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Abstract  

 This research aims at knowing the effectiveness of Meta cognitive in the achievement 

of Fifth literary (Femal) Students in History. The experimental design has been used to 

achieve this aim. The experiment has lasted one course for the academic year 2014 – 2015 at 

Al – Muntaha preparatory school in Al – Khalis district. The sample of this study is (85) , (43) 

students of the control group and (42) of the experimental group.  

 The students of both groups has equated in the following varinbles ((the age of the 

students , their score of the subject of History for the previous acadunic year 2013 – 2014 the 

scores of Intclligence test and the academic acievemat of their parents)). The researcher has 

used the experimenlal design of the partial control and post – test for the both groups. The 

eXperiments has started at 5/10/2014 and lasted three months. The researcher has analy 2ed 

the results statistically by using T- test for two independent samples. The results has shown 

that there is astatistically signicant differenee between the experimentat group and the control 

group in their total performance infarour of the experimental group studwts who has been 

taught by using meta cognitivc strategy . 

 ملخص البحث: 
لصف الخامس األدبي یهدف البحث الحالي إلى التعرف فاعلیة إستراتیجیة ما وراء المعرفة في تحصیل طالبات ا 

في مادة التاریخ، واستخدم المنهج التجریبي في سبیل تحقیق هدف البحث، أجریت التجربة التي دامت مدة فصل دراسي 
إذ اختارت إعدادیة المنتهى للبنات في قضاء الخالص قصدیًا لتطبیق التجربة وحددت  2015-2014كامل للعام الدراسي 

( طالبة للمجموعة الضابطة، وقد كوفئت المجموعتان في 43البة للمجموعة التجریبیة و )( ط42( وبواقع )85عینة البحث )
في مادة التاریخ  2014-2013متغیرات )العمر الزمني محسوبًا بالشهور، ودرجات الطالبات للعام الدراسي السابق 

ریبي ذا الضبط الجزئي وذا االختبار ودرجات اختبار الذكاء والتحصیل الدراسي لألبوین( واعتمدت الباحثة التصمیم التج
، وبعد االنتهاء من التجربة 5/1/2015واستمرت لغایة 15/10/2014البعدي لمجموعتي البحث،وقد بدأت التجربة في 

(، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة T.testحللت النتائج إحصائیا باستعمال االختبار التائي لعینتین مستقلتین )
سن باستعمال إستراتیجیة ما وراء المعرفة على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطریقة االعتیادیة في الالتي در 

 االختبار التحصیلي. 
  -واستنتجت الباحثة ما يلي:

أن إستراتیجیة ماوراء المعرفة اثبت فاعلیتها وتفوقها على الطریقة االعتیادیة في زیادة تحصیل طالبات الصف  .1
 األدبي في مادة التاریخ وتحسینها.  الخامس

 أن استعمال إستراتیجیة ما وراء المعرفة أدى إلى التفاعل االیجابي للطلبة والمشاركة الفعالة طوال مدة التجربة.  .2
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 في ضوء النتيجة التي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث، فأنها توصي بما يأتي: 
 لتدریس مادة التاریخ ومواد أخرى لكافة المراحل الدراسیة. اإلفادة من إستراتیجیة ما وراء المعرفة .1
تشجیع التدریسیین على االهتمام بتعلیم التفكیر بصورة عامة، بوصفه نشاطًا عقلیًا یساعد على انتقال التعلم إلى حیز  .2

 التطبیق والحیاة العملیة. 
 ت والبحوث العلمية اآلتية: استكمااًل لنتائج البحث الحالي، تقترح الباحثة أجراء عدد من الدراسا

أجراء دراسة مماثلة لتعرف اثر إستراتیجیة ما وراء المعرفة في فروع كالجغرافیة والعلوم األخرى وفي متغیرات أخرى  -1
 كالدافعیة واالتجاه والمیل نحو المادة والتفكیر اإلبداعي والتفكیر الناقد. 

 أوال: مشكلة البحث 
قتصادیة وتربویة وتحدیات كبیرة تتمثل بالتسارع المتنامي في حجم المعلومات یشهد العالم تغیرات اجتماعیة وا

المترافقة مع ثورة هائلة في وسائل االتصال، مما حول العالم الى قریة صغیرة تموج بفیض ألحد له من المعلومات التي 
الصحیح، فهذه التغیرات أسرع مما یقف اإلنسان حائرًا أمامها ال یدري كیف یتعامل معها أو یمیز الصحیح منها من غیر 

 ( 27: 2010یمكن استیعابه وتطبیقه في المجال التربوي. )الحالق،
لذا فان متطلبات الحیاة المعاصرة تفرض على مدرس التاریخ أن یوفر فرصًا تساعد المتعلمین على ممارسة  

ائق واالستراتیجیات التدریسیة التي تساعد التفكیر وتحویل المفاهیم الى وحدات ذات معنى، مما یتطلب ذلك األخذ بالطر 
الطلبة على التفكیر بعیدًا عن الطرائق السائدة في المدارس حالیًا التي تعتمد على الحفظ والتلقین، وال تخاطب القدرات 

ي مادة ضعفًا في مستوى الطلبة فالعقلیة للمتعلمین. ووقوفًا على وا قع تدریس التاریخ للمرحلة اإلعدادیة نجد أن هناك 
بوضوح جلٌي وفي جمیع المراحل التعلیمیة ویدرك ذلك األهل والمشرفون والتربویون وهذا  المدرسونالتاریخ یعبر عنه 

الضعف یظهر بشكل واضح في تدني التحصیل الدراسي للطلبة في مادة التاریخ، وهنالك أسباب كثیرة ومتداخلة لهذا 
بالفهم والتفكیر والتأمل،  ال تهتم تيفي التدریس وال ةالمتبعوأسالیبهم درسین المطرائق  الضعف ربما یعود بعضها إلى

(، 2012وهذا ما أكدته العدید من الدراسات مثل دراسة العزاوي )واالكتفاء بحفظ الحقائق والمفاهیم بشكل آلي دون معنى، 
 (. 2005ودراسة عبد الكاظم )

طلبة الدول المتقدمة الذین یعانون من قلة توظیفهم للقوى أن واقع الحال یشهد أن طلبتنا لیسوا أفضل حااًل من  
الفكریة التي یلمسها القائمون في فعالیات التعلیم من خالل المواقف المدرسیة الیومیة المختلفة في الحیاة، ومن هنا تبرز لنا 

اج إلى فعل وجهد الیمكن انجازه بإلحاح الحاجة إلى تعلیم التفكیر ومهاراته للطلبة بطریقة استداللیة مباشرة، وهو عمل یحت
 ( 8: 2010أال عن طریق إدخال برامج التعلیم المباشر لمهارات التفكیر ضمن المنهاج الدراسي. )الموسوي،

ذا كانت هناك سبٌل لتعلیم التفكیر العلمي، فان من بین هذه السبل هو االعتماد على استخدام استراتیجیات   وا 
ثارة تدریس حدیثة تتیح الفرص لألشخا ص للتفكیر العلمي، واستخدام التقنیات الحدیثة لتقریب الحقائق إلى عقول الطلبة وا 

 ( 23: 2011اهتمامهم وتحفیزهم على المشاركة في األنشطة المختلفة. )الكبیسي،
لذا فان مشكلة البحث الحالي تتمثل بوجود حاجة ملحة جدًا لتحسین هذه االستراتیجیات واستخدام استراتیجیات  

دیثة في التدریس لضعف فاعلیة طرائق التدریس المستخدمة حالیًا في مدارسنا في زیادة تحصیل الطلبة والتي أشارت إلیها ح
الدراسة االستطالعیة، مما دفع الباحثة الى تجریب إستراتیجیة ما وراء المعرفة كاسراتیجیة تعد خطوة جدیدة لتطویر تدریس 

المعلومات المقدمة للطالبات من خالل تنظیمها للمعلومات في صورة مخططات وأشكال منهج التاریخ األوربي ولتقلیل كَم 
تنظیمیة تشغل حیزًا أقل في ذاكرة الطالبات وتترك مساحة اكبر إلتمام عملیة تشغیل المعلومات وخزنها واسترجاعها 

یة في ضمن مهارات التفكیر التي واالستفادة منها مما یعني اداءًا أفضل، ذلك ألنها تعرض المفاهیم المجردة والرمز 
 تستخدمها الطالبة بصورة مستمرة. 
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 ثانيًا: أهمية البحث
حینما نتأمل المجتمعات اإلنسانیة قدیمها وحدیثها نجد ان هناك توأمة بین هذه المجتمعات والعملیات التربویة،  

یات التربیة متوائمة مع درجات الحضارة التي ونستخلص ان التربیة قد رافقت المجتمعات في مسیرتها التاریخیة، وكانت عمل
شباع حاجاتها في أثناء مسیرتها منذ وجودها وحتى  مرت بها الشعوب اإلنسانیة من اجل التكیف مع متطلبات الحیاة وا 

 (99: 2010الوقت الحاضر. )الخوالدة،
لتقدم العلمي في شتى مناحي وعلى الرغم من التطور المتسارع الذي یشهده العالم منذ بدایة القرن العشرین وا 
ان التطور في المجال التربوي ال یتناسب مع  اال أن االنطباع السائد في أوساط التربویین في مختلف دول العالم الحیاة،

ذلك التطور في باقي مجاالت المعرفة اإلنسانیة مما یشیر الى ان هناك تراجعا ملموسًا في مستوى التعلیم، مما حدا كثیر 
لعالم الى أن تدق ناقوس الخطر لتحَري األسباب ووضع الخطط الكفیلة لتجاوز هذه الظاهرة في زمن التوسع من دول ا

 (15: 2000المعرفي.)ابو جادو،
ومن المعلوم أن التعلیم متى ما تمكن من تلبیة احتیاجات التنمیة الشاملة، فأنه یواجه الكثیر من التحدیات لتخریج  

القادرین على معرفة أنفسهم وفهم اآلخرین، وعلى مواجهة متطلبات العصر والمستقبل دون ان  نوعیة جدیدة من المتعلمین
ینفصلوا عن جذورهم ومن دون ان یشعروا بالتمزق بین العولمة والبحث عن الجذور واالنتماءات، اذ لم یعد هدف العملیة 

االهتمام بعملیات التفكیر ومهاراته المختلفة التي  التعلیمیة قاصرا على تزوید الطلبة بالمعارف والحقائق بل تعداها الى
 ( 13: 2000یكتسبها الطالب من خالل المناهج المختلفة".. )مرعي والحیلة،

ومما الشك فیه أن المناهج تعد أحدى المكونات األساسیة للنظام التربوي، وأهم الوسائل فاعلیة في تحقیق أغراضه  
یة عملیة إنسانیة اجتماعیة ثقافیة تشتغل في بیئة مجتمع من المجتمعات البشریة، فأنه التربویة داخل المجتمع، ولكون الترب

من الضروري ان یكون بین التربیة وبیئتها عالقة صدق وانتماء، تنعكس على هندسة العملیة التربویة ومحدداتها من حیث 
( ومن 11: 2007ذلك من محددات. )الخوالدة، الفلسفة واألهداف والطرائق واألسالیب واألدوات والسیاسات التربویة وغیر

مالحظة المناهج الحالیة التي "تبین أنها تقدم المعلومات بأسلوب التلقین أكثر من اعتمادها في ذلك على تدریب الطلبة 
 (39: 1990على أسالیب التفكیر السلیم، األمر الذي یؤدي الى تكوین اتجاهات غیر سلیمة. )اللقاني واخرون،

"، وهناك كثیر 2012المناهج الدراسیة بحاجة الى تطویر لتواكب تطورات العصر، بحسب ما یراه "الهادي  لذا فأن 
)قصور المناهج الحالیة عن تلبیة حاجات الطلبة واهتماماتهم أو حاجات  من األسباب التي تدعو الى تطویر المنهج أهمها:

ئته ومجتمعه، والتغیر المستمر والمتالحق في جمیع جوانب الحیاة المجتمع وأهدافه بسبب التغیر الذي یطرأ على الطالب وبی
وتزاید المعارف والعلوم، مما نتج عنه ظهور مشكالت جدیدة تتطلب حلواًل غیر تقلیدیة، أو ظهور میول واتجاهات وحاجات 

دث في جمیع بلدان العالم للفرد والمجتمع تتطلب البحث عن أسالیب جدیدة معها لمسایرة التطور المعرفي والتكنولوجي الحا
خشیة التخلف عن ركب الحضارة وتلبیة البواعث المختلفة المتمثلة في التنبؤ باحتیاجات المجتمع وحاجات أفراده وسبل 

 (332: 2012الوفاء بها(. )الهادي،
ى واألنشطة وتعد طرائق التدریس مكونًا أساسیا من مكونات المنهج الدراسي الذي یشمل األهداف التربویة والمحتو  

التربویة والتقویم. لذا جاء االهتمام بعملیة التدریس والتخطیط لها بوصفها المدخل األساسي لتحقیق أهداف المنهج من خالل 
توظیف محتواه وأنشطته المتعددة، وتساعد الطلبة على اكتساب الخبرات التي عن طریقها یتعلمون ویعتدل سلوكهم 

: 2013طرائق التدریس جزءان متداخالن مترابطان غیر قابلین لالنفصال. )زایر وداخل،واتجاهاتهم، ولهذا یعد المنهج و 
138) 

ومما الشك فیه ان التدریس الجید هو التدریس الذي یحرر الطالب من االعتماد كلیًا على المدرس، وكذلك ینمي  
نفس وثقة الطلبة بأنفسهم في أمكانیة مجابهة لدیه روح المبادأة واالستقالل في التفكیر، وفي أسلوب العمل واالعتماد على ال

 (17: 2007المشكالت التي تواجههم والعمل على حلها بطریقة التفكیر العلمي. )عبد الرحمن والصافي،
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ویرى المتخصصون في التربیة أن التدریس علم وفن، فهو علم ألن له أصوله ومبادئه ونظریاته التي ینبغي ان  
م بالتدریس على أساس علمي سلیم، وهو فن ألن له مهارات أدائیة، وهذه البد أن یكتسبها یدرسها كل من یرید ان یقو 

 ( 191: 2009الممارس قبل مزاولة التدریس. )عبد الحلیم وآخرون،
اإللقائي، وان ال  ویعد دور المدرس كبیرًا وحیویًا في العملیة التربویة والتعلیمیة، ویجب ان یبتعد عن الدور التقلیدي 

ن وعاء للمعلومات بل ان دوره هو توجیه الطلبة عند الحاجة دون التدخل الكبیر، وعلیه فأن دوره األساسي یكمن في یكو 
 (31: 2012التخطیط لتوجیه الطلبة ومساعدتهم على إعادة اكتشاف حقائق العلم. )العفون،

رات الدراسیة ویستمد تلك المكانة من والتاریخ بوصفه أحد فروع الدراسات االجتماعیة یأخذ مكانة بارزة بین المقر  
طبیعته وأهمیته للمجتمعات اإلنسانیة ودراسة األحداث والقضایا والمشكالت التي تطرأ على هذه المجتمعات ومتابعة 

 (26: 2007التغیرات بالتحلیل والتفسیر للوقوف على أسبابها والنتائج المترتبة علیها. )قطاوي،
ریخ لیس مجرد سرد لألحداث والوقائع التاریخیة، أو أنه فرع من فروع التحصیل ومما الشك فیه أن دراسة التا 

یدرس لذاته، لكنه نوع من أنواع المعرفة یفید الناس في حیاتهم ویرتقي بأخالقهم وقیمهم االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة 
ل وینمي مهارات التفكیر لدیهم ویقوي االنتماء والعلمیة، ویعینهم على فهم الكثیر من قضایاهم المعاصرة والتنبؤ بالمستقب

 ( 20: 2011لألمة والمحافظة على شخصیتها وتعزیز قدرتها على البقاء. )ابو دیة،
" أن عملیة تدریس التاریخ هي عملیة اجتماعیة تطبیقیة تتنوع في صیغها ومبادئها ونظریاتها 2000ویرى "السكران  

ق تدریس التاریخ ونجاحها على المدرس باعتباره المسؤول عن تحقیق األهداف من موقف الى آخر، ویتوقف تنفیذ طرائ
 (5: 2000المرجوة. )السكران،

وهذا یتطلب استخدام طرائق تدریس حدیثة لتدریس التاریخ غیر طرائق التدریس القدیمة التي تركز على الحفظ  
همال التطبیق ألن العبرة من دراسة التاریخ لیس بمق نما واالستظهار وا  دار ما یحفظه الطلبة من وقائع وأسماء وتواریخ وا 

: 2002األثر الذي تتركه هذه الدراسة في أنفسهم، وما تتركه فیهم من اتجاهات وقیم إنسانیة واجتماعیة سلیمة. )الطیطي،
15) 

یة واإلنسانیة على لقد شهدت السنوات األخیرة من القرن العشرین اهتمامًا كبیرًا باالستراتیجیات المعرفیة واالجتماع 
حساب االستراتیجیات السلوكیة التي كانت سائدة في المیدان التربوي، ویعود ذلك الى زیادة االهتمام بتعلیم الطلبة كیفیة 
الحصول على المعرفة وتحلیلها تحلیاًل عقلیا، ولیس حفظها دون فهمها، وجاءت هذه االستراتیجیات كَرُد فعل على الطرائق 

أهملت دور الطالب ومشاركته، ونظرت الى المدرس على أنه هو محور العملیة التعلیمیة والتعلمیة، في حین  التقلیدیة التي
 (208: 2013أن الطالب هو محور العملیة التعلیمیة وله الدور األكبر والفاعل في هذه العملیة التربویة. )الجعافرة،

ت الطریقة السائدة في التعلیم قدیمًا تعتمد على التلقین " من أنه "كان2007وهذا ما أكداه "عبد الرحمن والصافي  
المستند إلى الحفظ اآللي، إذ كان المتعلم یقرأ بصوت عاٍل أمام المدرس كل ما حفظه فإذا رأى المدرس إن المتعلم قد أتقن 

تي تنسجم ونظرتها الحفظ فأنه یكلف آخر. ثم بدأت الفلسفات اإلنسانیة المطروحة المتباینة تقترح طرائق التدریس ال
 ( 193: 2007لإلنسان، مما أدى الى ظهور طرائق تدریسیة متعددة".)عبد الرحمن والصافي،

تتضمن معاییر معینة لبیان مدى الفاعلیة المتوقعة لتلك الطرائق اذ ینبغي إن الطرائق التدریسیة الفاعلة البد أن 
ة الدرس الخاص بالمدرس، كإشراك الطلبة في التفكیر والتأمل النظر بعنایة الى أهداف الطرائق التدریسیة عند إعداد خط

في مجال المحتوى بالتحلیل والتركیب وتقویم المعلومات، فضاًل عن إشراكهم في مهام تطبیق المادة التي تتضمنها تلك 
دهم بخبرات التعلم الطرائق بما یؤدي إلى زیادة فرص نجاحها، ومن ثَم المساعدة في فهم الطلبة الموضوعات المقدمة بتزوی

عدادهم للحیاة خارج المدرسة)  ( Burden,P.& Byrd,D,2011 5من خالل أسالیب غیر مألوفة لحل للمشكالت وا 
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لذا "ترى الباحثة" أن األنظمة التعلیمیة مدعوة لتنمیة الشخصیة المتكاملة لجمیع الطلبة من دون استثناء حتى  
، وال یأتي ذلك أال من خالل استخدام استراتیجیات حدیثة تتماشى وعصر تمكنهم من تحقیق تعلمهم الذاتي مدى الحیاة

 التوسع التكنولوجي والمعرفي.
ویعد التفكیر من العملیات العقلیة العلیا التي یمارسها الطالب لیسعى للتغلب على المشكالت الحیاتیة المتعددة التي  

مجاالت أصبح ینظر الى أهمیة الفرد من خالل قدرته على تواجهه في حیاته الیومیة، ومع التطور الحدیث في جمیع ال
ممارسة العملیات المعرفیة المنظمة، إذ ان الفرد الناجح فعلیا في مجاله هو ذلك الفرد القادر على استخدام وتوظیف عملیاته 

ع والتصور الذهني الذهنیة بشكل أسرع وأفضل من غیره، فهو فرد خبیر في مجاله أیًا كان، قادٌر على التحلیل واإلبدا
( وینظر الى التفكیر 7: 2011وغیرها من العملیات العقلیة العلیا لحل أي مشكلة تواجهه في حیاته ومجال عمله. )الخیاط،

على أنه عملیة معرفیة معقدة تتضمن معالجة المعلومات وتقوم على استخدام الرموز والتصورات واللغة والمفاهیم بهدف 
، وتنبع أهمیته في كونه من األهداف الرئیسة التي تسعى العملیة التعلیمیة التعلمیة الى تحقیقها الوصول الى نتائج معینة
 (87: 2004لدى المتعلمین". )الزغلول،

ولما للتفكیر من أهمیة كبرى تحرص المؤسسات التربویة الواعیة والملتزمة على إعداد البرامج الدراسیة الفعالة 
لتفكیر بمختلف أنواعه، وتدریبهم على مهاراته، ویعد ذلك من أبرز األهداف التي تسعى الى الهادفة لتدریب طلبتها على ا

تحقیقها، لذلك فهي تسخر كل طاقاتها لیصبح الطلبة المنتسبون إلیها قادرون على التعامل الواعي مع الظروف المتغیرة 
ربي لالعتناء بالتفكیر لتأخذ األمة العربیة الموقع التي تحیط بهم. والحاجة تبدو ماسة واألمر أكثر إلحاحا في عالمنا الع

 (1: 2012الذي تستحق في عصر العولمة وذلك یحتاج الى تضافر الجهود بالبحث والتألیف والتدریب والتأهیل. )العتوم،
ة ویستدل من ذلك أن للتفكیر عالقة وثیقة بأركان العملیة التعلیمیة السیما الموضوع الدراسي فهما وجهان لعمل 

" إن "التفكیر 1999واحدة ال یمكن االستغناء عن احدهما وال یمكن االهتمام بجانب دون جانب آخر، إذ یذكر"جروان 
 (33: 1999مفهوم معقد ینطوي على أبعاد ومكونات متشابكة تعكس طبیعة الدماغ البشري المعقد" )جروان،

ریس، وتتضمن أسسا وخططًا واستراتیجیات تعلیمیة وتعد فكرة طرائق تدریس التفكیر من األفكار الجدیدة في التد 
من أجل إنجاز عملیات عقلیة علیا. وتقدم طرائق تدریس التفكیر للطلبة على شكل خطوات عامة بهدف انجاز عملیات 

س معرفیة محددة، وقد حصلت هذه الفكرة على دفعة قویة بسبب التأیید الكبیر لنتائج األبحاث لها، إذ أسهمت طرائق التدری
في بعض أنواع التفكیر في تغییر كبیر ألداء الطلبة خصوصًا في مجاالت فهم القراءة واستیعابها واتخاذ القرارات وحل 

 (112: 2009المشكالت والكتابة، فضاًل عن أنواع أخرى. )الحیلة،
دیه شعور بالثقة إن تعلیم عملیات التفكیر ومهاراته یعطي الطلبة إحساسا بالسیطرة الواعیة على تفكیره وینمو ل

بالنفس یرافقه إنجاز في التحصیل المدرسي وفي الحیاة العملیة، وهذا یعني تحقیق األهداف التعلیمیة، كما أن تعلیم التفكیر 
 (245: 2006یفید المدرس أیضًا فهو یرفع من درجة اإلثارة والجذب للخبرات الصفیة. )ملحم،

المدرسین من أجل تحسین فهم الطلبة والتعلم بهدف تحقیق االستخدام وتستخدم استراتیجیات تعلیم التفكیر من قبل  
الفاعل للمعلومات والمعرفة المتوفرة، ومساعدة الطلبة على ممارسة الضبط الذاتي خالل عملیات التفكیر. )العتوم 

 (49: 2011وآخرون،
المواقف  إعداد منا یتطلب مما اة،الحی نواحي جمیع ضرورٌي في أمرٌ  المختلفة ومهاراته التفكیر وترى الباحثة أن 
 ضمن صدارة یكون أن ینبغي لذا التفكیر، على المتعلمین وتحفزهم تشجع التي التدریسیة الطرائق في والتنوع التعلیمیة
 یكون مما تدریسنا ولدى طلبتنا، طرائق في عاماً  سلوكاً  وتنمیته التفكیر یصبح حتى وتطویره التفكیر تنمیة التربویة أهدافنا

 .الیومیة مناحي حیاتنا جمیع في انعكاسا له



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

605 

وتعد إستراتیجیة ما وراء المعرفة مطلبًا ضروریًا وأساسیا، ألنها تساعد الطلبة على تحقیق النجاح والتعامل مع  
 المواقف الجدیدة وتجعل الطلبة مفكرین ومتعلمین مدى الحیاة مما یحقق الى زیادة في تحصیلهم الدراسي ویزیدون االحتفاظ

 (. 1: 2001بالتعلم )ابو علیا والوهر، 
أن التفكیر ما وراء المعرفي یتضمن مجموعة من العناصر التي تشكل بنیة هذا المفهوم، والمتمثلة في عملیة وعي  

او معرفة الفرد لما یقوم به من عملیات معرفیة او ذهنیة، وتشمل هذه العملیات على التخطیط للمهمة التي یرغب المتعلم 
م بها، ومن ثم مراقبة تنفیذ وتعدیل العملیات في أثناء العمل إلتمام هذه المهمة باالتجاه الصحیح المرغوب )ابو جادو القیا

 (. 347: 2007ونوفل، 
وقد أكد ذلك الكثیر من الدراسات والبحوث التي دعمت أهمیة ما وراء المعرفة فیما یخص النمو المعرفي والتعلم  

یمكن زیادة فاعلیة المتعلم بجعله أكثر معرفة بما وراء المعرفة ویتم ذلك مباشرة بتدریس الطلبة األكادیمي بصفة عامة،اذ 
فاعلیة االستراتیجیات المعرفیة، ومناقشة الجوانب والدافعیة لألنشطة المعرفیة كالتفكیر، ویذكر وونجرد أن تحسین ما وراء 

 المعرفة لدى المتعلمین یسهم في: 
 لم مما یفید مسؤولیة التعلم من المدرسین الى التالمیذ أنفسهم. تحقیق استقاللیة التع 
  ،(. 33: 2006تزویدهم باستبصارات ذاتیة عن تفكیرهم. )رشوان 

ویعد التحصیل الدراسي من أهم المشكالت التي یولیها العاملون في میدان التربیة والتعلیم وعلم النفس اهتمامًا  
هات على اعتبار أننا في مجتمع یعطي قدرًا كبیرًا من االهتمام بالتحصیل الدراسي والنجاح كبیرًا، كما یهتم بها اآلباء واألم

فیه، لذلك نجد األسرة والمؤسسات التعلیمیة یعملون سویًا للوصول بعملیة التحصیل الدراسي الى أقصى حد ممكن حتى 
 (305: 2000یمكن كل طالب من اجتیاز مراحل التعلیم المختلفة. )عالم،

 ا تقدم تتجلى أهمية هذا البحث بما يأتي:ومم
أهمیة مادة التاریخ بالنسبة لطلبة الخامس األدبي، إذ أن محتویاته تعطى لهم فقط في هذا الصف، وهذا یتیح لهم  -1

 التعرف على الثقافات األخرى دون االقتصار على الثقافة العربیة.
ي بصورة خاصة ففي هذه المرحلة تستعد الطالبة الى أهمیة المرحلة اإلعدادیة بصورة عامة والصف الخامس األدب -2

 مرحلة الحیاة الجامعیة وتنطلق الى میدان الحیاة العملیة. 
حاجة المدارس الماسة في الوقت الحاضر وفي المراحل الدراسیة كافة الى استخدام الطرائق واالستراتیجیات الحدیثة التي  -3

هج الحدیث یؤكد على استخدام الطرائق التدریسیة غیر التقلیدیة والتي تساعد على رفع مستوى التحصیل السیما وأن المن
 هدفها بناء شخصیة الطالب بصورة متكاملة.

 ثالثًا: هدف البحث
یهدف البحث الحالي الى معرفة فاعلیة إستراتیجیة ما وراء المعرفة في تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في 

 صر.مادة التاریخ األوربي الحدیث والمعا
 وللتثبت من هدف البحث وضعت الباحثة الفرضیة الصفریة اآلتیة:

التجریبیة الالتي  بین متوسط تحصیل طالبات المجموعة 0,05))ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى 
درسن مادة یدرسن مادة التاریخ وفق إستراتیجیة ما وراء المعرفة وبین متوسط تحصیل طالبات المجموعة الضابطة الالتي ی

 التاریخ بالطریقة االعتیادیة في االختبار التحصیلي(( 
 رابعًا: حدود البحث

 یتحدد البحث الحالي بـ:
عینة من طالبات الصف الخامس األدبي في المدارس اإلعدادیة والثانویة النهاریة الحكومیة للبنات في قضاء  -1

 الخالص بمحافظة دیالى.
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تاریخ األوربي الحدیث والمعاصر المقرر تدریسه لطالبات الصف الخامس الفصول الثالثة األولى من كتاب ال -2
 اإلعدادي )الفرع االدبي(.

 . 2014 – 2013الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  -3
 خامسًا: تحديد المصطلحات 

 سیتم تعریف المصطلحات التي وردت في عنوان البحث وتشمل:
 لتحصیل، التاریخ، الصف الخامس االدبي(. )فاعلیة، إستراتیجیة ما وراء المعرفة، ا

 (Efectivenefssالفاعلية ) -1
 عرفها:

( بأنها: "مدى األثر المرغوب الذي تحدثه المعالجة التجریبیة بعدها متغیرًا مستقاًل في أحد 2003شحاتة والنجار،) -
 ( 230: 2003المتغیرات التابعة". )شحاتة والنجار،

ر المستقل على تحسین مستوى أداء طالبات الصف الخامس األدبي في الجانب هو قدرة المتغی: التعريف اإلجرائي -
  التحصیلي مع االقتصاد في الوقت والجهد.

 Meatacognitive Strategyاستراتيجيه ما وراء المعرفة:  -1
 :عرفها

تحكم فیه (: هي وعي المتعلم بالمهارات واالستراتیجیات الخاصة التي یستعملها في التعلم وال2007أبو رياش،) -
وتعدیل مساره في االتجاه الذي یؤدي إلى بلوغ األهداف، وهي وعي المتعلم بنمط تفكیره عند القیام بمهمات محددة 

 (. 38: 2007ومن ثم استخدام تلك الدرایة في التحكم بما یقوم به من عمل )أبو ریاش، 
 تعرف الباحثة اإلستراتیجیة إجرائیا:  -

تستعملها الباحثة مع الطلبة )المجموعة التجریبیة( عینة البحث بهدف أعانتهم على  " بأنها الخطط واألسالیب التي
 تحقیق عملیات التحكم العلیا ". 

  Achievement التحصيل -2
 عرفه:

بأنه: "هو نشاط عقلي معرفي للطالب ویستدل علیه من مجموع الدرجات التي یحصل علیها في  "2008"الخالدي  -
 (92: 2008)الخالدي،أدائه لمتطلبات الدراسة". 

: مقدار ما حققه المتعلم من أهداف تعلیمیة في مادة دراسیة معینة نتیجة مروره بخبرات وتعرفه الباحثة نظريًا بأنه -
 ومواقف معینة.

: مقدار ما تحصل علیه الطالبات )عینة البحث( من درجات في االختبار التحصیلي الذي تعده التعريف اإلجرائي -
 بحث الحالي. الباحثة ألغراض ال

ومدة الدراسة فیها ثالث سنوات، وظیفتها هو الصف الثاني بالترتیب بالمرحلة اإلعدادیة  الصف الخامس االدبي: -3
  (.1977:4)جمهوریة العراق،  اإلعداد للحیاة العملیة والدراسة الجامعیة األولیة

 Historyالتاريخ  -4
 :عرفه

ائع الزمان من حیث التعین والتوقیت بل عما كان في العالم ( التاریخ هو فن یبحث فیه عن وق1986)السخاوي،  -
: 1986ومسائله أحوالهم المفصلة للجزئیات تحت دائرة األحوال العارضة الموجودة لإلنسان وفي الزمان. )السخاوي، 

19) 
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نه ال یقف : بأنه علم یستهدف جمع المعلومات عن الماضي وتحقیقها وتسجیلها وتفسیرها، لكوتعرفه الباحثة نظرياً  -
عند تسجیل هذه األحداث بل یفسر التطور الذي طرأ على حیاة األمم والمجتمعات والحضارات المختلفة ویربط بینها 

 وبین الحاضر من أجل إعداد الفرد للمستقبل. 
ل : المحتوى المعرفي المتضمن في الفصول الثالثة األولى من كتاب التاریخ األوربي الحدیث خالالتعريف اإلجرائي -

 مدة التجربة المقرر تدریسه من وزارة التربیة.
 

 الفصل الثاني
 جوانب نظرية ودراسات سابقة. 

 اواًل // جوانب نظرية: 
  :المنظور المعرفي 

على مدى السنوات الماضیة، نشأت مدرسة أطلق علیها مدرسة علم النفس المعرفي هدفها تطویر مهارات الطلبة  
توى البسیط الى مستوى الشخص األكثر خبرة ومن الواضح ان األمر یحتاج إلى نضوج ووقت األكادیمیة والتفكیریة من المس

حدى الطرائق لتحقیق ذلك هي تعلیم الطلبة كیفیة التفكیر في التفكیر وكیفیة عمل خطط لتعلم  كي یتم هذا االنتقال وا 
النفس المعرفي هو توفیر خبرات وممارسات المعلومات الجدیدة بطریقة أكثر كفاءة، والهدف الثاني والرئیس لتطبیق علم 

التعلم الذاتي وان الطلبة سوف یتحتم علیهم أن یصلوا إلى  –مناسبة والتي من خاللها یبني الطلبة التعلم والتعلیم بأنفسهم 
العملیات  المعرفة وان یعرفوا كیف ینظموها وان تكون لدیهم الدافعیة لتعلمها، الن علم المعرفة هو علم یهتم بدراسة بنیة

العقلیة الذكیة وأنشطة التفكیر والمعالجة المطلوبة في اإلدراك والتذكر وحل المشكالت والیات أجراء هذه العملیات وتنفیذها، 
إذ یشكل مصطلح المعرفة جمیع العملیات العلیا لذلك فقد عرف علم النفس المعرفي بأنه: جمیع العملیات التي من خاللها 

سیة وتحویلها واختصارها وتوضیحها وتخزینها واستیعابها واستعمالها عند الحاجة )أبو ریاش، یتم نقل المدخالت الح
2007 :57 .) 

أن هذا التعریف یشیرالى جمیع العملیات العقلیة التي یمارسها الفرد عندما یستقبل المعلومات ویعالجها ویرمزها  
ي یتعامل مع عملیات حصول الفرد على تلك المعلومات وكیفیة ویخزنها ویسترجعها عند الحاجة لها، فان علم النفس المعرف

 (. 17: 2003تحویلها إلى معرفة )الزغلول،
 إستراتجية ما وراء المعرفة: 

 * نشأة مفهوم ما وراء المعرفة: 
ظهر مفهوم ما وراء المعرفة ودخل مجال علم النفس المعرفي على ید " جون فالفل " في منتصف السبعینات ویعد  

فكیر ما وراء المعرفي من أكثر موضوعات علم النفس حداثة مع انه فكره لیست جدیدة، فقد أشار كل من )جیمس الت
James،  ودیويDewey إلى العملیات ما وراء المعرفیة في عبارات كالتأمل الذاتي الشعوري خالل عملیة التفكیروالتعلم )
 (.207: 2004)العتوم، 
أهم المحدثات التربویة التي ظهرت على الساحة التربویة لما لها من أهمیة في یتضح أن ما وراء المعرفة من  

عملیة التعلیم والتعلم، وتساعد المعلمین في تعلیم الطلبة كیف یكونوا أكثر وعیا بعملیات ومنتجات التعلم باإلضافة الى كیف 
أنماط ساسًا في التعلیم والتعلم الناجح وأحداثه. یمكن أن ینظموا تلك العملیات ألحداث تعلم أفضل كما تلعب دورًا هامًا وح

 ما وراء المعرفة: 
وهناك اتفاق عام بین علماء النفس المعرفي على أن ما وراء المعرفة تنقسم على بنیتین أكثر عمومیة هما: معرفة 

تتمثل فیما یطلق  الثانيةلبنیة )المعرفة التقریریة والمعرفة اإلجرائیة والمعرفة الشرطیة( وا األولى ما وراء المعرفة وتتضمن
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 Paris andعلیه ضبط وتنظیم ما وراء المعرفة أو ما یسمى بمهارات ما وراء المعرفة )كالتخطیط والمراقبة والتقویم( )
Winograd, 1999:15 .) 

  :معرفة ما وراء المعرفة 
از المهمة المراد القیام بها، أي إلى تشیر إلى الوعي بالمهارات واالستراتیجیات التي تلزم النجالمعرفة التقريرية:  -1

المعرفة عن األشیاء وتظهر هذه المعرفة عندما یكون لدى الفرد هدفًا بسیطًا یهدف منه الوصول إلى معلومات سریعة 
 یمكن التمثیل علیها بقراءة الصحف المحلیة(. 

 لة التي تتبع النجاز مهمة ما. : هي تلك المعرفة المتعلقة باإلجراءات المتباینة والمتسلسالمعرفة اإلجرائية -2
: 2007استعمال إستراتیجیة معینة دون غیرها للعمل على انجاز مهمة ما )أبو جادو ونوفل، المعرفة الشرطية: هي  -3

350-351.)  
   :مهارات ما وراء المعرفة 

المتعمدة  ویعني وضع الخطط واألهداف وتحدید المصادر الرئیسیة قبل التعلم، وتشیر الى األنشطةالتخطيط:  -1
  -التي تنظم كافة عملیات التعلم، وتشمل:

 تحدید الهدف، أو الشعور بوجود مشكلة، وتحدید طبیعتها.  -
 اختیار إستراتیجیة تنفیذ الحل.  -
 ترتیب تسلسل خطوات التنفیذ.  -
 تحدید الصعوبات واألخطاء المحتملة.  -
 تحدید الوقت الالزم للتعلم  -
 المتوقعة.  التنبؤ بالنتائج المرغوب فیها، أو -

وتعني وعي الفرد لما یستخدمه من استراتیجیات للتعلم او حل للمشكلة وقدرته على استخدام االستراتیجیات المراقبة: 
التلمیذ  البدیلة لتصحیح الفهم وأخطاء األداء. وتشیر إلى األنشطة التي تسهل التقدم في عملیة التعلم على سبیل المثال،

هذه بعض النشاطات المراقبة التي یمكن أن  الخ. مأفعله؟ " ما المسار الصحیح للتعلم ؟ یمكن أن یسأل نفسه كالتالي:
 تظهر أثناء القیام بأنشطة التعلم، وتشمل: 

 اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام.  -
 الحفاظ على تسلسل الخطوات.  -
 معرفة متى یتحقق كل هدف فرعي.  -
 التالیة.  تحدید معرفة متى یجب االنتقال إلى العملیة -
 اكتشاف الصعوبات واألخطاء.  -
 . معرفة كیفیة التغلب على العقبات، والتخلص من األخطاء -

   :وتعني القدرة على تحلیل األداء واالستراتیجیات الفعالة عقب حدوث التعلم أو حل المشكلة، وتشیر إلى تقییم التقويم
ومهارة التقویم یمكن ان تساعد التالمیذ على تنمیة  الفرد لعملیات تعلمه وتتضمن تقویم تقدمه في أنشطة التعلم،

 مجموعة من المهارات واالستراتیجیات الضروریة التي یمكن أن تعینهم في عملیة التعلم وتحسینه، وتشمل 
 تقویم مدى تحقیق الهدف.  -
 الحكم على دقة النتائج وكفایتها.  -
 تقویم مدى مالئمة األسالیب التي استخدمها.  -
 لتغلب على الصعوبات واألخطاء. تقویم كیفیة ا -
 (. 84-82: 2003تقویم فاعلیة الخطة واإلستراتیجیة المستخدمة وكیفیة تنفیذها )سعادة، -
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 * أهمية استخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة: 
لحفظ عن ان النظام التعلیمي القائم حالیًا یعتمد على جعل التالمیذ مخازن تعبأ فیها المعلومات عن طریق التلقین وا 

ظهر قلب وبالتالي إلغاء ملكة العقل ناهیك عن كون المعلومة مكررة وغیر متجددة وهذا یجعل كثیرًا من التالمیذ یتعلم 
ویحفظ بعض الحقائق التي یقدمها لهم المعلم والمدرسة، لكنه ال یستطیع التعامل مع ما هو غیر متوقع خصوصًا بعد 

الغیر في الحصول على المعلومة بینما كان من المفترض أن یساعده التعلیم على تخرجه وتركه المدرسة، ألنه تعود على 
أسلوب التفكیر الذاتي، والقدرة على كسب المهارات غیر المرتبطة بمعرفة معینة وهذا هو ما یسمى " ما وراء المعرفة " 

الموقف التعلیمي " وعي بالمهمة " وبكیفیة فاستخدام التالمیذ إلستراتیجیة ما وراء المعرفة یزید من وعیهم بما یدرسونه في 
 (. 183: 2005تعلمهم على النحو األمثل " وعي باإلستراتیجیة " والى أي مدى تم تعلمهم " وعي باألداء " )قطامي،

  -وتساعد إستراتیجیة ما وراء المعرفة التالمیذ في أن: 
 یصبحوا أكثر كفاءة في التعلم.  -1
 یكونوا على وعي بتفكیرهم. -2
 التلمیذ بین المعرفة الجدیدة والمعرفة السابقة.  یربط -3
یضاحه.  -4  یقوموا بنمذجة تفكیرهم لآلخرین وا 
 تنمیة أنماط التفكیر األخرى كالتفكیر الناقد، والتفكیر اإلبداعي.  -5

 ثانيًا // دراسات سابقة 
 ( 2001دراسة موسى ) -1

راء المعرفة وقدرتهن على أنتاج األسئلة، وقد رمت هذه الدراسة تنمیة أنماط الفهم القرائي وتنمیة وعیهن بما و  
حددت مشكلة هذه الدراسة من خالل التساؤالت اآلتیة: ما اثر إستراتیجیة ما وراء المعرفة في تحسین الوعي بما وراء 

ة البحث المعرفة لدى عینة البحث ؟ وكذلك ما اثر إستراتیجیة ما وراء المعرفة في تحسین القدرة على أنتاج األسئلة لدى عین
؟ ولإلجابة عن السؤالین السابقین وغیرهما من األسئلة التي تحددت بها مشكلة الدراسة، أعد اختیار أنماط الفهم القرائي 
یشمل: النمط الحرفي )خمس مهارات( النمط التفسیري )تسع مهارات( النمط النقدي)خمس مهارات( واستبانه الوعي بما وراء 

ة حول المعرفة )التصریحیة( وتنظیم المعرفة یتضمن: التخطیط وغزارة المعلومات والمراقبة المعرفة تشمل مجالین: المعرف
( تلمیذة في المجموعة 40الذاتیة وتقویم التعلم، وتعدیل التعلم، كما اعد اختیار أنتاج األسئلة، تكونت عینة الدراسة من )

 ( تلمیذة في المجموعة الضابطة. 38التجریبیة و)
تائج عن استعمال إستراتیجیة ما وراء المعرفة وفر لتلمیذات المرحلة اإلعدادیة الوعي واالنتباه وقد أسفرت الن 

 ومراقبة النشاط العقلي في أثناء القراءة، كما وفر القدرة على التخطیط والمراجعة والتقویم وتعدیل خطة التعلم أذا لزم األمر. 
المعرفة في تحسین القدرة على معالجة المعلومات المقروءة، مما كذلك أظهرت الدراسة فاعلیة إستراتیجیة ما وراء  

یدل على فاعلیة إستراتیجیة ما وراء المعرفة في تنمیة أنماط الفهم القرائي العلیا)االستیعابي والتطبیقي والنقدي( )موسى، 
2001.) 

 ( 2003سمير عطية عريان ) -2
خدام إستراتیجیة ما وراء المعرفة عن طریق مادة ( تدریب عدد من الطلبة على است2003رمت دراسة )عریان، 

الفلسفة المقررة لدیهم، وكذلك دراسة فاعلیة استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تدریس الفلسفة على تحصیل الطلبة 
 وأثر ذلك على اتجاهاتهم نحو التفكیر التأملي والفلسفي. 

نوي، أما أدوات البحث فقد استخدم الباحث االختبار التأملي وقد تكونت عینة البحث من طلبة الصف األول الثا 
 بوساطة بناء اختبار تحصیلي، وكذلك بناء مقیاس االتجاه نحو التفكیر التأملي الفلسفي. 
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وقد قسم الباحث العینة على مجموعة ضابطة ومجموعة تجریبیة وقدم لهم اختبارًا قبلیًا وبعدیًا، وقد أظهرت نتائج  
خدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تدریس الفلسفة لطلبة الصف األول الثانوي قد حقق كثیرًا من األهداف البحث أن است

التعلیمیة فیما یخص التحصیل الدراسي. تطبیق مقیاس االتجاه نحو التفكیر التأملي الفلسفي على كل من المجموعة 
 (. 3003المجموعة التجریبیة )عریان، الضابطة والتجریبیة ان هناك فروقًا دالة إحصائیا لصالح 

 ثالثًا // الموازنة بين الدراسات السابقة: 
( 1ارتأت الباحثة الموازنة بین الدراسات السابقة منها دراسة موسى ودراسة عریان في عدد من جوانبها والجدول )

 یشیر إلى ذلك. 
 

 الفصل الثالث 
جراءاته    منهج البحث وا 

ت الباحثة المنهج التجریبي في بحثها الحالي واختارت تصمیمًا تجریبیًا یعرف بتصمیم الضبط : اتبعأوال: منهج البحث
 (1الجزئي ذي االختبار البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة كما موضح في الشكل )

 (1الشكل )
 التصمیم التجریبي للبحث

 أداة البحث المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 التحصیل إستراتیجیة ما وراء المعرفة ةالتجریبی

 
 االختبار التحصیل البعدي

 الطریقة االعتیادیة الضابطة
 ثانيًا: مجتمع البحث وعينته 

: شمل البحث الحالي طالبات المدارس الثانویة واإلعدادیة النهاریة الحكومیة في مركز قضاء الخالص مجتمع البحث  -1
 ( 2یالى، كما موضح في الجدول )التابع للمدیریة العامة لتربیة د

 (2جدول )
 أسماء المدارس الثانویة واإلعدادیة للبنات في قضاء الخالص)مجتمع البحث(

 عدد الطالبات موقعهــــــــا اسم المدرســــــــــــة ت
 82 مركز قضاء الخالص اإلعدادیة العراقیة للبنات -1
 60 مركز قضاء الخالص إعدادیة النبوة للبنات -2
 85 مركز قضاء الخالص إعدادیة المنتهى للبنات -3
 40 قریة السندیة ثانویة الخلود للبنات -4
 60 قریة سعدیة الشط ثانویة الحمائم للبنات -5
 50 قریة جیزاني الجول ثانویة الودیعة للبنات -6
 55 قریة زنبور ثانویة القواریر للبنات -7

 
ًا إعدادیة المنتهى للبنات لتكون ممثلة لعینة البحث، وقد اختیرت بطریقة السحب : اختارت الباحثة قصدیعينة البحث -2

( والشعبة )ب( لتمثل المجموعة الضابطة 42العشوائي الشعبة )أ( لتمثل المجموعة التجریبیة والبالغ عدد طالباتها )
بًا بالشهور، درجات مادة التاریخ ( وقد كافأت الباحثة في المتغیرات )العمر الزمني محسو 43والبالغ عدد طالباتها )

 للعام الدراسي السابق، درجات اختبار الذكاء، التحصیل الدراسي لألبوین(. 
: أن أعداد الخطط التدریسیة واحدًا من متطلبات نجاح عملیة التدریس، لذا أعدت الباحثة أعداد الخطط التدريسية -3

ة في ضوء محتوى المادة واألهداف السلوكیة المصوغة، خططًا تدریسیة لموضوعات التاریخ التي ستدرس في التجرب
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وعلى وفق )ما وراء المعرفة( بالنسبة لطالبات المجموعة التجریبیة، والطریقة االعتیادیة بالنسبة لطالبات المجموعة 
( خطة 27( خطة للمجموعة التجریبیة و )27( خطة وبواقع )54الضابطة، اذ أصبح عدد الخطط التدریسیة )

ة الضابطة، وقد عرضت الباحثة نماذج من هذه الخطط على مجموعة من المحكمین المتخصصین في للمجموع
 االجتماعیات وطرائق تدریسها والعلوم التربویة والنفسیة. 

: للتثبت من فاعلیة ما وراء المعرفة في التحصیل أعدت الباحثة اختبارًا تحصیلیًا لقیاس المتغیر التابع أعداد االختبار  -4
( فقرة، وقد حرصت الباحثة أن یكون االختبار من نوع االختیار من متعدد ألنه یقیس المستوى 50من ) مكوناً 

المعرفي لدى المتعلمین كتذكر المعلومات واستیعاب المفاهیم وتطبیقها في مواقف جدیدة، كما أنها مشوقة وأكثر 
 عن ذاتیة المصحح، كما أنها أكثر صدقًا وثباتًا.  االختبارات استعمااًل في الدراسة الثانویة وسهلة التصحیح وبعیدة

: تم التأكد من الصدق الخارجي لالختبار وذلك من خالل عرضه على مجموعة من المحكمین صدق االختبار -5
المتخصصین في االجتماعیات، وطرائق تدریسها والعلوم التربویة والنفسیة، وللتحقق من صدق المحتوى أعدت الباحثة 

( لذا أعدت الباحثة جدول مواصفات لمحتوى المادة المقررة في التجربة واألهداف السلوكیة، 3)جدول مواصفات 
والمستویات المعرفیة )المعرفة، الفهم، التطبیق، التحلیل( من المجال المعرفي لتصنیف بلوم. وقد حسبت الباحثة نسبة 

ي كل مستوى من المستویات األربعة األولى أهمیة األهداف السلوكیة بحساب النسبة المئویة لألهداف السلوكیة ف
 لتصنیف بلوم للمجال المعرفي على أعداد األهداف السلوكیة الكلیة.

أما نسبة أهمیة محتوى كل فصل فقد حسبها باعتماد عدد األهداف لكل فصل ومجموع األهداف الكلي للفصول  
 المقررة ضمن التجربة.

× النسبة المئویة للمحتوى × ضرب )النسبة المئویة للهدف السلوكي وحدد عدد الفقرات لكل خلیة بإیجاد حاصل  
 ( 3عدد الفقرات الكلیة لالختبار( كما موضح في الجدول )

 (3جدول )
 الخريطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيلي

 عدد األهداف األبواب ت
نسبة أهمیة 
 المحتوى

 األهداف السلوكیة
مجموع 
 معرفة األسئلة

41% 
 مفه
31% 

 تطبیق
19% 

 تحلیل
9% 

 12 1 2 4 5 %24 25 األول 1
 10 1 2 3 4 %18 18 الثاني 2
 28 2 5 9 12 %58 60 الثالث 3
 50 4 9 16 21 %100 103 المجموع 

وقد حسبت الباحثة نسبة أهمیة محتوى الفصول، وأهمیة مستویات األهداف السلوكیة وعدد فقرات االختبار في 
 یة كما یأتي:الخریطة االختیار 

× نسبـة أهمیة مستویات األهداف السلوكیة = )عدد األهداف السلوكیة للمستوى الواحد /عدد األهداف السلوكیة الكلي(  -1
100. 

 .100×نسبـة أهمیـة محتوى الفصول =)عدد أهداف الفصل الواحد/عدد األهداف الكلیة للفصول( -2
 عدد الفقرات الكلي. × نسبـة أهمیـة مستوى الهدف السلوكي × تـوى عدد فقرات لكل مستوى = نسبـة أهمیـة المح -3
: صححت الباحثة االختبار في ضوء اإلجابة النموذجیة التي أعدتها لجمیع فقرات االختبار ومعاییر تصحيح االختبار -6

ا الفقرات التصحیح التي أعدتها لهذا الغرض، آذ أعطت درجتین لإلجابة الصحیحة، وصفرًا لإلجابة الخاطئة، أم
المتروكة والتي تحمل أكثر من بدیل فتعامل معاملة الفقرات الخاطئة، آذ تراوحت القوة التمیزیة للفقرات الموضوعیة بین 
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( وهو معامل ثبات 0،84( وبلغ معامل الثبات )0،30( و )0،11( أما فاعلیة البدائل فتراوحت بین )0،67( و)0،37)
 جید جدًا. 

ولغایة  15/10/2014ق التجربة على عینة البحث )المجموعة التجریبیة والضابطة من : تم تطبیتطبيق التجربة -7
( خطة تدریسیة للفصل الدراسي األول، تم من خاللها تدریس الفصول الثالثة األولى من كتاب 54وبواقع ) 5/1/2015

 . 5/1/2015المجموعتین في یوم التاریخ األوربي المقرر تدریسیه لطلبة الصف الخامس األدبي، وقد طبق االختبار على 
 : استخدمت الوسائل اإلحصائیة المناسبة للبحث.الوسائل اإلحصائية  -8

  
 الفصل الرابع 

 نتائج البحث 
 عرض النتيجة:  -1

باستعمال االختبار التائي لعینتین مستقلتین اتضح وجود فرق معنویة ما بین المجموعة التجریبیة التي درست 
عرفة، والمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة ولصالح المجموعة التجریبیة، إذ بلغت بإستراتیجیة ما وراء الم

 ( 4( وكما موضح في الجدول )1،99( وهي اكبر من القیمة التائیة المحسوبة والتي بلغت )3،248القیمة الجدولیة )
 (4جدول )

 ختبار التحصیلينتائج االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اال

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 التباين الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللة عند مستوى القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

 8,9 79,21 72,8 42 التجريبية
83 3,248 

 
2,6 
 

 دالة
 9,8 96,4 70,5 43 الضابطة إحصائيا

( 0،05فرضیة الصفریة التي تنص على انه: ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة )وبذلك ترفض ال 
بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن مادة التاریخ األوربي على وفق إستراتیجیة ما وراء المعرفة، 

فسها على وفق الطریقة االعتیادیة في االختبار وبین متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي یدرسن المادة ن
 التحصیلي، وهذا ما یؤكد فاعلیة إستراتیجیة ما وراء المعرفة في التحصیل. 

 تفسير النتيجة:  -2
اهتمت إستراتیجیة ما وراء المعرفة بالمتعلم ولم یلغ دوره، كذلك اهتمت بالمدرس، والطریقة التدریسیة، وعناصر المنهج  .1

 ى إلى تحقیق نتائج تعلیمیة جیدة عند طلبة المجموعة التجریبیة. بنحو عام، مما أد
تنوع األنشطة التعلیمیة وتحمل الطلبة مسؤولیة تنفیذها في الدرس، یعد دعمًا للتنظیم المعرفي وما وراء المعرفي الذي  .2

أذهان الطلبة واستمرارهم في یتوصلون الیه، ویتیح لهم الفرصة لتقویم ما تم انجازه وقد یكون عاماًل أساسیا في استثارة 
 التعلم. 

 االستنتاجات  .1
  -في ضوء النتیجة التي توصل إلیها البحث الحالي یمكن استنتاج ما یلي: 

أن إستراتیجیة ما وراء المعرفة اثبت فاعلیتها وتفوقها على الطریقة االعتیادیة في زیادة تحصیل طالبات الصف  -1
 ا. الخامس األدبي في مادة التاریخ وتحسینه

 أن استعمال إستراتیجیة ما وراء المعرفة أدى الى التفاعل االیجابي للطلبة والمشاركة الفعالة طوال مدة التجربة.  -2
 التوصيات:  .2

  -فإنها توصي بما یلي: في ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصلت إلیها الباحثة في هذا البحث، 
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 مادة التاریخ ومواد أخرى لكافة المراحل الدراسیة. اإلفادة من إستراتیجیة ما وراء المعرفة لتدریس .1
تشجیع التدریسیین على االهتمام بتعلیم التفكیر بصورة عامة، بوصفه نشاطًا عقلیًا یساعد على انتقال التعلم إلى حیز  .2

 التطبیق والحیاة العملیة. 
 االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة.  والتطویریة للتدریسیین في الجامعات العراقیة ةالتأهیلیتضمین منهاج الدورات  .3
 المقترحات: .3

 استكمااًل لنتائج البحث الحالي، تقترح الباحثة أجراء عدد من الدراسات والبحوث العلمیة اآلتیة:  
.أجراء دراسة مماثلة لتعرف اثر إستراتیجیة ما وراء المعرفة في فروع كالجغرافیة والعلوم األخرى وفي متغیرات أخرى 1

 ة واالتجاه والمیل نحو المادة والتفكیر اإلبداعي والتفكیر الناقد. كالدافعی
 
 المصادر 

 ( 2000، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة. )2ابو جادو، صالح محمد علي" علم النفس التربوي "، ط 
 -----------------(2007)، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، االردن. 7:علم النفس التربوي، ط 
 (2011، دار أسامة للنشر، عمان، )1ابو دیة،عدنان احمد، أسالیب معاصرة في تدریس االجتماعیات، ط 
 (2007، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن. )1ابو ریاش، حسین محمد، التعلم المعرفي، ط 
  ما وراء المعرفیة المتعلقة بمهارات األعداد أبو علیا محمد والوهر، محمود، درجة وعي طلبة الجامعة الهاشمیة بالمعرفة

لالمتحانات وتقدیمها وعالقة ذلك بمستواهم الدراسي ومعدلهم التراكمي والكلیة التي یتنمون إلیها، مجلة الدراسات 
 (2001) عمان جامعة الیرموك. ،14 ،21)العلوم التربویة(،ج

 ،(1999) ،دار النفائس بیروت جروان، فتحي عبد الرحمن، تعلم التفكیر، مفاهیم وتطبیقات 
  ،الجعافرة، عبد السالم یوسف، التربیة والتعلیم بین الماضي والحاضر، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان

(2013) 
 دار 2الحالق، علي سامي، اللغة والتفكیر الناقد أسس نظریة واستراتیجیات تدریسیة، تقدیم رشدي احمد طعیمة، ط ،

 (2010ر والتوزیع والطباعة، عمان، )المسیرة للنش
   الحیلة، محمد محمود: تكنولوجیا التعلیم من اجل تنمیة التفكیر بین القول والممارسة، دار المسیرة للنشر والتوزیع

 (2009والطباعة، عمان، )
 ( 2008، دار وائل للكتاب، عمان، )2الخالدي، ادیب محمد: سیكلوجیة الفروق الفردیة والتفوق العقلي، ط 
  دار المسیرة للنشر والتوزیع 2الخوالدة، محمد محمود، أسس بناء المناهج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیمي، ط ،

 (2007) ،والطباعة، عمان
 (2011، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، )1الخیاط، ماجد: التفكیر التحلیلي وحل المشكالت، ط 
 ذاتیًا وتوجیهات أهداف االنجاز: نماذج ودراسات معاصرة، عالم الكتب،  رشوان، ربیع عبدة احمد، التعلم المنظم

 (. 2006القاهرة، )
 (2013، دار المرتضى، بغداد، )1زایر، سعد علي، وسماء تركي داخل: اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، ج 
 (2004األمارات. )، دار الكتاب الجامعي، العین، 3الزغلول، عماد: مبادئ علم النفس التربوي، ط 
 ( .2003الزغول، رافع النصیر، عماد عبد الرحیم علم النفس المعرفي، دار الشروق للنشر والتوزیع)  
  .1986السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، اإلعالن بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ، مؤسسة الرسالة، بیروت 
 (2003ردن. )سعادة، جودت احمد، تدریس مهارات التفكیر، دار الشروق، اال 
 (2000، دار الشروق للطباعة والنشر، عمان، )2السكران، محمد، أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیة، ط 
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 ،(2003زینب النجار، معجم المصطلحات التربویة والنفسیة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة ) حسن شحاته 
 ا وطرائق تدریسها، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الطیطي، محمد حمد: الدراسات االجتماعیة طبیعتها وأهدافه

(2002) 
   عبد الحلیم، احمد المهدي وآخرون: المنهج المدرسي المعاصر أسسه، بناؤه، تنظیماته، تطویره، تحریر رشدي احمد

 (2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، )2طعیمة، ط
 (2007حسن الصافي: طرائق تدریس العلوم التربویة والنفسیة، بغداد، ) عبد الرحمن، أنور حسین، وفالح محمد 
  ،عبد الكاظم، محمود حمزة: الصعوبات التي تواجه الطلبة في دراسة التاریخ القدیم في كلیة التربیة ومقترحات عالجها

 (2005رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة. )
  دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 1سف، علم النفس المعرفي النظریة والتطبیق، طالعتوم، عدنان یو،

(2004 .) 
  ،العتوم، كامل علي سلیمان: التفكیر أنواعه ومفاهیمه ومهاراته واستراتیجیات تدریبه، عالم الكتاب الحدیث، اربد

(2012) 
 ي تحصیل الفلسفة لدى طالب الصف األول الثانوي واثر ذلك عریان، سمیر عطیة فاعلیة استخدام ما وراء المعرفة ف

 ( 2003في انجازهم نحو التفكیر التأملي الفلسفي، مكتبة كلیة التربیة، جامعة عین شمس، القاهرة. )
  العزاوي، محمد عدنان محمد: تقویم أداء مدرسي التاریخ للمرحلة اإلعدادیة في ضوء مهارات التفكیر التاریخي، رسالة

 (2012تیر غیر منشورة، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة دیالى. )ماجس
  العفون، نادیة حسین، ومنتهى مطشر عبد الصاحب: التفكیر أنماطه ونظریاته وأسالیب تعلمه، دار صفاء للنشر

 (2012والتوزیع، عمان، )
 طبیقاته المعاصرة، دار الفكر العربي، أساسیاته وت –القیاس والتقویم التربوي والنفسي  عالم، صالح الدین محمود

 (2000القاهرة. )
 ( .2005قطامي، یوسف وعمور، امیمة، عادات العقل والتفكیر، النظریة والتطبیق، دار الفكر، عمان) 
 ( ،2007قطاوي، محمد ابراهیم: طرق تدریس الدراسات االجتماعیة، دار الفكر، عمان) 
 سون، تدریس الریاضیات وفق استراتیجیات النظریة البنائیة )المعرفیة وما الكبیسي، عبد الواحد حمید وأفاقة حجیل ح

 ( 2014فوق المعرفیة(، دار اإلعصار العلمي، عمان. )
 ،عالم 3احمد حسین وعلي احمد الجمل، معجم المصطلحات التربویة المعرفة في المناهج وطرق التدریس،ط اللقاني ،

 (2003الكتب، القاهرة. )
 حمود الحیلة المناهج التربویة الحدیثة )مناهجها وعناصرها، وأسسها، وعملیاته(، دار المسیرة للنشر مرعي، توفیق، وم

 ( 2000والتوزیع، عمان، )
 دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 2ملحم، سامي ملحم: سیكولوجیة التعلم والتعلیم األسس النظریة والتطبیقیة، ط ،

  (2006عمان، )
 (2010راسات في سیكولوجیة التفكیر )وأسالیبه وأنواعه(، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، )الموسوي، رضا: د 
  نتاج األسئلة لدى موسى، مصطفى اثر إستراتیجیة ما وراء المعرفة في تحسین الفهم القرائي والوعي بما وراء المعرفة وا 

بحوث المؤتمر األول للنوعیة القرائیة المقام بالمركز  ،1تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، مجلة القراءة والمعرفة، المجلد 
  (2001الكشفي، مدینة نصر،)

 ( 2012، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، )1الهادي، محمد طاهر محمد أسس المناهج المعاصرة، ط 
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 المصادر األجنبية 
1- Burden,P.& Byrd,D, (2011): Method for effective Teaching. Pearson Education. 

Plymouth state university.  
2- Paris , M and Wino grad, A. Dictionary of educational 3rd McGraw hill book , New 

York,1999:15  
 ملخص الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية ما وراء المعرفة

سنة  الباحث ت
 الدراسة

مكان  هدف الدراسة
أجراء 
 الدراسة

س جن
 العينة

المرحلة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

حجم 
 العينة

الوسائل  أداة البحث
 اإلحصائية

 أهم النتائج 

مصطفى  1
 موسى

تنمیة أنماط الفهم  2001
القرائي وتنمیة 
وعیهن بما وراء 
المعرفة وقدرتهن 
على أنتاج 
 األسئلة 

اإلعداد إناث -
 یة

األدب 
 والنصوص

عند استعمال  - استبانه 78
راتیجیه ما وراء است

المعرفة ستوفر الوعي 
واالنتباه ومراقبة النشاط 
العقلي في أثناء القراءة 
والقدرة على التخطیط 
والمراجعة والتقویم 
 وتعدیل خطة التعلم 

سمیر  2
عطیة 
 عریان

فاعلیة استخدام  2003
استراتیجیات ما 
وراء المعرفة في 
تدریس الفلسفة 
على تحصیل 
الطلبة واثر ذلك 

اتجاههم  على
نحو التفكیر 
 التأملي والفلسفي

ذكور  -
ناث  وا 

األول 
 الثانوي

اختبار  - الفلسفة
 تحصیلي،

بناء مقیاس 
االتجاه نحو 
التفكیر 
التأملي 
 والفلسفي

ان استخدام  -
استراتیجیات ما وراء 
المعرفة في تدریس 
الفلسفة قد حقق كثیر 
 من األهداف التعلیمیة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


