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ما وراء المعرفيي واليتع ا المي ذا يات  يا دراسة إلى تقصي العالقة بين التفكير هدفت هذه ال
التفكييير مييا ، ولتحقيييأ دهييداد الدراسيية اسييتاسدن مم اسيياا همييا  مم ييا  لييدط ب  يية الدراسيياي الع  ييا

. ول تأكيييد ميين مالءميية المم اسييين لسصييا   ال يييمة الييتع ا الميي ذا يات  ييا، ومم ييا  وراء المعرفييي
 جييييرق اييييدي المحسمييييين، وب يييياق معامييييو ت يييياي المم اسييييين. تك  ييييت  ي  يييية الدراسيييية الَمِم  يييية دا 

 ك  يييييييية التر  يييييييية –بالً ييييييييا وبال يييييييية، ممييييييين عدرسيييييييي ا فييييييييي جامعيييييييية الم ييييييي  سييييييييع    (194)مييييييين 
( من اإل يا،، اتتييروا  اي ا   ا. دتياري 105( من الذك ر، و)98(، ب اقع )2018-2017لعان )

  ين في م يت ط التفكيير ميا وراء المعرفيي الك يي ولصيال   تا ج الدراسة إلى وج   فروي بين الج
اإل ييا،و ووجيي   فييروي فييي  اعييد واييع ال ييدد والتسكيي   ولصييال  الييذك ر، وكييذل   عييد الت ييم ع 
والحفظ ولصال  اإل ا،، كما تبيينن دان  رجية التفكيير ميا وراء المعرفيي الك يي عات  نيأ  يالتع َّا المي ذنا 

 ة  التفكير ما وراء المعرفي، والتع ا الم ذا يات  ا.يات  ا. الك ماي المفتاب 
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إا التع  ا مؤس ة  ع ام س ة، فعاراي اآلالد من ال ا ،  ما في يل  مع ِ م  الصف د، 
وميييدعرو الميييدار  والم ذييياي المجتمال ييية، والكيييالق د ف ييي ا، ع حلييي ا  اسيييتمرار لمحاولييية السيييرو  

 َّا واإل جيياع   ييد الكييالق،  مس  ييا القيي   إان ه ييات د  اً ييا مست فيية ميين  أفكييار جدعييدح لتح ييين الييتع
 الكالق، فم  ا من  ذ ر تع ًما م ذًما يات  ا، و عذ ا ال  مت   هذه الم اراي لتح ين تع مه. 

ير  مييا عتع ميه دمير معقيد، واييع ا  فيي التعقييد فيي بيياالي  إا ال اي    يالمتع ا اليى الت ص 
 م ًا.  االاافة إلى دا ه ات  عض فئاي من الك  ة األيك اء الذعن  فا  ا الك  ة المتعلران دكا 

دكا  م ًاو فرغا امتالك ا ل قدرح الفكراة التي تؤه  ا ل  جيا  إال د  يا ال  مت كي ا الم ياراي الالعمية 
ل تفكير في ما ه  ارورق واتت يار االسيترات ج ة الم اسي ة ل يتع ا  إيرا إ جياع العميو المك ي ق 

يات  ييا والييتع ا الميي ذا  Metacognitionوالتييي م  ييا اسييترات ج ة التفكييير مييا وراء المعرفييي ميي  ا، 
Self-Regulated Learning (SRL.)  ا دا عييييتا تيييدرا  التفكييييير مييييا وراء فمييين الم ييييا جيييد 

يييا فيييي تكييي ار الكفييياءح الع م ييية ورفيييع م يييت ط  المعرفيييي فيييي ال ذيييان التع  ميييي، ف ييي  ع عيييط  وًرا م م 
 (.  Flavell, 2004; Larkin, 2009)الكالق  اإل جاع لدط

  يى   عتميد الف يا المعااير لت م ية وتع ي ا التفكيير ميا وراء المعرفيي واليتع ا المي ذا يات  يا
 ,Bandura, 1986; Flavell)األ حيا، الم يت باح مين ال ذراياي ال ف ي ة الكالسي س ة كمليا  

1979; Pintrich, 2000)ى  كيياي واسييع فييي العقيي   الق ي يية . وقييد  اِحيياَل كييال المف يي مين   يي
ييع مف يي ن مييا وراء المعرفيية ل اييمو  م  يياي الت ذيي ا الييذاتي  سِ   ,Dinsmore)الماايي ة(و كمييا وا

Alexander, & Loughlin, 2008).  
إ ه التفكير دو الت صر فيي معرفية الك  ية وتع م ياو إان  ما ه   الض   ما وراء المعرفي؟

تفكييير مييا وراء المعرفييي هيي  المييتع ا الميي ذا يات  ييا، ف يي    ييعى الكالييط الييذق ع فييذ اسييترات ج اي ال
 & ,Moritz وًمييا لتق يييو التاييتت، واتأمييو فييي مييدط ف مييه ل محتيي ط األكييا  مي الييذق عتع مييه 

Lysaker, 2018).)  وفًقيا ألعافييدو ورتيروا( (Azevedo et al, 2009 إان التفكيير ميا وراء
راق ة، وت ج ه، ومعالجة  م  اي التفكير والتع ا. و  ى المعرفي  صف قدراي المتع مين لف ا، وم

الييرغا ميين وجيي   العدعييد ميين التعرافيياي المست فيية لمييا وراء المعرفيية، ه ييات اتفيياي  ييان   ييى دا مييا 
 .An & Cao, 2014))وراء المعرفة  اتمو   ى التسك   والمراق ة والتأمو 
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ليى دان ميا وراء المعرفية هيي إ (Whitebread & Grau, 2012,p103)وااير واتبير  وقرو 
، ودان الت ذيي ا الييذاتي ” monitoring and control of cognition“"المراق يية وايي    المعرفيية 

 "ا   ومراق ة األ اء ال ارق المتع أ  الج ا ط المعرف ة واالجتماع ة والدافال ة والعابف ة ".
ن تعراييٌ تييامو  ل ييتع ا الميي ذا يات  ييا اسييتر ات، و اسييي ي ، وواعتبراييد   ‐ميين بي يي   وقييد قاييدِ 

(Pino‐Pasternak, Basilio, & Whitebread, 2014) ه  ح  ال دد ،   ى د ه تع  ا ماَ جن
 strategicمين تيال  ميا وراء المعرفية )الي  ي  عم  ياي اليتع ا والمعرفية(و والعميو االسيترات جي 

action  التسكيييي  ، والراييييد، وتقييييي ا ال تييييا ج(و والت جييييه اإلتقييييا ي(mastery orientation 
 أ يه " الدرجية التيي  )ال عي إلى دهداد اليتع ا والتحيدق المعرفيي(. وقيد  ايرِ د اليتع ا المي ذا يات  يا

 سيي ا في ييا الكييالق مفكييران مييا وراء معييرفيين، ومييدف  ين ومايياركين  اييكاء سيي  ك  ا فييي  م  يية 
إليى دان  (Perry, 2013)ودتيار بييرق  (.Zimmerman,2008, p310)اليتع ا السااية ب يا " 
ع كيييي ق   ييييى تالتيييية د عييييا  هييييي  مييييا وراء المعرفيييية، والدافال يييية، والعمييييو  الييييتع ا الميييي ذا يات  ييييا

االسيترات جي، إان العالقيية ال ت قيية بييين التفكيير مييا وراء المعرفييي والييتع ا المي ذا يات  ييا جيياء وااييًحا 
 & ,Arslan, 2014; Kilis)  فييي تعراييٌ الييتع ا الميي ذا يات  ييا لييدط العدعييد ميين ال ييابلين

Yıldırım, 2018; Melissa Ng Lee Yen, 2018; Negretti, 2012; Soto, 2016; 

Vuk, 2008;  2017 ب  اقة،و.) 

هييدفت الدراسيية  اييسو دساسييي ل  حييال فييي العالقيية الت بؤايية بييين التفكييير مييا وراء المعرفييي 
ا لدط ب  ة الدراساي الع  ا، وال حال في الفروي بين الج  ين ل متإيراي سالفة والتع ا الم ذا يات   

الييذكر. فقييد تبييينن ل  ابييال ميين تييال  تدرا يية لك  يية الدراسيياي الع  ييا د ييه   ييدما  اع نييا الك  يية الييذعن 
ع اج يي ا اييع  اي وتحييد اي فييي اسييتسدان المعرفيية الم جيي  ح لييدع ا،  صيي ح ا دكليير قييدرح   ييى 

  تم ا  ه وتحدعد االسترات ج اي الم اس ة ل ا. اتت ار ما ع
الية   الرغا من وج   د لة   ى دا الكالق ها دكلر ابتمااًل الستسدان م اراي اليتع َّا الفعن
م ا فييييي العميييير، إال د  ييييا ال   ييييتك ع دا  جييييعن  ييييأا معذييييا الكييييالق  مت كيييي ا م يييياراي   ك نمييييا تقييييدن

ا  كراقييية غيييير م تذمييية دو مت يييقة   يييد محييياوالت ا اليييتع ا المييي ذا يات  يييا، فييي عض الكيييالق   ييي ك  
 ترمييييييييييييييييييع المع  مييييييييييييييييياي، دو   يييييييييييييييييد وايييييييييييييييييع السكييييييييييييييييي   العراضييييييييييييييييية   يييييييييييييييييد االسيييييييييييييييييتعدا  

 .(Callender & McDaniel, 2009)لالتت ار
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إا اليتع ا المي ذا يات  يا عتكي ر تيدراج  ا   ييى ميدط سي  اي  دعيدح، ليذا الكيالق  حتيياج ا 
لم  جي ل ص ح ا متع مين يوق كفا ة  ال ية وم ذميين يات  يا، وقًتا ب ااًل من التع ا االسترات جي ا

إان المتع مين الم ذمين يات  ا عراقبي ا تفكييرها فيي دت ياء الم مية لضيماا م يت ط  يا ع مين اليتع  ا، 
غالً يييا ميييا   يييا د المع مييي ا ودول ييياء األمييي ر الكيييالق   يييى تكييي ار وتععايييع هيييذه الم يييارح ب اسيييكة 

  يياي الر   يية، ملييو التحدعييد الم اسييط ل ماييس ة دو القضيي ة المكروبيية، تييذكيرها  ييالتفكير فييي العم
وتتحييد  ماييس ة  (Greene & Azevedo, 2009 ) واسييتذكار المعرفيية ال ييا قة ياي الصيي ة

 الدراسة  األسئ ة التال ة 
هييو ت جييد فييروي بييين الييذك ر واال ييا، فييي  رجيية التفكييير مييا ورء المعرفييي الك  يية  السؤؤلاا ال:ا 

 األ عا ؟ و  ى م ت ط 

هيو ت جيد فيروي بيين اليذك ر واال يا، فيي  رجية اليتع ا المي ذا يات يا الك  ية و  يى  السلاا الثؤني: 
 م ت ط األ عا ؟

مييا  رجيية اإلسيي ان ال  ييبي أل عييا  التفكييير مييا وراء المعرفييي ل ت بييؤ  أ عييا  الييتع ا  السؤؤلاا الثنلؤؤ  
 الم ذا يات  ا؟

 الدراسة الحنلية لتحقيق الهداف التنلية  تسعى
  التعرد   ى الفروي بين الج  ين بين د اء دفرا   ي ية الدراسية   يى مم يا  التفكيير ميا وراء

 المعرفي ود عا ه.
  التعييرد   ييى الفييروي بييين الج  ييين بييين د اء دفييرا   ي يية الدراسيية   ييى مم ييا  الييتع ا الميي ذا

 يات  ا ود عا ه.
   ط اإلس ان ال  بي ل تفكير ما وراء المعرفي   ى التع ا الم ذا يات  ا.التعرد   ى م ت 

 مسييين دا ت ييي ا هيييذه الدراسييية فيييي العدعيييد مييين القضيييا ا ال ذراييية والتكب م ييية التيييي  مسييين 
 إ جاعها في جا بين  

 األهمية النظرية:  
 ه  م  ة إ راك ة ت م  لفأفيرا   التيأق ا  عد ما وراء المعرفة دبد الج ا ط الم مة ل تع ا أل

مييع متك  يياي الم ييان المتإيييرح   ييد  ايي   ا فييي دت يياء  م  يية القييراءح، كمييا د ييه التفكييير فييي التفكييير 
واليييتع ا مييين تيييال  مراق ييية القيييراءح، وتفعييييو االسيييترات ج اي، وتقيييي ا التقيييدن واإل جييياع، و   يييه فييي ا 

 التفكير في تفكيرها وتح ين التع ا الم ذا يات  ا. التفكير ما وراء المعرفي  مسن الكالق من 
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 األهمية التطبيقية:  
 مسيييين دا ت يييي ا  تييييا ج هييييذه الدراسيييية فييييي الت بييييؤ  ال جييييا  األكييييا  مي ميييين تييييال  تفعيييييو 
االسيترات ج اي ميا وراء المعرف ية التييي تعايد مين قيدرح الكييالق   يى االسيتد اء واالسيت عاق. و قييو 

عدحو كما قد ت ا د التر  اين في تح ين م ت ط الك  ية مين تيال  مع  ماي التع ا في م اقف جد
ر   استرات ج اي التع ا الم ذا يات  يا  يالتفكير ميا وراء المعرفيي فيي الإرفية الصيف ةو وف ميا عتع يأ 
 الفروي بين الج  ين  مسن دا ت  ا  تا ج هذه الدراسة في إ ا ح ال ذر فيي ال  اسياي التع  م ية 

صيم ا المي  جو لتت اسيط والسصيا   الممييعح ل جي   وترا يي الفيروي الفر  ية وبراقة التيدرا  وت
 بين الج  ين.

وا  إييي   ي ييا تاييج ع المتع مييين   ييى المايياركة  فا   يية فييي ت ليييد المع ييى بييداًل ميين دا 
 س   ا مت قين سي بيين ل مع  مياي، دا معذيا الك  ية فيي الصيف د الدراسي ة  مسين تع ي م ا مراق ية 

 ما وراء المعرف ة الم اس ة  صفت ا وسي ًة لتح ين التع ا الم ذا يات  ا.االسترات ج اي  المع ى وتكبيأ

فييه فالفييو  أ ييه و ييي الفيير   عم  يياي  ((Flavell, 1979 التفكييير مييا وراء المعرفي قييد  رن
التي بصيو   ي يا الكاليط   يى تفكيره وقدرته   ى ال  كرح   ى هذه العم  اي، واقا   الدرجة 

  الفقراي المتع قة  جم ع األ عا    ى مم ا  التفكير ما وراء المعرفي.
  هيي  قييدرح الكالييط   ييى التسكيي  ، (Regulation of Cognition) ت ذيي ا المعرفيية

واقيا   الدرجية التيي بصيو   ي يا الكاليط   يى   (Kumar, 1998)وإ ارح المع  ماي، والتقيي ا 
  ع قة ب ذا ال عد   ى مم ا  التفكير ما وراء المعرفي.الفقراي المت

وهييي  اميييتالت الكاليييط ل معرفييية  (Knowledge of Cognition):معرفييية المعرفييية 
واقييا   الدرجيية التييي   (Kumar, 1998)التصييراح ة، والمعرفيية اإلجرا  يية، والمعرفيية الاييرب ة 

 .ا  التفكير ما وراء المعرفيبصو   ي ا الكالط   ى الفقراي المتع قة ب ذا ال عد   ى مم 
وهيي  امييتالت الكالييط لالسييترات ج اي،  (Cognition Processing):معالجيية المعرفيية 
واقيا   الدرجية التيي بصيو   ي يا الكاليط   يى   (Kumar, 1998)وم ياراي إ ارح المع  مياي

  الفقراي المتع قة ب ذا ال عد   ى مم ا  التفكير ما وراء المعرفي.
يات  ييا )الت ذييي ا الييذاتي(  هييي  الج يييد المبييذو  مييين المييتع ا لتعمييييأ وت ج يييه  الييتع  ا المييي ذا

يييه" ويلييي   ييين برايييأ اييي   المصيييا ر ووايييع األهيييداد  التج ييييع والمعالجييية ب يييدد تح يييين تع ما



  أمحد حممد عوض الغرايبة
 

 128 

 وت قعييييييييياي ال جييييييييييا  واال ييييييييييدما  المعرفيييييييييي العميييييييييييأ وتتملييييييييييو هيييييييييذه القييييييييييدرح ب اييييييييييع ال ييييييييييدد
ت ييييم ع والحفييييظو وب ييييط الم ييييا دح االجتماع يييية والتسكيييي  و واالبتفييييات  ال ييييجالي والمراق ييييةو وال

(Pressley & Hilden, 2006 ). 
  دق إ دا  الكالق ألهداف ا  Goal setting and planning واع ال دد والتسك  

السااةو واعبر   ه  الدرجة التي  حصو   ي ا الكاليط   يى الفقيراي السااية ب يذا ال عيد   يى 
 Keeping records andفييييات  ال يييجالي والمراق يييية مم يييا  الييييتع  ا المييي ذا يات  ا.االبت

monitoring وتاير إلى الج    العق  ة ل كالق ل س   ا  قذين م تب يين، واعبير   يه  الدرجية  
 التي  حصو   ي ا الكالط   ى الفقراي السااة ب ذا ال عد   ى مم ا  التع  ا الم ذا يات  ا.

بفيظ الميا ح  ين برايأ تكرارهيا   Rehearsing and memorizingالت يم ع والحفيظ 
وت م ع او واعبر   ه  الدرجة التي  حصو   ي ا الكالط   ى الفقراي السااة ب ذا ال عد   يى 

  مم ا  التع  ا الم ذا يات  ا.
  استعا ة الكالط  العمالء Seeking social assistanceب ط الم ا دح االجتماع ة 

ع  مييي، دو ت فيييذ ال اج يياي، واعبيير   ييه  الدرجيية التييي والمع مييين ل م ييا دح فييي ف ييا المحتيي ط الت
  حصو   ي ا الكالط   ى الفقراي السااة ب ذا ال عد   ى مم ا  التع  ا الم ذا يات  ا.

 ايير تي   دان فكيرح ميا   Metacognitive Thinking  مؤن :را  العع يؤ:التفكيؤ  
فييي ال يي عي  اي   ييدما تحييد،  يين  Flavellفييي كتا يياي جيي ا فالفيييو وراء المعرفيية قييد تأس ييت 

 ومييييييييييا وراء المعرفيييييييييية  Metamemoryالعم  يييييييييياي الف ق يييييييييية ملييييييييييو مييييييييييا وراء الييييييييييذاكرح 

Metacogntion(Schunk, 2008) وقييييد  يييير د فالفيييييو مييييا وراء المعرفيييية  أ  ييييا "الحقييييا أ .
 "التفكييييييير فييييييي التفكييييييير"والمع  ميييييياي واأل اييييييكة المعرف يييييية، هييييييي "المعرفيييييية بيييييي   المعرفيييييية" دو 

 Flavell, 1979, p 908)) .وه  قدرح الكالق   ى معرفة وظا ف ا العق  ة والتحسا في ا ، 
 عد ما وراء المعرفية د اح فعالية ل تع ي ا واليتع ا   يبط الم مية التع  م ية المتأاي ة لمس  اتيه 

 & ,Dinsmore, Alexander)الفر  ية، تيد ا  راسية قيان ب يا  ع  ي ر، ودلك يا در، ولي غ ين 

Loughlin,2008 )  وجييي   در عييية مجييياالي ر   ييية لميييا وراء المعرفييية هيييي  المعرفييية  ميييا وراء
، وتفعييييو goals، األهيييداد experience، السبيييرح metacognitive knowledgeالمعرفييية 

. فع دما  س ا لدط الكالق معرفية  االسيترات ج اي  activation of strategies االسترات ج اي
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 ييية وك ف ييية اسيييتسدام ا ب جيييا ، فييي   ا  صييي ح ا دكلييير كفييياءح واحتفذييي ا  المع  مييياي لميييدح المعرف
  (.Ibe, 2009)دب   من ال قت 

تاَحدن  األهداد ما وراء المعرف ة من الكالقو لتمسي ه مين مراق ية تع ميه وف ميه   يد د اء 
قية المعرفية فيي دت ياء م مة تع  م ة، وجعء م ا من مراق ة هذا التع ا هي  دا عتحقيأ الميتع ا مين  

 (.((Breed, Mentz, & Van der Westhuizen, 2014) م  ة التع ا 
وه الييي  تالتييية م يييياراي  مسييين تب ي ييييا لتف يييير التفكييييير ميييا وراء المعرفييييي وهيييي  الت ذيييي ا 

و واليي  ي مييا وراء self-regulation and executive controlالييذاتي، والضيي   اإلجرا ييي 
و وال ذيان metacognitive awareness  and verbal reports ية المعرفيي والتقيارار ال فذ

  (.self- system  (Meltzer, 2018)الذاتي
 ,Michalsky)اليذق ور  يكرهميا فيي  Jacobs and Parisواف جياك    و يارا  

Mevarech, & Haibi, 2009, p366)  ميا وراء المعرفية  أ يه "الي  ي اليذاتي الميدرت  معرفية
والم ا ع ، والتفكير، واإل ارح الذات ة ال اع ة ل معالجة المعرف ة"، كميا بيد   فيي من الفر   الم مة، 

 ,Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach) ولتييرع ودف ير ييا -وفيياا هيي ي

مييا وراء المعرفيية   ييى د ييه د اح    ييا تاييرد   ييى ال ذييان المعرفييي وتحسمييه، وفييي ال قييت  (2006
تيياروا إلييى د ييه إيا كيياا مييا وراء المعرفيية ع ييارح  يين مجم  يية ميين  ف ييه  سيي ا جييعًءا م ييه، كمييا د

 التع  ماي الذات ة لت ذ ا د اء الم ان، ف ا المعرفة هي وسي ة هذه التع  ماي الذات ة.
 (Flavel, 1979)ومن ال ماي  التي ركعي   ى التفكير ما وراء المعرفي  م ي  فالفو 

المعرفية  ميا وراء المعرفية، والتيي تتع يأ  معرفية  (1)وف ه وايف مسي  ين لميا وراء المعرفية هميا  
متإييييراي الايييس ، وم يييه ع بليييأ تالتييية د عيييا  المعرفييية  متإييييراي الايييس و والمعرفييية  متإييييراي 

السبييراي مييا وراء المعرف يية، وتاييير إلييى السبييراي  (2) الم مييةو والمعرفيية  متإيييراي االسييترات ج ة.
رات ج ة األملييو   ييد م اج يية ماييس ة مييا، وميين تييا المعرف يية التييي ت ييا د الكالييط   ييى تسييير االسييت

 ال ا   ل حو وإعالة الإم ا. 
المعرفية بتفكيير  (1)فقيد ركيع   يى مسي  يين هميا   (Kluwe, 1982)دما  مي ي  ك ي ق 

الفيير  وتفكييير اآلتييران المرت كيية  المعرفيية التقرارايية، وقييد ا بلييأ م ييه  عييدعن والتييي اسييماها المعرفيية 
العم  اي الت فيذ ة المرت كة  المعرفية  (2)المعرفة التقراراة ما وراء المعرف ة. التقراراة المعرف ةو و 

االجرا  ة، وقد ا بلأ م  ا  عداا والتي اسماها  المعرفة اإلجرا  ة المعرف ةو والمعرفة اإلجرا  ة ما 
 وراء المعرف ة.
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عتضمن   اير ف ه إلى دا ما وراء المعرفة (Ozturk, 2016)وفي  م ي  قدمه اوعترت 
ي فت  ايسو  يان إليى در عية مس  ياي هيي  التسكي    ، والمراق ية Planningت ذ ا المعرفة وقد اا

monitoring  والت ذ اregulation  والتقي ا ،evaluation و عتع أ التسك   بتحدعد األهداد
ع ا التيي ت جيه المعرفيية  ايسو  يان والمراق يية   يى وجيه التحدعييد، وتايمو د ايكة المراق يية تقيي ا الييت

واأل اء فيييي دت ييياء العميييو، بي ميييا عتع يييأ الت ذييي ا بتإييييير المعرفييية وال ييي  ت ليتماتيييى ميييع األهيييداد 
 الاسص ة ومكالط الم ان، ودتيًرا عتع أ التقي ا بتقي ا ال تاجاي وفعال ة التع ا.

ؤؤؤؤن  إان جييييذور الييييتع ا الميييي ذا   Self-Regulation learningالؤؤؤؤتعلم العؤؤؤؤًّام  اتي 
ت مييين   يييا الييي ف  المعرفيييي، واعييي   تاراس يييا إليييى  ذراييية اليييتع ا المعرفيييي دتييي   (SRL)يات  يييا

التي ب قت فيي العدعيد مين البيئياي  ميا فيي يلي  اليتع ا المدرسيي،  Banduraاالجتما ي لب دورا 
التييي تاييير إلييى دا الييتع ا عييدار  سييا دي هييذه التكب قيياي فييي تح ييين  ذرايية الييتع ا الميي ذا يات  ييا

 Butler & Winne)المعرف يية ومييا وراء المعرف يية والدافال يية   اييسو تفييا  ي مييع المس  يياي

. وفًقييا ل م ذيي ر المعرفييي االجتمييا ي  ست ييط الكالييط م يياراي الييتع ا الميي ذا يات  يياو ميين (1995
تال   دح م ت ااي هي  م يت ط المراق يةو وم يت ط التق ييد )محاكياح(و وم يت ط الضي   اليذاتيو 

  (Kizilcec, Pérez-Sanagustín, & Maldonado,  2017)وم ت ط الت ذ ا الذاتي 
عتضييمنن الييتع ا الميي ذا يات  ييا التكبيييأ المتنِ ييأ والم اسييط لم يياراي الضيي   الييذاتي، وهيي  
 ت جة التفا و بين الع اار اللالتة التي تاسو ال م ي  ال ببي المت يا   تالتيي األ عيا  لييصاب ه 

ة، والع اميييييو البيئ ييييية، واضيييييع األفيييييرا  السصيييييا   الاسصييييي ة، واأل ميييييا  ال ييييي  ك «   ا يييييدورا »
عوا د ف  ا   يدما ع بيي  الم ذم ا يات  ا معاعير األ اء السااة ب ا، وام م ا ج  ح د ا  ا، واععِ 

 .(Zimmerman, 1990)د اؤها معاعيرها الدات  ة دو عتجاوعها 
 كر   ي يا مين  اير التع َّا الم ذنا يات  ا إليى األفكيار، دو المايا ر، دو األفعيا  التيي   ي

 & Pressley) الكاليط لتحقييأ دقصيى قيدر مين اليتع َّا )المعيارد والم ياراي( فيي م مية معي ية

Hilden, 2006; Zimmerman&  Schunk, 2001  ) إا الميتع ا المي ذنا يات  يا هيا ميتع ا
ييه يات  ييا، م ييتقو، دو مييتع ا إسييترات جي، ملييا    ييى الكالييط الميي ذنا يات  ييا هيي  الكاليي ط الييذق م جن

يي اي الييذاكرح،   االسييتعدا  لالمتحيياا القييا ن ب اسييكة الدراسيية لمييدح سييا تين كييو عيي نو وا ييتسدن مح ِ 
لتسييييعان واسييييترجاع المع  ميييياي بدقييييةو كمييييا   ييييتسدن  تكت سيييياي م جن يييية لالسييييت عاق ملييييو تييييرا   

 ل ٌ المفاه ا واالستج اق الذاتي ل تعامو مع   اار االتت ار التي تتك ط است عاق وتح يو وت
 (.Paris & Paris, 2001 ) المع  ماي
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، عتك ط تك ار اليتع ا المي ذا يات  يا   (Dembo & Eaton, 2000)وفًقا لد مب  وإعت ا 
دكليير ميين المعرفييية  االسييترات ج اي التع  م يية، ف ييي  عتك ييط معرفيية تيييام ة  س ف يية ت ذيي ا   ااييير 

  يى البيئية االجتماع ية )دق قيدرح  الم اقفو كال قيت )اسيتإال  الكيالق وقيت ا  سفياءح(و وال ي كرح
المييتع ا   ييى اتسيياي قييرار الييتع ا  مفيير ه دو مييع اآلتييران(و وال يي كرح   ييى البيئيية الما  يية )  ييتك ع 
الكييالق ال يياجح ا إ ييا ح ه س يية البيئيياي الما  يية لت ب يية ابت اجييات ا كاألميياكن ال ا  يية(و ومراق يية 

 األ اء األكا  مي )التقي ا الذاتي(.
التع ا المي ذا يات  يا دا اليتع ا هي   م  ياي متعيد ح األ عيا  تايمو الج ا يط  تاير  ذرااي

ولكيي (. Zimmerman & Schunk , 2012)الفر  ة )المعرف ة والعابف ة( وال   ك ة والبيئ ية 
َفيياء فييي الم يياراي األكا  م يية،  جييط   ييي ا اسييتسدان هييذه األ عييا  اللالتيية فييي   صيي   المتع ميي ا دكء

 وقت وابد. 
َر  د  كبير من  ماي  التع ا المي ذا يات  يا، ومعذم يا  فتيرا دا الت ذي ا اليذاتي لقد  با ِ 

 & Winneأل ايييكة اليييتع ا الفر  ييية  قيييع فيييي تيييال، دو در يييع مرابيييو، اقتييير  واييين وهيييا وان 

Hadwin, 1998) ،)  (1)  ى سبيو الملا ،  م يًجا ل يتع ا المي ذا يات  يا عتضيمن در يع مرابيو 
اي   الدراسية ميا  (4)استرات ج اي الدراسة  (3)تحدعد األهداد دو التسك    (2) واف الم مة
 وراء المعرفة. 

د ًضيا  م يًجيا معرف  يا اجتماع  يا  (Zimmerman & Schunk,2012)واقتر  عامرماا 
ر الت ذيي ا الييذاتي فييي تالتيية ج ا ييط التفكييير  (1  )ل ييتع ا الميي ذا يات  ييا، وفًقييا ل ييذا ال ميي ي ،  اكيي ن

دق التييدبر واالسييتعدا  قبييو د اييكة الييتع او لتح ييين األ اء، وه ييا  حييد،  ,forethoughtبأ الم يي
التفكيييير اليييذاتي اليييذق  حسيييا ف يييه الكيييالق   يييى د ا  يييا ودهيييداف ا، واايييتمو التفكيييير الم يييبأ   يييى 
تم ة مرابو هي  تحدعيد األهيداد، والتسكي   االسيترات جي، ومعتقيداي الكفياءح الذات ية، وت ج يه 

 performanceاأل اء دو اليتحسا اإلرا ق  Intrinsic interest (2)الرغ ية الدات  ية ال يدد، و 

or volitional control  ،دق التركييع   يى الم مية وتح يين األ اء واايتمو   يى  اال ت ياه ،
  -selfالتأمييو الييذاتي (3)، ومراق يية الييذاي Self-instruction/ imagery والت جييه الييذاتي

reflectionلم يا  مسرجياي  ملتع الة ومبا ر   ى تسو ر و  دفعا  ل متع ميين  عيد ، وه   ذ
 ، Self-reactions واايييييييييتمو   يييييييييى  التقيييييييييي ا اليييييييييذاتي، والعيييييييييعو، والتفا يييييييييو اليييييييييذاتي اليييييييييتع ا،
 .adaptivity والتك ٌَّ
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، فيييييي  م يجيييييه اسيييييت اً ا إليييييى ال ذراييييية المعرف ييييية (Pintrich, 2000) عؤكيييييد ب تيييييرت
التسكيي    دق إ ييدا   (1)ذيي ا الييذاتي تاييتمو   ييى در ييع مرابييو هييي  االجتماع يية، دا  م  يية الت 

الكالق ألهداف ا السااة، واحد  الكيالق المايسالي دو الصيع  اي   يدما ع سربي ا فيي م يان 
مت   ة، واص ف ا المع  ماي والم اراي المك  ق تكب ق ا، كما  جمعي ا  عيض المع  مياي  ين 

المراق يية الذات يية  تاييير إلييى الج يي   العق  يية  (2) الم ييان. المصييا ر واالسييترات ج اي المفيييدح ل م ييان
ل كييييالق ل س  يييي ا  قضييييين م تب ييييين، التييييي ت ييييا د المتع مييييين   ييييى اليييي  ي  معييييرفت ا و وافع ييييا 
و ابفت ا وكذل   استرات ج ة التع ا الفر ق، في هذه المرب ة عتفا و الكالق مع التفكير ما وراء 

ا تحسيا الكاليط فيي االسيترات ج اي المعرف ية تيال  م مية ا   ال ف   واقصيد ب ي (3) المعرفي.
الييييييتع ا، وه ييييييا تاجمييييييع اسييييييترات ج اي مراق يييييية التفكييييييير فييييييي م اقييييييف مست فيييييية وتاكبنييييييأ ) اسييييييتسدان 
االسييييترات ج اي المعرف يييية ومييييا وراء المعرفيييية(، واسييييتسدان اسييييترات ج اي تحفيعايييية وايييي   الاييييع ر 

التقي ا دو التأمو  دق التأميو اليذاتي والحصي     يى  (4) .ال قت واأل اء واأل اكة المست فةوالتحسا في 
ب    مرا ة، ه يا  مسين ل كيالق تقيي ا م يام ا ومقار ت يا  الم يان ال يا قة واقيرروا ميا إيا كيا  ا  ياجحين 

 دو فات ين،  حيال  ستاروا س  ك ا الجيد واسررو ه في الم ان الم تقب  ة.
إلييييى  ميييي ي  بيييي ر ق   (335 ص ،2010اليييي ار  فييييي الجييييرا ، ) (2007)وااييييير دبمييييد 

(Purdie)  ى د ه  م ي  عتضيمن در عية مس  ياي ل يتع ا المي ذا يات  يا هيي  دواًل  وايع ال يدد  
، واتملييو  قييدرح الكالييط   ييى واييع دهييداد  (Goal Setting and Planning )والتسكيي  

بتحقييأ ت ي    امة، وتااية والتسكي   ل يا وفيأ جيدو  عم يي محيد ، والم يان  األ ايكة المرت كية
 (Keeping Records and Monitoring):األهيداد. تا ً يا  االبتفيات  ال يجالي والمراق ية 

وتتملو  قدرح الكالط   ى مراق ة ال ااباي التي  ق ن ب ا لتحقيأ األهداد، وت يجي  ا، وت يجيو 
اليط واتمليو  قيدرح الك  (Rehearsing and Memorizing): ال تيا ج. تاللًيا  الت يم ع والحفيظ

را ًعييييا  ب ييييط الم ييييا دح    ييييى بفييييظ المييييا ح  يييين براييييأ ت ييييم ع ا  صيييي رح ج رايييية دو اييييامتة.
واتمليو ب جي ء الكاليط إليى دبيد دفيرا  األسيرح،  (Seeking Social Assistance):االجتماع ية 

 دو المع مين، دو العمالء ل حص     ى الم ا دح في ف ا الما ح التع  م ة.

 تعلم املنظم ذاتيًّاالتفكري ما وراء املعريف وال
بيييين التفكيييير ميييا وراء المعرفيييي واليييتع ا المييي ذا يات  يييا  تييي عس  العالقييية ال ت قييية مسييين دا 
ل كالق يوق التع ا المي ذا يات  يا   يى د  يا ميا وراء  (Zimmerman, 1995)ب اف عامرماا 

ذا يات  ييا معييرفيين وفعييال ا فييي تع م ييا، وقييد  ييرد مييا وراء المعرفيية   ييى د  ييا ايي   الفيير  الميي 
 لمعرفته، ودا المتع مين الم ذمين يات  ا دكلر وعً ا  عم  اي تفكيرها.
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 اييير الييتع ا الميي ذا يات  ييا إلييى تبييراي المتع مييين فييي مراق يية وايي   تع م ييا ميين تييال  
. وهييذه االسييترات ج اي هييي  دواًل  (McManus, 1998)اسييترات ج اي معرف يية ومييا وراء معرف يية 

اي المعرف ة لمعالجية المع  مياي مليو )تح ييو المع  مياي دو اجيراء  القياي(. استرات ج اي الم ار 
تا ً ا  اسيترات ج اي ميا وراء المعرفية مليو )تمسين المتع ميين مين ف يا ومراق ية  م  يات ا المعرف ية(. 
تاللًييا  اسييترات ج اي الدافال يية ملييو )المعتقييداي واالتجاهيياي التييي تييؤتر   ييى م ارات ييا المعرف يية ومييا 

اللالتة ايرورح ل ت ذي ا اليذاتي، فيي بيين دا الت ذي ا المعرف ة(. إان كو من هذه االسترات ج اي وراء 
 ( .Schraw, Crippen, & Hartley, 2006)الذاتي ال اج  عتك ط هذه المس  اي مجتمعة 

لقد دجرات العدعد من الداساي التي  حليت العالقية بيين التفكيير ميا وراء المعرفيي واليتع ا 
هدفت  (Renee Gilbert-Levin, 1999) ،ت  ا ففي  راسة قان ب ا را  ه جي بير ل فينالم ذا يا

إليى  حيال التإييراي فيي التفكييير ميا وراء المعرفيي، ودترهيا   يى الييتع ا المي ذا يات  يا، تك  يت  ي يية 
بالً يييا وبال يية فيييي المجم  ييية  (28و)بالً ييا وبال ييية فييي المجم  ييية التجراب يية  (30)الدراسيية مييين 

كة من مرب ة ال سيال را  فيي إع   ي ق، دتياري  تيا ج الدراسية دا التفكيير ميا وراء المعرفيي الضا 
، كميييا دظ ييير اليييذك ر تف ًقيييا   يييى اإل يييا، فيييي  واسيييتسدان اسيييترات ج ة الت ذييي ا اليييذاتي ترافيييأ اليييتع ا ن

 ييا، كمييا دظ يير اإلم ييت ط اسييتسدان التفكييير مييا وراء المعرفييي واسييترات ج اي الييتع ا الميي ذا يات  ييا، 
 تف ًقا في م ت ااي التفكير ما وراء المعرفي في تحدعد األهداد، والتسك  ، وعاا ح تقت ا  أ ف  ا.

ولتقصيييي دتييير تيييدرا  اسيييترات ج اي ميييا وراء المعرفييية فيييي اليييتع ا المييي ذا يات  يييا فيييي اييي ء 
ا بالً ي (147) راسية، تك  يت  ي ت يا مين  (2003)الذكاء والج   لدط المع مين دجرط ال  يداوق 

وبال يييية مل يييي ا  كييييال المجميييي  تين التجراب يييية، والضييييا كة، دتيييياري ال تييييا ج دا التييييدرا  مييييا وراء 
المعرفي ل مجم  ة التجراب ة دتر   ى التع ا الم ذا يات  ا، كما ليا عتبيين فيروي بيين الج  يين فيي 

 التفكير ما وراء المعرفي والتع ا الم ذا يات  ا.
ى التعييرد   ييي  رجيية و ييي المتع مييين  م يياراي إليي (2004)وهييدفت  راسيية  ييالن ودبمييد 

التفكير ما وراء المعرفي  أ عا ه وم ت ااته المست فة )م ارح ال  ي  المعرفة التصراح ة واإلجرا  ة 
والاييرب ة والت ذ م يية والتسكيي  ، والضيي   والييتحسا، والتقيي اا( لييدط المتع مييين فييي ك  يية التر  يية، 

 رجية الي  ي ب يذه الم ياراي، تك  يت  ي ية الدراسية مين  وتعرد بب عة الفروي بين المتع مين في
ميتع ا ميين ال ي ة األولييى والرا عيية فيي األق ييان األ ب ية )لإيية  ر  يية ولإية إ ج يعايية وتييارا (  (746)

واألق ييان الع م يية )رااايي اي وك م يياء(، دظ ييري  تييا ج الدراسيية وجيي   فييروي  اليية إبصييا   ا ت ًعييا 
 .  ة واإلجرا  ة والتسك   واإل ارح الذات ة لصال  اإل ا،ل ج   في م اراي المعرفة التصراح
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ول  حال في تيأتير م ياراي ميا وراء المعرفيي، والكفا ية الذات ية، والق يأ فيي االمتحياا   يى 
 (80)، بتكبييأ  راسيته   يى  ي ية تك  يت مين (Vuk, 2008)م ياراي الت ذي ا اليذاتي قيان في ت 

 ة م    يبي، دتاري ال تيا ج إليى دا م ياراي ميا بالً ا من بالق ق ا   ا ال ف  في جامعة وال
 وراء المعرفي، ت ا د   ى لعط  ور م ا في الت ذ ا الذاتي ل كالق الجامعيين. 

ل كايييف  ييين العالقييية بيييين ميييا وراء المعرفييية،  (Lee, 2009)وفيييي  راسييية دجراهيييا ليييي 
ا، من المدرسة اللا  اية بال ً  (195)والت ذ ا الذاتي وم اراي التفكير ال اقد لدط  ي ة تك  ت من 

بالً يا مجم  ية مقار ية، دظ يري  (103)بالً يا مجم  ية تجراب ية، و (93)في وال ة تك ا  م  ا 
  تا ج الدراسة تأتيراي ياي  اللة إبصا  ة لم ان ما وراء المعرفي   ى الت ذ ا الذاتي ل كالق.

ط ب  يية ك  يية الع يي ن ول تعييرد   ييى م ييت ط امييتالت اسييترات ج اي الييتع ا الميي ذا يات  ييا لييد
بالً ا وبال ية فيي جامعية  (85) راسته،   ى  ي ة ب غ بجم ا  (2009)التر  اة دجرط المصرق 

اإلسراء، دتاري ال تا ج إلى م ت ط مت س  السترات ج اي التع ا الم ذا يات  ا، وليا تذ ير ال تيا ج 
 فروقًا بين الج  ين في م ت ط هذه استرات ج اي.

 راسة هيدفت إليى الكايف  ين م يت ط اميتالت ب  ية جامعية  (2010) كما دجرط الجرا 
اليرمييي ت لمس  ييياي اليييتع ا المييي ذا يات  يييا، وميييا إيا كا يييت هيييذه المس  ييياي تست يييف  ييياتتالد جييي   

بال يييا وبال ييية مييين ب  يييية  (331)الكاليييط دو م يييت اه الدراسيييي، وقيييد تك  يييت  ي يييية الدراسييية مييين 
ال تيييا ج دا اميييتالت المتع ميييين لم ييياراي اليييتع ا ال سيييال را   فيييي جامعييية اليرمييي ت، وقيييد دظ يييري 

تفيييع، و ييياقي األ عيييا  بدرجييية المييي ذا يات  يييا   يييى مسييي ا الت يييم ع والحفيييظ جييياء ايييمن م يييت ط مر 
 . كما تبين دا الذك ر عتف ق ا   ى اإل ا،   ى مس ا واع ال دد والتسك  .مت سكة

اسييي لتكبيييأ   ييى مييدار فصييو  ر  (Negretti, 2012) وفييي  راسيية دجراهييا   إراتييي 
 ذرااي ما وراء المعرفة والتع ا الم ذا يات  ا لف ا ك ف ة تكي ار الكت ياق األكيا  ميين قيدرت ا   يى 

مااركا فيي  (17)الت ااو الكتابي األكا  مي وتك ار ال  ي ال الغي. تك  ت  ي ة الدراسة من 
، دتيياري ال تييا ج ك  يية مجتمييع إبييدط كبييرط جامعيياي دمراسييا الاييمال ة فييي م كقيية المحيي   ال ييا  

إلى وج   ا ة بين إ رات الم مة وال  ي المعرفي ل كالق وتقي ا األ اء. كما تبين دا ال  ي ما 
 وراء المعرفي عرت    عالقة إ جاب ة مع الت ذ ا الذاتي وتك ر الكالق في الكتا ة الفر  ة.

 & ,Brady, Seli) وفي  راسة ت ه تجراب ة دجراها كو من برا ق، وسيي ي، وروع تيا  

Rosenthal, 2013)  )إيييرا إت ييياي ميييا إيا كا يييت د ذمييية االسيييتجا ة الاسصييي ة )ك  سييير  

electronic response systems  تييؤتر   ييى التفكييير مييا وراء المعرفييي لييدط الكييالق فييي
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ياي التق  ية الم سفضية وكيذل   polling devices المحااراي الكبيرح دكلر من دج عح االقتيراع 
بال يا  (87)ما وراء المعرفة   ى التع ا الم ذا يات  ا، تك  ت  ي ية الدراسية مين ال حال في تاتير 

بالً ا في المجم  ة الضا كة، دتياري ال تيا ج إليى دا التفكيير  (78)في المجم  ة التجراب ة، و 
 ما وراء المعرفي  استسدان ك  سر عت  أ  التع ا الم ذا يات  ا.

 ,Arslan) ة واليييتع ا المييي ذا يات  يييا قيييان درسيييالاول حيييال العالقييية بيييين ميييا وراء المعرفييي

بال يا مين التع ي ا االبتيدا ي، فيي ترك يا، تيا  (422)بتكبيأ  راسته   ى  ي ة تك  ت من (2014
فحيي  العالقيية بييين مييا وراء المعرفيية والييتع ا الميي ذا يات  ييا  اسييتسدان تح يييو االرت ييا  وتييا اتت ييار 

 القية ارت اب ية إ جاب ية بيين ميا وراء المعرفية واليتع ا   م ي  الفراي ة. اتياري ال تيا ج اليى وجي  
 الم ذا يات  ا. كما ت  أ ما وراء المعرفي  التع ا الم ذا يات  ا.

ول تحقأ من العالقة بين م قف القراءح والاسص ة واليتع ا المي ذا يات  يا والتفكيير ميا وراء 
 اتت يار  ي ية الدراسية مين  (Turkyilmaz, 2015) المعرفي السترات ج اي القيراءح قيان تركي مياع

بال ا من المدار  اللا  اة في مقابعة كيرت ير في ترك ا، دتاري ال تا ج دا التفكير ما  (419)
وراء المعرفيييي السيييترات ج اي القيييراءح والاسصييي ة كييياا مؤتيييًرا كبييييًرا لم قيييف القيييراءح، ودا اميييتالت 

 ا.م اراي ما وراء المعرفي تت  أ  التع ا الم ذا يات   
 راسييية هيييدفت إليييى التعيييرد   يييى م يييت ط الت ذييي ا  (2016)ودجيييرط المييي م ي وتع  يييي 

الذاتي لدط  ي ة من الك  ة الجامعيين، والكاف  ن القدرح الت بؤاة ل ت ذ ا الذاتي في تحصيي  ا 
بال ة مين  (121)بالً ا و (111)بالً ا وبال ة م  ا  (213)الدراسي. تك  ت  ي ة الدراسة من 

جيدارا فيي األر ا، اتتييروا  الكراقية المت  يرح، دتياري  تيا ج الدراسية إليى دا الك  ية ب  ة جامعية 
 مت ك ا  رجة مت سكة من الت ذ ا الذاتي   ى المم ا  ك   ا و  ى مجاالتيه الفرع ية، كميا بين يت 
 تييا ج الدراسيية وجيي   فييروي ياي  الليية إبصييا  ة فييي م ييت ط الت ذيي ا الييذاتي   ييى المم ييا  ك   ييا 

 ى المجالين  واع وتحدعد األهداد، والتحسا الذاتي تععط ل ج   ولصال  اإل ا،.و  
ول حييال  ور مييا وراء المعرفيية فييي تععاييع الييتع ا الميي ذا يات  ييا فييي تع ييا مييا ح الع يي ن ببييأ 

بالً يا مين الميدار  اإل دا  ية فيي  (36)،  راسته   ى  ي ة تك  يت مين  (Soto, 2016)س ت  
تا ج إلى دان بيالق المجم  ية التجراب ية تف قي ا   يى بيالق المجم  ية ل   د ج   ، دتاري ال 

الضا كة في التع ا الم ذا يات  ا كما دا استرات ج اي التع ا الم تسدمة في ما وراء المعرفة تيؤتر 
 إ جاً ا   ى التع ا الم ذا يات  ا في الصف د الدراس ة ل ع  ن.
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سيتسدان الكيالق لتك  ل ج يا ال ياتف فحي  ا  (Kashou, 2016)وهدفت  راسة كاتي  
المعرفييية  المحمييي   لفأغيييراا األكا  م ييية وغيييير األكا  م ييية، و القت يييا  األ ذمييية الذات ييية ميييا وراء

بال ييا جامال ييا فيي الإييرق األوسيي . دواييحت  (604)، تك  ييت  ي ية الدراسيية واليتع ا الميي ذا يات  ييا
ي امييتالت الكييالق السييترات ج اي مييا وراء الدراسيية دا اسييتسدان التك  ل ج ييا دسيي ا إسيي اًما  كبيييًرا فيي

المعرفي الذق لعط  وًرا في ارتفاع م ت ط التع ا الم ذا يات  يا ، كميا تبيينن دا اإل يا، دفضيو مين 
 الذك ر   ى ال تا ج مجتمعة.

ول تعييرد   ييى العالقيية بييين التفكييير مييا وراء المعرفييي واسييترات ج اي الييتع ا الميي ذا يات  ييا 
بالً يا  (250)،  راسته   ى  ي ة تك  ت مين (2017)اللا  ق دجرط ب  اقة لدط بالق المرب ة 

وبال يية جعا را ييا ميين ب  يية ال سييال را  اتتيييروا  ايي ا   ا، دظ ييري ال تييا ج وجيي    القيية ارت اب ييه 
م ج ة بين التفكير ما وراء المعرفي واسيترات ج اي اليتع ا المي ذا يات  يا وال ع جيد اتيتالد  ا  فيي 

الرت اب ة  اتتالد فئتي الج   والتسص  )  مي/ د بي(، كما دتاري ال تا ج امتالت العالقة ا
  ي ة الدراسة م ت ط مرتفع من التفكير ما وراء المعرفي.

ول حييال العالقيية االرت اب يية بييين الييتع ا الميي ذا يات  ييا ، ومييا وراء المعرفيية، والدافال يية   ييى 
 جميع  (Kilis, & Yıldırım, 2018)وا يدرن مجتميع بيئية اليتع ا  بير اإل تر يت، قيان كي ي   

بالً ا م ج ين في  ورح  بر اإل تر ت لتك  ل ج ا المع  ماي واالتصاالي، ( 1535) الب ا اي من
وكايييفت ال تيييا ج  ايييسو م حييي ت دا اليييتع ا المييي ذا يات  يييا ، وميييا وراء المعرفييية، والدافال ييية دسييي م ا 

)االجتميا ي والمعرفيي والتع  ميي(، وجياء م يت ط  إس اًما كبييًرا فيي الت بيؤ  مجتميع ال حيال وبضي ره
 التع ا الم ذا يات  ا وما وراء المعرفة مرتفًعاو كما   مت الدراسة وج    القة بين المتإيراي اللالتة. 

 قييان ب ييا مي   ييا  ييج لييي عيين (VLE)وفييي  راسيية دتييرط  حلييت بيئيية الييتع ا االفترااييي

(Melissa Ng Lee Yen, 2018) تأتير  م  اي اليتع ا المي ذا يات  يا   يى  هدفت ل تحقأ من
بالً يييا مييين الميييدار   (506)ميييا وراء المعرفييية فيييي الميييدار  اللا  اييية، تك  يييت  ي ييية الدراسييية مييين 

 اللا  اة، دتاري ال تا ج إلى وج    القة إ جاب ة بين التع ا الم ذا يات  ا وما وراء المعرفة.
اء المعرفيييي والجييي  ، تبيييين دا اإل يييا،  يييال ذر ل دراسييياي التيييي  حليييت فيييي التفكيييير ميييا ور 

ودفضييو  (Renee Gilbert-Levin, 1999)دفضيو مين اليذك ر فيي التفكيير ميا وراء المعرفيي 
 ,Renee Gilbert-Levin)   يى اإل عيا  تحدعيد األهيداد، والتسكي  ، وعايا ح تقيت ا  أ ف ي ا 

الذات يية ) ييالن ودبمييد، و  ييى م يياراي المعرفيية التصييراح ة واإلجرا  يية والتسكيي   واإل ارح  (1999
 (.2003(، كما لا تاذ ر ال تا ج فروًقا بين الج  ين )ال  داوق، 2004
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كما تبين من  تا ج الدراساي ال ا قة التي  حلت التع ا الم ذا يات  ا والج  ، دا اإل ا، 
 (2016الميي م ي وتع  ييي،  (Kashou, 2016 ;دفضييو ميين الييذك ر فييي الييتع ا الميي ذا يات  ييا

(و كمييا 2016ى  عييدق واييع وتحدعييد األهييداد، والييتحسا الييذاتي )الميي م ي وتع  ييي، ودفضييو   يي
 ,Renee Gilbert-Levin)تبييين دان الييذك ر عتف قيي ا   ييى اإل ييا، فييي الييتع ا الميي ذا يات  ييا 

(و كميا ليا 2010و  ى مس ا واع ال دد والتسك   في التع ا الم ذا يات  ا )الجرا ،   (1999
 ( 2017و ب  اقةو2009و المصرق، 2003بين الج  ين )ال  داوق،  تذ ر ال تا ج فروًقا

دما  تا ج الدراساي التي  حلت فيي العالقية بيين التفكيير ميا وراء المعرفيي واليتع ا المي ذا 
 & ,Arslan, 2014; Kilis)  يات  يا تبييينن دان ه اليي   القية ارت اب يية م ج يية بيين المتإيييران

Yıldırım, 2018; Melissa Ng Lee Yen, 2018; Negretti, 2012;  ب  اقيية، و
 ;Arslan, 2014)ودان ميا وراء المعرفية عت  يأ  يالتع ا المي ذا يات  يا ( 2003و ال  يداوق، 2017

Brady, Seli, & Rosenthal, 2013; Lee, 2009;  Soto, 2016; Turkyilmaz, 

2015; Vuk, 2008)  ت فيييي دهيييداف ا  البيييظ مييين   يييرا الدراسييياي ال يييا قة د  يييا ت  ن يييو
وم  جيت ييا ومجتمييع الدراسيية والفئيية الم ييت دفة، كمييا تبييينن دان الدراسيياي العر  يية المرت كيية  العالقيية 

ا وغييير متيي افرح  اسييل اء  راسيية تجراب يية وابييدح قييان ب ييا ال  ييداوق    ييى  (2003)الت بؤايية فقيييرح جييد 
 ة، واتضي  ل يا دان غالب ية الفئياي البيئة العراق ة، كما ال ع جد  راساي دجرات   ى البيئة ال يع  

الم ييت دفة فييي مجتمعيياي الدراسيية المست فيية كا ييت تركييع   ييى المرب يية العمرايية فييي سيين المدرسيية 
وق يييو م  ييا   ييى المرب يية الجامال يية كمييا ال ع جييد  راسيياي اسييت دفت ب  يية الدراسيياي الع  يياو هييذه 

فيي  حيال العالقية الت بؤاية بيين المبرراي جم ع ا جع ت ال ابال  قف   يى دهم ية مايس ة الدراسية 
 متإيرق الدراسة وما إيا كاا ه ات فروي في كال المتإيران تععط ل ج  . 

ال ت جيييد فيييروي ياي  اللييية إبصيييا  ة فيييي مت سيييكاي د عيييا  التفكيييير ميييا وراء  الف ضؤؤؤية ال:لؤؤؤى 
 المعرفي والدرجة الك  ة بين الذك ر واإل ا،.

ال ت جييد فييروي ياي  الليية إبصييا  ة فييي مت سييكاي د عييا  الييتع ا الميي ذا يات  ييا  الثنييؤؤة الف ضؤؤية 
 والدرجة الك  ة بين الذك ر واإل ا،.

 . التع ا الم ذا يات  ا ال ت  ا د عا ه التفكير ما وراء المعرفي الف ضية الثنلثة 
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 تتحدد هذه الدراسة بؤ 
اساي الع  ا في ك  ة التر  ة  جامعة الم   سع  ، تا تعما ال تا ج   يى مجتميع ب  ة الدر 

 الدراسة و  ى المجتمعاي الممات ة.

 أداَتي الدراسة:  
 مم ا  التفكير ما وراء المعرفي، مم ا  التع ا الم ذا يات  ا.

   جمتمع وعينة الدراسة
ل عييان  لدراسيية   ييى جم ييع ب  يية الدراسيياي الع  ييا فييي جامعيية الم يي  سييع  اتييتمو مجتمييع ا

يي ا فييي  (194)، تك  ييت  ي  يية الدراسيية ميين 2018/2019الدراسييي  راسا بالً ييا وبال يية، مميين َعدء
مييين اإل يييا،،  (105)مييين اليييذك ر، و (89)ب اقيييع (، 2018-2017)جامعييية الم ييي  سيييع   لعيييان 

وارجيييع اتت ييار  ي ييية الدراسيية مييين ب  ييية  (0.837)وا حييراد مال يييارق ( 28.36) مت سيي   ميييرق 
الدراساي الع  او ألا الكليير مين ال حي ، فيي هيذا المجيا  ركيعي   يى ال ي  اي األوليى ل يتع ا دو 
  ى ب  ة المرب ة الجامال ة األوليى مين يوق األ اء العيالي دو المي سفض. ال يبط اآلتير هي  دا 

ييا ل   حيي ، ألا اسييتسدان اسييترات ج اي التفكييير مييا وراء التفكييير مييا وراء المعرفييي  عتبيير مجييااًل م م 
المعرفي م ارح ال  مسين تك ارهيا   ي  لة ميع األبفيا  فيي سين المدرسية، ولكين  يا ح ميا ت يتسدن 

 & ,Sperling, Richmond, Ramsay)مين قبيو الك  ية فيي المرابيو الجامال ية المست فية  

Klapp, 2012)تسدم ا التفكيير ميا وراء المعرفيي ، إي دا ب  ية المرابيو الجامال ية المست فية   ي
 (Bransford, 1999)والتع ا الم ذا يات  ا  اسو دكلر مرو ة 

 ـــــة:   أداتي الدراس
لتحقيأ ال دد من الدراسة الحال ة استسدن ال ابال مم اساا هما  م ا  التفكير ميا وراء 

 المعرفيو ومم ا  التع ا الم ذا يات  ا. 
  هي  مم يا  وايعه  Metacognitive Thinking   العع يؤ:ا:ال  مقيؤن  التفكيؤ  مؤن :را

، لم يا  التفكيير ميا وراء المعرفية، عتكي ا Schraw & Dennison, 1994) )تيراو و ع  ين 
 knowledge of cognitionفقرح م ع ة   ى  عدعن هما  معرفة المعرفة  (52)المم ا  من 
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(KC)   وت ذيي ا المعرفيية(Regulation of Cognition)  تييا تكيي ار المم ييا  ميين قبييو وقييد
 ا ييا ح التح يييو العييام ي ل مم ييا  لي ييتج   ييه تالتيية ا عييا  بييدال ميين  (Kumar, 1998)كييي مر 

  عدعن هما 
  ت ذيييي ا المعرفييييية(Regulation of Cognition)   وااييييتمو   يييييى التسكييييي  ، وإ ارح

ات ج اي فقيييرح كملييا  " "دبييياو  اسييتسدان اسيييتر  (21)المع  ميياي، والتقيييي ا، واقييا  مييين تييال  
 تبت فا  يت ا في المااي".

  معرفييية المعرفييية:(Knowledge of Cognition)  ،واايييتمو   يييى المعرفييية التصيييراح ة
فقييييرح كملييييا  " د ييييي دق  (16)والمعرفيييية اإلجرا  يييية، والمعرفيييية الاييييرب ة واقييييا  ميييين تييييال  

 االسترات ج اي سأستسدن   دما اتسذ القراراي".
  معالجيية المعرفيية:(Cognition Processing)  واقصييد  ييه االسييترات ج اي، وم يياراي إ ارح

فقيييرح كمليييا  " دوجيييه دسيييئ ة ل ف يييي  ييين الكيييري األكلييير  (15)المع  مييياي واقيييا  مييين تيييال  
 س  لة إل  اء الم مة".

فقيرح، ول حسيا   يى اميتالت م يت ااي ميا  (48)وقد تك ا المم يا   صي رته ال  ا  ية مين 
ييأ لييت هييذه الييدرجاي َوفء يي نا السماسييي ) وراء المعرفيية، با ِ  إبالًقييا(   حيييال تعسيي   1 – ا ًمييا  5ال َّ

ييمت   ييى ال حيي  التييالي  ميين  (1)د  ييى  رجيية و  (5) م ييت ط  (2,33 – 1)د  ييى  رجيية، وقييد قا ِ 
 م ت ط مرتفع. (3,68 - 5)م ت ط مت س و ومن  (3,67 – 2,34)م سفضو ومن 

 Schraw) )و ع  ين   بايِ ن ادي المم ا  األاي ي  يالع  ح إليى تيراو صدق العقين 

& Dennison, 1994  ير التح ييو العيام ي ل مم يا  ميا   يبته مين الت ياعن. دميا  %(65)إي فا ِ 
فقيييد  (165( التيييي ب ِ قيييت   يييى )ا Kumar, 1998) تيييا ج التح ييييو العيييام ي لدراسييية كيييي مر 
ير  عيد ت ذي ا 28.1%)) ف ري الع امو اللالتة ل مم ا  ما    ة المعرفية  من الت اعن هذا وقيد فا ِ 

 (.73.)و عد معالجة المعرفة ما   بته  (،68.)و عد معرفة المعرفة ما   بته  (،80.)ما   بته 
ا اييدي الب يياء كمييا لييا اييجر دالمم ييا  إلييى العر  يية و  (2011)كمييا تييرجا الجييرا  و بيييداي 

لتيي إلى بيذد  عيض الفقيراي مين المم يا  ا ا تا ج التح يو العام ي وإ ما دتار  مافي  راست  اعبي 
 فقرح.( 42)ل ص    د  الفقراي  (0.30) قو معامو ارت اب ا  ن 

قأ من ادي مم ا  التفكير ما وراء المعرفي  عراه  دما في الدراسة الحال ة فقد تاحا
مييين ميين يوق االتتصيياص فييي   ييا اليي ف  التر يي ق والمعرفييي، وب ييط ميي  ا  (7)  ييى  محسن



  أمحد حممد عوض الغرايبة
 

 140 

تح ين المم ا ، وتقي ا فقراي المم ا  من  إبداء الم ح ظاي واالقتراباي التي قد ت  ا في
بيال م اسبت ا ل فئة الم ت دفة، ومدط ا تماء الفقراي لفأ عا  المرت كة ب ا، دتار المحسم ا 
إلييييى اسييييتبدا   عييييض التعبيييييراي ال  ييييا ال تت اسييييط مييييع تقافيييية المجتمييييع ال ييييع  ق، وقييييد داتييييذ 

  اقتراباي المحسمين. 
معامييييو ارت ييييا  بيرسييي ا بييييين د عييييا  المم ييييا   (2011)كميييا اسييييتسر  الجييييرا  و بييييداي 

اللالتة، و ي  ا و ين األ اح كسو، و الملو قان ال ابيال فيي الدراسية الحال ية  ياإلجراء  ف يه كميا هي  
 (1)مبين في جدو  

 ( معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس التفكري ما وراء املعريف واملقياس الكلي1جدول )

 2011اجلراح وعبيدات،    الدراسة

لية
حلا

ا
 

 املقياس الكلي معاجلة العرفة معرفة املعرفة تنظيم املعرفة االرتباط وفًقا للمتغريات
 *0.95 *0.79 *0.66 1 تنظيم املعرفة

 *0.83 *0.55 1 **865. معرفة املعرفة

 *0.86 1 **907. **866. معاجلة املعرفة

 1 **963. **963. **951. املقياس الكلي

   0.01و **  ا    د م ت ط  اللة 0.05 ت ط  اللة * ا    د م
وجيي   معييامالي ارت ييا   ال يية بييين  رجيياي دفييرا   ي يية الدراسيية  (6)عتضيي  ميين الجييدو  

  ييى مم ييا  التفكييير مييا وراء المعرفييي والمم ييا  الك ييي، بيييال تراوبييت معييامالي االرت ييا  بييين 
(0.865 – 0.963.) 

 & Kumar, 1998; Schraw) ) مر   قيان كيو تيراو و ع  ين وكييثبؤن  العقيؤن 

Dennison, 1994   كمييا تحقييأ  (2) ح يياق معامييو الفييا كرو  ييا  كمييا هيي  مبييين فييي جييدو
ال ابييال  الدراسيية الحال يية د ًضييا ميين ت يياي المم ييا  بتكب قييه   ييى  ي يية اسييتكالع ة تك  ييت ميين 

لييفأ اح كسييو  (Cronbach Alpha)بالً يا وبال يية، و ح ييط معاميو معا ليية كرو  ييا  الفيا  (84)
 فيي  العي يية االسيييتكالع ة سييالفة الييذكر، وإ يييا ح واأل عييا ، كمييا ب ييط ت ييياي اإل ييا ح بتكب قييه   يييى 

 (2) فااو عم ي قدره دسب  ين بين التكب قين كما ه  مبين في جدو   (Test-Retest)تكب قه 
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 (2جدول )
 ا وراء املعريف وأبعادهمعامل ثبات االتساق الداخلي ألفا كرونباخ واإلعادة ملقياس التفكري م

أبعاد ما وراء 
 املعريف، والكلي

Schraw and 

Dennison, 1994 
Kumar, 

1998 
اجلراح وعبيدات، 

2011 
 الدراسة احلالية 

 الفا كرونباخ الفا كرونباخ كرونباخ الفا
ثبات 

 االعادة
الفا 

 كرونباخ
ثبات 

 االعادة
 0.79 0.75 0.66 0.89 0.80 0.91 تنظيم املعرفة

 0.83 0.80 0.73 0.80 0.68 0.91 عرفة املعرفةم
 0.76 0.81 0.62 0.78 0.73 - معاجلة املعرفة

 0.86 0.90 0.73 0.93 0.89 0.95 األداة ككل

 (،0.81 – 0.75)دا ق ا معامالي دلفا لفأ عا  الفرع ة ما بين  (2) البظ من الجدو  
 – 0.76)ت يييياي اإل ييييا ح مييييا بييييين ، كمييييا ب إييييت قيييي ا معييييامالي (0.90)و  إييييت ل مم ييييا  الك ييييي 

 .  (0.86)و  إت ل مم ا  كسو  (،0.83
هي  مم يا  ب ياه بي ر ق  :self-regulation of learning ثنيًيؤن  مقيؤن  الؤتعلم  اتؤ: التًّاؤيم

(Purdie, 2003) لييه دبميد ا المم ييا   (2007)، كميا  دن ليت اسييط مييع البيئية العر  يية، وقيد تكيي ن
 قرح م ع ة  الت اوق في در عة د عا  هي  ف( 28) ص رته ال  ا  ة من 

فقييراي كملييا  "دبييدد  مييذاكرح المييا ح قبييو  (7)واييع ال ييدد والتسكيي   واقييا  ميين تييال  
فقيييراي كمليييا   (7)واالبتفيييات  ال يييجالي والمراق يية واقيييا  مييين تيييال   واالمتحيياا  عيييدح دسييياب ع" 

 (7)واقييا  مييين تيييال  "اكييرر الك مييياي الصييال ة  يييدح مييراي بتيييى ابفذ يييا"و والت ييم ع والحفيييظ، 
وب ييط الم ييا دح  وفقييراي كملييا  "اكتييط المعييا الي الرااايي ة  ييدح مييراي كييي اسييتك ع تييذكرها" 

فقيراي كمليا  "اب يط م يا دح الك يار   يدما تي اج  ي مايس ة  (7)االجتماع ة، واقا  من تال  
 .في ال اج اي المك   ة م ي"

 رجاي إلى غير م افأ  ادح  (5)ب ي المم ا  وفأ التدراج السماسي عبدد  م افأ  ادح 
كمييييا ا تمييييد  (.7) ود  ييييى  رجيييية  (، 35)  رجيييية، إي إا د  ييييى  رجيييية   ييييى كييييو  عييييد هييييي  (1)

م ت ط مت س و ومن  (3,67 – 2,34)م ت ط م سفضو ومن   (2,33 – 1)من  :المال ارالتالي
 م ت ط مرتفعو ل حسا   ى م ت ط الكالط. (3,68 - 5)

تح يي اًل  ام   ييا ل مم ييا    ييى  ي يية  (Purdie, 2003)  دجييرط بيي ر ق صؤؤدق العقيؤؤن 
ميين بييالق المرب يية اللا  ايية وت اييو إلييى الع امييو التال يية  واييع ال ييدد والتسكيي  ،  (254)ا 

واالبتفات  ال جالي والمراق ة، والت م ع والحفظ، وب يط الم يا دح االجتماع ية وتاي ع   يى كيو 
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ميين الت يياعن، و الملييو تحقييأ  (51,48)ته فقييراي، وقييد ف ييري جم ييع الع امييو مييا   ييب (7) امييو 
ميين بييالق  (160)ا ميين اييدي المحسمييين، وإجييراء تح يييو  ييام ي ع   ييى  ي يية  (2007)دبمييد 

  ى الع امو األر عة سالفة الذكر.جامعة الم ص رح، تبينن دان ع اراي المم ا  تا عت  
ع يياراي   ح يياق معييامالي االرت ييا  بييين  رجيية كييو ع ييارح ميين (2007)كمييا قييان دبمييد 

المقاع   الفرع ة لمم ا  التع ا الم ذا يات  يا والدرجية الك  ية لكيو مم يا  فر يي اتضي  دان جم يع 
بيييال تراوبييت معييامالي االرت ييا    ييى ال حيي   0.01معييامالي االرت ييا   اليية   ييد م ييت ط  الليية 
راق يية و عييد االبتفييات  ال ييجالي والم و0.39-0.743))التييالي   عييد واييع ال ييدد والتسكيي   بييين 

و و عييد ب ييط الم ييا دح (0.751 -0.389)و عييد الت ييم ع والحفييظ بييين  (و0.761-0.532)بييين 
 (.0.782 -0.534)االجتماع ة بين 

قِ َأ من ادي مم ا  التع ا الم ذا يات  ا ل ذه الدراسة  عراه   ى  مين ( 3)كما تاحا محسن
فيي، إلبيداء اقترابيات ا، وتقيي ا من يوق االتتصياص فيي ك  ية التر  ية،   يا الي ف  التر ي ق والمعر 

مي ا إجييراء  عيض التعييد الي  فقيراي المم ييا ، وميدط ا تما  ييا لفأ عيا  المرت كيية ب يا، اقتيير  المحسن
 وداِتَذ  ما دتاروا إل ه.

كمييا اسييتسر  معامييو ارت ييا  بيرسيي ا بيييت د عييا  المم ييا ، و ي  ييا و ييين األ اح كسييو، كمييا 
 (3)ه  مبين في جدو  

 (3جدول )
 ت االرتباط بني ابعاد مقياس التعلم املنظم ذاتيًّا واملقياس الكليمعامال

 االرتباط وفًقا للمتغريات
وضع اهلدف 
 والتخطيط

االحتفاظ بالسجالت 
 واملراقبة

التسميع 
 واحلفظ

وطلب املساعدة 
 االجتماعية

املقياس 
 الكلي

     1 وضع اهلدف والتخطيط

    1 **560. االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
   1 **670. **581. التسميع واحلفظ

  1 **702. **640. **586. طلب املساعدة االجتماعية
 1 **869. **863. **840. **815. املقياس الكلي

 0.01**  ا    د م ت ط  اللة 
وجييي   معيييامالي ارت يييا  تتيييراو  بيييين مت سيييكة اليييى  ال ييية بيييين  (3)عتضييي  مييين الجيييدو  
ى مجاالي مم ا  التع ا الم ذا يات  ا والمم ا  الك ي، فقد تراوبت  رجاي دفرا   ي ة الدراسة   

  (.0.869 – 0.560)معامالي االرت ا  بين 
يَأ مين ت ياي المم يا  األاي ي  ين برايأ ت ياي اإل يا ح فيي  راسية ثبن  العقين  قِ    تاحا

 راسية ، وفيي (0.69-0.81)  ى  ف  العي ة سالفة اليذكر تراوبيت المي ا بيين  (Purdie)ب ر ق 
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ِ يييييَط معاميييييو معاميييييو كرو  يييييا  الفيييييا  (0,84 – 0,78)تراوبيييييت المييييي ا  (2007)دبميييييد  كميييييا با
(Cronbach Alpha،)  ومعامو ارت ا  بيرس ا كل اي لإل ا ح(Test_Retest)  بين التكبييأ

 (84)بتكبيييأ د اح الدراسيية   ييى  ي يية تك  ييت ميين  (،4)األو  واللييا ي كمييا هيي  مبييين فييي جييدو  
 بالً ا وبال ة.

 ( 4جدول )
 معامل ثبات كرونباخ ألفا واإلعادة ملقياس التعلم املنظم ذاتيًّا وأبعاده

 أبعاد مقياس التعلم املنظم
 ذاتيًّا، وأبعاده

 ثبات اإلعادة عند
  (purdie, 2003)بوردي

ثبات اإلعادة عند 
 2007أمحد ،

 الدراسة احلالية
 ثبات االعادة كرونباخ الفا

 0.71 0.76 0.83 0.72 وضع اهلدف والتخطيط
 0.83 0.82 0.78 0.69 االحتفاظ بالسجالت واملراقبة

 0.80 0.88 0.84 0.76 التسميع واحلفظ
 0.82 0.79 0.79 0.81 طلب املساعدة االجتماعية

 0.86 0.92 - - الكلي للمقياس

 – 0.76)دا ق ا معامالي كرو  ا  دلفا لفأ عا  الفرع ة ما بين  (4) البظ من الجدو  
 0.71)، كما ب إت قي ا معيامالي ت ياي اإل يا ح ميا بيين (0.92)و  إت ل مم ا  الك ي  (،0.88

   .وهي كاف ة ألغراا هذه الدراسة ( 0.86)و  إت ل مم ا  كسو  (،0.83 –

 ه  الم  ج ال افي االرت ابي

: 

عِ  يت د اتيا الدراسيية    يى  ي ية الدراسيية والم يج ين فيي مرب يية الدراسياي الع  يا، وب قييت وا
د اتييا الدراسيية تكب ًقييا جماع  ييا  عييد تعواييد الم ييتجيبين بتع  ميياي االتت ييار والمييدح العم  يية الالعميية 

  ق قة.  (60)ل تكبيأ وال الإة 

:

ال ارايية، واتت ييار ي ل عي يياي الم ييتق ة، اسييتسرجت المت سييكاي الح يياب ة واال حرافيياي الم
 وتح يو اال حدار السكي المتعد  لإلجا ة  ن دسئ ة الدراسة.
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هييييييدفت الدراسيييييية الحال يييييية إلييييييى الكاييييييف  يييييين ت بييييييؤ التفكييييييير مييييييا وراء المعرفييييييي  ييييييالتع ا 
 روا الم ذا يات  ا لدط ب  ة الدراساي الع  ا، ويل  من تال  فح  الف

"ال ت جييييد فييييروي ياي  الليييية إبصييييا  ة   ييييد م ييييت ط الدالليييية  لإلجنبؤؤؤؤة الؤؤؤؤى الف ضؤؤؤؤية ال:لؤؤؤؤى 
بين مت سكاي األ اء   ى مم ا  التفكير ما وراء المعرفي ود عا ه تععط  (α 0.05)اإلبصا  ة 

ِ يييبت المت سيييكاي الح ييياب ة واال حرافييياي المال اراييية لمم يييا   لمتإيييير الجييي   )يكييير، د ليييى( " با
ر ما وراء المعرفي ود عا ه ت ًعيا لمتإيير الجي   وإ جيا  الفروقياي بيين المت سيكاي الح ياب ة التفكي

 ع ا  يل .   (5)ت ًعا لمتإير الج   من تال  استسدان اتت اراي لعي تين م تق تين، والجدو  
 (5دول )ـــــــج

 ملعريف تبًعا ملتغري اجلنسنتائج اختبارات لداللة الفروق بني متوسطات أبعاد مقياس التفكري ما وراء ا
 أبعاد التفكري ما وراء

االحنراف  الوسط احلسابي العدد اجلنس املعريف والكلي 
الداللة  قيمة ت املعياري

 االحصائية

 796. 3.37 105 انثى 609. 512. 926. 3.43 89 ذكر تنظيم املعرفة

 781. 3.28 105 انثى 466. 731. 872. 3.37 89 ذكر معرفة املعرفة

 774. 3.31 105 انثى 779. 281. 878. 3.35 89 ذكر معاجلة العرفة
 التفكري ما وراء 

 املعريف ككل
 743. 3.89 105 انثى 017. 5303. 864. 3.38 89 ذكر

 دن وج   فروي ياي  اللة إبصا  ة لفأ عا  التال ة  ت ذ ا المعرفةو  (5) ذ ر الجدو  
 ة المعرفة ، ت عا لمتإير الج  .ومعرفة المعرفةو ومعالج

كمييا تبييين وجيي   فروقيياي ياي  الليية ابصييا  ة لمم ييا  التفكييير مييا وراء المعرفييي الك  يية 
، لصييال  ( 0.017)و دالليية إبصييا  ة  (3.350)ت عييا لمتإييير الجيي  ، بيييال ب إييت ق ميية ي   

 ر متفقيية هييذه اال ييا، والتييي ظ يير م  ييا دا  رجيية تفكييير اال ييا، مييا وراء المعرفييي د  ييى ميين الييذك
واتت فيت ميع  (Renee Gilbert-Levin, 1999)  ال ت جة مع  ت جة  راسة را  ه جي بيير ل فيين

 عييض  تييا ج الدراسيياي التييي دتيياري إلييى دا اإل ييا، دفضييو   ييى د عييا  مييا وراء المعرفييي التال يية  
  (Renee Gilbert-Levin, 1999)  تحدعييد األهييداد، والتسكيي  ، وعاييا ح تقييت ا  أ ف يي ا

 يييالن وابميييد، )دفضيييو فيييي الم ييياراي المعرفييية التصيييراح ة واإلجرا  ييية والتسكييي   واإل ارح الذات ييية و 
التيييي ليييا تذ ييير ال تيييا ج فروًقيييا بيييين  (2003)كميييا اتت فيييت ميييع  تيييا ج  راسييية ال  يييداوق  (،2004

 اال ت اه ودسرع  ضًجا من الذك ر.الج  ينو  البظ دا اإل ا، دقو  راة لتاتت 



2019  (1ج)أبريل   (118)العدد              نهاجملة كلية الرتبية بب  

 

 145 

قييدرت ن   ييى الييتع ا الاييف ي والكتييابي إيا مييا ق ر يي ا  الييذك ر، وامسيين واذ يير هييذا ج   ييا  
تف ير هذه ال ت جة  الق   إان القيدراي العق  ية مرت كية  المعرفية وميا وراء المعرفية، وتي عس    يى 
التسكييي  ، واتسييياي القيييراراي، والقيييدرح   يييى التقيييي ا، وإايييدار األبسيييان، واسيييتسدان االسييييترات ج اي 

ت الم اسييط، وإ ارح المع  ميياي، فاإل ييا،   ييدما عيي اج ن ماييسالي ف يين قييا راي الم اسيي ة فييي ال قيي
(و كميا دا اإل يا، قيا راي 2011  ى تح ي  ا إلى   اايرها الر   ية وف م يا )الجيرا  و بييداي، 

  ييى ت ذيي ا دوقييات ن دكليير ميين الييذك ر الييذعن  متيياعوا  م ييت ط دقييو ميين الت ذيي ا واأللتييعان، ممييا 
واسيتإال  وقيت نو كميا  ذ ييرا اهتماًميا وبماًسيا لكيو ميا هي  جدعيد ميين   ايجع ن   يى االسيتذكار

، إاافة الى م ت ط ق أ مرتفع   د تك ي ف ن ب اج ياي مميا ا أ واسترات ج اي دكلر من الذك ربر 
  حفعهن   ى العمو واستلمار باقات ن ل حدو  القص ط.

م ت ط الداللة اإلبصيا  ة  ال ت جد فروي ياي  اللة إبصا  ة   د لإلجنبة الى الف ض الثني: 
(α 0.05)  ،  بيييين مت سيييكاي األ اء مم يييا  اليييتع ا المييي ذا يات  يييا ود عيييا ه تعيييعط لمتإيييير الجييي

ِ ييبت المت سييكاي الح يياب ة واال حرافيياي المال ارايية لمم ييا  الييتع ا الميي ذا يات  ييا ود عييا ه ت ًعييا  وبا
ييير الجيي   ميين تييال  اسييتسدان لمتإييير الجيي   وإ جييا  الفروقيياي بييين المت سييكاي الح يياب ة لمتإ

 عبين يل .  (6)اتت اراي ل عي اي الم تق ة، والجدو  
 (6جدول )

 نتائج اختبار ت لداللة الفروق بني متوسطات أبعاد مقياس التعلم املنظم ذاتيًّا تبًعا ملتغري اجلنس
 مقياس التعلم أبعاد 

 ، والكلياملنظم ذاتيًّا
 العدد اجلنس

الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
الداللة 

 االحصائية

 وضع اهلدف والتخطيط
 860. 3.20 89 ذكر

2.097 .037 
 790. 2.95 105 انثى

 االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
 769. 3.36 89 ذكر

.281 .779 
 707. 3.33 105 انثى

 التسميع واحلفظ
 724. 3.41 89 ذكر

.8852 .011 
 708. 3.92 105 انثى

 املساعدة االجتماعيةطلب 
 888. 3.48 89 ذكر

1.195 .234 
 754. 3.34 105 انثى

 التعلم ذاتي التنظيم  ككل
 713. 3.36 89 ذكر

1.354 .177 
 600. 3.23 105 انثى

 يييدن وجييي   فيييروي ياي  اللييية إبصيييا  ة فيييي مت سييي   رجييياي كيييو  (6) ذ ييير الجيييدو  
 ق ةو وب ط الم ا دح االجتماع ةو ت ًعا لمتإير الج  .األ عا  التال ة  االبتفات  ال جالي والمرا
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وقد تبين وجي   فروقياي ياي  اللية إبصيا  ة ل عيد وايع ال يدد والتسكي   ت ًعيا لمتإيير 
وهيييي  الييية إبصيييا   ا،  (0.037)و داللييية ابصيييا  ة  (2.097)الجييي  ، بييييال ب إيييت ق مييية ي   

لييذك ر   ييى اإل ييا، فييي  عييد واييع وتاعييعط هييذه الفروقيياي لصييال  الييذك ر. اتفقييت  ت جيية تفيي ي ا
 ييأا مسيي  ي واييع ال ييدد والتسكيي   فييي  (2010)ال ييدد والتسكيي   مييع  تييا ج  راسيية الجييرا  

الييتع ا الميي ذا يات  ييا دفضييو لييدط الييذك ر، كمييا اتفقييت اتفاًقييا غييير م اتيير مييع ال ت جيية القا  يية  ييأا 
  (Renee Gilbert-Levin, 1999)الييذك ر عتف قيي ا   ييى اإل ييا، فييي الييتع ا الميي ذا يات  ييا 

 ييأا اإل ييا، دفضييو فييي واييع وتحدعييد  (و2016) واتت فييت مييع  ت جيية  راسيية الميي م ي وتع  ييي 
األهييييداد. كمييييا اتت فييييت مييييع  تييييا ج الدراسيييياي التييييي دظ ييييري  ييييدن وجيييي   فييييروي بييييين الج  ييييين 

(.  مسن تف يير هيذه ال ت جية ل يدور اليذق 2017و ب  اقة، و2009و المصرق، 2003)ال  داوق، 
الييذك ر إيا مييا ق ر يي ا  اإل ييا،، فالييذك ر  اييارك ا فييي ال ايياباي الالاييف ة التييي تحصييو  ع ال ييه

 اتو وتار  الجامعية كاأل ميا  التك ع ية، وال اياباي الاي اب ة، مميا ع ميي ليدع ا التسكي  . إا 
الك  ة الم ذمين يات  ا  سكك ا لعم  ة التع ا، والابروا   ى د اء الم مة، واض ك ا الماتتاي 

(Pintrich & DeGroot,1990)   كما د  ا دكلر م اًل ل ملابرح(Pintrich, 1989)  ولدع ا قدرح
 (Zimmerman, 1995) .  ى ت ذ ا د ف  ا، واحد وا دهداف ا التع  م ة، وها يوو  افال ة  ال ة

كما تبينن وج   فروقاي ياي  اللة إبصيا  ة ل عيد الت يم ع والحفيظ ت ًعيا لمتإيير الجي  ، 
وهيي  الية إبصيا   ا، وتعيعط هيذه  (0.011)و داللية إبصيا  ة  (2.885  )ق مة ي بيال ب إت 

الفروقيياي لصييال  اإل ييا،. اتفقييت  ت جيية تفيي ي اإل ييا،   ييى الييذك ر فييي  عييد الت ييم ع والحفييظ مييع 
 تا ج  راستين، و اسو غير م اتر والالتيي دتياراتا إليى دان اإل يا، دفضيو مين اليذك ر فيي اليتع ا 

و كما اتت فت هذه ال ت جة مع  تا ج (2016الم م ي وتع  ي، (Kashou, 2016 ; الم ذا يات  ا
 أا مس  ي واع ال يدد والتسكي   فيي اليتع ا المي ذا يات  يا دفضيو ليدط  (2010) راسة الجرا  

و  ييأا اإل ييا، دفضييو فييي واييع (2016) الييذك ر، واتت فييت مييع  ت جيية  راسيية الميي م ي وتع  ييي 
فت ميع  تيا ج الدراسياي التيي دظ يري  يدن وجي   فيروي بيين الج  يين وتحدعد األهداد. كما اتت 

(و  مسيين تف ييير 2017و ب  اقيية، 2009و المصييرق، 2003فييي الييتع ا الميي ذا يات  ييا )ال  ييداوق، 
هييذه ال ت جيية  ييأا اإل ييا، غالً ييا مييا  قضييين جييو  وقييت ن فييي الدراسيية ومراجعيية المع  ميياي وتكرارهييا 

مييدح ب ا يية و ييدن ا اييإال ن فييي د اييكة اجتماع يية دو مجتمال يية، وبفذ ييا  ذييًرا لمسيي ت ن  البيييت ل
كما دا اإل ا، دكلر التعاًما  المحااراي و التع  ماي الم ج ية مين قبيو األسيتاي الجيامعي، ودكلير 
ا دفاً ا  ح  ال دد من الذك ر كو هذه الع امو تاسو مراكع قي ح لفأ ليى تجعيو مين قيدرت ا   يى 
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فيرار م يه، كميا دا  افال ية اال يا،  حي  اليتع ا مرتفعية   يبط الفيرص بفظ الميا ح الع م ية هيدًفا ال 
المجتمال يية المتابيية والتييي مييا عالييت تعمييو   ييى عاييا ح  ور المييردح ال ييع   ة فييي المجتمييع.. وااييير 

دا الميتع ا المي ذا يات  يا  ميار  العدعيد  (Pintrich & De Groot, 1990)ب تراي  و  جيروي 
 ييى تق ايية الماييياركة المعرف يية الفا  يية فييي دت يياء  م  يية اليييتع ا، ميين االسييترات ج اي التييي تعمييو  

 األمر الذق   ا د   ى الحفظ، ومن هذه االسترات ج اي التكرار.

ال  مسن الت بؤ  أ عا  التع ا الم ذا يات  ا مين د عيا  التفكيير ميا وراء  لإلجنبة الى الف ض الثنل  
ي المتعيد  لمعرفية  رجية اإلسي ان ال  يبي أل عيا  المعرفي، استسدن ال ابال تح ي اًل اال حيدار السكي

ول تحقيييأ مييين افترااييياي تح ييييو اال حيييدار لتفكيييير ميييا وراء المعرفيييي   يييى اليييتع ا المييي ذا يات  يييا، 
استاسدن معامو ارت ا  بيرس ا والكاف  ن الم ا المتكرفة في الب ا اي وتسو الت عاع ووجد د  ا 

 اال حدار، و  ى ال ح  التالي مالءمة والجدو  التالي ع ا   تا ج تح يو 
 (7جدول )

 حتليل االحندار اخلطي املتعدد للتنبؤ بأبعاد التعلم املنظم ذاتيًّا من أبعاد التفكري ما وراء املعريف

 االرتباط املتغري املستقل املتغري التابع
R 

احلد 
 الثابت

 معامل االحندار 
 β T املعياري

وضع اهلدف 
 والتخطيط

 تنظيم املعرفة
.754  .534  

.723  5.899**  
179. معرفة املعرفة  1.733 

142.- معاجلة العرفة  -1.152  
االحتفاظ 
بالسجالت 

 واملراقبة

 تنظيم املعرفة
.285  .926  

.192  .973  
119. معرفة املعرفة  .766  

205. معاجلة العرفة  .637  

التسميع 
 واحلفظ

 تنظيم املعرفة
.768  1.127 

.143  1.413 
180.- فة املعرفةمعر  -1.507  

618. معاجلة العرفة  5.178**  

طلب املساعدة 
 االجتماعية

 تنظيم املعرفة
.220  .609  

.164  .166  
186. معرفة املعرفة  .683  

102. معاجلة العرفة  .948  

 0.01**  ا    د م ت ط  اللة 
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عييا  مم ييا  التفكييير مييا إلييى  ييدن وجيي   تييأتير يو  الليية إبصييا  ة أل  (7) اييير الجييدو  
وراء المعرفي   ى  عدعن لمم ا  التع ا الم ذا يات  ا هما )االبتفات  ال جالي والمراق ة، وب يط 

 الم ا دح االجتماع ة(.
كما تبين دا  م ي  اال حدار  ا  إبصا   ا، مما  اير إلى إمسا  ة الت بؤ  أ عا  المتإيير 

  د عييا  المتإييير الم ييتقو )التفكييير مييا وراء المعرفييي(، كمييا التييا ع )الييتع ا الميي ذا يات  ييا( ميين تييال
ع اِ   الجيدو  دتير  عيدعن لمم يا  التفكيير ميا وراء المعرفيي )ت ذي ا المعرفيةو ومعالجية المعرفية( 
  ى  عدعن لمم ا  التع ا الم ذا يات  ا )واع ال دد والتسك  ، والت م ع والحفيظ(و إي دظ يري 

 تا ج التال ة  تا ج التح يو اإلبصا ي ال 
، 83.347ق مييية د ) رجييياي الحراييية(   وجييي   تيييأتير ا جيييابي يو  اللييية إبصيييا  ة   يييد 

 .  ى  عد واع ال دد والتسك   ت ذ ا المعرفةل عد  (0.01وم ت ط  اللة  
، 4.007ق ميييية د ) رجيييياي الحرايييية(   وجييي   تييييأتير ا جييييابي يو  الليييية إبصييييا  ة   ييييد 

 .  ى  عد الت م ع والحفظ عرفةمعالجة الل عد  (0.01وم ت ط  اللة  
والستسرا  ال م ي  ال  ا ي الذق عبيِ ن اإلس ان ال  بي ل متإيراي ياي الداللة اإلبصا  ة 

لفأ عيا  الدالية إبصيا   ا، والجيدو   ا يا ح التح ييو مين تيال  اسيتسدان تح ييو اال حيدار ال  ي   تا  
 عبيِ ن يل    (8)

 (8جدول )
 يط للتنبؤ ببعد وضع اهلدف والتخطيط من بعد تنظيم نتائج حتليل االحندار البس

 املعرفة؛ وبعد التسميع واحلفظ من بعد معاجلة املعرفة.

 Rاالرتباط  املتغري املستقل املتغري التابع
احلد 
 الثابت

معامل االحندار 
 β T املعياري

والتخطيط وضع اهلدف 681. تنظيم املعرفة   .825  .660  12.900**  
678. معاجلة املعرفة التسميع واحلفظ  1.398 .590  12.765**  

 0.01**  ا    د م ت ط  اللة 
دتر  عد ت ذي ا المعرفية   يى  عيد ال يدد والتسكي   وكيذل  دتير  عيد  (8)ع ا  الجدو  

 معالجة المعرفة   ى  عد الت م ع والحفظ.
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، 166.405ق مييييية د ) رجييييياي الحراييييية(   إي تبيييييين وجييييي   تيييييأتير يو  اللييييية إبصيييييا  ة   يييييد 
ألتر  عد ت ذ ا المعرفة   ى  عد ال دد والتسك  ، بييال ب يغ معاميو االرت يا   (0.01 وم ت ط  اللة 

R (0.681 يييد م يييت ط  اللييية   )(α≤0.05.)  دميييا معاميييو التحدعيييدR
، دق دا  عيييد (464.)فقيييد ب يييغ  2

ة كمييا وامسيين كتا يي فييي  عييد ال ييدد والتسكيي  ميين التإيييراي   %69.4 مييا   ييبته ف ييرت ذيي ا المعرفيية  
 .*  عد ت ذ ا المعرفة 0.660+  0.825معا لة الت بؤ   ى ال ح  التالي   عد ال دد والتسك     

، 162.937ق ميييية د ) رجيييياي الحرايييية(   كمييييا تبييييينن وجيييي   تييييأتير يو  الليييية إبصييييا  ة   ييييد 
 Rل عد معالجة المعرفة   ى  عد الت م ع والحفيظ، بييال ب يغ معاميو االرت يا    (0.01 وم ت ط  اللة 

 عيييد ، اق اا (0.459)فقيييد ب يييغ  R2. دميييا معاميييو التحدعيييد (α≤0.05)  يييد م يييت ط  اللييية  (0.678)
كمييا وامسيين كتا يية فييي  عييد الت ييم ع والحفييظ ميين التإيييراي   %  ييبته 45.9مييا  ف ييرمعالجيية المعرفيية  

 *  عد الت م ع والحفظ. 0.590+  1.398معا لة الت بؤ   ى ال ح  التالي   عد معالجة المعرفة   
 يأا الكيالق  ألتير  عيد ت ذي ا المعرفية   يى  عيد ال يدد والتسكي   مسن تف ير ال ت ج ية 

تيا  ستياروا االسيترات ج اي المعرف ية  -فيي بدا ية مرب ية اليتع ا  - ق م ا بتحدعد دهيداف ا التع  م ية 
د، التي تحقأ دهداف ا واك ق ها، في ال قت  ف ه، كما عراقب ا د اءها، وام مي ا تقيدم ا  حي  ال يد

ميين تييال  التسكيي   وإ ارح المع  ميياي والتقييي ا )ت ذيي ا المعرفيية(. دا سيي ء الت ذيي ا المعرفييي  ع ييي 
الت  اٌ والفاو الكا  مي، ودا االتت ار غير ال   ا السترات ج ة التع ا دو اتت ار األهداد غير 

 ق فييي المال ميية  جبيير الكييالق   ييى مراجعيية ت ج ييات ا وتعييدع  او ألا فاييو ت ذيي ا المعرفيية سيييؤ 
 ال  ا ة إلى س ء التسك   و دن تحقيأ األهداد.

إا الت بؤ  عد ت ذ ا المعرفة ب عد واع ال دد والتسك    مسن تف يره د ًضا  يأا ت ذي ا 
المعرفة  اير إلى األ اكة ما وراء المعرف ة التي ت يا د   يى تحسيا الكاليط فيي تفكييره وتع ميه. 

. والتسكي  ، ع كي ق   يى (Kluwe, 1982)   كميا دا دبيد   ااير ت ذي ا المعرفية هي  التسكي
اتت ييار االسيييترات ج اي الم اسيي ة وتحدعيييد األهيييداد، وتفعيييو المعرفييية األساسيي ة ياي الصييي ة، وقيييد 
وايييف اليييتع ا المييي ذا يات  يييا  أ يييه مصيييدر األ ميييا  ال ا فييية وق يييط العم  ييياي ال يييبب ة. إا ت ذييي ا 

اق يية د ماليه وتعيدعو د ا ييه   يد الضييرورح المعرفية ال ياج    ييا د   يى اليتحسا فييي سي  ت الفير  ومر 
. دق إا الك  ة قا روا Zimmerman & Schunk, 2012))ل  ا   إلى األهداد الم ا  ح 

  ييى اتت ييار اسييترات ج ة الييتع ا الم اسيي ة، وتقييي ا تقييدم ا، وتعييدعو سيي  ك ا دو تإيييير اسييترات ج ة 
 التع ا السااة ب ا وفًقا ل دف ا. 
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ة إلى قدرح الفر    ى إ ارح تع مه ب جا  من تال  العم  ياي يات ية تاير ال تا ج األكا  م 
إا م ياراي إ ارح اليتع ا  (Pintrich & DeGroot, 1990; Zimmerman, 1990) الت ذي ا

 & Cleary & Zimmerman,2004; Zimmerman)هييي سييمة الكالييط التع  م يية 

Schunk, 2012 ).و  صر م ا ل تا ج التع ا 
في مسن تف ييرها  ي ا  قة ب عد معالجة المعرفة   يى  عيد الت يم ع والحفيظاما ال ت جة المتع 

المتع مين   تك ع ا التحسا في معالجة المعرفة  ن براأ تكبيأ استرات ج اي ميا وراء المعرفية 
 Pintrich, 2000; Zimmerman, 2008) Nelson ملو التسك   والمراق ة وت ذ ا تع م يا

& Narens, 1994;   ،)م  ياي المعرف ية ومييا وراء المعرفية تتفا يو  كيري مست فيية إا هيذه الع
(Azevedo et al., 2009)  وتايسو مًعيا التإذ ية الراجعية ل يتع ا المي ذا يات  يا، إا إ يا ح قيراءح

فقيييرح ميييا قيييد   يييا د   يييى تإييييير االسيييترات ج ة المعرف ييية السيييترات ج ة دكلييير مالءمييية وكمليييا    يييى 
لحفظ ، ف ا قراءح فصو  راسي من كتاق ب دد ف يا الميا ح معالجة المعرفة من تال  الت م ع وا

ومعالجت ييا معرف  ييا. عتس  ييه  م  يية مراق يية ف م ييا ل م ايي ع. ت ًعييا لييذل ،   ييدما تاييعر د يي  ال تف ييا 
الم ا ع ب اي  ، فقيد تقيرر قيراءح الي   ميرح دتيرط دو تإييير اسيترات ج ة التع ي ا و راسية الي   

الرغا من دا هذا ملا    يى معالجية الكاليط لمعرفتية، إال دا   استسدان استرات ج ة مست فة.   ى
فعال ة هذا ال  ع من الت ذ ا الذاتي ل تع ا قد ال  عتمد فق    يى تإييير اسيترات ج ة الفير  المعرف ية 

  يى اليرغا  -دو   ى إ ا ح قراءح الي  و وقيد  عي   يلي  لعيد تكبييأ االسيترات ج ة  كراقية فعالية 
 ف  ا م اس ة ل  دد المك  ق.من دا االسترات ج ة  

اتفقييت ال ت جتيياا ال ييا قتاا  اييسو غييير م اتيير مييع  تييا ج الدراسيياي ال ييا قة التييي دتيياري 
فييي مجم  ييا إلييى دا ه اليي   القيية ارت اب يية م ج يية بييين التفكييير مييا وراء المعرفييي والييتع ا الميي ذا 

 ;Arslan, 2014; Kilis, & Yıldırım, 2018)  و2003و ال  يداوق، 2017يات  ا )ب  اقة، 

Melissa Ng Lee Yen, 2018; Negretti, 2012;  ،) ودا ميا وراء المعرفية عت  يأ  يالتع ا
  ;Arslan, 2014; Brady, Seli, & Rosenthal, 2013; Lee, 2009) المي ذا يات  يا

Soto, 2016; Turkyilmaz, 2015; Vuk, 2008)  
يات  ا  القة مت ا لة، فيي بيين دا ميا وراء  إا العالقة بين ما وراء المعرفة والتع ا الم ذا

المعرفة عتحسا في  م  ة تفكير الفر  ، ف ا والتع ا الم ذا يات  ا  ضع األفكار م اع الت فيذ، دا 
الكالق الذعن لدع ا م ت ط د  يى مين ميا وراء المعرفية  ذ يروا د ًضيا م يت ط د  يى مين واليتع ا 

 ييتسدم ا مييا وراء المعرفيية  اييسو دكبيير   ييتسدم ا المعاييد الميي ذا يات  ييا، كمييا دا الكييالق الييذعن  
ميييين االسييييترات ج اي المعرف يييية وامي يييي ا إلييييى االسييييتمرار لفتييييرح دبيييي   فييييي م ييييان الييييتع ا الساايييية 

  (.Phillips & Wilen , 1995)ب ا
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و ذييًرا ألا  ي يية الدراسيية هييي ميين ب  يية الدراسيياي الع  ييا، وألا المحااييراي تييدار  اييسو 
كراقيية ب ارايية فيي ا هييذا  عييعع ظ يي ر  عييدق التفكييير مييا وراء المعرفييي )ت ذيي ا تعيياو ي وتفييا  ي و 

المعرفةو ومعالجة المعرفة(و مما  ع يي دا تفا يو االك  ية ع جيه  كراقية ها فية، مميا  حيد، تيدفأ 
فييي ال اييا  العق ييي تييا تحقيييأ الف ييا، هييذا  ف يير الييروا   األساسيي ة بييين اسييتسدان التفكييير مييا وراء 

الم ذا يات  ا بتى   دما  ق ن الك  ة  عمو اسيتدالالي، ف يا  عم ي ا   يى إكميا  المعرفي والتع ا 
 تيييييء غييييير كامييييو، و  ييييدما  سم يييي ا مع ييييى، ف ييييا  ع ايييي ا  يييين تيييييء مفقيييي  ، وسييييد فجيييي حو
 و ال ييييارح دتيييييرط، هييييا   يييييع ا ل ف يييييا وال ايييي   ل حيييييو بييييداًل مييييين الت قيييييف   ييييد المايييييس ة بييييي ااًل 

(Renee Gilbert-Levin, 1999).. 
ى المدرسييييين تاييييج ع الكييييالق   ييييى تحقيييييأ األهييييداد واألفكييييار وال يييي  ك اي  جييييط   يييي

اإل جاب ة لتحقيأ األهداد التع  م ة السااة ب ا. وا ذر إلى القيراء اليذعن ع ذمي ا د ف ي ا   يى 
د  ا  اك ا  ق م ا بدمج ه اكو المعرفة الحال ة  مع  ماي جدعدح. كما   تسدم ا م اراي ف ا 

ي لتععايع ومراق يية وت ذي ا ف م يا. وامسين  ييعو ال ت جية الحال ية د ًضيا إلييى القيراءح  ايسو اسيترات ج
دا استسدان الكالق ل  الت ب ر  ع فر فرص  ذ مة ل تع ا في دماكن ودوقياي وسير اي مست فية، 
ممييا   ييا د الكييالق   ييى ت م يية م يياراي التفكييير مييا وراء المعرفييي لت ذيي ا المع  ميياي وتصييفح ا 

 ي دت اء التع ا االفترااي.و مج ا في  ماي   ق  ة ف

 ي: ضو  يتنئج الدراسة يإيهن توص: بعن يل: 
 .تك ار االسترات ج اي التي ت ا د   ى ت م ة د عا  ما وراء المعرفي والتع ا الم ذا يات  ا 
  اي التفكيير ميا وراء التك ار الم  ي ل ك  ة السيتإال  م صياي اليتع ا االفتراايي لت م ية م يار

 المعرفي والتع ا الم ذا يات  ا.
  إجييراء الدراسيياي بيي   الييدور ال سيي   ل تق  يية واسييتسدامات ا فييي العالقيية بييين التفكييير مييا وراء

 المعرفي والتع ا الم ذا يات  ا. 
  تصييم ا بيئيية تر  ايية دكليير فعال يية لعاييا ح قييدراي الك  يية فييي التفكييير مييا وراء المعرفييي والييتع ا

  ذا يات  ا.  الم
 .إجراء معاد من الدراساي   ى مرابو  راس ة اترط وتسصصاي مست فة 
  الت سييع فييي ر يي  متإيييراي ياي  القيية  ييالتع ا الميي ذا يات ييا ملييو الكفيياءح الذات يية واستقصيياؤها

 في مرابو  راس ة مت   ة وفي بيئاي تع ا مت   ة من التع  ا العان والتع  ا الجامعي.
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(. ال  ي  الم اراي ف ي المعرف ة و القت بي عض المتإييراي 2004 الن، ب ن وابمد، محمد. )
المج ةالع م ة.ك  يييية التر  يييية جامعيييية الدراسيييي ة لييييدط  ي يييية ميييين بييييالق الجامعيييية .

 .156-122(، 20)2دسي   ، 
قت ميييا  التحصييييو (. الت ذييي ا اليييذاتي ل يييتع ا والدافال ييية الدات  ييية فيييي  ال 2007دبميييد، إبيييراه ا. )
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 .348-333(، 2)6المج ة االر   ة ل ع  ن التر  اة، من ب  ة جامعة اليرم ت، 
 ية (. م يت ط التفكيير ميا وراء المعرفيي ليدط  ي2011الجرا ،  بيد ال ااير و  بييداي،  يالء. )
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(. الت ذييييي ا  اليييييذاتي ليييييدط  ي ييييية مييييين الك  ييييية 2016المييييي م ي،  بيييييد ال ك يييييٌ وتع  ي،قاسيييييا. )
الجيييامعيين وقدرتيييه الت بؤاييية فيييي تصيييي   ا الدراسيييي ، مج ييية الدراسييياي التر  اييية 

 .475-461(، 3)1معة ال  كاا قاب  ، جاوال ف  ة، 
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 راسية  -لدط تالميذ اللاللة من التع  ا الليا  ق  يات ا الم ذا التع ا  استرات ج اي
(، 2)4الجعا ر،   مج ة الع  ن ال ف  ة والتر  اة اا ا م يجا . ميدا  ة مدع ة ت م

31-56 . 
اتييير تيييدرا  اسيييترات ج اي مييييا وراء المعرفيييية فييييي الت ذييي ا اليييذاتي ل يييتع ا (. 2003ال  يييداوق ، محميييد. )
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Relative contribution of metacognitive thinking in  

self-regulated learning among postgraduate students. 

Abstract 

The aim of the study was to examine relative contribution of 

metacognitive thinking in self-Regulated learning among postgraduate 

students. To achieve the aim of the study, two scales were used; the first 

was Metacognitive Thinking Scale and the second was Self-Regulated 

Learning Scale. To verify the suitability of the two scales for the 

measured trait, specialists' agreement validity was used and the 

correlation coefficients of the two scales were computed to verify 

reliability of the scales.  The sample of the study consisted of (194) of 

whom (89) and  (105)  female postgraduate students enrolling at faculty 

of education at King Saud University in the academic year 2017/2018 

selected randomly.  The results of the study found statistically significant 

differences due to gender, in favor of females in the total score on 

metacognitive thinking scale. The results of the study indicated gender 

differences in goal setting and planning, in favor of males; in rehearsing 

and memorizing, in favor of females. It was found that metacognitive 

thinking predicts self-regulated learning.  

Key Words:  

Metacognitive Thinking, Self-Regulated Learning.  


