجيات عمى ما يعخفو وما ال يعخفو الستعمع وتتزسغ استخاتيجيات خخائط السفاليع التفكيخ برػت 
 مدسػع والسخاقبة الحاتية ، استخجام األمثمة ، ووضع الخصػط تحت األفكار الخئيدية 

(2004:1 ,Brayon. ) 

الحي  (Flavell, 0755)لفج اضيخت عجة نساذج عجة مكػنات لسا وراء السعخفة مشيا نسػذج فالفل       
يذيخ مغ خاللو أن ىشاك مكػنيغ أساسيغ لمتفكيخ ما وراء السعخفي ىسا : السعخفة ما وراء السعخفية، 

(Metacognitive Knowledge) ي : السعخفة بستغيخات الذخز وتذيخ وتتكػن مغ ثالثة أنػاع رئيدة ى
إلى معخفة الفخد واعتقاداتو عغ نفدو كسفكخ أو متعمع، وما يعتقجه عغ عسميات تفكيخ اآلخخيغ، والسعخفة 
بستغيخات السيسة : وتذيخ إلى السعخفة والسعمػمات عغ شبيعة السيسة السقجمة لمفخد، وتقػده ىحه السعخفة نحػ 

عغ احتساالت الشجاح في أداء السيسة والسعخفة بستغيخات االستخاتيجية : وتتسثل بسا أدائيا، وتدوده بالسعمػمات 
يستمكو الفخد مغ معمػمات عغ االستخاتيجيات ما وراء السعخفية التي يسكغ عغ شخيقيا أن يشجح في تحقيق 

، ولساذا تدتخجم أىجاف معخفية ميسة بالشدبة لو، باإلضافة إلى السعمػمات الطخفية التي تتعمق بستی ، وأيغ
ىحه اإلستخاتيجية. ويصمق عمى ىحا السكػن أيزا مفيػم الػعي الحاتي بالسعخفة ويخى عفانة والخدنجار 

 ( أن السعخفة تتزسغ عجة أنػاع وىي :2004)
الػعي بالسرصمحات العمسية أو و سل الػعي بالسفاليع التي يتعامل معيا الفخد، ـوتذ السعرفة السفاهيسية : - 1

سغ مزسػن ـاءت ضـشاه إذا جـخدة ومعـخمػز السجـػز وتعشي فيع وإدراك معشى الـالػعي بالخمو ية ، الخياض
 بعس.ـعزيا الـالقتيا ببـػضػعة وعـعية أم مـانت شبيـيغ سػاء كـي بالقػانـمعيغ، الػع

خصػات الالزم ـال عخفةـصػات أي مـسعارف مثل : إدراك الخـتمفة مغ الــسل أنػاع مخـوتذالسعرفة اإلجرائية :  -2
إتباعيا عشج تحقيق ىجف معيغ ، معخفة الحمػل وتعشي معخفة شخق الحل السدألة أو مذكمة معيشة ، معخفة 

: 2004،عفانة والخدنجار)شاسبةـة السـفية الػصػل لمحمػل بالصخيقـحل وكيـي الستعمع بكيفية الـيب أي وعـتخاك
126). 
ذخوط أي إدراك ضخوف التعمع لحل مذكمة معيشة واعصاء شخوط وتتزسغ الػعي بال السعرفة الدياقية : -3

لحجوث التعمع ألي سمػك وانو يحجث ضسغ شخوط محجدة ، إدراك األسباب : أي فيع مػقف معيغ بعج معخفة 
أسباب حجوث ىحا السػقف أو الحجث إعصاء السبخرات : أي إعصاء تفديخات لحجوث ضاىخة معيشة وتػضيح 



حل السذكالت: بسعشی فيع السدالة أو السذكمة ومحاولة حميا سػاء كانت نسصية أو نقاط الزعف والقػة ، 
  .غيخ نسصية
  (Metcognitive Experiences) : خبرات ما وراء السعرفة ، الثوالسكؽن الث

وىي عبارة عغ خبخات معخفية تداعج الفخد في اختيار االستخاتيجيات السثمى عشج مػاجية ميسة ما،      
تجعمو يفاضل بيغ عجد مغ االستخاتيجيات، وبالتالي الػصػل إلى الحمػل الدميسة، كإعادة الشطخ في بحيث 

السذكمة مغ زوايا أخخى، أو إعادة قخاءة العشاويغ، والكمسات السفتاحية الخئيدية لتخى ما إذا كان ىشاك شيء قج 
شاك عالقة قػية بيغ مكػنات ما وراء يديع في إزالة الغسػض، أو أن تحاول شمب السداعجة مغ اآلخخيغ . وى

السعخفة ، فكل مكػن مغ مكػنات يعسل عمى تشذيط وزيادة فاعمية السكػن اآلخخ لحلظ يجب فيع كل مكػن. 
 (.  126: 2004، عفانة والخدنجار) وفيسا يمي تفريل لسكػنات ما وراء السعخفة

( معخفة 2004، نسخوشي والذشاقو ) ( ,Schraw & Dennison 1994)ويًخ سيذخو وديشدػن      
 السعخفة أو معخفة ما وراء السعخفة تذتسل عمى :

وىي معخفة الفخد حػل مياراتو ووسائل تفكيخه  (: Pwclarative Knowledge) السعرفة الترريحية  -1
 وقجراتو كستعمع.

جام وىي معخفة الفخد حػل كيفية استخ (: Procedural Knowledge) السعرفة اإلجرائية  -2
 االستخاتيجيات السختمفة مغ اجل انجاز التعمع.

وىي معخفة الفخد حػل متى ولساذا تكػن ( : conditional Knowledge) السعرفة الذرطية  -3
أيزا السعخفة التقخيخية وتذيخ أيزا إلى وعي الفخد بالسيارات واالستخاتيجيات  اإلستخاتيجية فعالة ويصمق عمييا

 . ( ,Schraw & Dennison 102881994)ميسة ما أو لحل مذكمةمعيشة الالزمة النجاز

 ( أن معخفة ما وراء السعخفة تذسل مكػنيغ كالتالي : Flavell, 0757)ويًخ 

 وتذسل كل ما يفكخ بو الفخد حػل شبيعتو وشبيعة اآلخخيغ كسعالجيغ لمسعخفة. معرفة الذخص: -1

وييتع ىحا الجانب بالسعمػمات الستػافخة لمستعمع خالل العسمية السعخفية ، مثل أن تكػن معرفة السيسة :  -2
السعمػمات متػفخة أو ضئيمة أو أنيا مألػفة أو غيخ مألػفة ، مشطسة أو غيخ مشطسة وبالتالي فإن معخفة ما 

في تحقيق اليجف، أو وراء السعخفة تعشي الصخيقة السثمى إلدارة ىحه العسميات السعخفية ، ومجً نجاحيا 
 يدتصيع الفخد تحجيج األعسال السعخفية السصمػبة أكثخ مغ غيخىا.

 



 : تشعيػ السعرفة  الرابعالسكؽن 
يعخف ىحا السكػن باإلدارة الحاتية وتذتسل عمى ثالثة أنػاع أساسية وىي التخصيط ، السخاقبة ، التقػيع،       
السعخفة و التي تذتسل ،بخات ما وراء ـيػم  خـطيع السعخفة ىػ مفـ( ان تش2003يا )ـة ابػ عمـارت دراسـاذ اش

 :ىـعم
يحجد التخصيط ا اختيار السشاسب لمسيارات واالستخاتيجيات والسيارات والسرادر  :Planningالتخطيط  -1

 لحل السذكمة ، حيث يقخأ الصمبة السذكمة قبل أن يقخروا أي االستخاتيجيات التي ستداعجىع في حل السذكمة
 بشجاح.

وتعشي دقة وعي الفخد بالتعمع واألداء، إذ تذيخ السخاقبة إلى التأكج مغ مجى  : Monitoringبة ـالسراق -2
 تحقق اليجف، ومخاجعة الخصط واالستخاتيجيات .

 وتذيخ إلى مخاجعة الخصط وتعجيميا في ضػء مجى نجاحيا في تحقيق األىجاف.يػ : ـالتشع -3

الفخد لشتاجات تعمسو، فالتقػيع ال يذيخ إلى وضع ىجف معيغ ولكغ يقخر فيسا إذا تع وىػ تقجيخ ؽيػ : ـالتق -4
 (. 11: 2003 ،بػ عميا)أتحقيق اليجف أم ال

 ( أن تشطيع السعخفة يذسل عجة نقاط كالتالي :2003ويخى عفانة والخدنجار )
خصط الحي ـادة تشطيع السـمع إعتصيع الستعـػة ليدـف والقـقاط الزعـوذلظ بعج الكذف عغ ن طط :ـإعادة مخ -1

 يجف.ـحي مشعو مغ تحقيق الـخجمو والـاست
ويتع ذلظ عغ شخيق التغحية الخاجعة لسعخفة وتعجيل نتاجات معيشة مغ السعخفة التي تعديل الشتاجات :  -2

 حققيا.
تكابيا مخة أي معخفة األخصاء التي وقع فييا وكيفية حجوثيا ولساذا وذلظ تالشيا الر  تؽضيح األخطاء : -3

 أخخى.
أي أجخاء معالجات فػرية لخصػات وأنساط التعمع والتفكيخ وذلظ مغ خالل الستابعة  عسل معالجات : -4

 والتفكيخ.
وذا يعج مغ أعمى مدتػيات ما وراء السعخفة ويعشي ذلظ أن يقػم الستعمع بتشطيع تفكيخه  تشعيػ التفكير : -5

 برػرة شاممة مغ فتخة ألخخى.
 
 



 : معالجة السعرفةالخامسلسكؽن ا
ية تقييع الحات أيزا ويًخ ـييا عسمـق عمـسعخفة و يصمـبخات ما وراء الـزسغ ميارات واستخاتيجيات وخـوتت     

 التي ىي وضيفتيامغ خالل ( أن ميارات ما وراء السعخفة ىي عسميات نحكع عمييا ، 1999فتحي جخاون )
التخصيط والسخاقبة والتقييع األداء الفخد في حل السذكمة ، وأنيا ميارات تشفيحية ميستيا التػجيو واالدارة ميارة 
التفكيخ العاممة عمى حل السذكمة ، وأنيا أحج مكػنات األداء الحىشي أو معالجة السعمػمات. إضافة إلى أنيا 

خد لحاتو ولغيخه أثشاء التفكيخ بحل السذكمة. وقج حجد أعمى مدتػيات الشذاط العقمي الحي يبقى عمى وعى الف
 ميارات ما وراء السعخفة في عجة نقاط : (schraw،1998)سذخو 
وتتزسغ أن يختار الفخد مدار األىجاف واإلجخاءات الستبعة خالل التسييج والتخصيط ميارة التخطيط :  -1

ا شبيعة السيسة ؟ وما ىجفي ؟ وما السعمػمات لمسيسات التفكيخية واألسئمة عمى ىحه السيارة كالتالي : م
 واالستخاتيجيات التي احتاجيا؟ كع مغ الػقت والسػاد احتاج ؟

وتتزسغ مخاقبة الحات والخصػات التي يتبعيا الفخد لتحقيق اليجف ، واألسئمة عمى ىحه  ميارة السراقبة : -2
 مغ أىجافي؟ ىل يجب أن أجخي التغيخات ؟السيارة : ىل لجي فيع واضح لسا افعمو؟ ىل لمسيسة معشي؟ ىل أب

تعشي تقػيع انجازات الفخد ذاتيا ومعخفة عشاصخ القػة والزعف في تفكيخه وتتزسغ ميارة التقؽيػ :  -3
األسئمة التالية : ىل بمغت أىجافي ؟ ما الحي نجح لجي؟ ما الحي لع يشجح ؟ ىل سأقػم بسيستي بذكل أفزل 

 بالسخة القادمة ؟
إلى أن األفخاد الحيغ يستمكػن ميارات مختفعة لسا وراء السعخفة  (Ford , et al,  1998)خخون ويذيخ فػرد وآ

ىع األكثخ فعالية في تشطيع تعمسيع ولجييع القجرة عمى ضبط عسميات التعمع وتحجيج ما تحتاجو مذكالت التعمع 
 مشيا وكحلظ القجرة عمى التػافق واالندجام مع مػاقف التعمع السختمفة

 (1998: 113  ,Ford , et al . ) 

 عمى أن الستعمع الحي يستمظ ميارات ما وراء السعخفة يستاز بقجرتو عمى : (Lindstrom, 1995)ويؤكج     
 تػجيو وتشطيع عسمية تعمسو وتحسل السدؤولية. -1
 استخجام ميارات التفكيخ لتػجيو تفكيخه وتحدشو . -2
 حياتو السختمفة.اتخاذ القخارات السشاسبة في مػاقف  -3
التعامل بفاعمية مع السعمػمات مغ مرادرىا السختمفة سعيا وراء تحقيق مدتػى أفزل مغ فيع ىحه  -4

 السعمػمات وتػضيفيا في مػاقف حياتو اليػمية.
 . (Lindstrom, 1995: 28) اختيار اإلجخاءات السشاسبة لمسػقف التعميسي الحي يسخ بو -5

 ثالثة استخاتيجيات أساسية لسا وراء السعخفة : ( Dirkes,  1985)وحجد دايخکذ 



 ربط السعمػمات الججيجة بالسعخفة الدابقة. -1
 اختبار استخاتيجيات التفكيخ عسجا. -2
 .(  Dirkes, 46 :1985)التخصيط والسخاقبة وتقػيع عسميات التفكيخ -3

كسا ويتزسغ مكػن معالجة السعخفة االستخاتيجيات التي يعتسج عمييا الفخد أثشاء استخجام السعخفة لحل       
أنيا "مخاقبة  عمىاستخاتيجيات ما وراء السعخفة  (Flavell ,1977)  لـيفالف مذكمة أو قزية يػاجييا ويعخف

ا مثل خرائز السعمػمات أو البيانات العسميات السعخفية أو معخفة الفخد بعسمياتو السعخفية، وما يتعمق بي
ل أن الستخاتيجيات ما وراء السعخفة أنػاع فسشيا ما يتعمق بالسعخفة أو اإلدراك ـيالسختبصة بالتعمع ". وذكخ فالف

(Metcognition)  لتعشي الػعي بالعسميات السعخفية اإلدراكيةMetamomery  التي يقػم بيا اإلندان
ما يتعمق بػعي الحاكخة لتعشي الػعي الستخاتيجيات التحكخ والفيع لألشياء وضبصيا والتحكع بيا ، ومشيا 

وضبصيا والتحكع بيا ، ومشيا ما يتعمق بػعي االنتباه أو وعي االستيعاب . ومشيا ما يتعمق بػعي التفكيخ. 
 .( Flavell ,1977: 3 )  استخاتيجيات وميارات ما وراء السعخفة

 

 ترشيفات الباحثيؼ لسا وراء السعرفة 
فالفـيل ىشاك العجيج مغ التقديسات لسا وراء السعخفة نحكخ مشيا عمى سبيل السثال الترشيف الحي وضعو       

(0754 Flavell ) : مغ إن معخفة ما وراء السعخفة تتزسغ ثالثة عشاصخ ىي 
وتذسل كل ما يفكخ بو الستعمع حػل شبيعتو    كذخز،  (Person Knowledge)الذخص  . معرفة1

 وشبيعة غيخه مغ الشاس.
وتيتع بالسعمػمات الستػافخة لمستعمع خالل العسمية السعخفية ، (  Task Knowledge)معرفة السيسة . ۲ 

غيخ  ألػفة أو غيخ مألػفة ، مكخرة أو مكثفة ، مشطسة أوـفخبسا تكػن ىحه السعمػمات وفيخة أو ضئيمة ، م
  .كحاـ، وى،مشطسة ، مستعة أو مسمة ، تتستع بالثقة أو عجيسة الثقة 

وتتعمق بالكسيات اليائمة مغ السعمػمات التي يسكغ  (Strategy Knowledge: ). معرفة االستراتيجية٣
اكتدابيا بخرػص األماكغ التي تكػن فييا االستخاتيجيات فعالة في تحقيق األىجاف الخئيدية والثانػية 

 .(207 :2005 لعتػم،)ا
 فقج صشفيا إلى :(  Sternberg 1988)أما      



ويزع : تحجيج ىجف أو اإلحداس بػجػد مذكمة ، اختيار استخاتيجية التشفيح  :(  Planning. التخطيط  )1 
تدمدل العسميات ، تحجيج العكبات واألخصاء السحتسمة ، تحجيج أساليب مػاجية الرعػبات واألخصاء  ، تختيب

 ، والتشبؤ بالشتائج السخغػبة أو الستػقعة 
ويزع : اإلبقاء عمى اليجف في بؤرة االىتسام ،  (:Monitoring& Controlالمراقبة والتحكم ) . ٢ 

، معخفة متى يتحقق ىجف فخعي ، معخفة العسمية التالية ، اختيار  الحفاظ عمى تدمدل العسميات أو الخصػات
 العسمية السالئسة التي تتبع في الدياق ، واكتذاف العكبات واألخصاء ومعخفة كيفية التغمب عمييا

ويزع : تقييع مجى تحقيق ىجف معيغ ، الحكع عمى دقة الشتائج وكفاءتيا ،  ((Assessmentالتقييم: . ٣ 
ئسة األساليب التي استخجمت ، وتقييع كيفية تشاول العكبات واألخصاء ، وتقييع فاعمية الخصة تقييع مجى مال

 (. 24: 2008وتشفيحىا ) بجران، 
 ىحه السيارات ىي :أى  (Marzano 1988)في حيغ ذكخ     

وتتزسغ : الػعي بقخار إنجاز السيام األكاديسية ، االتجاه اإليجابي نحػ السيام  . ميارات التشعيػ الذاتي:١ 
 األكاديسية ، وضبط االنتباه بإنجاز السيام األكاديسية 

وتتزسغ: السعخفة التقخيخية أو الترخيحية: معخفة الفخد حػل  . السيارات الالزمة ألداء السيام األكاديسية:٢ 
راتو كستعمع، السعخفة اإلجخائية: معخفة الفخد حػل كيفية استخجام االستخاتيجيات مياراتو ووسائل تفكيخه وقج

السختمفة مغ أجل إنجاز إجخاءات التعمع ، والسعخفة الذخشية : معخفة الفخد حػل متى ، ولساذا تكػن 
 االستخاتيجية فعالة .

ل وأثشاء وبعج السيام ، ـيع قبتلسعخف وتتزسغ : ميارات تقػيع الصمبة . ميارات التحكػ اإلجرائي )التشفيذي( :٣
ميارات التخصيط الستعسج لخصػات واستخاتيجيات إنجاز السيام ، ميارات التشطيع الالزمة اإلكسال السيام 

 ( . 49 :2009وضبط ومخاقبة التعمع  )أبػ الدعػد،
 مكػنيغ أساسييغ لسا وراء السعخفة ىسا :(Wilen & Philips) ويحجد     
ويقرج بو وعي الفخد بدمػكو السعخفي خالل أداء السيسة التعميسية: الغخض مشيا، وما يعخفو  . الؽعي:1 

 بالفعل عشيا ، واالستخاتيجيات والسيارات التي تيدخ الفيع .   
ويعشي قجرة الفخد عمى التخصيط االستخاتيجيات تعمسو ، ومعالجة أي صعػبات تطيخ باستخجام  الدمؽك: -٢

 .  ( :201039ية ، والسخاجعة والزبط الحاتي لدمػكو ) دمحم ،استخاتيجيات تعػيز
 فأشارا إلى أن ميارات ما وراء السعخفة تتسثل في : ( Oneil & Abedi 1996)أما  

 
 وىػ عسمية شعػرية لجى الفخد تجل عمى وعيو وإدراكو لسا يدتخجمو مغ عسميات معخفية .. الؽعي: 1 



 ويذيخ إلى أن الفخد البج مغ أن يكػن لجيو ىجف واضح ومحجد وخصة لتصبيق ذلظ  . التخطيط:2  
وتعشي أن يكػن لجى الفخد الستعمع شخيقة أو إستخاتيجية معخفية لسخاقبة نذاشو  . االستراتيجية السعرفية :3 

 العقمي الحي يقػم بأدائو حتى يحقق أىجافو بشجاح.
ويذيخ إلى امتالك الفخد ميكاندم مخاجعة الحات لسخاقبة أي نذاط عقمي يقػم بو ومجا  . التقؽيػ الذاتي:4 

 .(7: 2009، ) جمجلتحقيق تقجم في السيسة التي يؤدييا وتحقيق اليجف الحي يدعى إلنجازه 
أن يكػن الذخز عمى ـمسعخفة دون ـج ما وراء اـكغ أن تػجـإنو ال يس(  (Oneil & Abediويؤكج       
 شعػري بيا ، كسا يسيدان بيغ نػعيغ مغ ما وراء السعخفة ىسا :وعي 
تشػع ـتمفة ، وتـجى األشخاص في السػاقف العقمية السخــعابخة ل ووتعتبخ حال. ما وراء السعرفة كحالة : 1

 وتتغيخ مع الدمغ ، وتتدع بالتخصيط ، ومخاجعة الحات ، والػعي بالحات
وىي تعشي متغيخ الفخوق الفخدية الثابتة ندبية لالستجابة في السػاقف العقمية  . ما وراء السعرفة كدسة :2 

 .(  39ص 2010ذات السدتػيات الستشػعة مغ ما وراء السعخفة حالة ) دمحم ، 
إلى إجساع التخبػييغ عمى أن استخجام الستعمسيغ ما وراء السعخفة في مػاقف  (۲۰۰۲، )قذطةويحكخ       

 اعج عمى تػفيخ بيئة تعميسية تبعث عمى التفكيخ ، ويسكغ أن تديع في :التعمع السختمفة يد
 . تحديغ قجرة الستعمع عمى االستيعاب .1 
 . تحديغ قجرة الستعمع عمى اختيار اإلستخاتيجية الفعالة واألكثخ مشاسبة .2 
 . زيادة قجرة الستعمع عمى التشبؤ بالسخخجات أو األىجاف السصمػب تحكيقيا .3 
ــــــي جســــــع السعمػمــــــات وتشطيسيــــــا ومتابعتيــــــا وتقييسيــــــا . مدــــــا4  ــــــجور إيجــــــابي ف ــــــام ب ــــــى الكي عجة الســــــتعمع عم

 أثشاء التعمع.
 . زيادة قجرة الستعمع عمى استخجام السعمػمات وتػضيفيا في مػاقف التعمع السختمفة .5
 . تحقيق تعمع أفزل مغ خالل زيادة القجرة عمى التفكيخ بصخيقة أفزل .6 
 . تشسية اتجاه إيجابي نحػ دراسة السادة الستعمسة . 7 
 . ( 30:  2008) قذصة ،  . يداعج الستعمع عمى تخصي الفجػة بيغ الشطخية والتصبيق العسمي ليا8 

 :يؽم ما وراء السعرفةفلشعريات السفدرة لسا

 :  )1979أواًل/ نسؽذج فالفيل )
، ليذيخ إلى الػعي  1979بجأت دراسة ما وراء السعخفة في عمع الشفذ الشسػ عمى يج فالفل سشة        

بالسعخفة وتشطيسيا. كسا أنو يعبخ عغ وعيشا التام والتيقع واإلحداس بالخصػات التي نقػم بيا أثشاء عسمية 



ل دراسة الحاكخة وبعج ذلظ (، ثع ضيخ ىحا السفيػم في عمع الشفذ السعخفي مغ خال1: 2012،)إبخاليع عالتعم
في الذيخػخة وعمع الشفذ العربي ، ثع ضيخ كسفيػم في عمع الشفذ اإلكميشيكي وفي دراسة 

  (.33: 2004، االضصخاب)حديغ والربػة
ان مفيػم ما وراء السعخفة يدتشج عمى مبجأ ميع وحيػي في فيع كيف تعسل السعخفة وكيف تػلج        

شا والعالع مغ حػلشا ، وما وراء السعخفة ىي السعخفة السقجمة عمى السعخفة التي الخبخات الذعػرية في أنفد
تخاقب وتتحكع وتكيع السشتجات السعخفية وعسميات الػعي،  عالوة عمى ذلظ فإن ما وراء السعخفة يفيع باعتباره 

خض لالضصخاب ولة عغ قابمية التعؤ إشار عسل يػجو تذغيل السعمػمات ويكتذف صػر السعالجة الديئة السد
 .(  Wells & Matthews،  1994:1مثل تمظ الستجدجة في االجتخار ومخاقبة التيجيج)

( شبيعة ما وراء السعخفة بعشرخيغ ويحكخ أن السعخفة تحتػي عمى كل شيء  1981اذ يػضح فالفل )       
السعخفة وتذتسل عمى معخفة ما نفدي سيكػلػجي ، فسعخفة الفخد عغ انفعاالتو ودوافعو يسكغ اعتبارىا ما وراء 

وراء السعخفة وجدء مكتدب مشيا والتي تختبط باألشياء الديكػلػجية ، وتذسل أيزا عمى خبخات ما وراء 
السعخفة ومغ الشاحية الشفدية إنيا خبخات شعػرية معخفية ومؤثخة مختبصة بالدمػك في السػقف الحي يتعخض لو 

خفة مغ ما تقػم بو الحاكخة شػيمة السجى مغ تسثيالت لألحجاث بحيث الفخد ، حيث تتكػن معخفة ما وراء السع
يسكغ استخجاعيا واستخجاميا في مػضػع معخفي ، أما خبخة ما وراء السعخفة فيي آراء أو معتقجات أو مذاعخ 

 .( ,Flavel  (35 :1981 تجاه مػضػعات معيشة

السعخفة ال يسكغ مالحطتيا مباشخة ولكغ  أن ما وراء (Gagne &el at ,1992)ويخى جانيو وأخخيغ        
يسكغ استشتاجيا مغ األداء الحي يدتجعي استخجام ميارات عقمية معيشة ، فالباحثػن عادة ما يكتذفػن 
استخاتيجيات معيشة عشجما يصمبػن مغ الستعمسيغ أن يفكخوا بصخيقة جيخية أثشاء تعمسيع أو تحكخىع أو حل 

عمى وعي بسثل ىحه االستخاتيجيات ، ويكػن قادرا عمى وصفيا ويقال عغ  السذكالت ، وعشجىا يربح الستعمع
الستعمع ىشا انو يستمظ " ما وراء السعخفة " ويؤكج جانيو أن محػر االىتسام في ما وراء السعخفة ىػ جعل الستعمع 

ئق عميو يفكخ بشفدو في حل السذكالت بجال مغ مجخد إعصاءه إجابات محجدة، أو إلقاء السعمػمات و الحقا
ليقػم بحفطيا واستطيارىا واالىتسام بأفكاره ومجاخمو في حل السذكالت مغ خالل إلسامو بالرعػبات التي 
يػاجييا في فيع السػضػعات التي تسثل السذكمة ، انصالقا مغ ضخورة تشطيع التعمع برػت مختفع بسا يشاسب 

مغ الستعمع أن يحكخ برػت مختفع كل ما  حاجات واىتسامات الستعمع ، ومدتًػ مياراتو الخاصة ، إذ يصمب
  .يحجث داخل ذىشو لحطة أدائو لمسيسة

(0 8Gagne& el at ,1992). 



دراستو عمى شمبة لمسعخفة ما وراء السعخفية في  Flavellنسػذج  (Wenden 1998) شبق  كسا
 ابعادثالث  تزسغسا وراء السعخفية بالشسػذج مغ السعخفة السدتػى الثاني في السخحمة الجامعية ففي ىحا 

تزسشت معخفة الذخز معخفة الستعمسيغ اذ  مختمفة: معخفة الذخز ، ومعخفة السيام ، ومعخفة اإلستخاتيجية.
 عاألحكام الستعمقة بقجرات التعمع لجى الفخد ومعخفتيومعخفتيع  عغ . ذات تفكيخ  العامة عغ البذخ ككائشات

تذيخ معخفة السيام إلى ، كسا التي تؤثخ عمى الشجاح أو الفذل في عسمية التعمعبالعػامل الجاخمية والخارجية 
معخفة الستعمسيغ بالغخض والصبيعة ومتصمبات ميام التعمع. كسا تزسشت السعخفة حػل صعػبة االختالفات بيغ 

 مداىسةتكػن ميستيغ محجدتيغ. يسكغ أن تسكغ معخفة السيام الستعمسيغ أيًزا مغ الشطخ في العػامل التي قج 
إلى  تذي اإلستخاتيجيةبلسعخفة ، كسا ان افي صعػبة السيسة ، جشًبا إلى جشب مع ميدات الخسالة الذفػية 

يسكغ أن تكػن السعخفة و ، ةمعخفة الستعمسيغ حػل استخجام االستخاتيجيات لتحقيق األىجاف السعخفي
في اختيار استخجام االستخاتيجية وتفزيميع. اإلستخاتيجية مفيجة لتحقيق أىجاف التعمع ومداعجة الستعمسيغ ب
(431 - 462 Vandergrift et al. 2006 :.) 

 
 لسا وراء السعرفةنسؽذج براون ثانيا / 

: السعخفة ىسا مغ بعجيغتتكػن ما وراء السعخفة أن  وضح فيو نسػذجو الحي  Brown (1987) اقتخح      
 . سعخفة وتشطيع ال سعخفةحػل ال
إلى ما يعخفو األفخاد عغ العسميات السعخفية الخاصة بيع والتي سيمت  السعخفة  السعخفة حػلتذيخ إذ        

مجسػعة مغ األنذصة التي تداعج  أنو إلىفيذيخ  سعخفةتشطيع ال ،  أماالجػانب االنعكاسية لسا وراء السعخفة
الجراسات إلى  ذيخت , اذلمتعمع الستعمسيغ عمى تشطيع ومخاقبة التعمع ، مسا يديل التحكع أو الجانب التشفيحي 

عشجما يتع تزسيغ السيارات التشطيسية وفيع كيفية استخجام ىحه السيارات التعمع يطيخ نػع مغ التحدغ 
 .(Brown,1987: 65-116)وتصبيقيا في تعميسات الفرل الجراسي 

غ السيارات التشطيسية مغ الجراسات إلى تحديشات ججيخة بالسالحطة في التعمع عشجما يتع تزسي عجدذيخ كسا ت
-Cross & Paris,1988:131)وفيع كيفية استخجام ىحه السيارات وتصبيقيا في تعميسات الفرل الجراسي 

 ثالث استخاتيجيات ما وراء سعخفةاستمدم تشطيع الإذ (. Brown & Palincsar,1989:393-451؛   142
 السعخفية: استخاتيجيات التخصيط والسخاقبة والتقييع.

اختيار االستخاتيجيات السشاسبة وتخريز السػارد السشاسبة التي تؤثخ عمى األداء. يذسل التخصيط ف       
تذسل األمثمة إجخاء تشبؤات قبل الكيام بسيسة ، واستخاتيجيات التدمدل ، وتخريز الػقت أو التفكيخ بذكل 

 عخضياما وكيفية السشتطع لفيع ميسة  إلى وعي الفخدفأشارت السخاقبة  ماأ، انتقائي قبل بجء ميسة محجدة 



السخاقبة باعتبارىا قجرة ، اما القجرة عمى السذاركة في االختبار الحاتي بذكل دوري ، أثشاء التعمع مثالً . وتشفيحىا
تقييع االستخاتيجيات السذار إلييا لتقييع ،  وان تتصػر ببطء شجيج وىي ضعيفة جًجا عشج األشفال وحتى البالغيغ

لمفخد. كسا أشاروا إلى تقييع نتيجة الفيع أو عسميات التعمع بعج إنجاز لجى والعسميات التشطيسية  التعمعخخجات لس
 & Schraw 150-130)  إعادة تقييع األىجاف واالستشتاجات بعج ميسة محجدة.تتصمب السيسة 

Moshman, 1995:) 

عتبخ سعخفة توتشطيع ال سعخفةخفة حػل السسات السع بيغ سقارنةأن ال يخى ( ،Brown, 1987)ـ  كسا ان بخاون 
. وىحا يعشي أن البالغيغ قج ال يدتخجمػن االستخاتيجيات عشج حل في متغيخ العسخ أيزًا  ةومدتقم خةغيخ مدتق

قج ال يكػن لجى الستعمسيغ الرغار القجرة عمى مخاقبة استخاتيجياتيع و مذكمة بديصة )غيخ مدتقخة( ؛ 
 .(Brown,1987: 65-116)ا. وتشطيسي

 -:سا وراء السعرفة ة وتفديرىا لالشعرية البشائيثالثًا / 

 ايجابية  أن العقل يتعّمع بصخيقة الىالتفكيخ والتعّمُع  دراسة التي تصخقت الى الشساذج السعخفية الحجيثةدلت       
ما يتعّمسو الفخد مغ يجعل مغ خالليا  محاوالت ناشصةمغ خالل تدجيل السعمػمات وحفطيا،  عسمية مغ خالل

شخيق  عغأن ىحا الشػع مغ التعّمع يحّػل الستعّمسيغ إلى ناشصيغ  يقخ الشسػذج البشائي انمعمػمات ذات معشى. 
كسا ،يتع تعمسيا او يخاد تعمسيا  عالقات داخمية بيغ األفكار والػقائع التيمدتشجة  الى ارتباشات مجسػعة بشاء 

بيغ السعمػمات الججيجة مغ جية والسعمػمات الدابقة السكتدبة مغ جية  تجسع بشاء ارتباشات خارجيةانو يكػن 
قج تصػر مفيػم البشائية خالل العقػد السشرخمة ، ولالسقاربة في التعّمعتذيخ الى البشائية ومغ ىشا فان أخخى. 

اط بشطخية التعّمع، إلى االرتب يتعمق بشطخية تشاولت عسميةليربح اشسل وأوسع فيتحػل مغ مجخد مرصمح 
 سيتع تعمسوإلى أن العالع معّقج، وليذ ىشاك مغ حكيقة مػضػعية ثابتة، وبأن أكثخ ما  تذيخ ، التيلسعخفةا

 .فييا عيرالبيئة االجتساعية التي ن دور ومغ خاللما نعتقجه ونترػره ُيبشى فعمّيًا مغ خالل 
 تصخح كشطخية في التعمع السعخفي ( أن الشطخية البشائية2006زيتػن )زيتػن و دراسة  تاذ اشار       

االستشاد الى ذاتو، اما أن الفخد يبشي معخفتو ب اذ ( اكتداب السعخفةاساسييغ االول يدتشج الى ) افتخاضيغ 
التكيف مع  اثشاء عسمية الفخد تعسل مداعجة أنيااذ  ( وضيفة السعخفة االفتخاض التاني يقػم عمى اساس )

يسكغ ان أن بشاء السعخفة  وعميوالخبخة ،  اتمسارسالسدتشجة الى السعخفية عاد ذات االبالزغػط الشفدية اشكال 
عشج استكبال السعخفة السذابية لسا ىػ مػجػد في البيشة السعخفية والسػائسة ) ، اذ انو التسثلعمى اساس   يتع

تشطيع اليتعامل مع الػاقع مغ خالل  يسكغ ان كل مشا ، فانعشج استكبال معمػمات ومعخفة ججيجة ( والػاقع
 الحي يستمكو.  سعخفيال



رتباط بيغ السعخفة وشخيقة اكتدابيا البشائي مع خبخات وميارات ما وراء السعخفة الاوبالتالي يسكغ ان نمحع 
. ) بيػمي و التي يتعخض ليا الفخد مسذكالتلحل  ايجاد شخيق تسثيل السعخفة مع الػاقع وتػضيفيا فيعغ 

 . (2013،  الجشجي
في مشترف القخن التاسع عذخ أنو بإمكانشا جعل الشاس يفكخون ويرفػن تفكيخىع،  (Kelp)كسا أعتقج 

وسسيت ىحه الصخيقة باالستبصان، حيث كان االعتقاد الدائج ىػ أن عسل الحىغ يجب أن يكػن مفتػحة 
لسكثف قادر عمى تحجيج أو التعخف بأن االختبار الحاتي ا Wundt))لالختبار أو السالحطة الحاتية ، وأعتقج 

 .(249-211 :2011قساز،)إلى الخبخات األولية األصمية التي يشذأ أو يتكػن مشيا التفكيخ 
كسا أن التجارب العجيجة التي أجخيت حػل التفكيخ عمى يج بعس العمساء مثل العالع األمخيكي         

(Roger  والعالع األلساني )(Duncher )  وىػ مغ تالمحة (Werteimer  ) أحج مؤسدي مجرسة
الجذتمت كانت تتزسغ حل مذکالت مختمفة عمى أن يعبخ السفحػص لفطية عغ أفكاره وكحلظ شخيقتو في 

 .(173: 2000)حفشي،التفكيخ خالل حمو لمسذكمة 
 

 -الفصل الجالح: مههجية البحح وإجراءاته:
 

  وإجراءاتهمههجية البحح 

يتزسغ البحث الحالي عخضًا لسشيجية البحث، واإلجخاءات التي تع استعساليا لتحقيق أىجافو مغ حيث       

وراء  ي تبشي مكياس ماف األساسيةتحجيج السجتسع واختيار العيشة ، والخصػات الستبعة لتحقيق الستصمبات 

 . لمسكياسالسعخفة ، ومغ ثع استخخاج خرائز الكياس الشفدي 

 هجية البحح:أواًل. مه

اعتسج الباحث السشيج الػصفي مشيجًا لجراستو الحالية ، كػنو يدتيجف وصف الطػاىخ الشفدية بذكل        

عام عغ شخيق جسع البيانات ، وعخضيا وتحميميا إحرائيًا، وييتع بجراسة الستغيخات كسا ىي لجى أفخاد العيشة 

سيًا وكيفيًا ، فالتعبيخ الكسي يعصيشا وصفًا رقسيًا دقيقًا ، ويرف الطاىخة الشفدية وصفًا دقيقًا ويعبخ عشيا ك



رقسيًا لسقجار ىحه الطاىخة ودرجات ارتباشيا مع الطػاىخ األخخى ، أما التعبيخ الكيفي فيرف لشا ىحه الطاىخة 

 ( . 286: 1999ويػضح خرائريا ) عبيجات وآخخون، 

 ثانيًا. جمتنع البحح :
/  2021 -2020يتحجد مجتسع البحث الحالي بصمبة جامعة القادسية الجراسة األولية لمعام الجراسي        

( 7116( كمية وبػاقع )18( شالب وشالبة مػزعيغ عمى ) 17016الجراسة الرباحية / والبالغ عجدىع ) 
  ( ُيبيغ ذلظ1( شالبة وججول رقع )9900شالبًا ، و)

 (1ججول )

 1 ػزع وفق شمبة الجامعة ومتغيخ الشػع )الحكػر، اإلناث (مجتسع البحث م
 المجموع الكلً النوع الكلٌة التخصص

 اناث ذكور

 

ً
ـــ

ـــ
مـ

ـــ
علـ

ال
 

 1541 398 415 كلٌة الطب

 495 519 514 كلٌة الصٌدلة

 444 559 541 كلٌة طب االسنان

 833 514 113 كلٌة طب البٌطري

 845 843 44 كلٌة التمرٌض

 441 849 555 كلٌة الزراعة

 381 588 893 كلٌة علوم الحاسوب

 1114 141 844 كلٌة العلوم

 915 554 433 كلٌة تربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 889 514 159 التقانات االحٌائٌة

 111 813 898 كلٌة االدارة و االقتصاد

 555 545 554 كلٌة الهندسة

 3894 5194 8444 مجموع العلمً

 

ً
ـان

ـــ
س
الن

ا
 

  

 1454 551 435 كلٌة القانون الدراسة الصباحٌة

 539 535 544 كلٌة الفنون الجمٌلة

 441 441 4 كلٌة تربٌة بنات

 111 13 99 كلٌة االثار

 4455 8154 5455 كلٌة التربٌة

 1131 444 431 كلٌة اآلداب

 3451 4114 8411 مجموع االنسانً

 11414 9944 1114 المجموع الكلً

 

 

                                                           

شعبة االحصاء ،   بموجب كتابً تسهٌل المهمة  –تم الحصول على احصائٌات مجتمع البحث من رئاسة جامعة القادسٌة   

 .8/5451/ 14( بتارٌخ 151و 154الصادرٌن من كلٌة االداب ذي العدد ) 



 ثالجًا. عيهة البحح :

اعتسج الباحث في تحجيج حجع عيشة البحث عمى السخاجع العمسية التي تخى ) انو إذا أريج لمعيشة إن تكػن      
فخدًا( وعمى أساس ذلظ فقج تألفت عيشة  400مسثمة لسجتسع البحث فيجب أن ال يقل عجد أفخاد العيشة عغ )

%( 100لجراسة الرباحية وبشدبة)( شالب وشالبة مغ كميات جامعة القادسية ا400نتائج البحث الحالي مغ )
مغ مجتسع البحث حيث سحبت تمظ العيشة وفقًا لمصخيقة العذػائية الصبكية وباألسمػب الستشاسب إذ قدست ألـ 

( ثع بعج ذلظ قدست حدب الجشذ ذكػر 143( وعمسي بػاقع )257( حدب التخرز إنداني بػاقع )400)
( إناث لمكميات العمسية وقج بمغت ندبة الحكػر 73كػر )( ذ70،و ) اإلندانية( لمكميات 147( وإناث)110)
 ُيبيغ ذلظ ( 2% (   والججول) 55% ( في حيغ بمغت ندبة اإلناث )45)

 عيشة نتائج البحث (2جدول رقػ )

 المجموع االناث الذكور الكلٌات االنسانٌة ت

 32 13 19 القانون الدراسة الصباحٌة 1

 15 8 7 الفنون الجمٌلة 2

 16 16 0 التربٌة للبنات 3

 157 92 65 كلٌة  التربٌة 4

 37 18 19 كلٌة اآلداب 5

 257 147 110 المجموع للكلٌات اإلنسانٌة

 المجموع االناث الذكور الكلٌات العلمٌة ت

 13 6 7 كلٌة الهندسة 1

 42 26 16 كلٌة الطب 2

 26 13 13 علوم الحاسوب 3

 34 22 12 كلٌة العلوم 4

 28 6 22 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 5

 143 73 70 المجموع للكلٌات العلمٌة

 المجموع الكلً
45% 55% 100% 

 نسبة العٌنة من المجتمع

 

 البحح : ةـ أدا رابعًا

ما وراء مكياس  بتبشيلجى شمبة الجامعة  قام الباحث  البحث )ما وراء السعخفة(مغ اجل قياس متغيخ       
 .بعج اشالعو عمى االدبيات والجراسات الدابقة السعخفة



 مقياس ما وراء السعرفة ((The Scale of Meta cognition : 
سعى الباحث لمحرػل عمى مكياس ُمعّج ُمدبقًا لكياس متغيخ ما وراء السعخفة وبعج اشالع الباحث عمى          

 ,Schraw and Dennison)) لسكياساالدبيات والجراسات الدابقة أستصاع الحرػل عمى ندخة أجشبية 
( والحي قام بتعخيبو وتكييفو عمى البيئة العخبية كل مغ )جخاح وعبيجات Kumar 1998والحي شػره ) 1994

 ( . لكياس ىحا السفيػم وعميو ارتأى تبشي ىحا السكياس لسجسػعة مغ االسباب، 2009)
 ىي : 

  عمى حج عمع الباحث. –الجراسات الدابقةالسكياس كان السالئع لكياس ىحا السفيػم في جسيع 
 .وضػح فقخاتو ، وسيػلة حداب درجة اإلجابة عشيا 
  . أعتساد السكياس في أغمب الجراسات األجشبية والعخبية الحجيثة 

ومغ أجل التحقق واالشسئشان لسالئسة ىحا السكياس لكياس مفيػم ما وراء السعخفة لجى شمة الجامعة  قام      
 الباحث بعجد مغ اإلجخاءات ، وىي:

 أ. تحديد مفيؽم ما وراء السعرفة نعريًا:  
سا وراء (  ل 1994تع تحجيج التعخيف الشطخي لمسفيػم عغ شخيق تبشي تعخيف )  شخاو  و ديشدػن      

السعخفة عمى أنيا : " تشطيع العسميات السعخفية مغ قبل الستعمسيغ لتعمسيع ، والحي يذسل التخصيط واستخاتيجات 
(  Schraw and Dennison, 1994أدارة السعمػمات ومخاقبة الفيع واستخاتيجيات الترحيح والتقييع " . )

 الحي سبقت اإلشارة إليو في الفرل األول.  

 ستجابة وترحيح السقياس: ب . تدرج اال
( درجة ، عمى وفق مفتاح 1 -5لكل فقخة مغ فقخات مكياس ما وراء السعخفة خسدة بجائل متجرجة مغ )     

( لمبجيل الثاني )غالبًا( والجرجة 4( لمبجيل األول )دائسًا( والجرجة )5الترحيح الحي يذيخ إلى اعصاء الجرجة )
( لمبجيل )أبجًا(، ىحا في حالة الفقخات 1رًا( والجرجة )( لمبجيل الخابع )ناد2( لمبجيل الثالث )احيانًا( والجرجة )3)

 ( .5،  4،  3،  2،  1االيجابية ، اما في حالة الفقخات العكدية فيكػن التجرج ) 
 ج. إعداد تعميسات السقياس: 

سعى الباحث إلى أن تكػن تعميسات السكياس واضحة ودقيقة ، ألنيا تعج بسثابة الجليل الحي يدتخشج بو      
سدتجيب عشج إجابتو عمى فقخات السكياس بكل صخاحة وصجق ومػضػعية لغخض البحث  العمسي مع ال

شمب  اإلشارة لمسدتجيبيغ بأنو ال تػجج ىشاك إجابة صحيحة وأخخى خاشئة بقجر ما تعبخ عغ رأييع ، كسا



جابة والتقميل مشيع عجم  ذكخ االسع ، وأن اإلجابة لغ يصمع عمييا أحج سػى الباحث مغ اجل مػضػعية اإل
 مغ التأثيخ الدمبي السحتسل في دقتيا .

 د . آراء السحكسيؼ في صالحية فقرات ما وراء السعرفة وتعميساتِو:

( إلى ان افزل وسيمة  لمتأكج مغ صالحية الفقخات لكياس صفة ما ، ىي قيام Ebel,1972ُيذيخ ايبل )    
الرفة التي وضعت مغ اجميا )  مجسػعة مغ الخبخاء والسختريغ بتقجيخ صالحيتيا لكياس

Ebel,1972:555 ( مغ 10عمى )42( ، واستشادًا إلى ذلظ ُعِخَض السكياس بريغتِو األولية ذات الفقخات الـ
( متزسشًا اليجف مغ البحث  والتعخيف الشطخي السعتسج  3السحكسيغ السختريغ في مجال عمع الشفذ) ممحق/

 لغخض إبجاء ارائيع فيسا يخز : 
 حية الفقخات لكياس ما وضعت الجمِو.مجى صال *
 مجى مالئسة الفقخة لمسجال الحي وضعت فيو.* 
 مجى مالئسة بجائل اإلجابة. *

إجخاء ما يخونو مغ تعجيالت )إعادة صياغة، أو ححف، أو إضافة ( عمى الفقخات )ممحق / (.    واعتسادًا  *
لغخض قبػل الفقخة أو رفزيا تع اإلبقاء عمى %( فأكثخ  80عمى آراء ومالحطات الخبخاء وباعتساد ندبة )

( فقخة مع أجخاء بعس التعجيالت البديصة عمى عجد مشيا ، كسا حرمت مػافقتيع عمى تعميسات السكياس 42)
 ( يبيغ ذلظ.3وبجائل اإلجابة ، وججول )

 (3جدول )
 آراء السحكسيؼ في صالحية فقرات مقياس ما وراء السعرفة

عدد  أرقام الفقرات

 املحكمين

نسبة 

 املوافقون 

 املالحظات نسبة املعارضون 

 املجال ألاول: ثنظيم املعرفةفقرات 

,2,242,2121212,212,,2,,2,,2,42,,2,1 

ثمت املوافقة على جميع  %, %,,, ,,

الفقرات مع التعديل على 

 بعضها

 املجال الثاني: معرفة املعرفةفقرات 

,2,242,2121212,212,,2,,2,,2,42,,2,116, 

ثمت املوافقة على جميع  %, %,,, ,,

الفقرات مع التعديل على 

 بعضها

 املجال الثاني: معالجة املعرفةفقرات 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ثمت املوافقة على جميع  %, %,,, ,,

الفقرات مع التعديل على 

 بعضها



( فقخة ، 42وبحلظ يبقى عجد فقخات مكياس ما وراء السعخفة الُسعج لتحميل الفقخات إحرائيًا مكػن مغ )       
 ( . 3)ممحق / 

 ه . وضؽح تعميسات السقياس وفقراتو:
لزسان وضػح تعميسات السكياس وفيع فقخاتِو لعيشة البحث ُشّبق السكياس عمى عيشة استصالعية بمغ         

( شالبًا وشالبة مغ شمبة جامعة القادسية ، وتست اإلجابة بحزػر الباحث ، وشمب مشيع 15عجد أفخادىا )
ذا كانت ىشاك فقخات غيخ إبجاء مالحطاتيع حػل وضػح الفقخات وصياغتيا وشخيقة اإلجابة عمييا ، وفيسا إ

مفيػمة ، وتبيغ مغ ىحا التصبيق أن تعميسات السكياس وفقخاتو كانت واضحة وليذ ىشاك حاجة لتعجيل أي 
 .دقائق10.13االجابة كان وان متػسط وقت  ( دقيقة11-7مشيا وكان الػقت السدتغخق لإلجابة يتخاوح بيغ )

 عرفة :و . التحميل اإلحرائي لفقرات مقياس ما وراء الس
ُيعج تحميل الفقخات احرائيًا مغ الستصمبات االساسية لبشاء السقاييذ التخبػية والشفدية كػن التحميل          

السشصقي ليا قج اليكذف عغ صالحيتيا أو صجقيا بالذكل الجقيق ،  ويعج أسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ 
الكمية )اإلتداق الجاخمي( إجخائييغ مشاسبيغ في  )اإلتداق الخارجي( ، وأسمػب عالقة درجة الفقخة بالجرجة

 (.43: 1981التحميل اإلحرائي )الدوبعي واخخون، 
 

 * أجراء تحميل الفقرات :
إن اليجف مغ أجخاء تحميل الفقخات ىػ استخخاج القػة التسييدية لمفقخات واإلبقاء عمى الفقخات السسيدة في       

( حيث يقرج بالقػة 85: 1983( )عبج الخحسغ ، Ebel 1972: 392السكياس واستبعاد الفقخات غيخ السسيدة)
تػيات العميا وذوي السدتػيات الجنيا مغ األفخاد التسييدية لمفقخات مجى قجرة الفقخة عمى التسييد بيغ ذوي السد

( ويعج تسييد الفقخات جانبًا ميسًا مغ التحميل Shaw , 1967: 450بالشدبة لمدسة التي تكيديا الفقخة .)
اإلحرائي لفقخات السكياس ألن مغ خاللو تتأكج مغ كفاءة فقخات السقاييذ الشفدية ، إذ أنيا تؤشخ قجرة فقخات 

ويؤكج جيدلي وآخخون  .(Ebel, 1972: 399لكذف عغ الفخوق الفخدية بيغ األفخاد )السكياس عمى ا
Chiselli, et .al  عمى ضخورة إبقاء الفقخات ذات القػة التسيدية في الرػرة الشيائية لمسكياس واستبعاد الفقخات

ويعج أسمػب ( Chiselli , et,al., 1981: p. 434غيخ السسيدة أو تعجيميا أو تجخبتيا مغ ججيج   .)
السجسػعتيغ الستصخفتيغ ، وعالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس، وعالقة السجال بالجرجة الكمية، وعالقة 
كل مجال بالسجالت االخخى مغ االساليب السشاسبة في عسمية تحميل الفقخات وقج أستعسميا الباحث ليحا 

 الغخض .



 Contrasted Groupsأ ـ السجسؽعتيؼ الستطرفتيؼ . 
لحداب القػة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات مكياس ما وراء السعخفة ، قام بدحب عيشة عذػائية 

( شالبا وشالبة، وبعج ترحيح استجابات 400بالصخيقة الصبكية ذات التػزيع التشاسبي،  وبمغت عيشة التحميل )
تختيب الجرجات تشازليًا ابتجاًء مغ  السفحػصيغ وحداب الجرجة الكمية لكل استسارة عمى ما وراء السعخفة، تع

%( مغ االستسارات الحاصمة عمى أعمى الجرجات 27أعمى درجة وانتياء بأدنى درجة، وتع اختيار ندبة )
( الى 210استسارة( وتخاوحت درجاتيا بيغ ) 108لسكياس ما وراء السعخفة وسسيت بالسجسػعة العميا بػاقع )

الستسارات الحاصمة عمى أدنى الجرجات وسسيت بالسجسػعة الجنيا %(مغ ا27( درجة، واختيار ندبة )189)
 ( درجة.68( الى )158استسارة( وتخاوحت درجاتيا بيغ ) 108بػاقع )

، % العميا والجنيا مغ الجرجات تسثل أفزل ندبة يسكغ أخحىا في تحميل الفقخات 27وىكحا فأن ندبة 
، حيشسا يكػن تػزيع الجرجات عمى السكياس  حجع وتسايدوذلظ ألنيا تقجم لشا مجسػعتيغ بأقرى ما يسكغ مغ 

 ( .74،  1981عمى صػرة مشحشى التػزيع االعتجالي )الدوبعي وآخخون ، 
وبعج استخخاج الػسط الحدابي والتبايغ لكال السجسػعتيغ العميا والجنيا عمى مكياس ما وراء السعخفة ، قام 

شتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة الفخوق بيغ أوساط السجسػعتيغ ، لعي (t. test)الباحث بتصبيق االختبار التائي 
( . وُعّجت 35، 1990وذلظ ألن الكيسة التائية السحدػبة تسثل القػة التسييدية لمفقخة بيغ السجسػعتيغ )مايخز ، 

(   4الكيسة التائية السحدػبة مؤشخًا لتسييد كل فقخة مغ خالل مقارنتيا بالكيسة الججولية. ويػضح ججول ) 
 درجات القػة التسييدية لفقخات مكياس ما وراء السعخفة بصخيقة السجسػعتيغ الستصخفتيغ:

 ( 4 جدول )
 القؽة التسييزية لفقرات مقياس ما وراء السعرفة بطريقة السجسؽعتيؼ الستطرفتيؼ

 السجسؽعة الدنيا السجسؽعة العميا رقػ
القيسة التائية 
 السحدؽبة

القيسة 
 الجدولية

(1.96) 

 
 الفقرة الشتيجة

الؽسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الؽسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 دالة                12.623 1.07695 3.2870 0.50431 4.7315  .1
 دالة                6.512 1.07940 3.5556 1.00913 4.4815  .2
 دالة                13.082 1.08946 3.1667 0.55128 4.7037  .3
 دالة                12.333 0.97245 3.3704 0.59332 4.7222  .4
 دالة                15.974 0.98430 3.0556 0.52251 4.7685  .5
 دالة                13.394 1.08751 3.4352 0.34955 4.9074  .6



 دالة                12.282 1.05848 3.1019 0.67152 4.5833  .7
 دالة               12.190 1.07792 3.3426 0.54465 4.7593  .8
 دالة               13.117 1.05393 3.4630 0.36410 4.8704  .9
 دالة               6.512 1.07940 3.5556 1.00913 4.4815  .10
 دالة               11.113 1.02850 3.3704 0.57344 4.6296  .11
 دالة               13.394 1.08751 3.4352 0.34955 4.9074  .12
 دالة               10.276 1.11455 3.3611 0.63530 4.6296  .13
 دالة               10.185 1.08691 3.4259 0.66738 4.6759  .14
 دالة               13.394 1.08751 3.4352 0.34955 4.9074  .15
 دالة               9.115 1.10632 3.4815 0.67971 4.6204  .16
 دالة               11.510 1.05422 3.5278 0.50841 4.8241  .17
 دالة               14.607 1.03667 3.0093 0.61537 4.7037  .18
 دالة               13.690 1.00582 3.0833 0.60516 4.6296  .19
 دالة             10.747 1.11672 3.1204 0.72987 4.5000  .20
 دالة             10.403 1.04569 3.5000 0.61220 4.7130  .21
 دالة             13.168 1.05541 3.3704 0.44990 4.8241  .22
 دالة              11.509 1.12506 3.6204 0.29121 4.9074  .23
 دالة              17.055 0.99022 3.1389 0.36410 4.8704  .24
 دالة              13.168 1.05541 3.3704 0.44990 4.8241  .25
 دالة              10.349 1.13119 3.1944 0.66276 4.5000  .26
 دالة              13.168 1.05541 3.3704 0.44990 4.8241  .27
 دالة              17.055 0.99022 3.1389 0.36410 4.8704  .28
 دالة              17.055 0.99022 3.1389 0.36410 4.8704  .29
 دالة             13.045 1.05126 3.4167 0.44961 4.8519  .30
 دالة             10.615 1.14064 3.2685 0.65329 4.6111  .31
 دالة              8.896 1.11846 2.9630 0.88759 4.1852  .32
 دالة              8.941 1.00892 3.8611 0.53236 4.8426  .33
 دالة              10.921 1.08080 3.5093 0.57615 4.7963  .34
 دالة              8.941 1.00892 3.8611 0.53236 4.8426  .35



 دالة              10.921 1.08080 3.5093 0.57615 4.7963  .36
 دالة               9.783 1.05146 3.1852 0.76166 4.4074  .37
 دالة               11.206 1.12586 3.1481 0.66041 4.5556  .38
 دالة               12.423 1.15455 3.3519 0.42862 4.8241  .39
 دالة               13.391 1.11350 3.4444 0.31395 4.9352  .40
 دالة               12.883 1.05126 3.4167 0.42862 4.8241  .41
 دالة               12.466 1.07180 3.0278 0.68813 4.5556  .42

 
 

 لمسقياس) االتداق الداخمي(ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية 
مغ   Immediate Criterion Measuresتسثل الجرجة الكمية لمسكياس بسثابة قياسات محكية آنية 

درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس يعشي  خالل أرتباشيا بجرجة األفخاد عمى الفقخات ومغ ثع فأن أرتباط
أن الفقخة تكيذ السفيػم نفدو الحي تكيدو الجرجة الكمية وفي ضػء ىحا السؤشخ يتع األبقاء عمى الفقخات 

(.Lindauist , 1957: p. 286 التي تكػن معامالت أرتباط درجاتيا بالجرجة الكمية لمسكياس دالة )
( والسكياس الحي تشتخب فقخاتو عمى وفق ىحا السؤشخ Anastasi , 1976 : p. 154أحرائيًا.)

 Smith , 1966يستمظ صجقًا بشائيًا ومغ مسيدات ىحا األسمػب أنو يقجم مكياسًا متجاندًا في فقخاتو .)
:p.70( وقج استعسل معامل ارتباط بيخسػن )Pearson Correlation الستخخاج العالقة االرتباشية)

( استسارة وىي االستسارات ذاتيا التي 400ات السكياس والجرجة الكمية لـ )بيغ درجة كل فقخة مغ فقخ 
واتزح ان قيع معامالت االرتباط لجسيع خزعت لتحميل الفقخات في ضػء السجسػعتيغ الستصخفتيغ ، 

ودرجة  (0.05)مدتػى داللة  ،و(0.098)بالكيسة الحخجة لسعامل االرتباط، البالغة عشج مقارنتيا الفقخات 
 (  5دول ) ج( يػضح ذلظ.  5، وججول )  398 حخية

 معامالت ارتباط بيرسؽن بيؼ درجة الفقرة والدرجة الكمية عمى مقياس ما وراء السعرفة

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
 االرتباط

1 0.571 15 0.656 29 0.674 

2 0.364 16 0.452 30 0.586 



3 0.593 17 0.510 31 0.465 

4 0.540 18 0.613 32 0.416 

5 0.633 19 0.579 33 0.447 

6 0.656 20 0.534 34 0.546 

7 0.529 21 0.501 35 0.447 

8 0.548 22 0.624 36 0.546 

9 0.584 23 0.530 37 0.451 

10 0.364 24 0.674 38 0.512 

11 0.504 25 0.624 39 0.498 

12 0.656 26 0.506 40 0.641 

13 0.438 27 0.624 41 0.512 

14 0.507 28 0.674 42 0.520 

 
 ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة السجال لمسقياس) االتداق الداخمي( :

استخجام ىحا السؤشخ لمتأكج مغ أن فقخات السكياس تديخ في السدار نفدو الحي يديخ فيو السجال، 
وقجتع استخخاج العالقة االرتباشية بيغ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمسجال، ولتحقيق ذلظ حدبت 

خاج معامل لمسكياس، وبعج ذلظ تع استخ الثالثةالجرجة الكمية ألفخاد العيشة عمى وفق السجاالت 
ارتباط بيخسػن بيغ درجات أفخاد العيشة عمى وفق كل فقخة مغ فقخات كل مجال ودرجاتيع الكمية 
عمى ذلظ السجال وضيخ أن معامالت االرتباط جسيعيا دالة إحرائيًا عشج مقارنتيا بالكيسة الحخجة 

(  6وججول )  (398، ودرجة حخية ) (0,05)مدتػى داللة و  (0.098)لسعامل االرتباط، البالغة 
 . يػضح ذلظ

 ( 6جدول ) 
 عالقة درجة الفقرة بدرجة السجال لمسقياس) االتداق الداخمي(

 معالجة السعرفة معرفة السعرفة تشعيػ السعرفة
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 0.582 1 0.464 1 0.441 

2 0.443 2 0.484 2 0.521 



3 0.553 3 0.597 3 0.597 

4 0.495 4 0.562 4 0.521 

5 0.614 5 0.502 5 0.597 

6 0.714 6 0.483 6 0.428 

7 0.499 7 0.705 7 0.515 

8 0.555 8 0.524 8 0.459 

9 0.554 9 0.728 9 0.584 

10 0.443 10 0.705 10 0.546 

11 0.480 11 0.486 11 0.482 

12 0.714 12 0.705 12 - 
13 0.411 13 0.728 13 - 
14 0.509 14 0.728 14 - 
15 0.714 15 0.557 15 - 
16 - 16 0.439 16 - 

 
 

 ج/ عالقة درجة السجال بالدرجة الكمية لمسجاالت االخرى والدرجة الكمية لمسقياس 
 ) االتداق الداخمي( :

ـــــيغ       تـــــع التحقـــــق مـــــغ ذلـــــظ مـــــغ خـــــالل اســـــتعسال معامـــــل ارتبـــــاط بيخســـــػن إليجـــــاد العالقـــــة ب
درجــــــات األفــــــخاد عمــــــى كــــــل مجــــــال والجرجــــــة الكميــــــة لمسكيــــــاس، وذلــــــظ ألن ارتباشــــــات السجــــــاالت 
ـــــاس ىـــــي قياســـــات أساســـــية لمتجـــــانذ وتدـــــاعج  ـــــة لمسكي ـــــبعس وبالجرجـــــة الكمي ـــــة ببعزـــــيا ال الفخعي

 (.Anastasi,1976:155خاد قياسو )عمى تحجيج مجال الدمػك الس

( اســـــــتسارة، وأشـــــــارت الشتـــــــائج إلـــــــى أن معـــــــامالت 400ولتحقيـــــــق ذلـــــــظ اعتســـــــجت الباحـــــــث )     
ارتبــــاط درجــــة كــــل مجــــال بالجرجــــة الكميــــة دالــــة إحرــــائيًا عشــــج مقارنتيــــا بالكيســــة الحخجــــة لسعامــــل 

(  7( والجـــــــــــــجول ) 398ودرجــــــــــــة حخيـــــــــــــة ) (0,05)ومدـــــــــــــتػى  (0.098)االرتبــــــــــــاط، والبالغـــــــــــــة 
 يػضح ذلظ.

 



 (7جدول ) 
والسجاالت االخرى  ما وراء السعرفةمعامالت االرتباط بيؼ الدرجة الكمية لكل مجال مؼ 

 والدرجة الكمية لمسقياس نفدو
 الدرجة الكمية معالجة السعرفة معرفة السعرفة تشعيػ السعرفة لسجاالت
 **0.844 **0.805 **0.831 1 تشعيػ السعرفة

 **0.848 **0.791 1 - معرفة السعرفة

 **0.806 1 - - معالجة السعرفة
 1 - - - الدرجة الكمية

    
فقخة مػزعة عمى ثالثة  42وبحلظ بقي السكياس بعج استعسال االجخاءات الدابقة مكػن مغ   

( 11( فقخة لسجال معخفة السعخفة، و)16( فقخات لسجال تشطيع السعخفة ، و)15مجاالت بػاقع )
 فقخة لسجال معالجة السعخفة.

 الخرائص القياسية ) الديكؽمترية ( لسقياس ما وراء السعرفة:
خى السخترػن بالكياس الشفدي ضخورة التحقق مغ بعس الخرائز الكياسية في أعجاد ي     

 1986السكياس الحي يتع بشاءه او تبشيو ميسا كان الغخض مغ استخجامو مثل الرجق والثبات )عالم ، 
( ، إذ تػفخ ىحه الخرائز شخوط الجقة والرالحية لسا ييتع السكياس بسعخفتو وقياسو ) عبج 209: 

( فالسكياس الرادق ىػ السكياس الحي يكيذ ما أعج لكياسو أو يحقق  159:  1983غ ، الخحس
الغخض الحي أعج ألجمو ، وأن السكياس الثابت ىػ السكياس الحي يكيذ بجرجة مقبػلة مغ الجقة ) 

 ( . 335: 2002عػدة ، 
 Validityأ ـ الردق . 

إلى أن الرجق يجل عمى قياس الفقخات لسا يفتخض ان تكيدو  Oppenheimيذيخ أوبشيايع      
(Oppenheim , 1973 : p. 69-70 والسدتػى أو الجرجة التي يكػن فييا قادرًا عمى تحقيق أىجاف )

( وىشاك عجة أساليب لتقجيخ صجق األداة إذ يسكغ Stanley & Hopkins , 1972 : p. 101معيشة ) 
:  1980ت أخخى يتع الحرػل عمى تقجيخ كيفي لمكياس )فخج ، الحرػل عمى تقجيخ كسي وفي حاال

 ( وبيحا الرجد استعسل الباحث عجة مؤشخات لمرجق وىي :360



 Face Validityـ الردق العاىري  1
إن أفزل شخيقة لحداب الرجق الطاىخي. ىي عخض الباحث  فقخات السكياس قبل تصبيقو عمى 

تسكشيع مغ الحكع عمى صالحية فقخات االختبار في  مجسػعة مغ السحكسيغ الحيغ يترفػن بخبخة
قياس الخاصية السخاد قياسيا ، بحيث تجعل الباحث مصسئشًا إلى آرائيع ويأخح باألحكام التي يتفق 

(. وقج تحقق ىحا الشػع مغ الرجق 265: 2010%( فأكثخ ) الكبيدي ،80عمييا معطسيع أو بشدبة )
سكياس وفقخاتو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في السكياس الحالي وذلظ عشجما عخض ال

 في ميجان عمع الشفذ. كسا ذكخ سابقًا .
 . مؤشرات صدق البشاء :2

أكثــخ أنــػاع الرــجق قبــػاًل ، إذ يــخى عــجد كبيــخ مــغ  (Constract Validity)يعــج صــجق البشــاء 
لمرــجق مــغ حيــث تذــبع السكيــاس بــالسعشى العــام  Ebelالسخترــيغ أنــو يتفــق مــع جــػىخ مفيــػم أيبــل ، 

( ، ويتحقق ىـحا الشـػع مـغ الرـجق ، حيشسـا يكـػن لـجيشا معيـار نقـخر عمـى 131، ص 1990)األمام ، 
أساســو أن السكيــاس يكــيذ بشــاًء نطخيــًا محــجدًا . وقــج تــػفخ ىــحا الشــػع مــغ الرــجق فــي ىــحا السكيــاس )مــا 

  -وراء السعخفة( مغ خالل السؤشخات اآلتية :
 أ. اسمؽب السجؽعتيؼ الستطرفيتؼ.

 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمسقياس.
 ج. ارتباط درجة الفقرة بدرجة السجال.

 د.ارتباط درجة السجال بالدرجات السجاالت االخرى.
 دـ. ارتباط درجة السجال بالدرجة الكمية لمسقياس.

ال تكــيذ السفيــػم نفدــو الــحي يكيدــو السكيــاس وتيــتع الصخائــق الدــابقة بسعخفــة أن الفقــخة او السجــ
 .   (Lindquist, 1951, p. 282)ككل، ويػفخ ىحا أحج مؤشخات صجق البشاء 

 

 مؤشرات الثبات  -ب 
يعشي دقة السكياس ، وأنو يعخف إحرائيًا بشدبة التبايغ الحكيقي إلى  (Reliability)إذا كان الثبات 

،  2005التبايغ الكمي ، أو مخبع معامل االرتباط بيغ العالمات الحكيكية والعالمات الطاىخية )عػدة ، 
( ، فأنو يعشي أيزًا الجقة واالتداق في أداء األفخاد واالستقخار في الشتائج عبخ الدمغ ، 429ص



 .Baron, 1981, P)س الثابت يعصي الشتائج نفديا إذا تع تصبيقو عمى األفخاد أنفديع مخة ثانية فالسكيا
418)  

ولقج أشارت أدبيات الكياس الشفدي إلى إمكانية قيـاس الثبـات بعـجة شخائـق ، إذ يـخى )كخونبـاخ( 
 Internal)أن اتدــاق درجــات االســتجابات يــتع عبــخ سمدــمة مــغ الكياســات مشيــا : االتدــاق الــجاخمي 

Consistency)  والـــحي يتحقـــق إذا كانـــت فقـــخات السكيـــاس تكـــيذ السفيـــػم نفدـــو ، واالتدـــاق الخـــارجي
(External Consistancy)  والـحي يتحقـق حيشسـا يدـتسخ السكيـاس فـي إعصـاء الشتـائج نفدـيا إذا مـا تـع
 .  (Holt & Irving, 1971, P. 60)إعادة تصبيقو عبخ مجة زمشية 

لفخق بيغ شخيقتي االتدـاق الـجاخمي وإعـادة االختبـار )االتدـاق الخـارجي( ، ىـػ وىكحا يبجو أن ا
أن معامـــل الثبـــات فـــي الصخيقـــة األولـــى يذـــيخ إلـــى التجـــانذ بـــيغ الفقـــخات )حيـــث يقرـــج بالتجـــانذ أن 
الفقخات تكيذ مفيػمًا واحجًا( ، في حيغ يذيخ معامل الثبات بصخيقة إعادة االختبـار إلـى درجـة اسـتقخار 

 (. 33، ص 1981اد في إجاباتيع عمى السكياس عبخ فتخة مشاسبة مغ الدمغ )الدوبعي وآخخون ، األفخ 
  -وعميو قام الباحث باستخخاج ثبات مكياس بتمظ الصخيقتيغ وكسا يأتي :

  Retest  -(Test) إعادة االختبار طريقة االتداق الخارجي  -أواًل :
تتزسغ ىحه الصخيقة تصبيق السكيـاس عمـى عيشـة مسثمـة مـغ األفـخاد ، ثـع إعـادة تصبيـق السكيـاس 

أن إعـادة تصبيـق السكيـاس  (Adams)عمييا مخة أخخى بعج مخور فتخة مشاسبة مغ الدمغ ، إذ يخى آدمد 
 .  (Adams, 1964, p. 58)لمتعخف عمى ثباتو ، يجب أن يكػن خالل فتخة ال تقل عغ أسبػعيغ 

ولقــج قــام الباحــث بتصبيــق مكيــاس مــا وراء السعخفــة الســتخخاج الثبــات بيــحه الصخيقــة عمــى عيشــة 
( شالبـا وشالبــة مـغ بعـس الكميــات، وبعـج مـخور اســبػعيغ مـغ التصبيـق األول لمسكيــاس 50مكػنـة مـغ )

تبـاط قام الباحـث بإعـادة تصبيـق السكيـاس ذاتـو مـخة أخـخى وعمـى العيشـة ذاتيـا ، وبعـج اسـتعسال معامـل ار 
لمتعخف عمى شبيعة العالقة بـيغ درجـات التصبيـق األول  (Person Correlation Cofficient)بيخسػن 

  ( :  8والثاني ، ضيخ أن قيسة معامل الثبات لمسكياس ومجاالتو كسا مبيغ في ججول ) 
 ( 8جدول ) 

 اعادة االختبار درجات معامل الثبات لسقياس ما وراء السعرفة بطريقة

 درجة معامل الثبات السقياس 
 0.715  ماوراء السعرفة 



وقــج ُعــجت ىــحه الكيســة مؤشــخًا عمــى اســتقخار اســتجابات األفــخاد عمــى مــا وراء السعخفــة ، إذ أن  
ـــحي يسكـــغ االعتســـاد عميـــو كســـا يـــخى ليكـــخت  ـــات ال ( 0.93 – 0.62يكـــػن مـــغ ) (Likert)معامـــل الثب

(Lazarous, 1963, P. 228) إلى أنو إذا كان معامل االرتبـاط بـيغ التصبيـق  في حيغ يذيخ كخونباخ
 .(58، ص 1985)عيدػي ، االختبار ( فأكثخ ، فأن ذلظ يعج مؤشخًا جيجًا لثبات0.70األول والثاني )

 : )معامل الفاكخونباخ(االتداق الجاخمي  -ثانيًا :
فقــــخات السكيــــاس يذــــيخ معامــــل الثبــــات السدــــتخخج بيــــحه الصخيقــــة إلــــى االرتبــــاط الــــجاخمي بــــيغ 

( ، إذ يعتســج ىــحا األســمػب عمــى اتدــاق أداء الفــخد مــغ فقــخة إلــى أخــخى 530، ص 1991)فيخكدــػن ، 
 ( . 79، ص 1989)ثػرنجايظ وليجغ ، 

ولحدــــاب الثبــــات بيــــحه الصخيقــــة تــــع اســــتعسال معادلــــة الفاكخونبــــاخ لمسكيــــاس ككــــل ولمسجــــاالت 
 :( يػضح ذلظ 9السدتخخجة لمسكياس ، والججول ) 

 ( 9دول ) ج
 درجات معامل الثبات لسقياس ما وراء السعرفة بطريقة

 الفا كرونباخ 
 درجة معامل الثبات السقياس 
 0.748  ماوراء السعرفة 

 
 وصف السقياس وترحيحو وحداب الدرجة الكمية :

ثالثة مجاالت بػاقع وبػاقع  ( فقخة،42برػرتو الشيائية مغ ) ما وراء السعخفةتألف مكياس      
( فقخة لسجال 11( فقخة لسجال معخفة السعخفة، و)16( فقخات لسجال تشطيع السعخفة ، و)15)

دائسا، غالبا، احيانا، نادرا، يدتجيب في ضػئيا الصالب عمى خسدة بجائل لالجابة ) معالجة السعخفة.
يربح ىحا (، ويتع اعصاء البجيل )دائسا( خسدة درجات في حيغ يعصى لمبجيل )ابجا( درجة واحجة،و ابجا

الترحيح عكديا لمفقخات ذات التػجو الدمبي، وبحلظ فأن السجى الشطخي ألعمى درجة يسكغ ان يحرل 
 (.126( وبستػسط فخضي )42( وادنى درجة ىي )210عمييا الصالب ىي )

 

 



 عرض الهتائج وتفسريها :الفصل الرابع 

ولسا كان السكياس الستبشى مكػن مغ في ىحا البحث  السصبق اس ما وراء السعخفةمكي تع تبشي أن بعج      
تعامل مع ىحه السجاالت في الػصػل إلى الشتائج تبيغ ضيػر عالقات ارتباشية فأن الباحث   ،ثالث مجاالت 

في الفرل لتمظ السجاالت كسا مػضحة دالة مغ خالل معامالت االرتباط التي اضيخىا التحميل االحرائي 
 .(  5الثالت في ججول ) 

في دراسات بالجرجة الكمية لمسكياس استشادًا إلى مقاييذ  جاالتارتئ الباحث التعامل مع الس لحا فقج      
 . بالدرجة الكلٌة ما وراء المعرفةوتأسٌساً على ما تقدم فإن الباحث سٌتعامل مع مقٌاس  ،مذابية ليا

 -وعميو فإن الباحث تشاول أىجاف البحث لتحكيقيا مغ خالل :

 : ما وراء السعرفة لدى طمبة الجامعة: تعرف  األولاليدف 
بعج تصبيق مكياس ما وراء السعخفـة عمـى عيشـة البحـث مـغ شمبـة جامعـة القادسـية ،أضيـخت نتـائج البحـث       

(  ودرجـــة وبـــانحخاف معيـــاري قـــجره 167.837أن الستػســـط الحدـــابي لـــجرجات مكيـــاس مـــا وراء السعخفـــة بمـــغ )
( درجـــة، وباســـتعسال االختبـــار التـــائي لعيشـــة 126كـــان الستػســـط الفخضـــي لمسكيـــاس)( درجـــة، بيشســـا 23.785)

( 1.96( وىـي أكبـخ مـغ الكيسـة الججوليـة البالغـة )  35.179واحجة تبيغ أن الكيسة التائية السدـتخخجة كانـت )
 ( .0.05( ومدتػى داللة )399عشج درجة حخية )

لػسط الحدابي لمعيشة أي أن عيشة البحث تتستع بسا روراء وىحا يعشي أن ىشاك فخقًا دااًل إحرائيًا لرالح ا
( يبيغ 10( والججول )126السعخفة أعمى مغ الػسط الحدابي لمسجتسع الستسثل بالػسط الفخضي الحي قجره )

 ذلظ.
 (10جدول )

    االختبار التائي لداللة الفرق بيؼ الؽسط الحدابي والؽسط الفرضي                                 
 ما وراء السعرفةلدرجات عيشة البحث عمى مقياس 

حجػ 
 العيشة

الؽسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الؽسط 
 الفرضي

القيسة 
التائية 
 السحدؽبة

القيسة 
التائية 
 الجدولية

 مدتؽى الداللة
(0.05) 

 دالة 1.96 35.179 126 23.78583 167.8375 400
ويسكـــغ تفدـــيخ ىـــحه الشتيجـــة الـــى مـــغ خـــالل الشطـــخ الـــى شبيعـــة السخحمـــة العسخيـــة )الذـــباب( اذ ان شمبـــة      

الجامعة ىع مـغ شـخيحة الذـباب،  و ان ىـحه السخحمـة الجامعيـة ىـي اعمـى السخاحـل الجراسـية و تتتدـع بشـػع مـغ 



تـي تعــدز عسميـة الــتعمع واىجافــو العالقـات االجتساعيــة التـي تجعــل الفـخد يالحــع فيســو ومعخفتـو لألســتخاتيجيات ال
نحػ السدتقبل ، وبالتالي فان الػعي لمعسميات السعخفية يكػن حاضخا مغ اجل تحقيق األىـجاف السعخفيـة . وان 
أفكار ما وراء السعخفـة تكـػن قرـجيو ومخصصـو وعسجيـو  ومػجيـة نحـػ ىـجف فزـال عـغ أنيـا سـمػكيات عقميـة 

إذ يذــــيخ  (Flavell  ،1979  :19-25ميســــات معخفيــــة( . )باتجــــاه السدــــتقبل يسكــــغ أن تدــــتعسل لتحقيــــق 
(1990  Woolflok ,   إلــى أن مــا وراء السعخفــة يتصــػر مــع العســخ، وأن الصمبــة مــع تقــجميع فــي الشســػ )

السعخفـي يصــػرون مجسػعـة مــغ االسـتخاتيجيات الفاعمــة لتحدــيغ عسميـة تــحكخ السعمػمـات ، وضــبصيا ، ومخاقبــة 
كسا ان فيع الفخد لسعخفتـو وآاليـة تفكيـخه وقجرتـو عمـى وضـع (.  Woolflok ,1990 : 82, 81-91تفكيخىع ) 

خصـــط محـــجدة لمػصـــػل الـــى معخفـــة  األنفعـــاالت والـــجوافع بسكـــغ اعتبارىـــا مـــا وراء معخفة،وىـــحا مـــا ذىـــب اليـــو 
( أن نكػن واعيغ لتفكيخنا عشج تأدية ميام خاصة ، وبعج ذلـظ Marzano &  al at 2007مارزانػ وآخخون )

ندــتخجم ىــحا الــػعي لزــبط مــا عسمشــا. أي أن عسميــات مــاوراء السعخفــة تذــيخ إلــى الزــبط  اإلجخائــي لمعسميــات 
مـع مـا تػصـمت اليـو  وتتفـق ىـحه الشتيجـة (. Marzano & et al:2007السعخفيـة ، والـتحكع الـحاتي لمدـمػك)

( اذ أشــارت نتائجيــا إلــى أن شمبــة الجامعــة يدــتخجمػن عسميــات مــا  وراء   ٠٢٠٢ري وأبــػ شــعيخة )دراســة غبــا
التـي    (Coutinho 2007) ( ودراسـة Romainville 1994مـع دراسـة )  ايزـا تتفق ىحه الشتيجةالسعخفة، 

امعة سـجمػا درجـات وججت ان ما وراء السعخفة تتصػر برػرة مبكخة لجى شمبة الجامعة ، فقج وجج إن شمبة الج
 :Coutinho 2007)( Romainville 1994 66-359 :أعمى عمى مقاييذ التخصيط لسا وراء السعخفة. )

39-47) . 
 : تعرف داللة الفروق عمى مقياس ما وراء السعرفة وفق متغير الشؽع الثانياليدف 

 )ذكؽر/ اناث (: 

استعسل الباحث  وفقا لستغيخ الشػع )الحكػر، واإلناث(لتعخف داللة الفخوق عمى مكياس ما وراء السعخفة        
ان الكيسة التائية السحدػبة ألختبار داللة الفخق االحرائي بيغ االوساط   .االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ

الحدابية لجرجات  )الحكػر ( ، واالوساط الحدابية لجرجات ) االناث( في مكياس ما وراء السعخفة غيخ دالة 
(   مسا يذيخ الى عجم وجػد  398( ودرجة حخية ) 1996يًا عشج مقايدتيا بالكيسة الججولية البالغة )احرائ

  .( ُيبيغ ذلظ11وججول ) فخق في ما وراء السعخفة  بيغ )الحكػر/ االناث (
 
 
 



 (11دول )ج
 ما وراء السعرفةالسؽازنة بيؼ درجات أفراد عيشة البحث عمى مقياس 

 وفق متغير الشؽع)الذكؽر، واإلناث( عمى

الؽسط  العيشة
 الحدابي

نحراف اإل 
 السعياري 

القيسة التائية 
 السحدؽبة

القيسة التائية 
 الجدولية

 مدتؽى الداللة
(0.05) 

 الحكػر
168.6778 23.41170 0.639 

 
1.96 

 غيخ دالة

 

ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة والتي اشارت الى الصمبة مغ الحكػر واالناث يتستعػن بجرجات متقاربة في ما       
وراء السعخفة ومجاالتيا، و ان كال الجشديغ يدتخجمػن نفذ معخفة السعخفة الستزسشة السعخفة التقخيخية 

باألضافة الى معالجة السعخفة لتحقيق والسعخفة االجخائية والسعخفة الذخشية وكحلظ استخجاميع لتشطيع السعخفة 
( الى ان مفيػم ما وراء السعخفة قائع  Flavell & wellman,1977االىجاف التي يػاجيػنيا، اذ يذيخ ) 

عمى مبجأ تفكيخ الفخد بأفكاره الفخدية وكحلظ ذكخ فالفيل ثالث عػامل خاصة بالفخد ميسة متسثمة في 
ي السعخفة الحاتية ومعخفة اآلخخيغ والسعخفة العامة ىي نفديا لجى افخاد االستخاتيجية الستبعة مغ قبل الفخد وى

عيشة البحث لحلظ ال تػجج فخوق ذات داللة أحرائية بالشدبة لمستغيخ الجيسػغخافي ) الشػع ( ، وتتفق ىحه 
تػى ( اذ تػصمت الى عجم وجػد فخوق في مدــ1999الجراسة مع ما تػصمت اليو دراسة الـػىخ وأبـػ عميـا) 

امــتالك الصمبة مغ الحكػر واالناث ألشــكال معــارف مــا وراء السعخفة الثالثة مجتسعة أو مشفخدة. وتتفق ىحه 
( اذ أشارت  نتائجيا أيزا إلى عجم  ٠٢٠٢الشتيجة ايزا مع ما تػصمت اليو دراسة غباري وأبػ شعيخة )
لسعخفة  تعدى إلى متغيخ الشػع، وال تتشفق ىحه وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في استخجام عسميات ما وراء ا

( التي  أشارت نتائج الجراسة إلى امتالك العيشة ٠٢٢٢الشتيجة مع ما تػصمت اليو دراسة عبيجات والجخاح )
امكانات ما وراء السعخفة ،وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػى ما وراء السعخفة تعدى إلى الشػع  

 ولرالح اإلناث .
: تعــرف داللــة الفــروق عمــى مقيــاس مــا وراء السعرفــة وفــق متغيــر التخرــص  الثالــثاليــدف 

 )عمسي/ إنداني (:
استعسل الباحث  لتعخف داللة الفخوق عمى مكياس ما وراء السعخفة وفقا لستغيخ التخرز )عمسي، إنداني(

لمصمبة مغ ذوي التخرز العمسي و اضيخت الشتائج ان الستػسط الحدابي االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ،



( 166.3619( وىػ اكبخ مغ الستػسط الحدابي لمصمبة مغ ذوي التخرز اإلنداني )170.4895ىػ )
عشج مدتػى داللة  (1.96)مع الكيسة الججولية البالغة  (1.667)وعشج مقارنة الكيسة التائية السحدػبة 

                                   ( ُيبيغ ذلظ.12وججول )الى متغيخ التخرز  اتزح انو التػجج فخوق في ما وراء السعخفة تعدى  (0.05)
 (12جدول )

ما وراء السعرفة                                                  السؽازنة بيؼ درجات أفراد عيشة البحث عمى مقياس 
 وفق متغير التخرص)عمسي، إنداني( عمى

الؽسط  العيشة
 الحدابي

نحراف اإل 
 السعياري 

القيسة التائية 
 السحدؽبة

القيسة التائية 
 الجدولية

 مدتؽى الداللة
(0.05) 

 21.29401 170.4895 عمسي
1.667 

1.96 
 

 غيخ دالة
 24.98338 166.3619 إنداني

ما ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بأن الصمبة مغ التخرز العمسي واإلنداني يتستعػن بجرجات متقاربة مغ       
( بأن الصمبة يتستعػن بأستخجاميع لمسيارات واالستخاتيجيات 1979وراء السعخفة، عمى وفق نطخية فالفيل )

التي تسكشيع مغ الديصخة والتحكع بسعخفتيع وكيفية تػضيفيا لمسػقف الحي يتعخضػن لو،إذ إتزح مدتػى 
و ومتى يتع تشفيحىا ومخاقبتيا تخكيدىع العالي حػل اكتداب السعمػمات وكيف يخصصػن لمسيسات والسػاقف 

( التي  أشارت نتائجيا  الى عجم   ٠٢٢٢تتشفق ىحه الشتيجة مع ما تػصمت اليو دراسة عبيجات والجخاح )
وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػى ما وراء السعخفة تعدى إلى التخرز وتتفق ايزا مع ما تػصمت 

ارت  نتائجيا أيزا إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ( اذ أش ٠٢٠٢اليو دراسة غباري وأبػ شعيخة )
 في استخجام عسميات ما وراء السعخفة  تعدى إلى متغيخ التخرز .

 التوصيات والمقترحات:

مػضػعية في معخفة  اة والسيشية كأد والحياتية في السجاالت التخبػيةما وراء السعخفة  دراسةاإلفادة مغ  -1
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-145(، 2011، )2، العـــجد 7العمـــػم التخبػيــة، مجمـــج  جامعــة اليخمـــػك، بحـــث مشذــػر فـــي السجمـــة االردنيــة فـــي
162. 

 ، غـــدة: افـــاق لمشذـــخ . التـــدريس الرـــفي بالـــذكاوات الستعـــددة(2004نائمـــة ) عفانـــة، عـــدو و الخدنـــجار ،  .21
 126والتػزيع، ص



مصابع الكبذ : تطؽرات معاصرة في القياس الشفدي والتربؽي ،  ( 1986) صالح الجيغ محسػد عالم ،  .22
 .الكػيت التجارية ،

االمــل لمشذــخ والتػزيــع ،  دار،  القيــاس والتقــؽيػ فــي العسميــة التدريبيــة( : 2002)ســميسان احســجعــػدة ،  .23
 .  االردن 

درجـة اســتخدام طـالب جامعــة الزرقـاء الخاصــة لمعسميـات مــا ( : 2010)غبـاري، ثـائخ وأبـػ شــعيخة، خالـج  .24
. دراســات، العمــػم األجشبيــة فــي ضــؽء بعــه الستغيــراتوراء السعرفيــة الخاصــة باالســتيعاب القرائــي لمشرــؽ  

 ( .٠) 37التخبػية، 
 .360، ، القاىخة، دار الفكخ العخبي، القياس الشفدي(1980 )فخج، صفػت، .25
تخجســـة ىشـــاء محدـــغ، دار  (: التحميـــل اإلحرـــائي فـــي التربيـــة وعمـــػ الـــشفس،1991)فيخكدـــػن ،جـــػرج  .26

 الحكسة، بغجاد.
تؽظيـف اسـتراتيجيات مـا وراء السعرفـة فـي تشسيـة السفـاهيػ العمسيـة :  أثـر( 2008)قذصة ، أحسج عػدة  .27

مشذـػرة ، كميـة التخبيـة ،  ، رسالة ماجدتيخ  والسيارات الحياتية بالعمؽم لدى طمبة الرف الخامس األساسي بغزة
 غدة . -الجامعة اإلسالمية 

ــي وتفدــير الدــمؽك السرضــي( 2011)قســاز ، فخيــجة  .28 ــا وراء السعرف ــر م ــة  التفكي ، بحــث مشذــػر فــي مجم
دراســات نفدــية وتخبػيــة ، مجمــة عمسيــة محكســة ترــجر عــغ مخبــخ تصــػيخ السسارســات الشفدــية والتخبػيــة ، العــجد 

 . 2011الدادس ، جػان 
 ، العالسية الستحجة،1، ط(:القياس الشفدي بيؼ التشعير والتطبيق2010)الكبيدي، وىيب مجيج  .29
وراء السعرفــة وعالقتــو بــالجسؽد الــذىشي لــدى طمبــة جامعــة (. مــا 2015)كــػانيغ. فــارس محســػد أحســج:  .30

 .15-5. رسالة ماجدتيخ مشذػرة ، كمية العمػم التخبػية . جامعة القجس ،صالقدس
 ، تخجسة خميل إبخاليع ألبياتي، جامعة بغجاد، بغجاد.(: عمػ الشفس التجريبي1990)مايخز، آن  .31
، دار الكتـاب  التـدريس والـتعمػ .. نسـاذج وتطبيقـات اسـتراتيجيات( 2010)دمحم ، آمال جسعة عبج الفتاح  .32

 الجامعي ، العيغ ، اإلمارات العخبية الستحجة .
 

 -:املصادر األجهبية

1. Adams,g.s.(1964) Measurement and evaluation Education Psychology and 

Guidanse ,Hol-new york,3-14 . 

2. Anstasi, A. (1976): Psychological testing Macmillan, New York 



3. Barron, F. X., & Harrington, D. M. (1981). Creativity, intelligence, and 

personality. Annual Review of Psychology, 32, 439-476. 

4.  Bonds, C. w., and Bonds, L. G, (1992). Met cognition developing 

independens in learning. Clering House , 66(1); Bonnie, S. (2002). The 

einstellung test of rigidity, its relation toconcreteness of thinking.Journal of 

Consoling Psychology, 115(3) pp 303-310          .  

5.  Brayon :M.A.(2004). Metacognition and Spatil Development :Effect of 

Modern and Swanskin Schooling Available 

at:http:/www.unige/fapse/sse/teachers/dasen/home. 

6.  Brown, A. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and 

other more Mysterious mechanisms. In F. E. Weinert and R. H. 

Kluwe(Eds.),Metacognition, motivation, and understanding(pp. 65-116). 

Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates . 

7. Brown, A. L. (1981). Metacognitive development and reading instruction. In 

R. Spiro (Ed.),Theoretical issues in reading comprehension. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum. 

8. Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and 

other more mysterious mechanisms. In F. E. Weinert& R. H. Kluwe (Eds.), 

Metacognition, motivation, and understanding (pp. 65-116). Hillsdale, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates . 

9. Cattell, Micki ;(1999) A study Of The Effects Of Metacognition on 

reading comprehension . 

10. Coutinho SA. (2007 )The relationship between goals, metacognition, and 

academic success. Educate~. ;7(1):39-47. 

11. Cross, D.R., & Paris, S.G. (1988). Developmental and instructional analyses of 

children’s metacognition and reading comprehension. Journal of Educational 

Psychology 80: 131– 142. 

12. Desoete, A., &Roeyers, H(2008). Can off-line metacognition enhance 

mathematical problem-solving? Journal of Educational Psychology, 95, 

188–200 . 

13. Dirkes, M.A. (1985), Metaeognition : studens in chang of the thinking roeper 

review, Vol. 8,No, 2, P46-10. 



14.  Dunlosky,J&Bjork ,R.(2008). Handbook of Metamemory and 

Memory.Psychology Press Taylor & Francis Group, New York.  

15. Eble, R (1972) : Essentials of Educational Measurement , New Jersey , 329-

399 . 

16. Flavell, h. (1979). Metcognition and cognitive monitoring: a new area of 

Henson , k.& Eller, B.F. Education Psychology for Effective Teaching , 2nd 

Edition, Boston , London , Ny , Wads worth , publishing company , 1999,journal 

of educational psychology, vol.66. 

17. Flavell, J. (1985). Cognitive Development. United States of America: Prentice-

Hall,pp.10-23  .  

18. Flavell, J. H. (1981) Cognitive Monitoring. In W. P. Dickson (Ed.), 

Children’s Oral Communication Skills, San DiegoNew York: Academic 

Press, (pp. 35-60).   

19. Flavell, J.H. (1976) Metacognitive Aspects of Problem Solving. In: Resnick, 

L.B., Ed., The Nature of Intelligence, Lawrence Erlbaum Associates, 

Hillsdale, 231-235. 

20.  Flavell. J. & Wellman, H.(1977). "Metamemory. In R. V. Kail. & J. 

W.Hagen.(Eds)" Perspectiv on the development of memory and cognition(pp.3-

33).NJ.Erlbaum. Hillsdale .   

21. Ford, J a smith , E, Weissbein, D& Gully, S (1998): Relationship of goal 

orientation, Metacognitive activity and practice stregies with learning out comes 

and transfer , Journal of Applied psychology, 83(2),218-233 .                               

22. Gagne, M , Briggs , J and Wager , w (1992): Priniciples Ofinstructional 

Design. New York , Harcourt Brace Jovanovich, College Publishers .                   

23. Ghiselli,E.et al (1981) Measurement theory for the behavioral sciences,san 

francies& company. 

24. Holt, R, R., & Irving, J, L, (1971), Assessing Personality, New York: Harcourt 

Brace Jovanovich. 

25.  Jimenez, V., Puente, A., Alvarado, J., &Arrebillaga, L. (2009). Measuring 

metacognitivestrategiesusing the reading awareness scale escolar. Electronic 

Journal of Research in Educational Psychology, 7(2), 779-804 . 



26. Lindquist,E.F.1957.Statistical analysis in educational research, Boston,Miffin. 

No.3, p.p.69-76. 

27. Lindquist,E.F.1957.Statistical analysis in educational research, Boston,Miffin. 

No.3, p.p.69-76. 

28. Lindstrom, C.(1995). "Enpower The Child with learning Difficulties to 

Think Metacognitively, Australian Journal of Remedial, education, 27(2),28-

31                

29. Marzano, R. J. and Kendall, J. S. (2007) The new taxonomy of educational 

objectives. 2nd ed. USA: Corwin Press Inc. 

30. Oppenheim. A.N (1973). Questionnar design and Attitude measurement. 

Heineman. London. Sciences, W. H. Ferment & company. 

31. Osman, M. &Hannafin, M (2009). Metacognition research and theory: 

Analysis and implications for instructional design. Educational 

Technology Research and Development, 40, 83-99  . 

32. Pintrich, P., & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning 

components of classroom academic performance. Journal of Educational 

Psychology, 82(1), 33-40 .          

33. Pressley,M. (2006). Metacognitively Competent Reading Comprehension is 

Constructively Responsive Reading: How can Such Reading be Developed 

in students. Metacognition and Learning, 1,( 1).99-113  . 

34. Romainville M. (1994) Awareness of cognitive strategies: The relationship 

between university students' metacognition and their performance. Studies 

in Higher Education. 1994;19(3):359-66 

35. Rotter, J. (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External of 

Reinforcement. Psychological Monograph, 80, 1-28. 

36. Schraw G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional 

Science Journal, 26,(1-2),113-125   . 

37. Schraw, G. & Dennison, R. (1994). Assessing Metacognitive Awareness, 

Contemporary Educational Psychology ,vol(19), No.(4 . 

38. Schraw, G. & Dennison, R. (1994). Assessing Metacognitive Awareness, 

Contemporary Educational Psychology ,vol(19), No. 4 



39. Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational 

Psychology Review, 7(4), 351–371. 

40. Shaw, M.E. (1967): “Scales for the Measurement of Attitude”, New York, 

McGraw-Hill . 

41. Smith , N, (1966) . The Relation ship Between Item validity and testvalidity . 

Psychometricka , vol. 1 . 

42. Stanley, C & Hopkins, K (1972): Educational and Psychological 

Measurement and Evaluation, Prentice-Hall, New Jersey. 

43. Sternberg,r.j(1988)The triarchic mind ; Anew theory of human 

intelligance.Viking Penguin , New York, P.1. 

44. Swanson , H. L. and Trahan, M. (1996) “ Learning disabled and averge 

readers working memory and Comprehension Does met cognition play 

arole? “ , British Journal of Educational psychology, Vol. (66) ,pp333- 355 . 

45. Tiplin, A. S.(2008). Open-door thinking: Met cognition in reading 

comprehension instruction. Doctoral of Education, University of California, 

Los Angeles, Ph.D, p.1. 

46. Vadhan, V&Stander,p(1994): Metacognitive Ability And Test Performance 

Among College Students. Journal of Psychology, Vol.128,no.3, pp.307-309. 

47.  Vandergrift, Larry, Christine Goh, Catherine Mareschal and Marzieh H. 

Tafaghodtari. (2006). “The Metacognitive Awareness Listening 

Questionnaire: Development and Validation.” Language Learning 56, no. 3 

(September 2006): 431-462. 

48. Veenman, M. V. & Spaans, M. A. (2005). Relation between intellectual and 

metacognitive skills: Age and task differences. Learning and Individual 

Differencesm15(2),159-176 . 

49. Wells A., Matthews G., (1994), Attention and emotion : a clinical perspective. 

Hove , UK: Erlbaum. Whyte, R(2004). "Negative thinking-prose and drawings" 

www.toadshow.com.au-stories-negativ.htm     .        

50. Woolfolk ,A. (2001). Leading for learning: An educational psychologist’s 

perspective. UCEA: The Review, 43 (3), 1-4. 



51. Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’sense of 

efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82, 81-

91. 

 


