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 مقياس عمميات ما وراء المعرفة
 ممخص:

غ عسميات ما وراء السعخفة لجػ إعجاد مقياس لمكذف ع إلى الجراسةتيجؼ ىحه         
أشفاؿ السخحمة االبتجائية وتقييسيا لجييع وىي عسميات )التخصيط، والسخاقبة الحاتية، والتقػيع 
الحاتي(، وذلظ مغ خبلؿ االستجابة لعجد مغ البشػد التي تيجؼ إلى تقييع عسميات ما وراء 

ياس يحتػؼ عمى بشػد تتعمق قاـ الباحثػف بإعجاد مقالسعخفة الثبلث، ولتحقيق ىحا اليجؼ 
بشًجا  44بحياة األشفاؿ في تمظ السخحمة العسخية، وقج تكػف السقياس في صػرتو الشيائية مغ 

بشًجا  74بشًجا لمسخاقبة الحاتية، و 71بشًجا لمتخصيط، و 77مػزعيغ عمى ثبلث عسميات بػاقع )
تصبيقو عمى عيشة قػاميا لمتقػيع الحاتي(، ولمتحقق مغ صجؽ وثبات السقياس قاـ الباحثػف ب

( سشػات 8-70تخاوحت أعسارىغ ما بيغ )( شفبًل وشفمة بالسخحمة االبتجائية، حيث 505)
( شفمة. ثع تست 689( شفبًل، واإلناث )676، وكاف عجد الحكػر )9,5بستػسط عسخؼ قجره 

وحداب  معالجة البيانات إحرائًيا، وذلظ لمتحقق مغ صجقو وثباتو، كسا تع استخخاج معاييخه،
الجرجات التائية والختب السيئيشية لمجرجة الكمية لمسقياس، وىكحا أصبح السقياس صالح 

 .لبلستخجاـ بجرجة عالية مغ الثقة
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                                                                    مكدمُ:
السعخفة إحجػ التكػيشات السعخفية السيسة في عمع الشفذ السعخفي ما وراء  عسمياتُتعج  

السعاصخ، حيث لقي ىحا السفيـػ اىتساًما ممحػًضا مغ الشاحيتيغ الشطخية والتجخيبية، ويخجع 
،  7976عاـ  Flavellبأصػػلو العمسية إلى ما قجمو Metacognitionمفيـػ ما وراء السعخفة 

 في األشفاؿ يتقجـ فعشجما ولحلظ؛ ية التأمل والشقج الحاتيوتتزسغ نطخيتو التذجيع عمى عسم
 وكيف تعمسيع، عسمية وضبط يتعمسػف، كيف فيع في مشصقية أكثخ يربحػف  فإنيع الشسػ

 وراء ما قجرات إف المغة( وراء )ما المغة يدتخجمػف  وكيف الحاكخة(، وراء )ما يتحكخوف 
 يتعمع أف أجل مغ السختمفة االستخاتيجيات وتػضيف أدائو مخاقبة عمى الستعمع تداعج السعخفة
 والدابعة. الخامدة سغ في وتتصػر تشسػ  السعخفة وراء ما قجرات فإف عامة وبرػرة ويتحكخ،

 الفخد وعي بسعشى بتفكيخه، الخاصة بالعسميات اإلنداف وعي "يتزسغ السعخفة وراء ما سجاؿف
 بو. يقـػ ما لزبط الػعي ىحا استخجاـ ثع ومغ معيشة ميسات إنجاز عشج التفكيخ بعسمية

(Flavell,1979 :908; Larkin,2010:12)                            
وججيخ بالحكخ أف أىسية عسميات ما وراء السعخفة ال تقترخ عمى السجاؿ األكاديسي   

فقط، وإنسا تستج أىسيتيا لتذسل ما نقـػ بو مغ أحكاـ اجتساعية شػاؿ الػقت، وىػ ما يعج 
ا في التػاصل الشاجح، وتمعب ما وراء السعخفة دوًرا باًرز في تذكيل فيع الفخد لسا ضخوريً 

يجور في عقمو، وكحلظ فيع كيف يشطخ إلى نفدو كستعمع، تمظ الشطخة التي تتكػف في مخحمة 
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الصفػلة السبكخة، والتي يسكغ أف تجـو عبخ مخاحل الحياة مع ماليا مغ أثار إيجابية أو سمبية، 
، قج يرعب أو مغمػشةبأنو يسكغ أف يتع تكػيغ عسميات ما وراء معخفة خاشئة مع العمع 

تغييخىا ومعطع اآلباء والسعمسيغ يعخفػف أنو مغ الرعب أف يغيخوا وجيات نطخ األشفاؿ 
عغ أنفديع التي قج تتزسغ أنيع "ليدػا جيجيغ في......وليدػا قادريغ عمى...... قج يؤثخ 

اد ومدتػػ أداءىع سػاء في السجاؿ االجتساعي أـ في السجاؿ ذلظ سمًبا عمى عبلقات األفخ 
 (Larkin,2010) العقمي السعخفي.

 التخبػية سػاء السجاالت شتى في ممحػظ بذكل السعخفة وراء ما تصبيقات وقج تعجدت      
 ; Larkin, 2009 6076سارة أبػ راية،) وانتاجيا المغة فيع في التعميسية أو

Pishghadam& Khajav,2013;) ،التحكخ مثل محجدة عقمية بعسميات الػعي وفى 
البخؼ،  أماني Sara,et al., 2009; Palincsar&Brown, 2001)  ;Caviola واالنتباه
وقج أوضحت نتائج العجيج مغ الجراسات أف تفكيخ ما وراء السعخفة يختبط بسجػ  .) 6005

(، واالضصخابات Wells,2000تذسل االكتئاب ) التيواسع مغ االضصخابات الشفدية، 
 &Ellis)، والقمق العاـ (Fior et al.,2008) واالنصػائي القيخؼ الذخرية مثل الػسػاس 

Hudson, 2010) ،والتفكيخ ما وراء السعخفي وتفديخ الدمػؾ السخضي )فخيجة قساز ،
(، وعػامل ما وراء السعخفة وعبلقتيا باالضصخابات االنفعالية والعرابية. )أحسج 6077

 (6076، انيالدبج
وىكحا فإف تشسية عسميات ما وراء السعخفة تيجؼ إلى جعل الصفل عمى وعي           

بتفكيخه، وبالعسميات السعخفية )التحكخ، االنتباه(، وتأكيج االىتساـ بالػعي بالحات وتشطيسيا لجػ 
أف يتأممػا  الصفل، والقجرة عمى مخاقبتيا والتحكع فييا والديصخة عمييا. ومداعجة األشفاؿ عمى

فيسا تعمسػه، ويتفيسػا كيفية حل السذكمة، وأف يحكسػا عمى السذكمة سيمة أو صعبة، وأف 
يفكخوا في كيفية التعامل مع السذكبلت في السدتقبل، وكيفية إصجار أحكاـ عمى عسمية 
التعمع، ومخاقبة االنفعاالت واألحجاث الجاخمية والخارجية، وترحيح األفكار السغمػشة عغ 

حات وعغ األخخيغ، والتذجيع لبلنفتاح عمى جسيع الخبخات سػاء كانت إيجابية أو سمبية ال
في حالة وجػد مغ خبلؿ مخاقبة الخػؼ مغ األفكار واألحجاث، والتػقف عغ إصجار أحكاـ 

أثار سمبية لمخػؼ. وىحا القبػؿ لؤلحجاث قج يقمل مغ أنساط اليخوب والتجشب مع زيادة 
  .الفعالة، وانخفاض القمق، وتحديغ مدتػػ تقجيخ الحات السػاجيةاستخاتيجيات 
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وفي ضػء ذلظ تبجو الحاجة إلى إعجاد أداة لتقييع وقياس عسميات ما وراء السعخفة لجؼ 
لسػاجية األشفاؿ لمػقػؼ عمى جػانب القػة والزعف فييا؛ ومغ ثع تحجيج األساليب السشاسبة 

السداىسة في عبلج بعس السذكبلت التي قج أوجو القرػر، وتشسية جػانب القػة؛ وبالتالي 
  يعاني مشيا األشفاؿ، وىحا ما تشذجه الجراسة الحالية.

 معكمُ الدراشُ:  
لقج حطي مجاؿ ما وراء السعخفة باىتساـ كبيخ في الدشػات األخيخة وتخسخ كعمع قائع       

كيخ الستعمسيغ، بحاتو مع بجايات ىحا القخف؛ لسا لو مغ أىسية بالغة في تحديغ شخيقة تف
والػعي بالعسميات السعخفية والجػانب العقمية السختمفة. حيث أف الفخد الحؼ يفكخ تفكيًخا ما 

يقـػ بجور  التعميسيوراء معخفي يكػف لجيو القجرة عمى حل السذكبلت، وفي السػقف 
السخصط، والسشطع لخصػات الحل، ويزع بجائل لمحل ويختار ما يخاه األفزل، ويخاقب مجػ 

 التقجـ، ويقييع تعمسو، وبحلظ يربح مفكًخا مشتًجا. 
وتعتبخ عسميات ما وراء السعخفة مغ بيغ أعمى مدتػيات التفكيخ؛ حيث يتصمب مغ الفخد      

ظ ميارات لمسارسة عسميات التخصيط والسخاقبة والتقػيع لتفكيخه بذكل مدتسخ، ويتزسغ كح
ة العاممة في السذكمة وإدارة تمظ السيارات. تشفيحية وضيفتيا تػجيو ميارات التفكيخ السختمف

ما يتع  Applicationوتصبيق أو استعساؿ  Retentionوتؤثخ في اكتداب وفيع وحفع 
، الشقجؼ، والتفكيخ Efficiency Learningتعمسو، باإلضافة إلى أنيا مؤشخ لكفاءة التعمع 

وتشطيع الحات إلى وحل السذكبلت، والػعي بعسميات ما وراء السعخفة يداعج عمى ضبط 
؛ عمى مرصفي، ودمحم عمي،  ,Mcgregor Debraجانب عسميات التعمع والتفكيخ واإلنتاج. 

 (744: 6075؛ محدغ عصية،2007:211 (67: 6071
( إلى أف العجيج مغ الجراسات التخبػية 84 -77: 6075وقج أشار جػدت سعادة )      

ج تػصمت إلى العجيج مغ الشتائج التي تشاولت عسميات التفكيخ بالبحث والتسحيز ق
والتػصيات ومشيا: أىسية تدويج األشفاؿ ببخامج دقيقة لتعميع ميارات التفكيخ؛ حيث تؤدؼ إلى 
زيادة الشسػ العقمي والتحريل األكاديسي، ورفع مدتػؼ الثقة بالشفذ لجػ األشفاؿ وتقجيخ 

ارة التفكيخ، وتحخيخ عقػليع الحات لجييع، واإللساـ بأىسية العسل الجساعي بيغ األشفاؿ وإث
وتفكيخىع مغ القيػد عمى اإلجابة عغ األسئمة الرعبة، والحمػؿ السقتخحة لمسذكبلت، واحتخاـ 
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وجيات نطخ اآلخخيغ وآرائيع وأفكارىع، وتقييع آراء اآلخخيغ في مػاقف كثيخة والحكع عمييا 
سق واألفزل لؤلمػر بجقة، واتخاذ القخارات وحل السذكبلت، ومداعجتيع عمى الفيع األع

 المغػية برػرة خاصة ولؤلمػر الحياتية برػرة خاصة.  
وجػد عبلقة بيغ وىحا ما أكجت عمية نتائج دراسات وبحػث عجيجة التي أوضحت       

مشى  ؛60007عسميات ما وراء السعخفة والتحريل الجراسي مثل دراسة )سعيج إسساعيل، 
 ,.Cattell, 1999; Gooden et al) دراسة(، و 6007عمى، ؛ ىشية6001الخصيب، 
وتػصمت نتائج الجارسة ىجفت إلى معخفة أثخ ما وراء السعخفة عمى الفيع القخائي،  (2007

 Barbara et) كسا أكجت دراسة .القخائيالفيع  فيأف ما وراء السعخفة ذات تأثيخ فعاؿ إلى 
al., 2014) كخة العاممة ُتعدز فيع عمى أف األنذصة التي تخكد عمى ما وراء السعخفة والحا

ىجفت إلى الكذف عغ أثخ األسئمة الدقخاشية  ( التي6076الشز. ودراسة خالج الميػ )
واستخاتيجيات ما وراء السعخفة في تحديغ الصبلقة والفيع القخائي مغ ناحية والتحريل في 

وتػصمت نتائج  المغة العخبية مغ ناحية أخخػ لجػ األشفاؿ مغ ذوؼ صعػبات التعمع،
لجراسة إلى فاعمية البخنامج القائع عمى األسئمة الدقخاشية واستخاتيجيات ما وراء السعخفة في ا

وأوضحت دراسة )سعيج  تشسية الصبلقة في القخاءة والفيع القخائي، والتحريل في المغة العخبية.
التجريب عمى عسميات ما وراء السعخفة في التخفيف مغ تذتت ( فاعمية 6076البيذي، 

اه، والتخفيف مغ القمق االختبارؼ، وتشسية التحريل الجراسي في القخاءة لجػ األشفاؿ االنتب
 ذوؼ صعػبات التعمع.

 ميًسا دوًرا تمعب السعخفة وراء ( أف عسميات ما41: 6009أبػ الدعػد ) ىانيويخػ      
 السعخفة وراء ما تشسية كيفية إلى دراسة الدعي يجب لحا وإحجاثو؛ الشاجح التعميع وحداًسا في

 بتحقيق تيتع التي )العسميات السعخفية وىي تصبيق العسميات عمى ومداعجتيع لجػ األشفاؿ
 الديصخة خبلؿ مغ أفزل السعمػمات( بذكل وانتباه، وتجييد وتحكخ، فيع، مغ السيسة وانجاز

 السعخفة.  وراء ما عمى عسميات
األشفاؿ، وأف ىحه التشسية  ومسا سبق تطيخ أىسية تشسية عسميات ما وراء السعخفة لجػ   

تتصمب بالزخورة تقييًسا دقيًقا لعسميات ما وراء السعخفة لجييع؛ ولحلظ ضيخت عجة دراسات 
مثل دراسة ىجفت إلى تقييع وقياس عسميات ما وراء السعخفة بيجؼ الكذف والتعخؼ عمييا، 

al.,2009) et Whitebread ما  وتقييع لتحجيج السبلحطةخ أساليب ي( التي ىجفت إلى تصػ
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وصسست قائسة  بالسسمكة الستحجة، لجػ األشفاؿ الرغار الحاتيوالتشطيع  وراء السعخفة
   Bacow) اتجو العجيج مغ الباحثيغو  .مبلحطة تدتخجـ كأداة تقييع مغ قبل السعمسيغ

O'Neil &،6077؛ دمحم شاىيغ وعادؿ رياف;Jager et al.,2005;    عراـ
إلى  ;et al.,2009; Wichadee Saovapa, 2011) Abide 1996 6007نرار،

استخجاـ االستبيانات أو تقخيخ الحات في قياس عسميات ما وراء السعخفة، وتعتسج ىحه األداة 
عمى استصبلع رأػ الستعمع مغ خبلؿ تحجيج مجػ أو مدتػػ انصباؽ العبارة عميو، وفق 

 Leader (2008)وقاـ مقياس متجرج مغ حيث انصباؽ العبارة تساما، إلى عجـ انصباقيا. 
باستخجاـ السقاببلت الذخرية لقياس ما وراء السعخفة لجػ األشفاؿ، حيث تع وضع األسئمة 
في صػرة سيشاريػ مذابية لتمظ السدتخجمة في الحاكخة واالنتباه، وتع صياغة األسئمة بحيث 

بصاقات تكػف مفيػمة ومشاسبة لمسخحمة العسخية السدتيجفة. ولقج استخجمت بعس الجراسات 
 ;60051998السبلحطة في قياس عسميات ما وراء السعخفة كسا في دراسة )دمحم حدب هللا،

(Juliebo et al.,  
وفى ضػء ما أسفخت عشو نتائج تمظ البحػث والجراسات مغ صعػبة تقييع عسميات ما 

حج وعجـ تػافخ أدوات مشاسبة لمتقييع بدبب عجـ وجػد مقياس مػ وراء السعخفة لجؼ األشفاؿ، 
لؤلشفاؿ لتقييع عسميات ما وراء لجييع، وفي ضػء ذلظ تتسثل مذكمة الجراسة الحالية في 

بحيث يكػف ىحا السقياس ضخورة إعجاد مقياس لتقييع عسميات ما وراء السعخفة لجػ األشفاؿ؛ 
السخحمة  فيقائع عمى مجسػعة مغ السػاقف الحياتية السبلئسة لمبيئة العخبية، وكحلظ لؤلشفاؿ 

 تجائية. االب
 الدؤاؿ التالي:                                   فيوبحلظ يسكغ صياغة مذكمة الجراسة الحالية 

 ما مجػ إمكانية إعجاد مقياس لتقييع عسميات ما وراء السعخفة لجػ األشفاؿ؟ 
 ٍدف الدراشُ:                                                    

السعخفة )التخصيط، السخاقبة  وراء ما إعجاد مقياس لتقييع عسميات إلى ليةالحا الجراسة تيجؼ   
                                                           لجػ األشفاؿ، والتحقق مغ صجقو وثباتو واستخخاج معاييخه السختمفة.   الحاتية، التقػيع الحاتي(

 : الدراشُ أٍنًُ
  : يمي فيسا الجراسة ىحه أىسية تكسغ
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تعج مغ الجراسات العخبية القميمة التي تيتع بقياس عسميات ما وراء السعخفة لجػ أشفاؿ  -7
 السخحمة االبتجائية. 

إعجاد ىحا السقياس يسكغ مغ إجخاء السديج مغ الجراسات والبحػث في مجاؿ عسميات ما -6
 وراء السعخفة. 

لجػ األشفاؿ  السعخفة ما وراءت إف تحجيج مػاشغ الزعف وجػانب القػة في عسميا -1
 يداعج في إعجاد البخامج التجريبية السشاسبة ليع.

 مصطمخات الدراشُ
 :التالييسكغ تحجيج السرصمحات اإلجخائية لمجراسة عمى الشحػ 

: Metacognitive Processes 7-السعخفة وراء ما عسميات  
 التفكيخ إلدارة الػعى ىحا تخجاـواس السعخفية بالعسميات لمػعى الحات فى تأممى تفكيخ      

 التى والدمػكيات واالنفعاالت واالعتقادات الشفدية البشيات وضبط ومػاجية متصمبات الحياة
األداء،  كفاءة تحديغ ثع ومغ األفكار، وتقييع الفخد أفكار وتفديخ وتغييخ مخاقبة فى تتجخل

 :ويتزسغ العسميات التالية
                      :Planningالتخصيط  -أ

 تدمدميوعى الصفل بكيفية وضع خصة واضحة الخصػات ُمشطسة ومختبة تختيب        
مدتخجًما أفزل األساليب، والفشيات العبلجية واالستخاتيجيات لتحقيق األىجاؼ السخجػة. 

 -وتتزسغ ما يمي: 
 أف يحجد الصفل السيسة.  -7
 .أف يحجد الصفل خصػات أداء السيسة -6
 . لصفل خصػات أداء السيسة تختيب تدمدمي مشطعأف يختب ا -1
 . أف يحجد الصفل االستخاتيجيات السدتخجمة أثشاء أداء السيسة -4
 .أف يحجد الصفل الػقت البلـز إلنجاز السيسة -5
 : Monitoring  Selfالسخاقبة الحاتية  -ب
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لسعخفية، وتحجيج حكع الصفل عمى مجػ صحة األداء أثشاء أداء السيسة وجػدة العسميات ا     
ما يعخؼ وما ال يعخؼ، واستخجاـ أساليب واستخاتيجيات بجيمة لترحيح الفيع، وتحديغ 

  -األداء لتحقيق األىجاؼ السخجػة. وتتزسغ ما يمي: 
 ئيا.أف يقـػ الصفل بفحز السيسة أثشاء أدا -7 
 .أف يخاجع الصفل تشفيح الخصة التي وضعيا مدبًقا -6
 تخكيد انتباىو ويسشعو مغ التذتت.أف يتحكع الصفل في  -1
 . ال يعخؼأف يحجد الصفل ما يعخؼ وما  -4
 .أف يكتذف الصفل أخصاءه أثشاء أداء السيسة -5
                                                        .أف يدتخجـ الصفل استخاتيجيات بجيمة لترحيح الفيع -6
               : Self-Evaluation الحاتيالتقػيع  -ج

عسمية تقجيخ الصفل لسجػ إنجاز السيسة، وتحقيق اليجؼ، وتقييع أداء السيسة باستسخار،     
 -أداء مياـ أخخػ ججيجة الحًقا. وتتزسغ ما يمي:  فيواستخجاـ التغحية الخاجعة 

 .أف يقييع الصفل مجػ إتقانو لمسيسة -7
 . أف يقييع الصفل درجة تحقق األىجاؼ السخجػة -6
 . أف يقييع الصفل مجػ االلتداـ بالػقت والخصة السحجدة -1
 . أف يقييع الصفل مجػ صحة الخصػات أثشاء أداء السيسة -4
 .أف يدتخجـ الصفل التغحية السختجة في أداء مياـ أخخػ ججيجة -5

    خمفية نظرية:
وراء الحاالت التي مغ السحتسل أف تحجث فييا خبخات ما  Flavell (1979وصف )      

معخفية، مثل السػاقف التي تثيخ الكثيخ مغ التفكيخ في عسل أو ميسة مجرسية تتصمب 
برخاحة ىحا الشػع مغ التفكيخ، في قػاعج أو مػاقف ججيجة، والتي تتصمب فييا كل خصػة 
تخصيًصا مدبًقا وتتصمب بعج ذلظ تقػيًسا، حيث ال تكػف كل القخارات واألعساؿ في نفذ الػزف 

رة، وحيث تػجج بعس السثيخات الػججانية وغيخىا مغ السعػقات لمتفكيخ التأممي. وبشفذ الخصػ 
(Flavell, 1979: 908) 

عغ ما وراء السعخفة فإنو قج أعصى اسًسا لعسمية التفكيخ التي  Flavellوعشجما كتب       
ى نشجمج فييا أحياًنا ولكغ في بعس األوقات نادًرا ما ندتسخ شػيبًل في ىحه العسمية حت
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نحرل مشيا عمى الفػائج السخجػة، فقج أشار إلييا بأنيا عسمية تأمل في تفكيخنا وتتبع كيف 
السعخفة، ىػ السرصمح الحؼ  ما وراءومرصمح  يجعمشا تفكيخنا أقخب أو أبعج مغ أىجافشا.

ليحا الشػع مغ التأمل، وقج أدػ ذلظ إلى مجاؿ كامل  Ann Brownوزميمو  Flavell أعصاه
وقج انعكدت فػائج ىحه البحػث في غخفة الرف في كل بمجاف العالع. وفي مغ البحػث، 

نفذ الػقت يدتخجـ ىحا السرصمح كي يذيخ إلى نػع تفكيخ مغ رتبة مختفعة، أو تفكيخ 
يذيخ إلى تغيخ في  metaتأممي كسا يذيخ إلى عسمية تحػؿ في التفكيخ. إف مرصمح ميتا 

الختبة الثانية أو مدتػػ أعمى، ويذيخ مرصمح  السكاف، أو الذعػر بتخصي أو الػصػؿ إلى
 (Larkin,2010: 3إلى مجسػع معارفشا أو تفكيخنا. ) Cognitionمعخفة 
 الحاكخة ثع وراء ما مرصمح األمخ بجاية في التفكيخ مغ الشػع ىحا عمى أشمق وقج     

السشافدة،  وراء ماو  التحميل، وراء االستيعاب، وما وراء وما المغة وراء ما إلى مجاالتو اتدعت
 وراء وما االنفعاالت، وراء وما الكتابة، وراء وما وراء الجافعية، وما األخبلؽ، وراء وما

 إمكانية في تبحث السفاىيع ىحه وجسيع ...الفكخة بعج وما والعقل، وراء التفديخ وما االتراؿ،
 نحػ تصػيخ الحات ومشاقذة الحاتي، التفكيخ نحػ األماـ إلى خصػة السعخفية نقل العسميات

 مفيػـ استعساؿ فزل Flavell  أف السعخفية؛ إال عسمياتو مدتػػ  ورفع الفخد تفكيخ مدتػػ 
 مغ شكل ألؼ الزبط أو التحكع إلى تذيخ أف التي يسكغ السعخفية العسميات عغ شامل
 (    676: 6077. )فخيجة قساز، "السعخفة وراء ما" وأشمق عميو اسع السعخفة، أشكاؿ
واحًجا مغ أشيخ السفاىيع أىسية في   Metacognitionعج مفيـػ ما وراء السعخفةوي     

 7976عاـ Flavell مجاؿ عمع الشفذ السعخفي، ويخجع ىحا السفيـػ بأصػلو العمسية إلى 
والحؼ اشتقو مغ الدياؽ العاـ لمبحث في عسميات الحاكخة اإلندانية. فإف الثسانيشات 

ج شيج شفخة في الشساذج والشطخيات التي تفدخ ما وراء والتدعيشات مغ القخف الساضي ق
السعخفة. وال يداؿ يمقى الكثيخ مغ االىتساـ نطًخا الرتباشو بشطخيات الحكاء والتعمع 

جخواف،  فتحي؛ 650: 7999الديات،  فتحيواستخاتيجيات حل السذكمة واتخاذ القخار. )
6075: 49) 

    -مفيـػ ما وراء السعخفة: 
 Brown Ann &Smiley  ; 1979:908,كل مغ سميساف إبخاىيع ُيعخؼ       

Sandra,1977:1 ;Flavell )6070: 165 ما وراء السعخفة بأنيا معخفة الفخد بعسمياتو  )
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، ببداشة أف يكػف الفخد واعًيا الحاتيإنتاج معخفي يختبط بيا، وتشسية ىحا الػعى  وأؼالسعخفية 
 بتفكيخه . 

أف ما وراء السعخفة ىي التفكيخ  Jacobs& Paris (1987:258)وقج سبق أف ذكخ      
 التفكيخ السختبط بالحات، وأنيا تزع بعجيغ ىسا:  أؼحػؿ التفكيخ، 

حػؿ السعخفة وىػ مختبط بالقجرات الخاصة بالفخد أو  Self-Appraisal الحاتيالتقييع  -  
ة اإلجخائية، والذخشية ما يترل بالسجاؿ السعخفي أو السيسة التي يتع أداؤىا، وتزع السعخف

 والترخيحية. 
وتذيخ إلى السطاىخ الجيشاميكية لتحػيل وتخجسة  Self- Managementإدارة الحات  - 

 السعخفة إلى أفعاؿ، وتذسل التخصيط والتشطيع والتقػيع.
ما وراء السعخفة بأنيا قجرة الفخد عمى O'Neil & Abedi   (1996:235)كسا عخؼ       

بة الحات الػاعية والجورية أثشاء أداء السياـ التي يقـػ بيا الفخد بيجؼ مجػ فحز الحات ومخاق
 تحقق األىجاؼ، وتعجيل وتشطيع 

 العسميات السعخفية، واختيار وتصبيق االستخاتيجيات السشاسبة.
وُتعخؼ ما وراء السعخفة بأنيا االستبرار الحاتي الحؼ يقـػ بو الفخد تجاه مجالو       

بشائو السعخفي وتجاه عسمياتو السعخفية، وما يدتتبع ذلظ مغ تحكع وإدارة ليحه السعخفي وتجاه 
العسميات، مدتخجًما في ذلظ ميارات اإلدارة السيتامعخفية مغ تخصيط ومخاقبة ذاتية واتخاذ 

 Metacognitiveقخار إزاء اختيار االستخاتيجية السبلئسة، والتػجيو السيتامعخفية 
Directionالفخماوػ،  حسجؼسعخفية لرعػبات التقجـ في األداء السعخفي )، والسعالجة ال

أف ما وراء السعخفة تعشى وعي الفخد    Hodages and Harrisوذكخ(. 45: 6006
ومعخفتو بالعسميات العقمية الخاصة بو بحيث يدتصيع السخاقبة، والتشطيع، والتػجيو لتحقيق 

 .(Israel Susan et al., 2005: 4). السخجػةاألىجاؼ 
أف ما وراء السعخفة عبارة عغ نػع مغ تشطيع  Meipan Lin (2005:1)وأشارت       

الحات أو سمػؾ مخاقبة الحات وذلظ لسخاقبة العسمية واستخجاـ االستخاتيجية الفعالة وتقييع إنجاز 
 اليجؼ وما تعمسو الفخد.  

 بالتعقيج تتدع التي السفاىيع مغ أف ما وراء السعخفة Martinez (2006: 696) ويخػ       
 حػؿ التفكيخ" بأنيا السعخفة وراء ما يرفػف  فبعس السعمسيغ تعخيفيا، عشج الجقة وتتصمب
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 أنيا عمى السعخفة وراء ما إلى اإلشارة خبلؿ مغ دقة أكثخ تعخيف تقجيع يسكغ أنو إال "التفكيخ
  "فيو والتحكع التفكيخ مخاقبة"

 بتفكيخىع الصبلب وعى تحديغ عسمية ابأني Gooden et al., (2007) وعخفيا     
 الػعي الججيجة، وىحا السعمػمات تعالج التي االستخاتيجيات تصبيق في ومعارفيع، والتحكع

 ومدتسخ.  متصػر
( أف مفيـػ ما وراء السعخفة يذيخ إلى معخفة الفخد (Schneider,2008:114وذكخ       

حػؿ شبيعة السياـ السعخفية، وحػؿ  عسا يستمكو مغ ميارات معالجة السعمػمات، والسعخفة
االستخاتيجيات السبلئسة لسثل ىحه السياـ، وباإلضافة إلى ذلظ تتزسغ ميارات التشفيح الستعمقة 

ما وراء  Schneider,2011بالسخاقبة وتشطيع الحات، لؤلنذصة السعخفية الخاصة بو. وعخؼ
لمعسميات السعخفية وتأمل  Order Higher السعخفة بأنيا التختيب األعمى )الشطاـ األعمى(
                                          (Roebers et al., 2012:153)الحات التي تدتخجـ لتشطيع معالجة السعمػمات. 

 العميا التفكيخ ( التفكيخ فػؽ السعخفي بأنو ميارات768: 6076) األحسجؼوتعخؼ مخيع      
 ليحا والتقػيع والسخاقبة التخصيط خبلؿ مغ وذلظ ميع،التع عسمية أثشاء الفخد يدتخجميا التي

 بو إلى أعمى مدتػػ. ليرل تػجيو تعمسو بيجؼ الشذاط
( أنيا عبارة عغ عسميات تحكع عميا، 756: 6071ويخػ عمي مرصفى ودمحم عمى )     

مى التخصيط والسخاقبة والتقييع ألداء الفخد في حل السذكمة، أو السػضػع. وىػ قجرة ع وضيفتيا
 التفكيخ في مجخيات 

التفكيخ، أو حػلو، وأيًزا ىػ أعمى مدتػيات الشذاط العقمي الحؼ يبقى عمى وعي الفخد 
 لحاتو.
أحج العسميات العميا  ىي( أف ما وراء السعخفة 786 -787: 6074وتخػ شيساء حدغ )     

بو وفيسيا  تعشي قجرة الفخد عمى الػعي بعسميات التفكيخ السعخفية الخاصة فييلمتفكيخ 
والتحكع فييا والديصخة عمييا أثشاء القياـ بحل السذكمة، ويتزسغ ذلظ إدراؾ السعخفة السػجػدة 
مدبًقا والتخصيط ووضع األىجاؼ البلزمة واختيار السيسات واالستخاتيجيات، ومخاقبة عسميات 

 التفكيخ وذلظ في إشار التػجو نحػ تحقيق األىجاؼ السصمػبة. 
( أف التفكيخ ما وراء السعخفي يتزسغ 147: 6075جادو ودمحم نػفل )وذكخ صالح       

مجسػعة مغ العشاصخ الستسثمة في وعي أو معخفة الفخد لسا يقـػ بو مغ عسميات معخفية أو 
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ذىشية، وتذتسل ىحه العسميات عمى التخصيط لمسيسة التي يخغب الستعمع القياـ بيا، ومغ ثع 
ت أثشاء العسل إلتساـ ىحه السيسة باالتجاه الرحيح مخاقبة تشفيح وتعجيل ىحه العسميا

والسخغػب، ولمتأكج مغ تحقيق األىجاؼ السخغػبة ال بج مغ تقييع فاعمية العسميات التي قاـ بيا 
 الستعمع. 

 في ضػء ما سبق يسكغ استخبلص ما يمي: 
يا اختبلؼ وجيات نطخ الباحثيغ في تعخيفيع لسفيـػ ما وراء السعخفة؛ حيث يشطخ إلي-

نػع مغ تشطيع الحات(، ولكغ  باعتبارىا )قجرة، أو عسمية، أوعى بالسعخفة وعسميات التفكيخ، أو
باستعخاض التعخيفات الدابقة، يسكغ الخخوج ببعس األمػر العامة التي تذتخؾ فييا وىي كسا 

 يمي:
ة إدارة بكيفي الخاصةورؤيتو  واعتقاداتوخاضع لتفكيخ الفخد  ذاتيما وراء السعخفة مفيـػ  -7

 عسمياتو السعخفية.
وعى الفخد بالعسميات السعخفية الخاصة بو ومجػ دقتو في وصف تفكيخه، ووضع خصط -6

 محجدة لمػصػؿ إلى أىجافو، ومخاقبة، وتقييع العسميات السعخفية لمديصخة عمى التفكيخ. 
 تفكيخ تأممي لمحات ُيدتخجـ لتشطيع معالجة السعمػمات.  -1
ت واالستخاتيجيات الستاحة والتي يدتخجميا أثشاء تعمسو وكيفية تشفيحه وعى الفخد بالخصػا-4

 لبلستخاتيجيات، ووضع االستخاتيجية في السكاف السشاسب.
   التفكيخ. وشخيقة في ضبط البشيات الشفدية واالنفعاالت تأثيخىا ومجػ الفخد معتقجات -5

  - :أىسية ما وراء السعخفة
 & Jacobsالسعخفة سبق أف حجدىا كل مغ ما وراءسية تػجج عجة عػامل تكسغ خمف أى   

Paris (1987:256) :عمى الشحػ التالي 
 تؤكج عمى السذاركة الشذصة والقخاءة االستخاتيجية لمقارغ في تحميل السيسة، وأف القخاء -7

 السيخة القخاء بيشسا الفيع، عمى تداعجىع استخاتيجيات يدتخجمػف  ما نادًرا الزعاؼ
 فيسيع ويخاجعػف  بعج، فيسا يحجث بسا ما يتشبؤف  وغالًبا األساليب، ا مغعجدً  يدتخجمػف 
 الخاص. 
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 كتب عغ الخاضيغ غيخ التخبػييغ أف كسا التقميجؼ، التجريذ عغ ممسػًسا بجيبًل  تقجـ  -6
 استخاتيجيات مغ يشسى تجريذ إليجاد السعخفة؛ ما وراء استخجمػا مرصمح التقميجية القخاءة
 القخاءة.  وبعج شاء،وأث قبل، التفكيخ

، Tools for teaching، وأدوات لمتجريذ Tools for thinkingتقجـ أدوات لمتفكيخ -1
وذلظ ألف االىتسامات العسمية والشطخية باستخجاـ القخاءة والسعخفة، والسدتحجثات التخبػية 

 وراء السعخفة. تحػلت إلى ما
اح التعمع. فالستعمع ذؼ السدتػػ السختفع في وتعتبخ ما وراء السعخفة مفتاًحا أساسًيا لشج      

قجرات ما وراء السعخفة يدتصيع مخاقبة وتشطيع عسميات التعمع إلنجاز األىجاؼ التعميسية التي 
وضعيا )السخجػة(. واألكثخ أىسية ىػ مداعجة الستعمع في تشسية ميكانيدمات تشطيع الحات 

Self-Regulation Mechanisms.(Israel Susan et al.,2005: 16) 
وقج ُأجخيت العجيج مغ الجراسات واألبحاث لسعخفة الجور السيع لسا وراء السعخفة في       

ىجفت إلى معخفة أثخ ميارات  Cattell  (1999) ، مشيا: دراسةالقخائيعسمية التعمع والفيع 
اء ما وراء السعخفة عمى الفيع القخائي، لتبلميح الرف الخابع، واتزح أف ميارات ما ور 

لمتبلميح. ودراسة  القخائيالسعخفة تداعج التبلميح عمى الفيع؛ ألنيا ذات تأثيخ فعاؿ في الفيع 
Goldberg (1999)  التي ىجفت إلى معخفة الجور السيع لسا وراء السعخفة في عسمية التعمع

ى وراء السعخفة قابمة لمتعمع، وأنيا تؤدػ إل لجػ تبلميح الرف الخابع، واتزح أف ميارات ما
، ومذكبلت الفشػف البرخية   problemsتحديغ فيع السذكبلت الخياضية، ومذكبلت العمـػ

Visual arts ودراسة .Al-Alwan (2011)  التي ىجفت إلى معخفة أثخ استخجاـ
استخاتيجيات ما وراء السعخفة عمى الفيع القخائي لمشرػص العخبية لجػ شالبات الرف 

استخاتيجيات ما وراء السعخفة تؤدػ إلى تحديغ القخاءة  التاسع وأضيخت نتائجيا أف استخجاـ
دراسة ىجفت إلى فحز  Wichadee (2011) والفيع القخائي لجػ الصبلب. وأيزا أجخت

لجػ مجسػعة  القخائيفاعمية التعميع السباشخ الستخاتيجيات ما وراء السعخفة عمى قجرة الفيع 
يمشجا، وتػصمت نتائجيا إلى فاعمية المغة االنجميدية في جامعة خاصة في تا دارسيمغ 

 Seepho. كسا أجخػ القخائياستخجاـ استخاتيجيات ما وراء السعخفة في تحديغ قجرة الفيع 
دراسة ىجفت إلى اكتذاؼ أثخ تجريب استخاتيجيات ما وراء السعخفة عمى الفيع  (2012)

لريغ. وقج اتزح أف األكاديسي لمغة االنجميدية كمغة أجشبية لجػ شبلب الجامعة با القخائي
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، وأضيخ الصبلب القخائيعمى الفيع  إيجابيتجريب استخاتيجيات ما وراء السعخفة لو تأثيخ 
 اتجاىات ايجابية نحػ دمج تجريب استخاتيجيات ما وراء السعخفة في مشيج القخاءة. وأشار

Gooden et            al., (2007) رقج قخاءة يتحدغ لسجخد ال الستعمع فيع أف إلى 
 استخجاميع حالة في أما التعمع، نرػص مغ أكبخ

 .واضح فيسيع بذكل مغ سيصػر ذلظ السعخفة فإف وراء ما استخاتيجيات مغ واحجة 
وججيخ بالحكخ أف بعس عمساء التخبية يخوف وجػد عبلقة وثيقة بيغ ما وراء السعخفة       

برفة خاصة، فاألشفاؿ  والتخبية الخاصة برفة عامة وما وراء السعخفة وصعػبات التعمع
ذوؼ صعػبات التعمع يفتقخوف إلى ميارات ما وراء السعخفة التي تداعج عمى تػجيو عسمية 
التعمع الخاصة بيع. ورغع ذلظ فقج اتزح أنو عشجما يتع تعميع ىؤالء األشفاؿ استخاتيجيات ما 

سػاقف. وتزع وراء السعخفة البلزمة لمتعمع حيشئح يربح بػسعيع تصبيقيا في العجيج مغ ال
، الترشيف، والسخاجعة، والتقييع، والتشبؤ. )عبج العديد األكاديسياالستخاتيجيات البلزمة لمتعمع 

 (790: 6074؛ شيساء حدغ، 10: 6077الذخز وسيج الجارحي،
تعجدت تصبيقات ما وراء السعخفة بذكل ممحػظ في شتى  وبشاًءا عمى ذلظ          

 ;Larkin, 2009) تعميسية في فيع المغة وانتاجياالسجاالت سػاء التخبػية أو ال
Pishghadam& Khajav,2013)  ،الخياضيات وفي Cooper, 2008; Nool,2012) 

 ;Schraw, et al.,2006)  زبيجة وفي العمـػ والفيدياء ،(6077، بارودبدسة  ;
(، وفي 6008؛ يػسف السخشج،6007وفي الجغخافيا والتاريخ )ىشية عمى،(، 6004دمحم،

-AL) ، وفي حل مذكبلت الحياة اليػمية(Larkin,2006)مجاؿ التػاصل االجتساعي 
Hilawani,2003; Chwee Beng et al., 2009) ،  وفي الػعى بعسميات عقمية محجدة

  )6005أمانى البخؼ،  ,.Caviola Sara et al ;مثل التحكخ واالنتباه
Palincsar&Brown,2001)  2009; ات الخاصة مع الرع وفي مجاؿ ذوؼ االحتياج

(AL-Hilawani,2001; AL-Hilawani et al, 2002)  ومع ذوؼ صعػبات التعمع ،
؛ ندخيغ عمى، 6075؛ فاشسة العازمي، 6076؛ سعيج البيذي، 6076)خالج الميػ، 

6009 ) 
  -عسميات ما وراء السعخفة: 
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يات التحكع تذيخ عسميات ما وراء السعخفة التي أشمق عمييا بعس الباحثيغ عسم      
التي يدتخجميا الفخد في حل السذكبلت، وىي عسميات تخصيصية وتشفيحية ميستيا  التشفيحؼ

عسميات اإلدارة الحاتية لمسعخفة، أو العسميات  تػجيو وإدارة ميارات التفكيخ لحل السذكمة، أو
عخفية الزبط أو التشفيح التي تػجو عسمياتشا الس إلى "عسمياتالتشطيسية لؤلنذصة العقمية 

 Pressley Donna & Waller)السعخفية".  لبلستخاتيجياتوتؤدؼ إلى االستخجاـ الفعاؿ 
,1984:2)   

أف عسميات ما وراء السعخفة تذتسل عمى بعجيغ؛ األوؿ  Cullen ويخػ                      
خنا يتعمق بقجرتشا عمى التحكع في تفدي والثانييتعمق بسعخفتشا بتفكيخنا وعسميات تعمسشا، 

 (Larkin, 2010: 7)وتعمسشا بشاًءا عمى ىحه السعخفة الدابقة. 
أف عسميات ما وراء السعخفة  (141: 6075وقج ذكخ صالح أبػ جادو ودمحم نػفل )      

تحتػؼ عمى التأمل الحاتي الذعػرؼ خبلؿ عسمية التفكيخ والتعمع، وىي ضسغ نطخية معالجة 
عسميات التحكع بالسعخفة بيجؼ تسييد العسل السعمػمات التي تيجؼ إلى بشاء نسػذج ل

االستخاتيجي في حل السذكمة، وتعػد إلى عسميات التفكيخ السعقجة التي يدتخجميا السعمع أثشاء 
 نذاشاتو السعخفية وتتسثل بالتخصيط لمسيسة ومخاقبة االستيعاب وتقػيع التقجـ. 

العسميات التي أوردىا الباحثػف  إف السصمع عمى أدبيات ما وراء السعخفة يجج تشػًعا في     
واختبلًفا في تػصيف ىحه العسميات. وقج أوضحت نتائج الجراسات التي أجخيت مشح سبعيشات 
القخف العذخيغ حػؿ مفيـػ عسميات التفكيخ ما وراء السعخفي إلى تحجيج عسميات التخصيط، 

خفة التي اتفق عمييا ومخاقبة الحات، وتقػيع الحات، وتعتبخ مغ أكثخ عسميات ما وراء السع
مغ التفريل فيسا يمي  بذيءالباحثػف، وتحتل أىسية كبيخة؛ ولحلظ سػؼ يتع استعخاضيا 

 ويتزسغ العسميات التالية: 
    Planning:أواًل: التخصيط 

شخيقة تجور حػؿ تػجيو األشفاؿ إلى العسميات  King (1991:309)لقج صسع      
عسميات ما وراء السعخفة.، بسا في ذلظ التخصيط؛ الحؼ السعخفية أثشاء حل السذكمة لتشسية 

 يتزسغ محاولة اإلجابة عمى التداؤالت التالية: 
 ما السذكمة؟ -7

 الحؼ أحاوؿ عسمو ىشا؟ ما -
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 ماذا أعخؼ عغ السذكمة حتى اآلف؟ -6
 ما السعمػمات التي أعخفيا؟ -
 كيف تداعجنا ىحه السعمػمات في حل السذكمة؟  -
 ما خصتشا؟ -1
 ا الصخؽ األخخػ لحل السذكمة؟م -4
 ماذا يحجث لػ؟  -
 ماذا سشفعل بعج ذلظ؟ -5

إلى أف التخصيط ىػ تحجيج الفخد لخصة  O'Neil & Abedi (1996:234)وقج أشار      
 واضحة يدعى مغ خبلليا إنجاز األىجاؼ السخجػة. 

يدتخجـ أف التخصيط ىػ وعى الفخد بكيف يجسع و  Kolody & Conti (1997) ويخػ       
أفزل السعمػمات، كسا أف استخجاـ التشطيع لعسميات التفكيخ كاستخجاـ الججولة، والسخصصات 

 التسييجية.
إلى قائسة تشطيسية شسمت خصػات إرشادية  Schraw (1998:120-121) كسا أشار     

تديل تشطيع السعخفة مغ خبلؿ ثبلث فئات رئيدية لعسميات ما وراء السعخفة، تتزسغ 
والسخاقبة والتقػيع حيث تسكغ الستعمسيغ السبتجئيغ مغ تشفيح مشيجية تشطيسية  التخصيط

 تداعجىع عمى التحكع في أدائيع وتتزسغ عسمية التخصيط ما يمي.           
 ما شبيعة السيسة؟  -
 ما ىجفي؟  -
 ما نػع السعمػمات واالستخاتيجيات التي احتاجيا؟  -
 إلييا؟ كع مغ الػقت والسػارد التي احتاج -

أف انيساؾ التمسيح في التحزيخ والتخصيط لسا يتعمق  Anderson (2002 :1)ويقتخح      
بتعمع ىجؼ معيغ، يجعمو يفكخ بذأف ما يحتاجو أو يخيجه ألداء السيسة وتحجيج كيف يشػػ 

 . بإنجازىااالستسخار 
باليجؼ  ( أف عسمية التخصيط تتسثل في وعى الستعمع14: 6007ويخػ عراـ نرار )     

، واألفعاؿ واإلجخاءات السصمػبة إلنجازه في شكل خصػات مشدقة مدبقة لؤلفعاؿ، وتجديجه
وأيزا مخاقبة وتعجيل ىحه الخصط وفق اإلمكانات واألىجاؼ السحكية السخاد إنجازىا. وذكخت 



 

 

 

) 797) 

 2012 يياير ، 2ج، 75اليفصٌ، العدد جممُ اإلرظاد 

 شًد عثناٌ أ. فاطنُ حمند

 

( أف التخصيط يعشى االختيار الستعسج الستخاتيجيات معيشة لتحقيق 719: 6077مشى زيتػف )
ؼ معيشة، ووضع الخصط واألىجاؼ وتحجيج السرادر الخئيدة قبل التعمع. وأشار عمي أىجا

( أف التخصيط يتزسغ االختيار الػاعي الستخاتيجيات 10: 6071مرصفى ودمحم عمى )
 معيشة لتحقيق أىجاؼ محجدة.

( إلى أف عسمية التخصيط 156 -157: 6075وأشار صالح أبػ جادو ودمحم نػفل )    
ىجؼ محجد لمفخد سػاء كاف اليجؼ محجًدا مغ قبل الفخد نفدو، أو مغ قبل  تتزسغ وجػد

غيخه، ويكػف لو خصة لتحقيق ىحا اليجؼ، وتتزسغ مخحمة التخصيط العجيج مغ األسئمة التي 
يػجييا الفخد لشفدو، مثاؿ ذلظ: ما اليجؼ الحؼ أسعى إلى تحقيقو؟ ما شبيعة السيسة التي 

 التخصيط تتزسغ اإلجخاءات التالية: سأقجميا؟ وعسػما فإف عسمية 
 تحجيج اليجؼ.  -
 اختيار عسميات محجدة مصمػب إنجازىا.  -
 متابعة تدمدل العسميات.  -
 معخفة األخصاء والسعػقات.  -
 التشبؤ بالشتائج السخغػب فييا.  -

 ( أف التخصيط يتزسغ السيارات التالية:54-55: 6075جخواف ) فتحيوقج ذكخ     
 جؼ أو اإلحداس بػجػد مذكمة وتحجيج شبيعتيا.* تحجيج ى

 * اختيار استخاتيجية التشفيح والسيارات. 
 *تختيب تدمدل العسميات أو الخصػات. 

 *تحجيج العقبات واألخصاء السحتسمة. 
 *تحجيج أساليب مػاجية الرعػبات واألخصاء.    

تذتسل عمى  ( إلى أف عسمية التخصيط:745 -744: 6075وأشار محدغ عصية )      
 السيارات الفخعية اآلتية: 

 تحجيج اليجؼ.  -
 اختيار االستخاتيجية.  -
 تختيب الخصػات.  -
 تحجيج العقبات واألخصاء السحتسمة.  -
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 وضع األساليب البلزمة لسعالجة األخصاء والسعػقات السحتسمة.  -
 التشبؤ بالشتائج الستػقعة. -
 السيسة التي خصط ليا. وضع خصة إلدارة الػقت البلـز لتشفيح  -

 :Monitoring  Selfثانًيا: مخاقبة الحات
أف السخاقبة الحاتية تتزسغ محاولة اإلجابة عغ التداؤالت  King (1991:309)يخػ      

 التالية:  
 ىل يتع استخجاـ الخصة أو االستخاتيجية السشاسبة؟ -7
 ىل تػجج حاجة إلى وضع خصة ججيجة؟                   -6
 ىل تػجج حاجة إلى استخاتيجية مختمفة؟  - 1
 ىل يجب تغييخ األىجاؼ؟                                  -4
 ما اليجؼ السصمػب تحقيقو حاليا؟  -5 
 ىل يتع تحقيق اليجؼ السشذػد؟  - 6

أف السخاقبة يقرج بيا مخاجعة الخصط ومعخفة ما  Kolody& Conti (1997) وذكخ     
 قج انتيت أـ ال، ومقارنة التقجـ بالسعاييخ والشساذج التي وضعت مغ قبل. إذا كانت السيسة 

إلى أف السخاقبة الحاتية تتزسغ اإلجابة عغ  Schraw  (121-1998:120)وقج أشار     
 التداؤالت التالية:                         

 ىل لجػ الفخد فيع واضح لسا يقـػ بو؟                             -
 ىل لجػ الفخد وعى بالسيسة؟ -
 ىل تع تحقيق األىجاؼ السشذػدة؟                      -
 ىل تػجج حاجة إلى إجخاء تغييخات في الخصة؟  -

أف مخاقبة الحات تحافع عمى بقاء التبلميح بذكل أفزل  Anderson (2002:1ويخػ )    
يع عشجما يبجأوا بتصبيق عمى الصخيق الرحيح الستجو إلى تحقيق أىجاؼ التعمع، حيث إن

، ىل ما زالػا يدتخجمػف تمظ دورؼ استخاتيجيات معيشة يحتاجػف لدؤاؿ أنفديع بذكل 
 االستخاتيجيات أـ ال. 

مغ خبلؿ  الحاتية( كيفية حجوث عسمية السخاقبة 19 :6007ويفدخ عراـ نرار )      
شة أثشاء أدائو السيسة، وصف الستعمع أىجاؼ السيسة التي يتعامل معيا، ووصفو لحالتو الخاى
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مجػ تحقق األىجاؼ، وتقجـ الستعمع نحػىا  أؼثع السقارنة بيشيسا، مسا يػضح معمػمات إلى 
ومجػ جػدة العسميات السعخفية السدتخجمة في األداء، وما يشتج عغ ذلظ مغ تغحية مختجة، 

تغحية السختجة مثل: إدراؾ الستعمع لسا يعخؼ وما ال يعخؼ، أو وعيو بجرجة فيسو. وتداعج ال
الستعمع في اتخاذ قخاره باالستسخار في األداء، أو استخجاـ استخاتيجيات بجيمة لسعالجة 

 صعػبات التقجـ في السيسة.       
( أف السخاقبة الحاتية تعشى وعى الفخد بسا يدتخجمو 719: 6077وذكخت مشى زيتػف )    

، وىػ القجرة عمى Debuggingػض( مغ استخاتيجيات مختمفة لمتعمع والتشقيح )تعجيل الغس
 استخجاـ االستخاتيجيات البجيمة لترحيح الفيع وأخصاء التعمع واألداء. 

( أف السخاقبة الحاتية تعشي معخفة التمسيح متى يتع 781: 6074وتخػ شيساء حدغ )    
تالي، العسمية القادمة، أو اإلجخاء ال فيإنجاز األىجاؼ الفخعية، وتقخيخ متى يتع االستسخار 

 كحلظ اتخاذ قخار بسجػ االستسخار  
 في االستخاتيجية الستبعة أـ اتباع استخاتيجية أخخػ. 

( إلى أف السخاقبة يحتاج الفخد فييا 156: 6075وأشار صالح أبػ جادو ودمحم نػفل )      
: إلى آليات ذاتية لسخاقبة تحقق األىجاؼ وتتزسغ السخاقبة شخح العجيج مغ األسئمة، مثاؿ ذلظ

ىل لمسيسة التي أقـػ بيا معشى؟ وىل يتصمب األمخ إجخاء تغييخات ضخورية لتيديخ عسمية 
 تحقيق األىجاؼ، وتتزسغ ىحه السخحمة اإلجخاءات اآلتية: 

 السحافطة عمى اليجؼ في الحاكخة.  -
 السحافطة عمى مكاف اليجؼ متدمدبُل.  -
 معخفة زمغ تحقق اليجؼ الفخعي.  -
 نتقاؿ إلى العسمية التالية. اتخاذ القخار باال -
 اختيار العسمية التالية السشاسبة.  -
 اكتذاؼ األخصاء والسعػقات. -
 معخفة كيفية معالجة األخصاء وتجاوز السعػقات.  -

 ( أف السخاقبة الحاتية تتزسغ السيارات التالية:   55: 6075جخواف ) فتحيوقج ذكخ     
 .*اإلبقاء عمى اليجؼ في بؤرة االىتساـ

 *الحفاظ عمى تدمدل العسميات أو الخصػات.
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 *معخفة متى يتحقق ىجؼ فخعى.
 *معخفة متى يجب االنتقاؿ إلى العسمية التالية.
 *اختيار العسمية السبلئسة التي تتبع في الدياؽ.

 *اكتذاؼ العقبات واألخصاء.
 *معخفة كيفية التغمب عمى العقبات والتخمز مغ األخصاء.

( إلى أف السخاقبة تتزسغ العسميات السخافقة 745: 6075ية )وأشار محدغ عص      
 لمتفكيخ في أثشاء قياـ الفخد بسيسة التفكيخ وتذتسل عمى السيارات التالية: 

 الػعي بسا حرل مغ تقجـ في عسمية التفكيخ والتعبيخ عشيا.  -
 التعبيخ عغ عسميات التفكيخ التي يقـػ بيا الفخد.  -
 االستخاتيجية التي اختارىا ودوره فييا.تحجيج مػقف الفخد مغ  -

 : Self-Evaluation الحاتيثالًثا: التقػيع 
أف التقػيع الحاتي  (King, 1991:309; Schraw, 1998:120-121) يخػ كل مغ   

 يتزسغ قياـ الفخد باإلجابة عغ التداؤالت التالية: 
 ما الحؼ تع إنجازه؟  -7
 ما الحؼ لع يتع إنجازه؟ -6
 سمػب السختمف الحؼ يجب اتباعو في السيسة القادمة؟ ما األ -1

( أف التقػيع ُيعج مغ عسميات الزبط العميا، والتشطيع 19 :6007ويخػ عراـ نرار )     
، كسا أنو ُيعج مغ أىع العسميات التشفيحية لسا وراء السعخفة، التي يػضف فييا الستعمع الحاتي

ة اإلمكانات السعخفية، والسعصيات البلزمة إلنجاز وعيو بسا وراء السعخفة في تحجيج مجػ كفاي
السيسة، وتقييع مجػ نجاحو في إنجاز أىجافو، ومخاقبة مجػ تقجمو في ضػء الخصة السدبقة، 

الحؼ يداعج  الحاتيواستخجاـ التغحية الخاجعة الشاتجة عغ ذلظ في إحجاث نػع مغ التعديد 
 الستعمع في إدارة مياـ أخخػ ججيجة الحًقا.  

في  الحالييعشى تقجيخ مجػ التقجـ  الحاتي( أف التقػيع 719: 6077وذكخت مشى زيتػف )    
عسميات محجدة ويحجث أثشاء مخاحل العسمية التعميسية، والقجرة عمى تحميل األداء 

( 10: 6071واالستخاتيجيات الفعالة عقب حجوث التعمع. وأشار عمي مرصفى ودمحم عمى )
 جػ التقجـ الحالي في عسميات محجدة، ويحجث أثشاء التعمع.أف التقػيع يتزسغ تقجيخ م
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( أف التقػيع ميارة تتزسغ التقػيع السبجئي لسجػ 784: 6074وتخػ شيساء حدغ )     
تػافخ السعمػمات البلزمة إلنجاز السيسة، وتحجيج مجػ كفاية السعمػمات الستاحة إلنجاز 

فو الخئيدية والفخعية، وذلظ في ضػء خصة السيسة، وقياـ التمسيح بتقييع مجػ إنجازه ألىجا
 مدتقبمية مسا يداعجه عمى إحجاث نػع مغ التعديد الحاتي. 

( أف عسمية التقػيع تتزسغ العسل عمى 156: 6075وذكخ صالح أبػ جادو ودمحم نػفل )    
 تقييع السعخفة 

مثل: ىل الخاىشة ووضع األىجاؼ واختيار السرادر وتتزسغ أيًزا أف يصخح الفخد أسئمة 
 بمغت ىجفي؟ وما الحؼ نجح لجؼ؟ وما الحؼ لع يشجح؟ وتذتسل عمى اإلجخاءات التالية: 

 تقييع مجػ تحقق اليجؼ.  -
 الحكع عمى دقة وكفاية الشتائج. -
 تقييع مجة معالجة األخصاء أو السعػقات.  -
 الحكع عمى مجػ كفاية الخصة وتصبيقيا.  -

 ى أف التقػيع الحاتي يتزسغ السيارات التالية:( إل55: 6075جخواف ) فتحيوأشار    
 *تقييع مجػ تحقق اليجؼ.

 *الحكع عمى دقة الشتائج وكفايتيا.
 *تقييع مجػ مبلئسة األساليب التي استخجمت. 

 *تقييع كيفية تشاوؿ العقبات واألخصاء.
 *تقييع مجػ فعالية الخصة وتشفيحىا. 

 ػيع يتزسغ السيارات التالية: ( إلى أف التق745: 6075وأشار محدغ عصية )   
 تقييع الفخد آلدائو استشاًدا إلى معاييخ سبق اعتسادىا والتخصيط لبللتداـ بيا.  -
 معخفة مجػ التصابق واالختبلؼ بيغ الػقت السحجد والسدتغخؽ فعبل في التشفيح.  -
 .خخؼ آتقييع مدتػػ التعمع الحالي، ومعخفة ما إذا كاف يفزل لػ استخجـ استخاتيجية  -

  -أنػاع ما وراء السعخفة: 
يػجج نسصاف الستخجاـ ما وراء السعخفة، فبعس الباحثيغ يدتخجميا كاستخاتيجية        

 Jacobs & Parisتعميسية والبعس اآلخخ يدتخجميا كدسة أو حالة. وقج أشار )
 إلى أنو يػجج نػعاف الستخجاـ ما وراء السعخفة:  1987:258)
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يزع فييا السعمع خصة تذسل: تقجيع السيارة، والشسحجة بػاسصة السعمع  تعميسية استخاتيجية -7
 ثع الشسحجة بػاسصة الستعمع.

متغيخ شخري يختبط أكثخ بالستعمع وسيصختو عمى ما يؤديو مغ أفعاؿ ومياـ مختمفة  -6
ودرجة وعيو ومخاقبتو لحلظ، ومجػ قجرتو عمى اختيار االستخاتيجيات، وتعجيميا، وضبصيا، 

 ة ذاتو أثشاء األداء.ومخاجع
بيغ ما وراء السعخفة مغ خبلؿ ما أشمق  O'Neil & Abedi, (1996:235)وميد      

عميو الحاالت والدسات ويقرج بالحاالت مػاقف محجدة تختمف مغ حيث شجتيا، وتتغيخ 
 بسخور الػقت برػرة سخيعة، أما الدسات، 

 التالي: فيي الخرائز واالستعجادات الخاصة بالفخد عمى الشحػ 
: ىي حالة عابخة ومؤقتة لجػ الستعمع في  State Metacognitionما وراء السعخفة كحالة -

مػاقف مسارسة العسميات السعخفية، وتختمف مغ حيث الذجة والقػة، وتتغيخ بسخور الػقت، 
، الحاتيومغ مػقف آلخخ، كسا تتسيد ىحه الحالة بالتخصيط، والتػجيو، والتقييع 

 .  الحاتيت السعخفية والػججانية، والػعى واالستخاتيجيا
: وىي متغيخ فخدػ مدتقل يتع استخجامو Trait Metacognitionما وراء السعخفة كدسة  -

استجابة لمسػاقف الفكخية بجرجة مختمفة عغ ما وراء السعخفة كحالة، وتتدع باالستقخار وُتبلـز 
يع الػعي بسا وراء السعخفة بدمػؾ الستعمع في مختمف السػاقف، والبج أف يختبط قياس وتقػ 

 الستعمع أثشاء أداء السياـ، وليذ بعج االنتياء مشيا.
وقج حاوؿ بعس الباحثيغ التسييد بيغ أنػاع عسميات ما وراء السعخفة لتذسل       

السعخفة بشطخيات االكتداب  ما وراءالترخيحية، واإلجخائية، والذخشية، وىحا يخبط معخفة 
 برػرة عامة. 

فيي السعخفة التي يسكغ أف نحكخىا عغ أنفدشا وعغ اآلخخيغ وعغ  ما السعخفة الترخيحية:أ -
وبمغة ما وراء المغة، فإف ىحا يتعادؿ مع السعخفة عغ أنفدشا وعغ اآلخخيغ ككائشات  العالع

   .معخفية، ومعخفة بكيفية عسل عقمشا
ء. وىحا قج يكػف معخفتشا أما السعخفة اإلجخائية: فيي السعخفة عغ كيفية أداء األشيا -

باالستخاتيجيات السختمفة أو معخفتشا بالسيارات السختمفة. وبمغة ما وراء المغة، فإف ىحا 
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يتزسغ تأمبلتشا عغ مياـ معيشة ومجػ ارتباط ىحه السياـ بسعارفشا واستخجاـ استخاتيجيات 
 السخاقبة. 

، عشج استخجاـ االستخاتيجيات فيع متى وكيف ندتخجـ ما نعخفو فييأما السعخفة الذخشية:  -
السختمفة؛ مثل إيجاع الحقائق في الحاكخة، وعسل خخائط العقل، أو كتابة السحكخات، أو عشج 
االعتساد عمى السعخفة الدابقة لسػاقف مساثمة. وبمغة ما وراء المغة، تختبط السعخفة الذخشية 

ية الخاجعة التي حرمشا عمييا مغ بالسخاقبة والتحكع في تفكيخنا. إنو يسكششا مغ استخجاـ التغح
مخاقبتشا لمسيسة لكي نغيخ مغ الصخيقة التي نفكخ بيا، إف الحل الساىخ لمسذكمة يدتخجـ 
عسميات ما وراء السعخفة مغ أجل مخاقبة وتعجيل ترػرىع عغ السذكمة في سعييع لحميا. 

(Larkin, 2010:10-11) 
السعخفة كاستخاتيجية، مثل دراسة سعيج  ما وراءوقج تعجدت الجراسات التي استخجمت      

( التي أوضحت نتائجيا فاعمية استخجاـ بعس االستخاتيجيات فػؽ 6007إسساعيل )
 القخائي، والخخيصة الجاللية( في تشسية التحريل والفيع السػجيةالسعخفية )األسئمة الحاتية 

التي استخجمت ما  وميارات التفكيخ الشاقج واالتجاه نحػ األدب والشرػص. ومغ الجراسات
( التي أوضحت نتائجيا فاعمية 6007وراء السعخفة كدسة أو حالة دراسة جسعة نرار )

البخنامج التعميسي السقتخح لمػعي بعسيات ما وراء السعخفة في تحديغ عادات االستحكار. 
تػجج وبالخغع مغ تعجد الجراسات التي استخجمت ما وراء السعخفة كاستخاتيجية تعميسية، إال أنو 

تشاولت ما وراء السعخفة كحالة أو سسة، وىحا ما تتبشاه الجراسة الحالية  التي الجراساتنجرة في 
 حيث تتشاوؿ ما وراء السعخفة كدسة 

 لمصفل في السػاقف السختمفة. 
  -مكػنات ما وراء السعخفة: 

لتي أمجنا بػصف لطاىخة ما وراء السعخفة اFlavell أف Brown  (1984:214)أشار      
وصفيا بأنيا مجاؿ ججيج لمتشسية ومخاقبة السعخفة ومغ خبلؿ التحميل أوضح أربعة مكػنات 

 لسا وراء السعخفة وىى كاآلتي: 
: ال تختمف جػىخًيا عغ Metacognitive knowledgeمعخفة ما وراء السعخفة  -7

ثخ عمى السعارؼ األخخػ وتتكػف مغ السعخفة والسعتقجات حػؿ العػامل التي تتفاعل وتؤ 
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ثبلث فئات رئيدية ليحه السعخفة، وتذسل السعخفة الستعمقة  Flavellالحريمة السعخفية، وحجد 
 بستغيخات األشخاص، والستعمقة بالسياـ، والستعمقة باالستخاتيجيات. 

: يعشي السعخفة الذعػرية أو Metacognitive Experiencesخبخة ما وراء السعخفة  -6
؛ لحلظ يتعحر تسييدىا عغ معخفة ما وراء العقميتعمق بالعسل الخبخات الػججانية التي ت

 السعخفة.
 Flavellاألىجاؼ أو السياـ: تذيخ إلى مسارسة ما وراء السعخفة، ولكغ وفًقا لشسػذج  -1

يسكغ التسييد بيغ األىجاؼ السعخفية، فاليجؼ السعخفي يكػف قخاءة وفيع فرل ما، بيشسا 
العسميات لتقجيخ الشجاح، وذلظ بيجؼ االحتفاظ بتمظ  ىجؼ ما وراء السعخفة مخاقبة تمظ

 السعمػمات. 
األحجاث أو االستخاتيجيات: استخاتيجية ما وراء السعخفة لتحجيج مجػ صعػبة السادة،  -4

 بيشسا تسثل كتابة نقاط بارزة لمسػضػع استخاتيجية معخفية. 
تتزسغ السكػنات  إلى أف ما وراء السعخفة Brokowski et al., (1989وأشار )     

 التالية: 
 محتػػ معمػمات ما وراء السعخفة عغ االستخاتيجيات السعخفية: ويتزسغ ما يمي: -7
محتػػ معمػمات نػعي، وىػ عبارة عغ معخفة شخشية عغ استخجاـ االستخاتيجيات  -

السختمفة والقجرة التصبيقية لكل استخاتيجية، حيث يعخؼ الفخد أيغ، ومتى، وكيف يدتخجـ 
 تخاتيجية معيشة. اس
، والحؼ يقـػ الفخد مغ خبللو بسقارنة بيغ فػائج االستخاتيجيات عبلقيمحتػػ معمػمات  -

 السختمفة، ويعخؼ أنيا أكثخ قابمية لمتصبيق تحت ضخوؼ معيشة. 
لمتعمع،  التخصيصيمحتػػ معمػمات عاـ، وىػ يذسل تقجيخ قيسة السجخل االستخاتيجي أو  -

تسالية الػصػؿ إلى الشتائج بشجاح، كسا يذسل إدراؾ أف التعمع يتصمب والحؼ بدببو تدداد اح
 مجيػًدا.

الستغيخات الػججانية والجافعية: وىػ مكػف ميع حيث يربح التبلميح أكثخ إدراًكا بأنيع  -6
 والسيع جًجا في تعمسيع. األساسيالعامل 

 اتيجية.     العسميات التشفيحية: ىي عسميات مخاقبة وتقييع السعخفة االستخ  -1
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دوًرا بارًزا في تحميل  Osman & Hannifin,(1992:84-90)ولقج كاف لكل مغ     
 السكػنات األساسية لسا وراء السعخفة عمى الشحػ التالي: 

وىي السعخفة، والػعي بتشطيع الحاكخة، والدمػؾ  Meta Memoryما وراء الحاكخة  -7
 االستخاتيجي السيدخ ليا. 

وىي الػعي بعسميات السعخفة الخاصة بالفيع  Meta Comprehensionما وراء الفيع  -6
 وإدراكو، وكيف يسكغ الػصػؿ إليو. 

وىػ مػاصمة التشاغع والزبط الجيج مغ الستعمسيغ   Self Regulationالتشطيع الحاتي  -1
 ة. وذلظ لمقياـ بعسميات االستجابة ومع غياب معخفة الشتائج يتع التخكيد عمى األخصاء السعخفي

وىي تشسية التخاكيب السعخفية  Schema trainingالتجرب عمى السخصصات التشطيسية  -4
التي يسكغ أف تدودنا بإشار الفيع، حيث إف تمظ السخصصات التشطيسية تداعج الستعمسيغ 
عمى إيجاد السشطػر الحؼ يسكشيع اختباره بحيث يسكغ بشاء كل ما ىػ ججيج والػصػؿ إلى 

 لكامل. مخحمة االستيعاب ا
يعشى تصبيق اإلجخاءات أو السيارات في مػاقف مختمفة، وقج يكػف  Transferاالنتقاؿ  -5

أو في مػاد أخخػ  Lateral جانبي أؼانتقاؿ أثخ التعمع إما في محتػػ آخخ مغ نفذ السادة 
 . Vertical أفقي أؼ

إلى مكػنيغ ( إلى أف ما وراء السعخفة تشقدع 169: 7999ويذيخ جابخ عبج الحسيج )    
  -ىسا: 

عغ التكػيشات السعخفية اإلدراكية، وميكاندمات تشطيع الحات، مثل   Knowledegeالسعخفة -
، والسخاقبة، وتتألف السعخفة عغ التكػيشات السعخفية Cognitive Controlالزبط السعخفي 

ت التعمع مغ السعمػمات والفيع الحؼ لجػ الستعمع عغ عسميات تفكيخه، ومعخفتو باستخاتيجيا
 السختمفة التي يدتخجميا في مػاقف التعمع.

: ىػ قجرة الستعمع عمى أف يختار، ويدتخجـ Cognitive Monitoringالسخاقبة السعخفية  -
 ويخاقب استخاتيجيات التعمع السبلئسة لكل مغ أسمػب تعمسيع والسػقف الخاىغ.

 لسا وراء السعخفة. ( السكػنات التالية 47-45: 6007) الذافعيوتقتخح جيياف     
 لسا وراء السعخفة(.  السعمػماتيمعخفة ما وراء السعخفة )السحتػػ  -
 ميارات ما وراء السعخفة أو العسميات التشفيحية.  -
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 استخاتيجيات ما وراء السعخفة.  -
 خبخات ما وراء السعخفة.  -
 متغيخات وججانية أو انفعالية.  -
 الػعي بسكػنات ما وراء السعخفة.  -

السكػنات الدابقة لو( يقف وراء كافة ىحه  بباقيوتخػ أف السكػف الدادس )الػعي      
السكػنات، كسا تخػ أيًزا أف كل ىحه السكػنات تختبط مع بعزيا البعس بعبلقات تبادلية 
تكاممية ديشاميكية، فكل مشيا يتختب عمى غيخه مغ السكػنات وكل مشيا قج يؤدػ إلى غيخه، 

ء السعخفة نطاًما ديشاميكًيا تتفاعل مكػناتو مع بعزيا البعس في كل واحج مسا يجعل ما ورا
 وىػ ما وراء السعخفة. 

 قج السعخفة وراء ما تشاولت التي الجراسات معطع أف إلى Leader (2008) وقج تػصل     
 اإلدراؾ، أو السعخفة مخاقبة السعخفة، وراء ما معخفة وىي: مكػنات ثبلثة وجػد عمى ركدت

 السكػنات مغ ىسا مجاليغ أوؿ أف عمى الباحثيغ وتأكيجىع اتفاؽ مع االستخاتيجية، خجاـاست
 باعتباره قبػاًل واسعا يمق فمع االستخاتيجية استخجاـ وىػ الثالث أما السعخفة وراء لسا الخئيدية

 .السعخفة وراء لسا مكػًنا
 خفة تتزسغ ما يمي:( أف مكػنات ما وراء السع656: 6070ويخػ ُسميساف إبخاىيع )    

التداـ الفخد وانتباىو نحػ العسل الحؼ يقـػ بو، لسعخفة  أؼالػعي بالحات والتحكع فييا:  -
 قجرتو عمى أدائو، والجيج السبحوؿ فيو، ومعخفة الحات والتحكع فييا. 

السعخفة بالعسمية العقمية والتحكع فييا: وتتزسغ تخصيط االستخاتيجيات البلزمة لمتفكيخ،  -
  ييع مجػ التقجـ في عسميات محجدة والتي بجورىا تحقق أىجاؼ محجدة.وتق
يتزح مغ العخض الدابق وجػد بعس الفخوؽ بيغ الباحثيغ في تشاوليع لسفيـػ ما          

وراء السعخفة، وقج يخجع ىحا االختبلؼ إلى أف ما وراء السعخفة يدتخجـ في العجيج مغ 
، وعمع الشفذ السعخفي، وعمع المغة، االصصشاعياء السجاالت العمسية السختمفة مثل الحك

والتخبية الخاصة، واالضصخابات االنفعالية والعرابية وفي اإلرشاد، وعمع الشفذ 
...إلخ ومغ ىشا اختمفت الترػرات ووجيات الشطخ في ضػء التػجيات البحثية اإلكميشيكي

 لمسجاالت السختمفة.
   -: Measuring Metacognitionقياس ما وراء السعخفة 
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 لقج تعجدت أدوات قياس عسميات ما وراء السعخفة وفيسا يمي عخض بعس تمظ األدوات:   
 استبيانات ما وراء السعخفة: 

 6007عراـ نرار،  ; Jager et al., 2005 ;اتجو العجيج مغ الباحثيغ دمحم     
(Bacow et al.,2009 ; ;O'Neil &Abide ,1996; Wichadee Saovapa, 

إلى استخجاـ االستبيانات أو التقاريخ الحاتية في قياس  6077شاىيغ وعادؿ رياف،  (2011
عسميات ما وراء السعخفة، وتعتسج ىحه األداة عمى استصبلع رأػ الستعمع مغ خبلؿ تحجيج 
مجػ أو مدتػػ انصباؽ العبارة عميو، وفق مقياس متجرج مغ حيث انصباؽ العبارة تساما، إلى 

 عجـ انصباقيا. 
 : تأكجت مغ فيسي لسا ىػ مصمػب عسمو بالتحجيجمثل

 غيخ مشاسبة                 مشاسبة تساما               مشاسبة إلى حج ما                     
وفي كثيخ مغ الجراسات التي تشاولت عسميات ما وراء السعخفة فقج كاف ىشاؾ تخكيد       

حجيج وفيع ىحه العسميات؛ حيث إف أساليب تقخيخ عمى استخجاـ تقشيات تقخيخ الحات كػسيمة لت
الحات أو االستبياف لجػ األفخاد تختبط ارتباًشا وثيًقا بالشسػذج الشطخؼ لسا وراء السعخفة برفة 
أساسية، وىي أساليب ترخيحية محجدة، وتعتسج عمى قجرة السدتجيبيغ إلعصاء تقاريخ مػثػؽ 

تع اكتذاؼ عسميات ما وراء السعخفة لجػ بيا عغ الخبخات السعخفية الخاصة بيع. وقج 
األشفاؿ مشح البحػث السبكخة، وىشاؾ أدلة واضحة عمى أنيع قادريغ عمى أداء السياـ مثل 

(، وكحلظ قادريغ عمى تكييف سمػكيع oddity problem Piaget’s)مذكمة غخائب بياجيو 
ػحجات، ولكغ ليذ عمى نحػ فعاؿ مثل التكخار عشجما يصمب مشيع تحكخ بعس البشػد أو ال

 ;Efkides &Misailidi,2010:234)لجييع القجرة عمى التعبيخ عسا قامػا بو. 
Kauffman, 2004:147) 

 باقي( أف ميارات ما وراء السعخفة مثميا مثل 45: 6006) شكخؼ وتخػ سعجية       
ال، السيارات، ولحلظ فيي تحتاج في تقػيسيا معخفة ىل يدتخجـ الستعمع ىحه السيارات أـ 

أنشا في حاجة إلى معخفة نػع السيارات السدتخجمة ودرجة  أؼمجػ يدتخجميا؟  أؼوإلى 
استخجاـ الستعمع ليا، وذلظ حتى نتأكج مغ أف الستعمع قج تسكغ جيًجا مغ ىحه السيارات؛ لحلظ 
قامت ىحه الباحثة بترسيع مقياس ميارات ما وراء السعخفة حتى تتيقغ أف الستعمع يدتخجـ 

ارات جيًجا ولع يسارسيا صجفة، بل ىػ عمى دراية بسا يدتخجمو مغ ميارات تداعجه ىحه السي
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في اتساـ السيسة أو الشذاط بشجاح، ولسديج مغ مػضػعية الحكع عمى مجػ استخجاـ الستعمع 
لسيارات ما وراء السعخفة جيجا صسست الباحثة اختبار ميارات ما وراء السعخفة 

مػقف يسثل األداءات الدمػكية التي  75يع( مغ خبلؿ لقياس)التخصيط، التشطيع، التقػ 
 يسارسيا الستعمع كتعبيخ عغ ىحه االختبارات أو قػائع مبلحطة

 ميارات ما وراء السعخفة.  
 بطاقات المالحظة: 

لقج استخجمت بعس الجراسات بصاقات السبلحطة في قياس عسميات ما وراء السعخفة        
 ;et al.,1998 6005دمحم حدب هللا، (Whitebread et al.,2009; كسا في دراسة

Juliebo ;6007  )عراـ نرار 
( إلى أنو مغ خبلؿ بعس األنساط الدمػكية التي 77، 6007وقج أشار عراـ نرار )     

 ُيسارسيا الستعمع 
أثشاء أداء بعس السياـ أو خبلؿ مػاقف التعمع، وتذسل بصاقات السبلحطة مجسػعة مغ 

ت التي تحجد بجقة بعس األنساط الدمػكية التي ُتسثل مطاىخ مسارسة ما البشػد أو العبارا
وراء السعخفة، وُيحجد القائع بالسبلحطة مجػ مصابقة سمػؾ الستعمع لسطاىخ ما وراء السعخفة 

 التي حجدىا مدبًقا وفًقا لمسقياس. 
لجػ  يالحاتوبالخغع مغ وجػد أدلة عمى تصػر ما وراء السعخفة وميارات التشطيع      

األشفاؿ، إال أنو تػجج صعػبات كبيخة الستكذاؼ ىحه العسميات باستخجاـ السشيج التجخيبي 
أو أساليب تقخيخ الحات؛ لحلظ يدعع البعس أف السبلحطة السشطسة لؤلشفاؿ في سياقات 
شبيعية تسكششا مغ وضع أساليب تقييع أكثخ مرجاقية في تحجيج ىحه العسميات. ويقاؿ أيزا 

ة مبلحطة صادقة يسكغ أف يدتخجميا السعمسػف في مخحمة مبكخة مغ حياة أف وضع أدا 
األشفاؿ مغ شأنو أف يكػف مفيًجا لمغاية. وفي الػاقع ىشاؾ عجد كبيخ مغ أدوات السبلحطة 
في السجاالت ذات الرمة، بسا في ذلظ تمظ التي تخكد بذكل كبيخ عمى تعجيل الدمػؾ، 

  .الجيغ والسدئػليغ عغ رعاية األشفاؿوتمظ السرسسة الستخجاميا مغ قبل الػ 
(Whitebread et al.,2009: 64) 
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  -السقاببلت الذخرية: 
تعتسج السقاببلت الذخرية عمى تػجيو أسئمة لفطية لمستعمع عغ تفكيخه أثشاء القياـ       

بأداء السياـ التعميسية، أو استخجاـ عسميات ما وراء السعخفة مثل: ىل قست بالخجػع إلى 
ػراء وقخأت بعس الفقخات مخة أخخػ؟ وىل حاولت أف تفكخ في معشى الجسمة وكيفية ربصيا ال

( إلى العجيج مغ أوجو الشقج فيسا يتعمق 76: 6007مع ما سبقيا؟ وقج أشار )عراـ نرار، 
بالتقاريخ المفطية لمستعمع مشيا: صعػبة التعبيخ عغ بعس السعارؼ والسعمػمات السعخفية 

انعكاس العسميات السعخفية الستدامشة يحتاج إلى دقة في وصفيا. تذتسل الزسشية، كسا أف 
التقاريخ عمى تبخيخات مغ السذاركيغ قج ترل إلى حج التمفيق الحؼ يرعب اكتذافو في 

 بعس السػاقف. 
باستخجاـ السقاببلت الذخرية لقياس ما وراء السعخفة لجػ  Leader (2008)وقج قاـ      

لتمظ السدتخجمة في الحاكخة  مذابواألسئمة في صػرة سيشاريػ األشفاؿ، حيث تع وضع 
واالنتباه، وتع صياغة األسئمة بحيث تكػف مفيػمة ومشاسبة لمسخحمة العسخية السدتيجفة. وقج 
تع تجخيب صياغة األسئمة مع اثشيغ مغ أشفاؿ الرف الثاني، وكبلىسا استصاع فيع 

 األسئمة، وكانػا قادريغ عمى اإلجابة.
  -: Protocolsكػالت البختػ 

لمسفحػصيغ أثشاء أداء السياـ، حيث يصمب مغ  المفطيتعتسج ىحه الصخيقة عمى التعبيخ       
السفحػصيغ أداء السيسة ثع التعبيخ عغ كل األفكار التي تخاودىع أثشاء أداء السيسة ومغ تمظ 

، Think aloudالسقاييذ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ؛ مقياس التفكيخ برػت عاؿ 
: 6007. )عراـ نرار، Verbalize between trialومقياس التعبيخ عغ السحاوالت 

 (. 47: 6007؛ فتػف خخنػب، 76
وراء السعخفة عمى الشحػ ( بعس مقاييذ ما 45: 6006وقج ذكخت سعجية عبج الفتاح )

  التالي: 
 مغ خبلؿ االختبارات.  الحاتيمقاييذ التقجيخ  -
 مغ خبلؿ السقابمة.  يالحاتمقاييذ التقجيخ   -
 . األدائيةالسقاييذ الدمػكية  -

 إال أنو يسكغ تقديع أساليب قياس ما وراء السعخفة إلى فئتيغ كسا يمي: 
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السقاييذ التي تيتع بقياس وعى األفخاد بعسمياتيع السعخفية في مػاقف أداء نػعية  -7
لسيسة، مذاىجة باحثيغ قبل وأثشاء وبعج أداء ا الحاتيومحجدة؛ وتزع: مقاييذ التقجيخ 

 خارجييغ ألداء األفخاد الدمػكي أثشاء حل السذكمة، واستخجاـ السؤشخات الدمػكية األدائية. 
السقاييذ التي تيتع بخصج وعى األفخاد بعسمياتيع في مػاقف األداء عسػًما دوف االىتساـ  -6

 بسػاقف أداء نػعية. 
عمى أف األساليب السختمفة لجسع  et al., Juliebo (1998)وتؤكج نتائج دراسة     

البيانات تمقى بالزػء عمى كثيخ مغ السعمػمات عغ جػانب مختمفة لسا وراء السعخفة. كسا أف 
مخاجعة االستجابات واألعساؿ يدودنا بسعمػمات كثيخة حػؿ ما وراء السعخفة، بيشسا تدودنا 

استخاتيجيات ما إلى أف دراسة  Bernnaالسبلحطة بسعمػمات عغ ضبط الحات. وتػصل 
وراء السعخفة لجػ القخاء الرغار )األشفاؿ( يتصمب مجسػعة متعجدة مغ التقشيات لجراسة ىحه 
الطاىخة. وباستخجاـ مقاييذ متعجدة لسا وراء السعخفة سػؼ نحرل عمى صػرة دقيقة 

 لعسميات ما وراء السعخفة عشج االشفاؿ.  
ذ تعج مغ أفزل األدوات في حجود العيشة ويخػ الباحثػف أف االستبيانات أو السقايي     

وخرائريا لقياس عسميات ما وراء السعخفة )كدسة( أثشاء أداء الصفل لمسيسة، ويجب أف 
يتزسغ السقياس مجسػعة مغ السياـ أو السػاقف التي يقـػ الصفل بأدائيا، ويقـػ السعالج 

غ الخرائز بسبلحطة أداء الصفل، وتستاز بديػلة ترحيحيا، كسا يديل التحقق م
 الديكػمتخية ليحه األدوات.

وفي ضػء العخض الدابق يتزح مجػ أىسية ما وراء السعخفة في شتى السجاالت       
والجور الحؼ تمعبو مسا دعا الباحثػف لمقياـ بالجراسة الحالية لسحاولة إعجاد األداة البلزمة 

جػانب القػة والزعف فييا؛  لتقييع وقياس عسميات ما وراء السعخفة لجؼ األشفاؿ لمػقػؼ عمى
لسػاجية أوجو القرػر، وتشسية جػانب القػة؛ وبالتالي ومغ ثع تحجيج األساليب السشاسبة 

ولعل السقياس الحالي  ،السداىسة في عبلج بعس السذكبلت التي قج يعاني مشيا األشفاؿ
   يعج خصػة في ىحا االتجاه.
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 :دراشات شابكُ
     et al Juliebo.(1998) ,دراسة
ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ سمػؾ ما وراء السعخفة الحؼ يطيخه األشفاؿ الرغار أثشاء     

وتكػنت عيشة الجراسة مغ أربعة معمسيغ مغ الخيف  .القخاءةبخنامج تجخل  فيالتحاقيع 
( سشة مسا يزسغ تػافخ خبخة كافية 69 -75والحزخ، وتتخاوح خبخة ىؤالء السعمسيغ ما بيغ )

مجاؿ التجريذ. ويبمغ عجد األشفاؿ خسدة أشفاؿ )أربع ذكػر وبشت واحجة( مغ  فيلجييع 
أشفاؿ الرف األوؿ، قاـ معمسػىع بترشيفيع بأنيع مغ ذوؼ صعػبات القخاءة بعج انتياء 

األوؿ مغ العاـ ذاتو وتصابقت نتائج تعميسيع )مدتػػ التحريل( مع تقييع  الجراسيالفرل 
 ( سشة بستػسط عسخ زمشي7,7( سشة إلى )6, 1مشية ما بيغ )معمسييع. تتخاوح أعسارىع الد 

 فيواستخجـ الباحث تقشيتيغ لمحرػؿ عمى مؤشخ عغ الػعي وتحكع األشفاؿ  ( سشة.70,6)
 فيعسميات ما وراء السعخفة؛ تتزسغ األولى تحميل استجابات األشفاؿ لسا وراء السعخفة 

وراء السعخفة الحيغ يطيخىسا األشفاؿ أثشاء  جمدتيغ لتحجيج الػعي بسا وراء السعخفة وتشطيع ما
 فييأما الثانية  ىحه الجمدات، وليحا الغخض قج تع تدجيل الحمقات عمى أشخشة الفيجيػ.

أف األشفاؿ مغ السسكغ أف يكػنػا عمى  ؾاادر االستجعاء، وتع استخجاـ ىحه التقشية بدبب 
يذ لجييع القجرة عمى التعبيخ عغ يدتخجمػىا أثشاء الجمدات لكغ ل التيوعى باالستخاتيجيات 

 ىحه االستخاتيجيات بذكل لفطي.
وتػصمت نتائج الجراسة إلى أف األساليب السختمفة لجسع البيانات تمقى بالزػء عمى      

كثيخ مغ السعمػمات عغ جػانب مختمفة لسا وراء السعخفة. وأوضحت أف مخاجعة االستجابات 
ا وراء السعخفة، بيشسا تدودنا السبلحطة بسعمػمات واألعساؿ يدودنا بسعمػمات عغ معخفة م

عغ ضبط الحات، وأكجت الشتائج عمى أف دراسة استخاتيجيات ما وراء السعخفة لجػ األشفاؿ 
يتصمب مجسػعة متعجدة مغ التقشيات. كسا أكجت أيًزا أف استخجاـ مقاييذ متعجدة لسا وراء 

 ء السعخفة عشج األشفاؿ.رسع صػرة دقيقة لعسميات ما ورا فيالسعخفة يداعج 
   Jager et al., (2005)دراسة 
بيئات التعمع السختمفة.  فيىجفت الجراسة إلى مقارنة ما وراء السعخفة لجػ األشفاؿ       

السجارس  في Cognitive Apprenticeshipالتعميسات السباشخة والتجريبات السعخفية 
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السجارس  معمسي( معمع مغ 60ة قػاميا )االبتجائية. وتكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعة كمي
االبتجائية اليػلشجية الحيغ يدتخجمػف مشيج )أنا أعخؼ ماذا أقخأ( الحؼ ييجؼ إلى تشسية ما 
وراء السعخفة ببيئات تعميسية مختمفة، وتزسشت العيشة أشفاؿ ىؤالء السعمسيغ والحيغ بمغ 

شة الكمية إلى ثبلث ( سشة، وقدست العي77( شفبل، ومتػسط أعسارىع )687عجدىع )
  -مجسػعات فخعية كسا يمي: 

( معمسيغ تع تجريبيع عمى 8( شفل، و)778السجسػعة التجخيبية األولى وتتكػف مغ ) -7
شخح بعس الجروس، وفى تمظ الصخيقة يقـػ السعمع  فياستخجاـ شخيقة التعميسات السباشخة 

عامل مع تبلميحىع، وتشطيع بتمخيز السحتػػ واليجؼ مغ الجرس، وتقجيع التعميسات، والت
 وتػجيو التجريب، وتمخيز الجرس، كسا يقجـ السعمع التغحية الخاجعة أثشاء التجريذ.

( معمسيغ تع تجريبيع عمى 5( شفل، و)76السجسػعة التجخيبية الثانية وتتكػف مغ ) -6
مع شخح بعس الجروس، وفى تمظ الصخيقة يصخح السع فياستخجاـ شخيقة التجريبات السعخفية 

السذكبلت، ويجرب تبلميحه عمى حميا، كسا يدود السعمع التبلميح بشسػذج استخجاـ السيارات 
 . التعاونيويحفدىع عمى استخجامو، ويقـػ بتػجيو وتجريب التبلميح أثشاء التعمع 

تجريب، وشبق  أؼ( معمسيغ لع يتمقػا 7( شفل، )97السجسػعة الزابصة تكػنت مغ ) -1
سة استبياف ميارات ومعخفة ما وراء السعخفة قبل التجريب عمى الصخيقة عمى أفخاد عيشة الجرا

 وبعجىا. 
عمى استبانة  التجخيبيتيغدرجات أشفاؿ السجسػعتيغ  ارتفاعوأضيخت نتائج الجراسة       

وجػد  أؼالسجسػعة الزابصة،  فيمعخفة ما وراء السعخفة عشج مقارنتيا بجرجات األشفاؿ 
التعمع باستخجاـ التعميسات السباشخة  بيئتي فيسعخفة لجػ األشفاؿ تحدغ وتشسية ما وراء ال

 والتجريبات السعخفية. 
  et al., (2009) Chwee Bengدراسة 
لجػ  اليػميةوحل السذكبلت  السعخفةإلى فيع العبلقة بيغ ما وراء  الجراسةىجفت        

ليسا عبلقة بحل  عخفةالسومعخفة  السعخفةالتعخؼ عمى ما إذا كاف تشطيع  أؼاالشفاؿ. 
، وما إذا كاف األشفاؿ الحيغ يتخحوف قخارات لحل السذكبلت بصخيقة جيجة اليػميةالسذكبلت 

مغ  الجراسةوتكػنت عيشو  سػؼ يداعجوف عمى التسييد لمسكػنات العجيجة لسا وراء السعخفة.
مغ  سشػات( 70بالريغ )البالغيغ مغ العسخ  االبتجائيمغ الرف الخامذ  شفبل( 654)
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ىحه  فيمجرسة ابتجائية تصل عمى السحيط اليادغ )بالريغ(، ومثمت ندبة األشفاؿ اإلناث 
 أؼ( 50.4:( شفمة، بيشسا مثمت ندبة األشفاؿ الحكػر )766) أؼ( 49.6:الجراسة )

 Metacognitive( شفبًل، واستخجـ الباحثػف استبياف الػعي بسا وراء السعخفة 768)
Awareness Inventory (MAI :وبعجيو وىسا السعخفة والتشطيع. وتقيذ السعخفة ما يمي ،)

السعخفة التقخيخية )قجرة الفخد عمى معخفة ذاتو ومعخفة االستخاتيجية(. والسعخفة اإلجخائية 
)معخفة كيفية استخجاـ االستخاتيجية(، والسعخفة الذخشية )معخفة لساذا ومتى تدتخجـ 

يمي: التخصيط )وضع األىجاؼ(، وإدارة االستخاتيجية(. بيشسا يقيذ التشطيع ما 
السعمػمات)التشطيع(، والخصج )تقييع كل مغ التعمع واالستخاتيجية(، والترحيح )استخاتيجيات 

 ترحيح األخصاء(، والتقػيع )تحميل األداء، وفاعمية االستخاتيجية(.
قخارات، ال اتخاذ فيوتػصمت نتائج الجراسة إلى أف األشفاؿ ذوؼ الجرجات السختفعة      

ومعخفة السعخفة، وتشطيع السعخفة يكػنػف مسيديغ لمسكػنات الستعجدة لسا وراء السعخفة، وعمى 
القخارات كاف لجييع قرػر  اتخاذ فيالجانب اآلخخ فإف األشفاؿ ذوؼ الجرجات السشخفزة 

 إدراؾ االختبلؼ بيغ معخفة التشطيع، ومعخفة السعخفة. فيشجيج 
  al., (2009) et Whitebreadدراسة 
والتشطيع  ما وراء السعخفة لتحجيج وتقييع السبلحطةخ أساليب يىجفت الجراسة إلى تصػ      
 ( سشػات بالسسمكة الستحجة،1-5العسخية مغ )السخحمة  في لجػ األشفاؿ الرغار الحاتي

 وتكػنت عيشة الجراسة مغ وصسست قائسة مبلحطة تدتخجـ كأداة تقييع مغ قبل السعمسيغ.
الدشة األولى  في( 76ما قبل السجرسة، وتع تقديسيع إلى مجسػعتيغ ) معمسيمغ  ( معمع16)

الدشة الثانية، والسعمسػف الحيغ تع اختيارىع ليحا السذخوع لجييع ميارات  في( 76لمسذخوع، و)
السذخوع الحػ  فيالتجريذ لسخحمة ما قبل السجرسة ولجييع استعجاد لمسذاركة  فيعالية 

( شفل تتخاوح أعسارىع ما بيغ 7440مسارسات مبتكخه، وشارؾ ) فياؾ سيتصمب مشيع االشتخ 
( 4-1الحزانة تتخاوح أعسارىع ما بيغ ) فيىحه الفرػؿ، نرفيع  في( سشػات 5-1)

(، والشرف اآلخخ بفرػؿ االستقباؿ تتخاوح أعسارىع ما 1,9سشػات، ومتػسط أعسارىع )
 فيداة السبلحطة وكاف أفخاد العيشة ( بيجؼ بشاء أ4,9( سشػات، ومتػسط أعسارىع)4-5بيغ)

 عاميتقخيًبا، وشبقت الجراسة خبلؿ عاميغ، وأثشاء  االقترادؼ االجتساعينفذ السدتػػ 
وما وراء السعخفة لجػ األشفاؿ بصخيقتيغ،  الحاتيالجراسة تع جسع مؤشخات قجرات التشطيع 
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كيات تشطيع الحات ومشاقذة لصبيعة ما وراء السعخفة وسمػ  مبجئياألولى: عغ شخيق وصف 
لجػ األشفاؿ، وقاـ السعمسػف بسداعجة األشفاؿ عمى بشاء أنذصة تعميسية مبتكخة لتدييل 

 -حل السذكبلت -مثل: )التخصيط السذتخؾ الحاتيوتذجيع ما وراء السعخفة وأداء التشطيع 
سمت مخاجعة التعمع(، وىحه األنذصة التعميسية ش -التعاوني الجساعيالعسل  -القخيغ السخشج

األشفاؿ، وقدست عيشة األشفاؿ إلى ثبلث مجسػعات فخعية أثشاء تشفيح ىحه األنذصة 
التعميسية السجسػعة األولى تتكػف مغ األشفاؿ الحيغ يعسمػف بصخيقة فخدية بجوف مداعجة 
السعمسيغ، والسجسػعة الثانية تتكػف مغ األشفاؿ الحيغ يعسمػف بصخيقة جساعية بجوف مداعجة 

شسا تكػنت السجسػعة الثالثة مغ األشفاؿ الحيغ يعسمػف بصخيقة جساعية بسداعجة السعمسيغ، بي
 السعمسيغ. 

 فيوتسثمت الصخيقة الثانية لجسع مؤشخات ما وراء السعخفة وقجرات تشطيع الحات 
تدجيل شخائط فيجيػ لؤلشفاؿ أثشاء تشفيح األنذصة وخاصة األنذصة السبتكخة، وبمغت مجة تمظ 

عة مغ البيانات، وتع تحجيج أحجاث ما وراء السعخفة وتشطيع الحات داخل ( سا96الذخائط )
تمظ البيانات وتحميميا لبشاء مقياس السؤشخات المفطية وغيخ المفطية لتشطيع الحات وما وراء 

الجراسة قاـ  عاميوأثشاء  ( سشػات.1-5السخحمة العسخية مغ ) فيالسعخفة لجػ األشفاؿ 
شفاؿ يختبط بعسميات ما وراء السعخفة وتشطيع الحات حيث اختار لؤل مبجئيالسعمسػف بتجريب 

في مدتػػ ميارات االستقبللية وتشطيع الحات وما  بالتداوؼ كل معمع ستة أشفاؿ مقدسيغ 
وبعج التجريب يتع  الجراسي(. وخبلؿ العاـ مشخفزي، متػسصيوراء السعخفة إلى )مختفعي، 

 ىحه السيارات.  فيتقييسيع مخة أخخػ 
مدتػػ السيارات  ومشخفزي مختفعيوأوضحت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ بيغ األشفاؿ       

مختفعي السدتػػ خبلؿ مخاحل التقييع  االستقبللية وتشطيع الحات وما وراء السعخفة لرالح
 فيكسا أكجت نتائج الجراسة عمى أىسية ما وراء السعخفة وقجرات تشطيع الحات الثبلثة، 

ف قياس ىحه القجرات لجػ األشفاؿ الرغار ميع ومفيج سػاء فيسا يتعمق ، وأالتخبػؼ التحريل 
تقجيع تع أمجنا بأداة بحث قيسة، و و بتصػر الشطخيات واألبحاث وفيسا يتعمق بفاعمية التعميع، 

 الحاتياألدلة مغ خبلؿ السؤشخات المفطية وغيخ المفطية لعسميات ما وراء السعخفة والتشطيع 
( سشػات، وأوصت الجراسة بزخورة إجخاء 1-5ة العسخية مغ )تحجث ضسغ السجسػع التي

 سياقات أخخػ. فيىحه الفئة العسخية  فيدراسات مدتقبمية لسبلحطة الدمػؾ 
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  Robinson (2010) دراسة
التعخؼ عمى الصخؽ التي مغ خبلليا يدتصيع مجسػعة مغ أشفاؿ  لىإ الجراسةىجفت       

ابعة أف يقجمػا بخاىيغ تثبت قجرتيع عمى تشطيع الحات وما الثالثة والخ تتخاوح أعسارىع ما بيغ 
( شفبًل )خسذ بشات، وسبعة 76مغ مجسػعة قػاميا ) الجراسة. وتكػنت عيشة السعخفةوراء 

، ورياض االشفاؿ. االبتجائيةذكػر(، وستة مجربيغ، تع اختيارىع مغ مخكد الصفل، والسجارس 
بيغ الباحثيغ وأفخاد عيشة  العبلقةغ أجل دعع وأجخيت الجراسة خبلؿ فتخة تجاوزت العاـ، م

الجراسة، واستخجمت بيانات التقخيخ الحاتي لمباحثيغ لتقييع التعمع السشطع ذاتيا، وذلظ بدبب 
مغ خبلليا يقـػ األشفاؿ بتشطيع عسمية تعميسيع، وتع  التي الكيفيةقجرتيع وكفاءتيع عمى إدراؾ 

ب جسع البيانات، األسمػب األوؿ يعتسج عمى جسع البيانات باستخجاـ أسمػبيغ مغ أسالي
سياقيا  فيلؤلشفاؿ، والتي تسجنا بإدلة  الحاتيةتدجيبلت الفيجيػ لدمدة مغ الشذاشات 

الصبيعي عغ ما يقـػ بو األشفاؿ، واألسمػب الثاني عبارة عغ تدجيبلت صػتيو لمحػارات 
 األنذصةو مغ والسشاقذات بيغ األشفاؿ وبعس الذخريات األخخػ عغ ما تع تدجيم

عمى شخيط الفيجيػ، والتي مغ السسكغ أف تداعج في الكذف عغ مطاىخ تشطيع  السدجمة
 ، وبرػرة أكثخ دقة مغ استخجاـ السبلحطة البديصة فقط .السعخفةالحات، وما وراء 

إلى أف أفخاد عيشة الجراسة مغ األشفاؿ يطيخوف مغ خبلؿ  الجراسةوتػصمت نتائج     
 .                                                            السعخفةمطاىخ لمدمػؾ السشطع ذاتيا، وما وراء  الرػتيةت األنذصة والتدجيبل

     Krebs and Roebers (2010) دراسة
سمػكيات  فيىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى عسميات ما وراء السعخفة وعسميات التحكع      

كسا ىجفت إلى معخفة ما إذا كانت الفخوؽ فاؿ وآثارىا عمى األداء، تصبيق االختبار لجػ األش
عسميات االستخجاع )والسعخفة إجخائيا مغ خبلؿ صعػبة الفقخة( تديع في أداء ميارات  في

: مغ  4شفل. ) (707(وتكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعة قػاميا التشطيع االستخاتيجي. 
تيغ العسخيتيغ مغ ست مجارس مختمفة % مغ الحكػر( بكل مغ السجسػع51اإلناث، 

)سػيدخا(. وتع تقديع األشفاؿ بذكل عذػائي إلى ثبلث مجسػعات: صاـر )إعصاء درجة 
درجات لئلجابة الخصأ(، ومتحخر )إعصاء خسذ درجات لئلجابة  1لئلجابة الرحيحة وححؼ

 درجات لئلجابة الخصأ(، والزابصة.  1الرحيحة وإعصاء 
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( دقائق عغ إنتاج 7وقاما الباحثاف بديارة الفرػؿ لعخض فيمع تعميسي قريخ لسجة )    
الدكخ )مغ البخامج التعميسية األلسانية( مغ أجل ضساف اكتداب السعخفة الكافية لبلستجعاء 

( أياـ. وفى العخض 7يجب تحكخىا مخة ثانية بعج ) التيوقت الحق، ثع تع عخض السادة  في
( أشفاؿ، وبعج 6:5باحثاف بتقديع األشفاؿ إلى مجسػعات صغيخة تتخاوح ما بيغ )قاـ ال الثاني

مخحمة االستجعاء والتي قدست إلى  فيمغ العخض الثاني لمفيمع، استسخت التجخبة  االنتياء
 ثبلث مخاحل كسا يمي:             

زيع اختبار عغ كانت بعج مذاىجة الفيمع مباشخة وفييا تع تػ  التيالسخحمة األولى: وىي  -7
( سؤاؿ، وبعج ذلظ تع إعصاء أقبلـ رصاص زرقاء لؤلشفاؿ لكي يكسمػا 66الفيمع يتزسغ )

اإلجابة عمى االختبار، وقاـ أحج الباحثػف بقخاءة األسئمة برػت عاؿ، وقاـ اآلخخ بسداعجة 
حب االختبار تع س غاألشفاؿ مغ اإلجابة ع انتياءتدجيل وتجويغ إجاباتيع وبعج  فياألشفاؿ 

 األقبلـ الدرقاء.  
مغ خبلليا يدتصيع األشفاؿ  التيالسخحمة الثانية: وفييا قاما الباحثاف بتػضيح الكيفية  -6 

 أؼأف يقػمػا بتقجيع أحكاـ عغ الثقة، وبدخعة فيع األشفاؿ ىحه الكيفية ولع يقع أحج بصمب 
األشفاؿ وأثشاء قياـ  استفدارات عغ الصخيقة، ومغ ثع قاـ الباحثاف بتػزيع أقبلـ خزخاء عمى

 تدجيل إجاباتيع. فياألشفاؿ بتقجيع أحكاـ عغ الثقة قاـ الباحثاف بسداعجة األشفاؿ 
السخحمة الثالثة وفييا تع استبجاؿ األقبلـ الخزخاء بأقبلـ حسخاء، وُشمب مغ األشفاؿ بأف  -1

يف األشفاؿ يخونيا خاشئة، ولمتعخؼ عمى الصخيقة التي بيا يك التييقػمػا بححؼ اإلجابة 
سمػكيع، تع اخبارىع بأف لجييع القجرة عمى تبجيل البصاقات التي سػؼ يخبحػىا ببعس اليجايا 
فيسا بعج. كسا أف األشفاؿ الحيغ سػؼ يحرمػف عمى أكبخ قجر مغ البصاقات سػؼ تكػف 

شسا أعجاد البصاقات بي فييخغبػنيا بشاًءا عمى الديادة  التياختيار اليجايا  فيلجييع الفخصة 
الحيغ يحرمػف عمى بصاقات أقل سػؼ يكػف لجييع فخصة االختيار مغ اليجايا الستبقية، 

( 5وبالشدبة لمسجسػعة الستحخرة تع إخبارىع بأنو لكل إجابة صحيحة سػؼ تحرل عمى )
الصخيقة الرارمة  في( بصاقات، واألشفاؿ 1بصاقات ومع كل إجابة خصأ سػؼ تحرل عمى)

ب إجابة صحيحة سػؼ يحرل عمى بصاقة واحجة، ومغ سيجيب تع إخبارىع بأف مغ سيجي
( بصاقات، وتع تغييخ األقبلـ ليع، وفى السجسػعة الزابصة تع إخبارىع 1خصأ سػؼ يخدخ )
 بالصخيقة الزابصة. 
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وقج أوضحت نتائج الجراسة إلى وجػد عسميات رصج كافية ندبيا عشج القياـ بالتسييد ما       
األسئمة الرحيحة،  سئمة الديمة / الرعبة/ الغيخ مجاب عمييا/وراء السعخفي لكل مغ األ

واألسئمة غيخ الرحيحة. وبالشدبة لعسمية الزبط، فمقج أثبت األشفاؿ قجرتيع عمى ضبط 
سمػكيع االختبارؼ بسا يتشاسب مع دقة االختبار؛ وذلظ بدحب اإلجابات الخاشئة كسا يتزح 

ة بالشدبة لؤلسئمة الديمة عغ األسئمة الرعبة مغ خبلؿ الجراسة أف الزبط يكػف أكثخ كفاء
 واألسئمة التي لع يتع اإلجابة عمييا. 

   Caliskan and Sunbul (2011)دراسة 
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ التجريب عمى استخاتيجيات التعمع عمى معخفة ما     

دادس االبتجائي. وراء السعخفة وميارات ما وراء السعخفة، والتحريل ألشفاؿ الرف ال
، وتع تقديسيع االبتجائي( شفل مغ أشفاؿ الرف الدادس 46وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

( شفل، ومجسػعة ضابصة 67بالتداوؼ إلى مجسػعتيغ، مجسػعة تجخيبية تكػنت مغ )
( شفل. وتع تشفيح إجخاءات الجراسة وىى التكخار، والتفديخ، أو استخاتيجيات 67تكػنت مغ )

ى مجػ ثبلثة شيػر ونرف بػاقع جمدة أسبػعيا ومجة الجمدة الػاحجة ساعتاف، التشطيع عم
واتخحت الجراسة مجخل التجريذ السباشخ؛ العتباره أكثخ السجاخل مبلئسة ألىجاؼ الجراسة، 

تجريذ استخاتيجيات التعمع وكيفية  فيحيث يعتبخ مجخل التجريذ السباشخ ذا فاعمية 
ع األشفاؿ استخاتيجيات وضع خط تحت الجسل والكمسات، وأخح استخجاميا، والتجخيبية تع تعمي

، والتمخيز، ورسع الخخائط السفاىيسية )خخيصة الحىشيمحكخات عمى ىامر الشز، والتدسيع 
تجريب  أؼالسجسػعة الزابصة لع يتمقػا  فيالسفاىيع(، وعمى الجانب االخخ فإف األشفاؿ 

 مغ االستخاتيجيات الدابقة. أؼعمى 
ػصمت نتائج الجراسة إلى أف االستخاتيجيات التي تمقاىا أشفاؿ السجسػعة التجخيبية وت       

كاف ليا أثخ في زيادة وعي األشفاؿ باستخاتيجيات التعمع. كسا تػصمت الشتائج إلى وجػد 
فخوؽ ذات داللة إحرائية في متػسط درجات السجسػعتيغ لرالح أشفاؿ السجسػعة 

وأكجت الشتائج أف أشفاؿ السجسػعة التجخيبية قامػا  التجخيبية عمى مدتػػ التحريل.
 البيت )انتقاؿ أثخ التعمع(. فيباستخجاـ نفذ االستخاتيجيات أثشاء محاكختيع 
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  Kleitman and Gibson (2011)دراسة 
 Academicىجفت الجراسة إلى التحقق مغ العبلقة بيغ الكفاءة الحاتية االكاديسية       

Self-efficacy يخات معتقجات ما وراء السعخفة، وتحجيج دور العػامل األساسية ومتغ
(، والتفاعل، والكفاءة الحاتية مع Goal Orientationبالفرل السجرسي )التػجو نحػ اليجؼ 

وسسات الثقة بالشفذ  Metacognitive Beliefsالسعمع في التشبؤ بسعتقجات ما وراء السعخفة 
.    وتكػنت عيشة االبتجائيية لجػ أشفاؿ الرف الدادس واإلنجاز األكاديسي واإلعاقة الحات

شفمة(.  77شفل،  700) االبتجائي( شفل مغ أشفاؿ الرف الدادس 777الجراسة مغ )
وأجخػ الباحثاف عمى عيشة الجراسة استبياف الكفاءة الذخرية، واستبياف اإلعاقة الحاتية، 

 واستبياف عغ أساليب التجريذ، واختبار في الخياضيات. 
وأوضحت نتائج الجراسة وجػد عبلقة مػجبة ودالة بيغ معتقجات ما وراء السعخفة 
ومكػنات الكفاءة الحاتية والتحريمية، كسا وججت عبلقة مػجبة ودالة بيغ سسات الثقة بالشفذ 
واإلنجاز األكاديسي والتػجو نحػ اليجؼ والتفاعل بكفاءة مع السعمع، بيشسا وججت عبلقة 

إلعاقة الحاتية ومكػنات الكفاءة الحاتية والتحريل. وأكجت الشتائج عمى سالبة ودالة بيغ ا
التعميسية  األىجاؼأىسية دور بيئة التعمع الشسػذجية والفرل الجراسي مغ خبلؿ تػجيو 

والتفاعل بكفاءة مع السعمع في تصػيخ معتقجات ما وراء السعخفة والثقة بالشفذ واإلنجاز لجػ 
 ائي. أشفاؿ الرف الدادس االبتج

  Linden et al., (2011)دراسة 
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى ما إذا كاف لمدياقات الستشػعة دور في تحديغ أحكاـ       

ما وراء السعخفة في عسميات الحاكخة السعقجة واليػمية لجػ األشفاؿ تزسشت دراستيغ، وتكػنت 
شفمة(، تتخاوح أعسارىع  15شفل( و) 15( شفل، )70عيشة الجراسة مغ مجسػعة قػاميا )

الدمشية ما بيغ الدابعة والتاسعة أعػاـ. وفي السخحمة األولى مغ الجراسة تع عخض فيمع قريخ 
( دقيقة قاـ كل شفل مغ أفخاد 70( دقائق عمى األشفاؿ، وبعج عخض الفيمع ب )7لسجة )

ستجعاء الحخ عيشة الجراسة بتقجيع ممخز لفطي لسحتػػ الفيمع مغ خبلؿ أسئمة قائسة عمى اال
 الفيمع؟    فيماذا حجث  -لع تتحكخه؟  شيءىل ىشاؾ  -مثل: 

وتع ترشيف  ،Judgments-of-learningوقاـ األشفاؿ بإصجار أحكاـ عمى التعمع    
تمظ األحكاـ عمى أنيا يقيشية بسعشى قجرة األشفاؿ عمى استجعاء التفاصيل بذكل صحيح في 
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الجراسة تع تدجيل السمخرات المفطية لسحتػػ الفيمع  أوقات الحقة. وفي السخحمة الثانية مغ
عمى شخائط فيجيػ، ثع قامػا بعخض ىحه التدجيبلت عمى األشفاؿ، وشمب مشيع تقييع آدائيع 
مغ خبل التداؤؿ التالي: ىل تعتقج أف أقخانظ مغ األشفاؿ يدتصيعػف معخفة أحجاث الفيمع إذا 

تزسشت تمظ السخحمة مقابمة عغ حجث استسعػا إلى التمخيز الحؼ سػؼ تقجمو ليع؟ و 
، وتع ترشيف ىحه األحكاـ Confidence Judgmentsالحاكخة، وإعصاء أحكاًما عغ الثقة 

عمى إنيا يقيشية )أػ أف اإلجابات السقجمة عمى أسئمة الحاكخة صحيحة(، وتقجيع نطخة 
التعمع مػضػعية عغ أثخ التذفيخ السقرػد، والتذفيخ غيخ السقرػد عمى إصجار أحكاـ 

 والثقة.
وأكجت نتائج تمظ الجراسة عمى عجـ وجػد تأثيخ ممحػظ إلعصاء التمخيرات عمى تقييع      

 ما وراء الحاكخة، بيشسا يػجج تأثيخ ضعيف لمتذفيخ عمى تقييع ما وراء الحاكخة.
    Barbara et al., (2014) دراسة
مخحمة  فيشز لجػ األشفاؿ ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ مجػ ججوػ تحديغ فيع ال      

تجريبيغ، ويتزسشا كبل مغ ما وراء السعخفة،  بخنامجيغالسجرسة مغ خبلؿ السقارنة بيغ فاعمية 
. يواآلخخ عمى الفيع االستساع القخائيوالحاكخة العاممة، ولكغ أحجىسا يعتسج عمى الفيع 

ابع والخامذ ثسانية فرػؿ بالرف الخ  في( شفل يجرسػف 759وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
( سشة، وتخكد شخيقة بخامج االستساع والقخاءة عمى 9-77تخاوحت أعسارىع الدمشية ما بيغ )

نفذ القجرات/العسميات ذات الرمة بفيع الشز، وعمى وجو الخرػص معخفة ما وراء 
حج ذاتيا أو مغ حيث دمج السعمػمات بالشز(. وقج  فيالسعخفة، والتحكع، والحاكخة العاممة )

مسػف السجرسة بتشفيح )بتصبيق( البخامج التجريبية كجدء مغ األنذصة السجرسية العادية قاـ مع
                                                 بالرف، وتع ذلظ تحت إشخاؼ الخبخاء.

تخكد عمى ميارات فيع الشز  التيوتػصمت نتائج الجراسة إلى أف بخامج التجريب  
ديغ مدتػػ التحريل لجػ األشفاؿ. كسا أوضحت الشتائج أف كانت ذات فاعمية في تح

التجريب عمى بخنامج الفيع القخائي يؤدؼ إلى فػائج أفزل مغ بخنامج الفيع االستساعى. 
تخكد عمى ما وراء السعخفة والحاكخة العاممة  التيوندتشتج مغ الجراسة الحالية أف األنذصة 

حيث حرمت مجسػعة  السخجػةثخ عمى الشتائج ُتعدز فيع الشز. كسا أف شخيقة التجريب تؤ 
 مجسػعة االستساع.   التحكع الشذط أوالقخاءة عمى تحديشات ونتائج أفزل وأشػؿ أمج مغ 
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 (5102دراسة فاطمة العازمي )
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ التجريب عمى بعس استخاتيجيات ما وراء السعخفة     

جراسي لجػ ذوؼ صعػبات التعمع مغ أشفاؿ السخحمة عمى التعمع لئلتقاف والتحريل ال
( شفبًل مغ أشفاؿ السخحمة االبتجائية بالرف 50االبتجائية. وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

( شفبًل، 65الخامذ االبتجائي، وتع تػزيعيع عمى مجسػعتيغ، السجسػعة التجخيبية وقػاميا )
مقياس ميارات ما وراء السعخفة، وتع  ( شفبًل. وشبق عمييع65والسجسػعة الزابصة وقػاميا )

تصبيق اختبار تحريمي في الجراسات االجتساعية، والبخنامج القائع عمى استخاتيجية ما وراء 
 السعخفة.

وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية      
راء السعخفة في التصبيق ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة في اكتداب ميارات ما و 

البعجؼ لسقياس ميارات ما وراء السعخفة، وتػجج فخوؽ بيغ التصبيقيغ القبمي والبعجؼ 
السعخفة، وال تػجج فخوؽ بيغ التصبيقيغ القبمي  ما وراءلمسجسػعة التجخيبية عمى مقياس 

حرائية السعخفة، وتػجج فخوؽ ذات داللة إ ما وراءوالبعجؼ لمسجسػعة الزابصة عمى مقياس 
بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة في التصبيق 

 البعجؼ. 
 (5102خالد المهو )دراسة 

ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ أثخ األسئمة الدقخاشية واستخاتيجيات ما وراء السعخفة في     
الصبلقة في القخاءة والفيع القخائي  تحديغ الصبلقة والفيع القخائي، ودراسة العبلقة بيغ كل مغ

مغ ناحية والتحريل في المغة العخبية مغ ناحية أخخػ، وأثخ البخنامج عمى التعمع السخي. 
وتكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعتيغ مغ أشفاؿ الرف الدادس بالسخحمة الستػسصة بجولة 

س الستػسط يرل الكػيت وىي كاآلتي: عيشة مغ أشفاؿ ذوؼ صعػبات التعمع بالرف الداد
( شفبًل لكل مجسػعة. واستخجـ 77( شفبًل مقدسيغ إلى مجسػعتيغ بػاقع )66قػاميا إلى )

الباحث األدوات التالية: اختبار الصبلقة في القخاءة )إعجاد: الباحث(، واختبار الفيع القخائي 
احث(، الب /تعخيب Mccrone, 1998 الباحث(، ومقياس أنساط التعمع السخي )إعجاد /)إعجاد

 الباحث(.  /وبخنامج قائع عمى األسئمة الدقخاشية واستخاتيجيات ما وراء السعخفة )إعجاد
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وتػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج القائع عمى األسئمة الدقخاشية واستخاتيجيات      
القخائي  ما وراء السعخفة في تشسية الصبلقة في القخاءة، ومياراتو الفخعية، وكحلظ تشسية الفيع

ومياراتو الفخعية لحوؼ صعػبات التعمع مغ أشفاؿ السخحمة الستػسصة، وتأثخ العبلقة بيغ الفيع 
القخائي والصبلقة في القخاءة بستغيخ أنساط التعمع السخي لجػ ذوؼ صعػبات التعمع مغ أشفاؿ 

   السخحمة الستػسصة.
 (5102سارة أبورية )دراسة 
فاعمية البخنامج السقتخح في تشسية بعس ميارات الفيع  ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ     

القخائي السعخفية والسيتامعخفية، لجػ عيشة مغ أشفاؿ الرف الدادس االبتجائي ذوؼ صعػبات 
الدادس االبتجائي، ذوؼ  ( شفبًل، مغ أشفاؿ الرف57التعمع. وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

اآلتية:  األدواتيتامعخفي. واستخجمت الباحثة صعػبات التعمع الشػعية في الفيع السعخفي والس
اختبار السدح الشيػرولػجي الدخيع )لمتعخؼ عمى ذوؼ صعػبات التعمع( إعجاد/ عبج الػىاب 
دمحم كامل، ومقياس السدتػػ االجتساعي االقترادؼ الثقافي لؤلسخة إعجاد/ معسخ نػاؼ 

رات الفيع القخائي السعخفية البلزمة اليػارنة، واختبار رافغ لمسرفػفات الستتابعة، وقائسة ميا
ألشفاؿ الرف الدادس االبتجائي ذوؼ صعػبات التعمع إعجاد الباحثة، وقائسة ميارات الفيع 
القخائي السيتامعخفية البلزمة ألشفاؿ الرف الدادس االبتجائي ذوؼ صعػبات التعمع إعجاد 

شفاؿ الرف الدادس االبتجائي الباحثة، واختبار ميارات الفيع القخائي السعخفية البلزمة أل
ذوؼ صعػبات التعمع إعجاد الباحثة، واختبار ميارات الفيع القخائي السيتامعخفية البلزمة 
ألشفاؿ الرف الدادس االبتجائي ذوؼ صعػبات التعمع إعجاد الباحثة، وبخنامج تشسية ميارات 

 الفيع القخائي السعخفية والسيتامعخفية الباحثة.
الجراسة إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصات درجات أشفاؿ  وتػصمت نتائج     

عيشة البحث في كل مغ القياس القبمي والبعجؼ الختبار الفيع القخائي السعخفي ككل لرالح 
القياس البعجؼ، وكحلظ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصات درجات أشفاؿ عيشة البحث 

ختبار الفيع القخائي السيتامعخفي ككل لرالح القياس في كل مغ القياس القبمي والبعجؼ ال
 البعجؼ.
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 (5102سعيد البيشي )دراسة 
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ البخنامج التجريبي لعسميات ما وراء السعخفة في      

التخفيف مغ تذتت االنتباه، التخفيف مغ القمق االختبارؼ، تشسية التحريل الجراسي في 
العخبية  السسمكةأشفاؿ الرف الخامذ االبتجائي ذوؼ صعػبات التعمع في  القخاءة لجػ

( شفبًل مغ أشفاؿ الرف الخامذ االبتجائي ذوؼ 40الدعػدية. وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
صعػبات التعمع. واستخجـ الباحث األدوات اآلتية: اختبار القجرات العقمية، ومقياس تقجيخ 

بشقز االنتباه، ومقياس القمق االختبارؼ، واختبار  اضصخاب الشذاط الدائج السرحػب
 التحريل في القخاءة.

وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات      
السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في القياس البعجؼ عمى الشذاط الدائج السرحػب 

دائج، نقز االنتباه( لرالح متػسصات درجات السجسػعة بشقز االنتباه بأبعاده )الشذاط ال
التجخيبية. وتػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية 
والسجسػعة الزابصة في القياس البعجؼ عمى مقياس قمق االختبار بأبعاده )األفكار، ردود 

تػسصات درجات السجسػعة التجخيبية. األفعاؿ التمقائية، الدمػكيات خارج السيسة( لرالح م
وتػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة 
الزابصة في القياس البعجؼ عمى اختبار التحريل في القخاءة ببعجيو )الفيع والتعخؼ( 

مج التجريبي لرالح متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية. ويػجج تأثيخ داؿ إيجابي لمبخنا
عمى الشذاط الدائج السرحػب بشقز االنتباه وقمق االختبار والتحريل الجراسي لجػ افخاد 

 السجسػعة التجخيبية ويبقى ىحا األثخ بعج انتياء البخنامج.
 (5102دراسة فاطمة الدوسري )

اء ىجفت الجراسة إلى استخجاـ استخاتيجية التحجث الحاتي في تشسية بعس ميارات ما ور      
السعخفة وتػجيات اليجؼ لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية بجولة الكػيت. وتكػنت عيشة الجراسة 

( شفبًل مغ أشفاؿ الرف الخامذ االبتجائي مغ مجرسة العزيمية بشات، وتع 60مغ )
تػزيعيع عمى مجسػعتيغ، السجسػعة التجخيبية، والسجسػعة الزابصة. وتع تصبيق األدوات 

السرفػفات الستتابعة )إعجاد جػف رافغ(، استسارة السدتػػ االجتساعي اآلتية: اختبار 
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واالقترادؼ الثقافي )إعجاد أماني سعيجة(، ومقياس تػجيات اليجؼ )إعجاد الباحثة(، ومقياس 
 ميارات ما وراء السعخفة )إعجاد الباحثة(، واستخاتيجية التحجث الحاتي )إعجاد الباحثة(.

إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات  وتػصمت نتائج الجراسة     
التصبيق القبمي والبعجؼ لسقياس تػجيات اليجؼ عمى السجسػعة التجخيبية، ووجػد فخوؽ ذات 
داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات التصبيق القبمي والبعجؼ الختبار تػجيات اليجؼ عمى 

 السجسػعةرائية بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية، ووجػد فخوؽ ذات داللة إح
التجخيبية والزابصة في التصبيق البعجؼ الختبارات ميارات ما وراء السعخفة، ووجػد فخوؽ 

التجخيبية والزابصة في التصبيق  السجسػعةذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات 
 البعجؼ الختبار تػجيات اليجؼ. 

 (5102بسمة بارود )
إلى بشاء بخنامج مقتخح في ضػء التعمع القائع عمى السخ، والكذف عغ ىجفت الجراسة      

السعخفة واالتجاه نحػ الخياضيات، وتكػنت عيشة الجراسة  ما وراءفاعميتو في تشسية ميارات 
( شفل مغ أشفاؿ الرف العاشخ مغ مجرسة زىخة السجائغ الثانػية بغدة كسا 15مغ )

معتسجة الترسيع ذا السجسػعة الػاحجة مع قياس  التجخيبياستخجمت الباحثة السشيج شبو 
بعجؼ، واشتسمت أدوات البحث عمى التجخيب الستسثمة في كتاب الصفل ودليل السعمع  -قبمي

السعج وفق نطخية التعمع القائع عمى السخ، وأدوات القياس التي تسثمت في مقياس ميارات ما 
 فة، ومقياس االتجاه نحػ الخياضيات. وراء السعخفة، وبصاقة مبلحطة لسيارات ما وراء السعخ 

درجات مجسػعة  متػسصيوتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ      
البحث في التصبيق القبمي والبعجؼ ألدوات القياس لرالح التصبيق البعجؼ، كسا أضيخت 

رات ما وراء السعخفة فاعمية البخنامج السقتخح في ضػء التعمع عمى السخ في تشسية كل مغ ميا
 واالتجاه نحػ الخياضيات لجػ الصمبة.

 خالصُ وتعكًب:
والجراسات  الشطخؼ ف الباحثيغ قج استفادوا مغ اإلشار أمسا سبق تشاولو يسكغ القػؿ      

إعجاد بشػد السقياس مػضع الجراسة الحالية؛ حيث تشػعت الجراسات التي تشاولت  فيالدابقة 
سػاء لجػ األشفاؿ والسخاىقيغ العادييغ أو ذوؼ االحتياجات سعخفة ال ما وراءقياس وتقييع 

 وتقيذ (Jacobs & Paris 1987)قائسة الػعي بسا وراء السعخفة إعجاد  مثلالخاصة؛ 
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خسذ ميارات لسا وراء السعخفة، وىي: )التخصيط، والتقػيع، والسخاقبة الحاتية، والسعخفة 
ما وراء السعخفة كحالة لجػ شبلب الجامعة إعجاد  استبيافو اإلجخائية، والسعخفة الذخشية(. 
(O'Neil & Abide ,1996،)  ،ويقيذ أربع ميارات لسا وراء السعخفة، ىي: )التخصيط

الػعي بسا وراء السعخفة وتشطيع ما قائسة والسخاقبة الحاتية، واالستخاتيجية السعخفية، والػعي(، و 
ستبياف ما وراء السعخفة لجػ أشفاؿ وا، et al (Juliebo.(1998 ,وراء السعخفة إعجاد

ويتكػف االستبياف مغ جدئييغ مشفرميغ  (Jager et al, 2005)السجارس االبتجائية إعجاد 
استبياف ما وراء السعخفة لؤلشفاؿ  ومعخفة ما وراء السعخفة، لقياس ميارات ما وراء السعخفة 

في ىحا االستبياف  دتخجمةالسلقج تع انتقاء البشػد و  (Chwee Beng et al., 2009) إعجاد
، ويتكػف 7994عاـ  Schraw&Dennison)مغ استبياف الػعي بسا وراء السعخفة إعجاد )

مقياس مفخدة، لقياس مكػنتيغ أساسييغ لسا وراء السعخفة ىسا السعخفة والتشطيع. و  56مغ 
(، 6006ميارات ما وراء السعخفة ألشفاؿ الرف الثاني الثانػؼ إعجاد )سعجية عبج الفتاح، 

مقياس عسميات ما وراء السعخفة ألشفاؿ الرف الثاني اإلعجادؼ إعجاد )عراـ و 
 ,Leader)مقابمة ما وراء السعخفة ألشفاؿ الرف الثاني االبتجائي إعجاد و (، 6007نرار،
استبياف ميارات ما و اتخاذ القخار(،  -االنتباه -، وتزسشت ثبلثة متغيخات )الحاكخة(2008

، ومقياس (6077شاىيغ وعادؿ رياف، الثانػية العامة إعجاد )دمحم وراء السعخفة لصبلب
مقياس ميارات ما وراء السعخفة، (، و 6076ميارات ما وراء السعخفة إعجاد )فاشسة الجوسخؼ، 

 (.6077وبصاقة مبلحطة لسيارات ما وراء السعخفة إعجاد )بدسة بارود، 
احثيغ أف يذيخوا إلى إجساع ىحه الجراسات وبالشطخ إلى نتائج الجراسات الدابقة يسكغ لمب     

عمى أىسية وفاعمية عسميات ما وراء السعخفة، والحاجة السمحة إلى قياسيا والػقػؼ عمى 
تشسية جػانب سمػكية أخخػ لجػ الفخد.  إال  فيدرجة وجػدىا بغخض تشسيتيا أو استخجاميا 
اقترار السقياس  فيستسثمة تمظ السقاييذ ال فيأنو ىشاؾ عجدا مغ أوجو القرػر السػجػدة 

عمى صف دراسي محجد أو بيئة محجدة، كسا أنو مازاؿ قياس عسميات ما وراء السعخفة لجػ 
أشفاؿ السخحمة االبتجائية يحتاج لمسديج مغ البحث والجراسة، بحيث يتشاسب مع حريمة 

شاؾ نجرة في األشفاؿ المغػية وقجراتيع العقمية؛ حيث تع ذلظ في السجتسعات الغخبية، بيشسا ى
تيجؼ  التيإلى مثل ىحه الجراسة  -عمى حج عمسشا–السجتسع العخبي عامة والسرخؼ خاصة 

السخحمة االبتجائية مغ خبلؿ مياـ   فيإلى قياس وتذخيز عسميات ما وراء السعخفة لؤلشفاؿ 
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غ مدتسجة مغ الحياة اليػمية لمصفل، ولعل ذلظ ىػ ما دفعشا لمقياـ بيحه الجراسة والتي تتزس
إعجاد مقياس تتػافخ فيو الذخوط العمسية لتقييع عسميات ما وراء السعخفة مغ خبلؿ مياـ 
حياتية ألشفاؿ السخحمة االبتجائية في البيئة العخبية. وقج تع االستفادة مغ الجراسات الدابقة 
في ترسيع السقياس السدتخجـ في تقييع عسميات ما وراء السعخفة مغ حيث الخمفية الشطخية 

 جاد السقياس، وتحجيج محاوره، واختيار عيشة التقشيغ.إلع
 إجراءات إعداد المقياس:

 السقياس: مغ اليجؼ -أ
لجػ األشفاؿ في السخحمة إلى قياس عسميات ما وراء السعخفة  السقياس ىحا ييجؼ   

 االبتجائية. 
 السقياس: إعجاد خصػات -ب

 واشتقاؽ محاوره وعباراتو، السقياس، ىحا إعجاد في سبيل التالية اإلجخاءات اتخاذ تع     
 :التالية السرادر خبلؿ مغوذلظ والتحقق مغ صجقو وثباتو، واشتقاؽ معاييخه 

وعسميات  عامة، برفة ما وراء السعخفة مجاؿ في الستاحة الشطخية األشخ عمى االشبلع -7
عسمية مغ  كل تتزسشيا التي الفخعية السيارات لتحجيج وذلظ خاصة؛ ما وراء السعخفة برفة

 عسميات ما راء السعخفة.
؛ والتي شسمت الجراسات والبحػث ذات الرمة بسػضػع الجراسة عجد مغ عمى االشبلع -6

 :الحرخ ال السثاؿ سبيل عمى
( 65وتتكػف مغ ) (Jacobs & Paris ,1987)قائسة الػعي بسا وراء السعخفة إعجاد  -

يات لسا وراء السعخفة، وىي: خسذ عسم ثبلثة اختيارات "وتقيذلكل مػقف "  مػقًفا
 )التخصيط، والتقػيع، والسخاقبة الحاتية، والسعخفة اإلجخائية، والسعخفة الذخشية(. 

 (،O'Neil & Abide ,1996)استبياف ما وراء السعخفة كحالة لجػ شبلب الجامعة إعجاد  -
السخاقبة ( مفخدة تقيذ أربع عسميات لسا وراء السعخفة، ىي: )التخصيط، و 60ويتكػف مغ )

 الحاتية، واالستخاتيجية السعخفية، والػعي(.
( سؤاؿ بيجؼ 76، وتتكػف مغ )((Schraw, 1998قائسة الػعي بسا وراء السعخفة إعجاد -

تػفيخ خصػات إرشادية لتدييل تشطيع السعخفة )التخصيط، السخاقبة، التقػيع( لتسكغ الستعمسيغ 
 عمى التحكع في أدائيع.السبتجئيغ مغ تشفيح مشيجية تشطيسية تداعجىع 
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 (Jager et al.,2005)استبياف ما وراء السعخفة لجػ تبلميح السجارس االبتجائية إعجاد  -
مشفرميغ لقياس عسميات ما وراء السعخفة ومعخفة ما وراء  جدئييغويتكػف االستبياف مغ 

 ( عبارة لبلختيار مغ متعجد. 66السعخفة، واشتسل الجدء الخاص بالعسميات )
ياس ميارات ما وراء السعخفة لصالبات الرف الثاني الثانػؼ إعجاد )سعجية عبج الفتاح، مق -

( عبارة، وتع تحجيج السيارات وىي ميارة الػعي الحاتي بالسعخفة 78(، ويحتػؼ عمى )6006
وتتزسغ: )السعخفة التقخيخية، السعخفة اإلجخائية، السعخفة الذخشية(، وميارة التشطيع الحاتي 

 وتتزسغ )التخصيط، التشطيع، التقػيع(لمسعخفة 
مقياس عسميات ما وراء السعخفة ألشفاؿ الرف الثاني اإلعجادؼ إعجاد )عراـ نرار،  -

( عبارة، وتتزسغ عسميات ما وراء السعخفة )التخصيط، اختيار 40(، ويتكػف مغ )6007
 االستخاتيجيات، السخاقبة الحاتية، التقػيع الحاتي(.

، (Leader, 2008)لسعخفة ألشفاؿ الرف الثاني االبتجائي إعجاد مقابمة ما وراء ا -
 اتخاذ القخار(.   -االنتباه -وتزسشت ثبلثة متغيخات )الحاكخة

لقج تع انتقاء ، و et al., (2009) Chwee Bengاستبياف ما وراء السعخفة لؤلشفاؿ إعجاد -
السعخفة إعجاد  البشػد السدتخجمة في ىحا االستبياف مغ استبياف الػعي بسا وراء

((Schraw&Dennison  مفخدة، لقياس مكػنيغ أساسييغ لسا  56، ويتكػف مغ 7994عاـ
 وراء السعخفة ىسا السعخفة والتشطيع.

شاىيغ وعادؿ رياف،  استبياف ميارات ما وراء السعخفة لصبلب الثانػية العامة إعجاد )دمحم -
اد بحيث يسثل كل بعج ميارة مغ ( عبارة، مػزعة عمى ثبلثة أبع16، ويتكػف مغ )(6077

 السيارات اآلتية: التخصيط، السخاقبة والزبط، التقػيع.
(، ويحتػؼ 6076مقياس ميارات ما وراء السعخفة لمسخحمة الجامعية إعجاد )مشي تػكل، -

 السػاقف في الشاس يدتخجمو الحؼ السعخفي وراء ما التفكيخ ترف ميارات( عبارة 17عمى )
وتتزسغ ميارات ما وراء السعخفة )التخصيط، السخاقبة الحاتية، التقػيع  ة،السختمف التعميسية
 الحاتي(.

وبعج إشبلع الباحثػف عمى ىحه السقاييذ وبعس الجراسات الستعمقة بسا وراء السعخفة،    
 اختاروا عسميات ما وراء السعخفة التالية: 
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 Planningالتخصيط                       -7
   Self – monitoring  حاتية    السخاقبة ال -6
  Self – evaluationالتقػيع الحاتي         -1

  وتع اختيار ىحه العسميات لؤلسباب اآلتية: 
أف ىحه العسميات ىي األكثخ تكخارا في الكتابات الشطخية والسقاييذ التي تشاولت عسميات  -7

 السعخفة. ما وراء
 سي وبحياة األشفاؿ الػاقعية.تختبط ىحه العسميات باألداء األكادي -6
 وصف السقياس:  -ج

( عبارة مػزعة عمى 45السعخفة في صػرتو األولية مغ ) ما وراءتألف مقياس عسميات  
، وإعادة صياغة العبارات التي احتاجت إلعادة الرياغة، ثبلث عسميات، وبعج مخاجعتو

إلييا وعخضة عمى الدادة  وححؼ إحجػ العبارات لعجـ مصابقتيا ألىجاؼ العسمية التي تشتسي
وذلظ كسا ىػ مػضح  ( عبارة مػزعيغ عمى ثبلثة محاور،44السحكسيغ وصل العجد إلى )

 الججوؿ التالي:  في
 (7ججوؿ )

 السقياس في ىيأرقاـ عبارات كل محػر كسا 
 العبارات العسمية ـ
 77، 76، 75، 74، 71، 76، 77، 70، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1، 6، 7 التخصيط 7
 10، 69، 68، 67، 66، 65، 64، 61، 66، 67، 60، 79، 78 السخاقبة الحاتية 6
 44، 41، 46، 47، 40، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 16، 17 التقػيع الحاتي 1

تع إعجاد السقياس في صػرتو الشيائية مع التعميسات الخاصة لمقائع بتصبيقو وقج     
في صػرة عبارات لقياس عسميات ما وراء  سالسقيا (، حيث تع صياغة عبارات6)ممحق

السعخفة لجػ األشفاؿ. ويػجج أماـ كل عبارة ثبلثة اختيارات تسثل درجة مسارسة الصفل 
العبارة، ويجؿ  إليو تذيخ ما فعل عمى (دائًسا)السعخفة، ويجؿ االختيار األوؿ  ما وراءلعسميات 

األحياف، ويجؿ االختيار  بعس في بارةالع إليو تذيخ عمى فعل ما (أحياًنا)االختيار الثاني 
 .العبارة إليو تذيخ فعل ما عجـ عمى( مصمًقا) الثالث

 الخرائز الديكػمتخية لمسقياس: -د 
 تع اتخاذ اإلجخاءات التالية في سبيل التحقق مغ صجؽ السقياس وثباتو.
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 عيشة التقشيغ -ا-د
شفبًل بالسخحمة االبتجائية ( 505تألفت عيشة تقشيغ مقياس عسميات ما وراء السعخفة مغ )

 ( سشة. 9,5( سشػات بستػسط قجره )8-70مسغ تتخاوح أعسارىغ الدمشية ما بيغ )
ويػضح الججوؿ التالي خرائز ىحه العيشة، وقج كاف جسيع األشفاؿ الحيغ شبق عمييع    

ية السقياس مغ السمتحقيغ بالسجارس الحكػمية العادية والمغات والتجخيبية والخاصة واألزىخ 
 بالسخحمة االبتجائية. 

 (6ججوؿ )
 خرائز عيشة التقشيغ

 الشػع الفئة
 

 اإلحراءات

 األشفاؿ

 إناث ذكػر

 689 676 العجد
 %57,1 %46,7 الشدبة

 9,5 9,5 الستػسط العسخؼ 
 صجؽ وثبات السقياس: -6-د
 السقياس جؽ ػػص -7-6-د

 الي:تع التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لمسقياس عمى الشحػ الت
 صجؽ السحكسيغ:  -7-7-6-د

تع عخض السقياس عمى مجسػعة مغ أعزاء ىيئة التجريذ في مجاؿ عمع الشفذ      
إلبجاء الخأؼ حػؿ مبلئسة بشػد السقياس ومشاسبتيا لميجؼ التي أعجت مغ أجمو  (7) التعميسي

عاد العبارات والتأكج مغ صحة وصياغة عباراتيا. وبعج األخح بسبلحطاتيع ومقتخحاتيع تع استب
% مشيع عمى 90التي قخر السحكسػف عجـ صبلحيتيا، واإلبقاء عمى العبارات التي اتفق 

صبلحيتيا، وكحلظ بعج إجخاء التعجيبلت البلزمة لبعس العبارات، ويػضح الججوؿ التالي 
ويػضح الججوؿ التالي  ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيغ عمى كل عبارة مغ عبارات السقياس.

 فاؽ بيغ السحكسيغ عمى بشػد السقياس: ندب االت
 

                                                           
1
 26( قائمة بأسماء السادة محكمي المقياس مع بيان درجاتهم العلمية.ص1ملحق ) 
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 (1ججوؿ )
 ندب االتفاؽ بيغ السحكسيغ

: وىي 700 -: 90ما بيغ  تخاوحت( أف ندبة االتفاؽ لمعسميات 1يتزح مغ ججوؿ ) 
 معامبلت مقبػلة.

( مغ عسمية التخصيط؛ وذلظ لعجـ مصابقتيا ألىجاؼ 6ممحػضة: تع استبعاد العبارة رقع )
 العسمية.

 صجؽ السقياس عغ شخيق االتداؽ الجاخمي: – 6-7-6د
والجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو وكحلظ  العبارةحداب معامل االرتباط بيغ  تع   

 والججاوؿ التالية تػضح ىحه السعامبلت: لمسقياسارتباشيا بالجرجة الكمية 
 :لمبعج األوؿ الجاخمياالتداؽ  -ب

  

ندب  رقع العبارة
 االتفاؽ

ندب  رقع العبارة
 االتفاؽ

ندب  رقع العبارة
 االتفاؽ

ندب  رقع العبارة
 االتفاؽ

ندب  رقع العبارة
 االتفاؽ

7 700: 77 700: 67 700: 17 700: 47 700: 
6 700: 76 700: 66 700: 16 700: 46 700: 
1 700: 71 700: 61 700: 11 90: 41 700: 
4 90: 74 700: 64 700: 14 90: 44 700: 
5 90: 75 700: 65 700: 15 90: 45 700: 
6 70: 76 700: 66 700: 16 700: 
7 700: 77 700: 67 700: 17 700: 
8 90: 78 90: 68 90: 18 700: 
9 90: 79 90: 69 700: 19 90: 

70 700: 60 700: 10 700: 40 700: 
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 (4ججوؿ )
 األوؿلمبعج  الجاخميصجؽ االتداؽ 

 العبػارة
معامل االرتباط بالجرجة 

 ية لمبعجالكم
معامل االرتباط 

 بالجرجة الكمية لمسقياس

7 0.55** 0.56** 
6 0.47** 0.17** 
1 0.47** 0.17** 
4 0.46** 0.17** 
5 0.44** 0.17** 
6 0.47** 0.46** 
7 0.56** 0.49** 
8 0.45** 0.19** 
9 0.57** 0.46** 
70 0.46** 0.18** 
77 0.55** 0.57** 
76 0.55** 0.49** 
71 0.58** 0.54** 
74 0.56** 0.55** 
75 0.55** 0.54** 
76 0.45** 0.44** 
77 0.57** 0.48** 

 0.07** داؿ عشج               
( عبارة جسيعيا 77وعجدىا ) األوؿ( أف عبارات البعج 4يتزح مغ الججوؿ الدابق )     

 األوؿ.عج ( مسا يػضح التساسظ واالتداؽ الجاخمي لمب0.07دالة عشج مدتػػ )
                الثاني:االتداؽ الجاخمي لمبعج  -7
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 (5ججوؿ )

 الثانيلمبعج  الجاخمياالتداؽ 
 معامل االرتباط بالجرجة الكمية لمسقياس معامل االرتباط بالجرجة الكمية لمبعج العبػارة

78 0.51** 0.48** 
79 0.54** 0.48** 
60 0.49** 0.47** 
67 0.55** 0.56** 
66 0.54** 0.50** 
61 0.51** 0.47** 
64 0.55** 0.50** 
65 0.54** 0.55** 
66 0.49** 0.44** 
67 0.49** 0.41** 
68 0.56** 0.46** 
69 0.67** 0.59** 
10 0.51** 0.44** 

 0.07** داؿ عشج               
رة جسيعيا دالة عشج ( عبا71وعجدىا ) الثاني( أف عبارات البعج 5يتزح مغ الججوؿ الدابق )     

 .الثاني( مسا يػضح التساسظ واالتداؽ الجاخمي لمبعج 0.07مدتػػ )
 الثالث:االتداؽ الجاخمي لمبعج  - 1

 (6ججوؿ )
 الثالثلمبعج  الجاخمياالتداؽ 

 معامل االرتباط بالجرجة الكمية لمسقياس معامل االرتباط بالجرجة الكمية لمبعج العبػارة

17 0.50** 0.47** 
16 0.59** 0.56** 
11 0.50** 0.47** 
14 0.56** 0.57** 
15 0.57** 0.55** 
16 0.54** 0.51** 
17 0.54** 0.48** 
18 0.47** 0.46** 
19 0.50** 0.44** 
40 0.57** 0.50** 
47 0.51** 0.47** 
46 0.57** 0.47** 
41 0.57** 0.51** 
44 0.55** 0.47** 

 0.07عشج ** داؿ                  
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جسيعيا دالة  عبارة( 74وعجدىا ) الثالث( أف عبارات البعج 6يتزح مغ الججوؿ الدابق )    
 .الثالث( مسا يػضح التساسظ واالتداؽ الجاخمي لمبعج 0.07عشج مدتػػ )

الفخعية والجرجة الكمية لمسقياس والججوؿ  األبعادكسا تع حداب معامبلت االرتباط بيغ    
                                             السعامبلت:  التالي يػضح ىحه 

 (7ججوؿ )
 لمسقياسالفخعية والجرجة الكمية  األبعادمعامبلت االرتباط بيغ 

 معامل االرتباط بالجرجة الكمية البعج
 **0,96 التخصيط

 ** 0, 97 مخاقبة الحات
 **0,96 التقػيع الحاتي

 0.07** داؿ عشج                
ككل حيث تتخاوح معامبلت  السقياستتدق مع  األبعاد( أف 7يتزح مغ ججوؿ )       

( مسا يذيخ إلى أف 0.07) ( وجسيعيا دالة عشج مدتػػ 0,96 -0,97االرتباط ما بيغ )
 درجات السقياس ككل. مع إحرائًيا داؿ مػجًبا ارتباًشا تختبط السقياس أبعاد جسيع

 (8ججوؿ )
 ط بيغ محاور السقياس بعزيا البعس والجرجة الكمية لمسقياسمعامبلت االرتبا مرفػفة

 0.07** داؿ عشج          
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع معامبلت االرتباط بيغ كل محػر مغ السحاور         

( مسا يجؿ عمى أف 0,07الفخعية مع بعزيا، ومع الجرجة الكمية لمسقياس دالة عشج مدتػػ )
 السقياس يتستع بجرجة عالية مغ الرجؽ.

 
 

 الجرجة الكمية الحاتيالتقػيع  مخاقبة الحات التخصيط األبعاد
 - - - - التخصيط

 - - - **0.75 مخاقبة الحات
 - - 0.79** 0.77** الحاتيالتقػيع 

 - 0.96** 0.97** 0.96** الجرجة الكمية
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 السقياس:ثبات  -7-6-6-د
صخيقتيغ ىسا: شخيقة ألفا كخونباخ وشخيقة التجدئة ب السقياسبحداب ثبات  ػف قاـ الباحث    

 والججوؿ التالي يػضح معامبلت الثبات:الشرفية 
 (9ججوؿ )

 ألبعاد السقياس والسقياس ككلمعامبلت الثبات 

 التجدئة الشرفية ) سبيخماف بخاوف( معامل ألفا كخونباخ البعج

 0.78 0.80 التخصيط
 0.79 0.79 مخاقبة الحات

 0.87 0.80 اتيالتقػيع الح
 0.90 0.96 السقياس ككل

( أف جسيع معامبلت الثبات مختفعة والحؼ يؤكج ثبات 9يتزح مغ الججوؿ الدابق )   
 ،مختفعةألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية كانت أف قيع معامبلت وذلظ مغ خبلؿ  السقياس

 .الثبات مغ عالية بجرجة السقياس وبحلظ يتستع
 اس:شخيقة ترحيح السقي -ىػ

 يتع ترحيح عبارات السقياس وتحجيج الجرجات عمى الشحػ التالي:
يتع جسع الجرجات التي يزعيا القائع بالتقجيخ أماـ اختيار الصفل، حيث أف درجة كل  -7-ىػ

 اختيار كالتالي:
 االختيار األوؿ )دائًسا( = ثبلث درجات. -7-7-ىػ
 )أحياًنا( = درجتيغ. الثانياالختيار  -6-7-ىػ
 االختيار الثالث )مصمًقا(= درجة واحجة.  1-7-ىػ
يتع حداب مجسػع الجرجات فى جسيع العبارات، ومغ ثع حداب السجسػع الكمي  -6-ىػ

 لمجرجات لكل شفل عغ شخيق جسع الجرجات الكمية الخاصة بكل عسمية.
 .716و 44وىكحا يتع رصج درجة كمية واحجة لمصفل تتخاوح ما بيغ  -1-ىػ
 السعاييخ: -و
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 (70جوؿ )ج
الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واالرباعى األدنى واالرباعى االعمى ألبعاد مقياس ما وراء السعخفة 

 والسقياس ككل
 

أقل  العجد البعج
 درجة

أكبخ 
 درجة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

اإلرباعي 
 األدنى

اإلرباعي 
 األعمى

 44 16 6.07 19.57 57 66 505 التخصيط
 14 67 4.98 10.00 19 74 505 السخاقبة الحاتية
 16 69 5.15 16.15 46 74 505 التقػيع الحاتي
 771 96 75.01 707.85 716 57 505 السقياس ككل

كسا تع حداب الجرجة التائية والختب السئيشية ألبعاد مقياس ما وراء السعخفة والجرجة     
 ضح ذلظ:الكمية لمسقياس، والججاوؿ التالية تػ 

 أبعاد مقياس ما وراء السعخفة: -7
 (77ججوؿ )

 الجرجات التائية ألبعاد مقياس ما وراء السعخفة
 البعج         

 التخصيط الجرجة  
 التقػيع الحاتى مخاقبة الحات

 التائية الخاـ التائية الخاـ التائية الخاـ التائية الخاـ التائية الخاـ التائية الخاـ
77 71 15 41 71 76 67 44 74 76 69 44 
78 74 16 44 74 78 68 46 75 78 10 46 
79 76 17 46 75 60 69 48 76 79 17 47 
60 78 18 47 76 66 10 50 77 67 16 49 
67 79 19 49 77 64 17 56 78 61 11 57 
66 67 40 57 78 66 16 54 79 65 14 51 
61 61 47 56 79 68 11 56 60 67 15 55 
64 64 46 54 60 10 14 58 67 69 16 57 
65 66 41 56 67 16 15 60 66 17 17 59 
66 68 44 57 66 14 16 66 61 11 18 67 
67 69 45 59 61 16 17 64 64 14 19 66 
68 17 46 67 64 18 18 66 65 16 40 64 
69 11 47 66 65 40 19 68 66 18 47 66 
10 14 48 64 66 46   67 40 46 68 
17 16 49 66     68 46   
16 18 50 67         
11 19 57 69         
14 47           
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 (76ججوؿ )
 مقياس ما وراء السعخفة يػضح الختب السئيشية ألبعاد

 التقػيع الحاتي مخاقبة الحات التخصيط
 السئيشى الجرجة السئيشى الجرجة السئيشى الجرجة

64 7 78 7 79 7 
65 6 60 6 67 6 
67 1 67 4 66 4 
68 5 66 5 61 5 
69 6 61 8 64 7 
10 8 64 76 65 8 
17 9 65 77 66 70 
16 70 66 67 67 71 
11 71 67 64 68 78 
14 76 68 10 69 64 
15 60 69 15 10 10 
16 64 10 46 17 17 
17 17 17 54 16 44 
18 15 16 66 11 57 
19 47 11 69 14 58 
40 48 14 75 15 65 
47 54 15 81 16 76 
46 67 16 84 17 77 
41 67 17 90 18 86 
44 71 18 94 19 87 
45 78 19 97 40 90 
46 84   47 94 
47 88   46 96 
48 96     
49 95     
50 98     

 الجرجة الكمية لمسقياس -6
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 (71ججوؿ )
 الجرجات التائية لمجرجة الكمية لسقياس ما وراء السعخفة

 الجرجة الخاـ التائية الخاـ التائية الخاـ التائية الخاـ
44 76 68 67 96 41 776 59 
45 76 69 68 91 44 777 60 
46 71 70 69 94 45 778 67 
47 74 77 69 95 45 779 67 
48 74 76 10 96 46 760 66 
49 75 71 17 97 47 767 61 
50 76 74 17 98 47 766 61 
57 76 75 16 99 48 761 64 
56 77 76 11 700 49 764 65 
51 77 77 11 707 49 765 65 
54 78 78 14 706 50 766 66 
55 79 79 15 701 57 767 67 
56 79 80 15 704 57 768 67 
57 60 87 16 705 56 769 68 
58 67 86 17 706 51 710 69 
59 67 81 17 707 51 717 69 
60 66 84 18 708 54 716 70 
67 61 85 19 709 55   
66 61 86 19 770 55   
61 64 87 40 777 56   
64 65 88 47 776 57   
65 65 89 47 771 57   
66 66 90 46 774 58   
67 67 97 41 775 59   
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 (74ججوؿ )
 الختب السئيشية لمجرجة الكمية لسقياس ما وراء السعخفة

 السئيشى الجرجة السئيشى الجرجة
64 7 706 50 
70 6 701 57 
76 1 704 55 
74 4 705 57 
77 5 706 60 
79 6 707 67 
80 7 708 66 
87 8 709 65 
86 9 770 68 
81 70 777 77 
84 77 776 76 
85 71 771 74 
86 74 774 76 
87 77 775 78 
88 79 776 80 
89 67 777 81 
90 61 778 84 
97 64 760 86 
96 65 767 88 
91 66 766 90 
94 10 761 97 
95 11 764 91 
96 15 765 94 
97 18 766 95 
98 19 769 97 
99 46 710 98 

700 45 717 99 
707 48 716 94 
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 مكًاط عنمًات ما وراء املعرفُ 

اإلرباعى األدنى فأنيا تجؿ عمى أف الصفل يعاني مغ انخفاض  في* إذا وقعت درجة الصفل 
اإلرباعى األعمى فأنيا تجؿ عمى أف الصفل  فيىحه العسميات، وإذا وقعت درجة الصفل  في

 ىحه العسميات. فيبارتفاع يتستع 
 كيفية استخدام المعايير: 

فإف ذلظ يعشى أنو يقع  16بعج التخصيط أقل مغ  فيإذا حرل الصفل عمى درجة خاـ       
، 44الجرجات التائية  فيأو أقل وفق السئيشيات أو اإلرباعى األدنى ويقابمو  65الختبة  في

 ط.بعج التخصي فيوىحا يعشى أف الصفل يكػف مشخفس 
فإف ذلظ يعشى أنو  67بعج مخاقبة الحات أقل مغ  فيإذا حرل الصفل عمى درجة خاـ      
الجرجات التائية  فيأو أقل وفق السئيشيات أو اإلرباعى األدنى ويقابمو  65الختبة  فييقع 
 بعج مخاقبة الحات. في، وىحا يعشى أف الصفل يكػف مشخفس 44

فإف ذلظ يعشى أنو  69أقل مغ  الحاتيبعج التقػيع  فيإذا حرل الصفل عمى درجة خاـ      
الجرجات التائية  فيأو أقل وفق السئيشيات أو اإلرباعى األدنى ويقابمو  65الختبة  فييقع 
 .الحاتيبعج التقػيع  في، وىحا يعشى أف الصفل يكػف مشخفس 44

أنو يقع  فإف ذلظ يعشى 96السقياس ككل أقل مغ  فيإذا حرل الصفل عمى درجة خاـ      
، 41الجرجات التائية  فيأو أقل وفق السئيشيات أو اإلرباعى األدنى ويقابمو  65الختبة  في

 درجات مقياس ما وراء السعخفة. فيوىحا يعشى أف الصفل يكػف مشخفس 
 اخلالصُ: 

لعل كل اإلجخاءات الدابقة تذيخ إلى أف مقياس عسميات ما وراء السعخفة يتستع بجرجة     
 الرجؽ والثبات، وبالتالي يرمح لبلستخجاـ بجرجة عالية مغ الثقة.   مختفعة مغ

 
 
 
 
 
 



 

 

 

) 619) 

 2012 يياير ، 2ج، 75اليفصٌ، العدد جممُ اإلرظاد 

 شًد عثناٌ أ. فاطنُ حمند

 

 :املراجع
(: عػامل ما وراء السعخفة وعبلقتيا باالضصخابات 6076أحسج دمحم حديشي الديجاني ) -7

االنفعالية والعرابية. "دراسة في التخكيب العاممي والرجؽ التكػيشي لسقياس ما وراء 
، السجمج مجمة جامعة أـ القخػ لمعمـػ التخبػية والشفديةلقخػ، ". مجمة أـ ا10السعخفة 

 .164 -171، ، يػليػ7411الخابع، العجد الثاني، رجب
(: استخاتيجيات تجييد السعمػمات السقخوءة 6005أماني دمحم رياض عثساف البخؼ ) -6

ية، كمية التخب رسالة ماجدتيخ،وعبلقتيا بالحاكخة العاممة وميارات ما وراء السعخفة. 
 جامعة عيغ شسذ. 

(: بخنامج مقتخح في ضػء التعمع القائع عمى 6077بدسة مرصفى أحسج بارود ) -1
السخ لتشسية ميارات ما وراء السعخفة واالتجاه نحػ الخياضيات لجػ شمبة السخحمة 

، كمية البشات لآلداب والعمـػ التخبػية، جامعة عيغ رسالة دكتػراه الثانػية بغدة. 
 شسذ.

. القاىخة، دار الفكخ استخاتيجيات التجريذ والتعمع(: 7999حسيج جابخ )جابخ عبج ال -4
 العخبي.

(: فعالية بعس استخاتيجيات ما وراء 6007جيياف أحسج محسػد دمحم الذافعي ) -5
السعخفة في تشسية ميارات التفكيخ واالتجاه نحػ العمـػ لجػ شبلب السخحمة الثانػية 

 ، جامعة حمػاف.، كمية التخبيةرسالة دكتػراه العامة. 
 واضصخابات المغة معالجة نيػروسيكػلػجيا: (6006) الفخماوػ  عمى حسجؼ -6

 .السرخية األنجمػ مكتبةالقاىخة،  (.وأسخية وعبلجية تذخيرية مػجيات) التخاشب
 (.التصبيقية األمثمة مئات مع) التفكيخ ميارات تجريذ (:6075) سعادة أحسج جػدت -7

 .الذخوؽ  القاىخة،
(: أثخ بخنامج قائع عمى األسئمة الدقخاشية 6076ع الميػ )خالج حساد شار  -8

واستخاتيجيات ما وراء السعخفة في تحديغ الصبلقة والفيع القخائي وفق أنساط التعمع 
رسالة السخي لحوؼ صعػبات التعمع مغ تبلميح السخحمة الستػسصة في دولة الكػيت. 

 يا لمتخبية، جامعة القاىخة.قدع عمع الشفذ التخبػؼ، كمية الجراسات العم دكتػراه،
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(: فعالية استخجاـ استخاتيجيات ما وراء السعخفة في 6004زبيجة دمحم قخني دمحم ) -9
القخائي والتغمب عمى صعػبات تعمع السفاىيع الفيديائية لجػ شبلب  ميارات الفيع

، العجد الدادس والخسدػف، مجمة كمية التخبية بالسشرػرةالرف األوؿ الثانػؼ. 
 .   109 -667خ، سبتسب

(: فاعمية بخنامج لتشسية بعس السيارات السعخفية 6076سارة فتحي أحسج أبػرية ) -70
، كمية البشات رسالة دكتػراه والسيتامعخفية لجػ األشفاؿ ذوؼ صعػبات الفيع القخائي. 

 لآلداب والعمـػ والتخبية، قدع تخبية الصفل، جامعة عيغ شسذ.
فاعمية استخاتيجية التداؤؿ الحاتي (: 6006سعجية شكخؼ عمى عبج الفتاح ) -77

السػجو في تشسية بعس ميارات ما وراء السعخفة واالتجاه نحػ مادة عمع الشفذ لجػ 
، كمية البشات لآلداب والعمـػ والتخبية، رسالة ماجدتيخشبلب السخحمة الثانػية. 

 جامعة عيغ شسذ.
ؽ السعخفية في (: فعالية بعس االستخاتيجيات فػ 6007سعيج عباس دمحم إسساعيل ) -76

تشسية التحريل وميارات التفكيخ الشاقج واالتجاه نحػ مادة الشرػص األدبية لجػ شبلب 
، كمية البشات لآلداب والعمـػ والتخبية، جامعة عيغ رسالة دكتػراه السخحمة الثانػية. 

 شسذ.
(: أثخ بخنامج تجريبي لعسميات ما وراء السعخفة في 6076سعيج دمحم فايد البيذي ) -71

خفيف مغ تذتت االنتباه والقمق وزيادة التحريل الجراسي لجػ التبلميح ذوؼ الت
، كمية رسالة دكتػراه صعػبات التعمع بالسخحمة االبتجائية بالسسمكة العخبية الدعػدية. 

 الجراسات العميا لمتخبية، جامعة القاىخة.
لشطخية )األسذ ا عمع الشفذ التخبػؼ (: 6070ُسميساف عبج الػاحج يػسف إبخاىيع ) -74

 ايتخاؾ لمصباعة والشذخ والتػزيع.، القاىخة، والتصبيقات العسمية(
السخجع في عمع الشفذ السعخفي العقل (: 6077ُسميساف عبج الػاحج يػسف إبخاىيع ) -75

 ايتخاؾ لمصباعة والشذخ والتػزيع. القاىخة،  البذخػ وتجييد السعمػمات.
ية في تشسية ميارات التػاصل (: أثخ الجعائع التعميس6074عمى حدغ ) شيساء دمحم -76

الخياضي وتحديغ ميارات ما وراء السعخفة لجػ التبلميح ذوؼ صعػبات تعمع 
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السجمج الدابع عذخ،  -مجمة تخبػيات الخياضياتالخياضيات بالسخحمة اإلعجادية. 
 .668 -755، يشايخ، الجدء األوؿ

. طخية والتصبيقتعميع التفكيخ الش(: 6075صالح دمحم أبػ جادو ودمحم بكخ نػفل ) -77
 دار السديخة لمشذخ والتػيع والصباعة. عساف، ، 5ط

صعػبات التعمع (: 6077عديد الديج الذخز وسيج جارحي الديج )العبج  -78
القاىخة، مخكد الصبخؼ لمصباعة  والبخامج التخبػية والعبلجية. األكاديسية: األساليب

 والتػزيع.
ي الػعي بعسميات ما وراء (: أثخ بخنامج تعميسي ف6007عراـ جسعة نرار )  -79

 ، كميػة التخبية، جامعة األزىخ.رسالة دكتػراه السعخفة عمى عادات االستػحكار. 
عمع الشفذ السعخفي (: 6071عمى أحسج سيج مرصفي ودمحم محسػد دمحم عمي ) -60

 .دار الدىخاءالخياض، . وتصبيقاتو
(: بخنامج لمتجريب عمى بعس 6075فاشسة ناصخ مزحي بخاؾ عازمي )  -67

ستخاتيجيات ما وراء السعخفة عمى التعمع لئلتقاف والتحريل الجراسي لحوؼ صعػبات ا
، معيج الجراسات رسالة ماجدتيخالتعمع مغ تبلميح السخحمة االبتجائية بجولة الكػيت. 

 التخبػية، جامعة القاىخة.
(: أثخ استخاتيجية التحجث الحاتي في تشسية بعس 6076فاشسة دمحم مانع الجوسخؼ ) -66

رات ما وراء السعخفة وتػجيات اليجؼ لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية بجولة ميا
 ، كمية الجراسات العميا لمتخبية، جامعة القاىخة.رسالة ماجدتيخالكػيت. 

، 8ط(: تعميع التفكيخ مفاىيع وتصبيقات. 6075فتحي عبج الخحسغ جخواف )  -61
 ، دار الفكخ.القاىخة

، كمية التخبية. جامعة الشفذ العاـعمع (: 7999فتحي مرصفى الديات )   -64
 السشرػرة.

(: فعالية بخنامج تجريبي لسا وراء الحاكخة وأثخه عمى 6007فتػف محسػد خخنػب ) -65
مغ الحمقة األولى  الجراسيالتحريل  ومشخفزيأداء التحكخ لجػ األشفاؿ مختفعي 

 اىخة. ، معيج الجراسات التخبػية، جامعة القرسالة دكتػراه مغ التعميع األساسي. 
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 دراسات(: التفكيخ السا وراء معخفي وتفديخ الدمػؾ السخضى. 6077فخيجة قساز )  -66
 -677، جػاف (6) عجد والتخبػية الشفدية السسارسات تصػيخ مخبخ ،وتخبػية نفدية
649. 

 ،عساف(: التفكيخ أنػاعو ومياراتو واستخاتيجيات تعميسو. 6075محدغ عمي عصية ) -67
 دار صفاء لمشذخ والتػزيع. 

، تصبيقات عسمية في تشسية التفكيخ باستخجاـ عادات العقل(: 6008دمحم بكخ نػفل ) -68
 عساف، دار السديخة لمشذخ والتػزيع.

 عمى قائع مقتخح بخنامج فاعمية(: 6005هللا ) حدب دمحم الحميع عبج دمحم -69
 لجػ الخياضية السذكبلت حل تجريذ ميارات تشسية في السعخفة وراء ما استخاتيجيات

، السشرػرة . كمية التخبية بجمياط، جامعةبالبيزاء السعمسيغ بكمية السعمسات لباتالصا
 .50-7مجمة كمية التخبية بجمياط، يشايخ، 

(: درجة امتبلؾ شمبة الثانػية 6077دمحم عبج الفتاح شاىيغ وعادؿ عصية رياف ) -10
يل مجمة جامعة الخمالعامة لسيارات ما وراء السعخفة. جامعة القجس السفتػحة، 

 .661 -795(، 7(، العجد )6) لمبحػث، مجمج
 السعخفة وراء ما استخاتيجيات استخجاـ فاعمية(: 6076مخيع دمحم عايج األحسجؼ ) -17

 لجػ السعخفي فػؽ  التفكيخ عمى وأثخه اإلبجاعية القخاءة ميارات بعس تشسية في
لية لؤلبحاث جمة الجو الستػسصة. جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، الع السخحمة شالبات

 . 756 -767، (16، العجد )اإلماراتية
(: أثخ استخجاـ مجخل الحكاءات الستعجدة في 6077مشى أبػ بكخ ابػ ىاشع زيتػف ) -16

تجريذ العمـػ عمى ما وراء الحاكخة ومكػناتيا لجػ تمسيحات الرف الثاني اإلعجادؼ. 
(، أبخيل، الجدء 77(، العجد )مجمة كمية التخبية بالدقازيقدراسات نفدية وتخبػية )

 .789 -761 ،الثاني
(. فعالية مقخر تشسية ميارات التفكيخ في إكداب 6076مشى تػكل الديج إبخاىيع )  -11

ميارات ما وراء السعخفة وتشسية القجرة عمى التفكيخ اإلبجاعي لجػ شالبات الجامعة. 
 س الساؿ الفكخؼ الجولي الخابع( إدارة السعخفة وإدارة رأ-السؤتسخ الدشػؼ )العخبي الدابع
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، كمية التخبية الشػعية في مؤسدات التعميع العالي في مرخ والػشغ العخبي
 .7411ـ /  6076أبخيػػػل:  76 –77بالسشرػرة، في الفػػػتخة مغ 

(: تأثيخ استخجاـ استخاتيجيات ما وراء السعخفة 6001مشى فيرل أحسج الخصيب ) -14
ج لجػ تبلميح الرف الخامذ االبتجائي. لتعمع مادة العمـػ في التحريل والتفكيخ الشاق

 ، كمية البشات، جامعة عيغ شسذ.رسالة ماجدتيخ
(: أثخ بخنامج تجريبي لبعس ميارات ما وراء 6009)عمي ندخيغ دمحم فيسي دمحم  -15

رسالة الحاكخة في الفيع القخائي لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية ذوؼ صعػبات التعمع. 
 خبػية، جامعة القاىخة.، معيج الجراسات التماجدتيخ

(: بخنامج تقشي قائع عمى أسمػب السحاكاة 6009ىاني إسساعيل أبػ الدعػد ) -16
لتشسية بعس ميارات ما وراء السعخفة في مشياج العمـػ لجػ شمبة الرف التاسع 

 ، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية بغدة.رسالة ماجدتيخبغدة. 
تخاتيجية مقتخحة لسا وراء السعخفة في (: فاعمية اس6007ىشية عبج الرسج عمى ) -17

تشسية التحريل السعخفي والتفكيخ الشاقج واالتجاه نحػ مادة التاريخ لجػ شبلب 
 ، كمية البشات، جامعة عيغ شسذ.رسالة دكتػراه السخحمة الثانػية. 

(: فعالية استخجاـ استخاتيجيات ما وراء السعخفة 6008يػسف عقبل دمحم السخشج ) -18
اىيع الجغخافية لجػ تبلميح السخحمة الستػسصة بالسسمكة العخبية في تشسية السف

، ، الجدء األوؿ، يشايخ66، جامعة السشرػرة، العجد مجمة كمية التخبيةالدعػدية. 
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 (1ممخل )
 أمساء الصادَ حمكنٌ املكًاط

 7 ميجؼ مرصفى أ.د/ أحسج   جامعة األزىخ –كمية التخبية  أستاذ عمع الشفذ التعميسي

 6 د/ أسساء تػفيق   جامعة القاىخة –كمية الجراسات العميا لمتخبية  مجرس عمع الشفذ التخبػؼ 

 1 أ.د/ عمي الديج خزخ جامعة حمػاف –كمية التخبية  أستاذ عمع الشفذ التخبػؼ 

 4 أ.د/ فتحي الديج محخز لصفي جامعة األزىخ –كمية التخبية  أستاذ عمع الشفذ التعميسي

 5 د/ دمحم أبػ الػفا جامعة األزىخ –كمية التخبية  مجرس عمع الشفذ التعميسي

 6 أ.د/ دمحم عبج الدبلـ غشيع  جامعة حمػاف –كمية التخبية  أستاذ عمع الشفذ التخبػؼ 

 7 الغفار أ.د/ دمحم عبج القادر عبج  جامعة حمػاف  –مية التخبية ك أستاذ عمع الشفذ التخبػؼ الستفخغ والعسيج األسبق

 8 أ.د/ دمحم محسػد خميل سعػدؼ جامعة األزىخ –كمية التخبية  أستاذ عمع الشفذ التعميسي

 9 أ.د/ دمحم مرصفى الجيب جامعة األزىخ –كمية التخبية  أستاذ عمع الشفذ التعميسي

 70 أ.د/ نادية عبجه أبػ دنيا جامعة حمػاف –أستاذ عمع الشفذ التخبػؼ كمية التخبية 
 

 ػضة: تع تختيب أسساء الدادة السحكسيغ ىجائياممح
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 (2ممخل )
 لألطفال مكًاط عنمًات ما وراء املعرفُ

 

 جاداع
 أ.د. عبد العسيس الصًد العخص

أشتاذ ورئًض قصه الرتبًُ اخلاصُ 
 والعنًد األشبل

 مشض عني جامعُ -لكمًُ الرتبًُ 
 

 أ.و.د./ أمني صربٍ حمند ىىر الديً
 ُ اجلىفأشتاذ معارك ظامع

 جامعُ عني مشض -أشتاذ مصاعد بكمًُ الرتبًُ 

 د./ دعاء حمنىد زكٌ
 مدرط الرتبًُ اخلاصُ

 مشض عني جامعُ -كمًُ الرتبًُ 

 فاطنُ حمند شًد عثناٌ فًاض  .أ 
 باحثُ دكتىراه بكصه الرتبًُ اخلاصُ

 جامعُ عني مشض –كمًُ الرتبًُ 
 

 

 :ـ( في صػرتو الشيائية -(: مقياس )ع6ممحق )
 ديدؼ الصفل /  ع

ييجؼ ىحا السقياس إلى التعخؼ عمى شخيقتظ في السحاكخة، ويزع السقياس مجسػعة مغ      
وذلظ وُتفكخ فييا، كسا يجب عميظ أف تجيب عمييا،  تقخأىاالعبارات التي يجب عميظ أف 

( أماـ رقع العبارة في الخانة التي تشاسب رأيظ، فػإذا كشت تفعل ما يذيخ √بػضع عبلمة )
( في العسػد )دائًسا( أماـ رقع العبارة، وإذا كشت تفعل ما يذيخ √إليو العبارة فزع عبلمة )

( في العسػد )أحياًنا( أماـ رقع العبارة، أما إذا √إليو العبارة في بعس األحياف فزع عبلمة )
ال ( في العسػد)مصمًقا( أماـ رقع العبارة، و √كشت ال تفعل ما يذيخ إليو البشج فزع عبلمة )

تزع أكثخ مغ عبلمة أماـ رقع العبارة الػاحج، وكغ صادًقا وأميًشا في إجابتظ، وأعمع أنو ال 
التي يعبخ عغ رأيظ  ىيتػجج إجابة صحيحة وأخخػ غيخ صحيحة، وإنسا العبارة الرحيحة 

 فقط وليذ رأػ اآلخخيغ مغ الدمبلء، وأعمع أيًزا أف استجابتظ ال يصمع عمييا آخخ.  
  مثاؿ تػضيحي:

 
 مصمًقا أحياًنا دائًسا العبارة

  √      أرتب عسمي قبل ما أعسمو. 
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 تاريخ السيبلد: اسع الصفل:

 اسع السجرسة: الدشة الجراسية:                                   

                                          
 ـ( -بشػد السقياس )ع

 ـ العبارة دائًسا أحياًنا مصمًقا

التخصيط
 

       
          

 
  

 7    أحخص عمى تشطيع السيسة قبل أدائيا.    
 6 أحخص عمى فيع السيسة جيًجا قبل أدائيا.   
 1 أحجد الػقت الحؼ احتاجو إلنجاز السيسة.    
 4  أحاوؿ عج الكمسات التي ال أعخفيا في السيسة التي أقخأىا.    

 5 معشى قخيب لمكمسة أو الجسمة التي ال أعخفيا.  أفكخ في   

 6 أسأؿ نفدي كيف أنجد السيسة برػرة صحيحة.   
 7 أرتب خصػات السيسة حدب األولػية.   

 8 أبجأ مخاجعة السيسة مغ ججيج عشجما أفقج التخكيد فييا.   

 9 أحاوؿ تغييخ الخصة إذا وججت صعػبة في إنجاز السيسة.   

 70 عيغ بالصخؽ والػسائل السختمفة لفيع السيسة جيجا.است   

 77 أفكخ في كل خصػة قبل أداء السيسة.    

 76 احجد االستخاتيجيات التي احتاج إلييا إلنجاز السيسة.   

 71 تشفيح السيسة. أبجأ أف قبل بحخص التعميسات أقخأ   

 74 احجد األشياء السصمػبة مشي قبل تشفيح السيسة.   

 75 أحجد اليجؼ مغ أداء السيسة قبل أدائيا.   

 76 اختار الصخيقة الديمة لحل السذكمة.   

 77 أضع خصة واضحة الخصػات إلداء السيسة.   

 78 أحجد أخصائي كي أصححيا.   

تية
الحا

بة 
سخاق

 ال
    اؿ           

مغ ىحا  أستقيجهشيًئا ججيًجا أساؿ نفدي ما الحؼ سػؼ  أتعمع عشجما   
 السػضػع. 

79 

 60 احخص عمى مخاجعة أدائي وترحيح أخصائي.    

 67 أسأؿ نفدي ىل كل خصػة نفحتيا مشاسبة إلنجاز السيسة.    

 66 أحاوؿ تحقيق اليجؼ مغ السيسة.   

  61 أحخص عمى مخاجعة أدائي في السيسة باستسخار.   
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 644 شب تكخار األخصاء التي أقع فييا.اتج    

 
 
 
 

 65 اتحقق مغ تشفيح جسيع الخصػات البلزمة إلداء السيسة.  
 
 
 

 
 
 

 أحخص عمى ربط عشاصخ السيسة ببعزيا لكي تشجد برػرة صحيحة.   
 

66 
 67 أضع بجائل لمحل قبل تشفيح السيسة.   

 68  أستصيع مػاصمة أداء السيسة مغ حيث تػقفت.   

 69  أحخص عمى التخكيد في السيسة التي أقـػ بأدائيا.   

 
 
 
 
 
 
 

 10 أتأكج مغ إني أفيع ما أقخأه جيًجا أثشاء أداء السيسة.  

 التقػيع الحاتي                            17  يسكششي تحجيج مجػ استيعابي لمسيسة.   
 

               
     

                            
                       

 
            

 16 اتحقق مغ صحة أسمػبي في حل السذكمة.    

 11 أحاوؿ تصبيق ما تعمستو في أداء مياـ أخخؼ.   

 14 ُاؤدييا بشجاح. كيأركد في السيسة    

 15 االعتبار كل الخيارات السسكشة لحل السذكمة. فياسأؿ نفدي ىل أخحت    

 16 خاتيجيات السدتخجمة في أداء السيسة.ُأقيع االست   

 17 أتأكج مغ إني أديت السيسة بذكل جيج.   

 18 أحجد درجة نجاحي بعج تشفيح السيسة.   

 19 أفزل الصخؽ في حل السذكمة.  استخجاـأحاوؿ    

 40 أراجع شخيقة أداء السيسة إذا أخفقت في أدائيا.    

 47 استخجمتيا في أداء السيسة. اتحقق مغ صحة البجائل التي   

 46 أداء السيسة. احجد مجػ استفادتي بعج   

 41 أسأؿ نفدي ىل حققت اليجؼ مغ أداء السيسة.   
 44 .ىل نفحت جسيع خصػات الخصة بجقةنفدي  أسأؿ   
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   This study aims at preparing a scale to measure and evaluate 

metacognition Processes among primary school children, through 

responding to some items. These metacognition Processes are 

(Planning-Self Monitoring - Self Evaluation). 

Hence, the researchers have created a scale consists of 44 items 

related to daily life, which cover the three of metacognition processes 

(17 Planning items -13 Self-Monitoring items - 14 Self Evaluation 

items).  

    The researches have used this scale with a sample of 505 children, 

aged between (8-10) years old in elementary Schools, Cairo 

Governorate, where the validity and the reliability of the scale have 

been verified.                                                                                           

                                                                                         

 
 
 
 
 


