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ملخص :يشهد العامل يف يومنا احلايل تطورا مذهال يف كافة اجملاالت خاصة جمال الرتبية ،حيث جند الرتبويون يعملون جاهدين على حتسني العملية التعليمية
وحتقيق اجلودة يف التعليم ،لذلك جندها تركز على حتسني من اسرتاتيجيات وطرق التدريس من أجل حتقيق األهداف املنشودة من التعليم ،وتعد اسرتاتيجيات
التفكري ما وراء املعريف من االسرتاتيجيات احلديثة اليت تقوم على جمموعة من املهارات املا وراء املعرفية وهي التخطيط والتقومي واملراقبة ،واليت تساعد املتعلم على
تنشيط وتوجيه سلوكه حنو حتقيق اهلدف بكل وعي وختطيط ،األمر الذي ميكنه من فهم واستيعاب واكتساب املعلومات وتذكرها ،وتوظيفها يف حل املشكالت
التعليمية اليت تواجهه واختاذ القرارت املناسبة.
وسنحاول يف هذه الدراسة التعرف على التفكري ما وراء املعريف ،اسرتاتيجياته ومهاراته ،وكذا التعرف على األمهية الرتبوية السرتاتيجيات ما وراء املعرفة
الكلمات املفتاحية :ما وراء املعرفة ،اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ،مهارت التفكري ما وراء املعريف
Keywords: Today, the world is witnessing a remarkable development in all fields, especially in the
field of education, where we find educators are working hard to improve the educational process
and achieve quality in education, so we find it focused on improving strategies and methods of
teaching in order to achieve the desired goals of education, and is the thinking strategies beyond
Knowledge of modern strategies that are based on a set of metacognitive skills, which are planning,
evaluation and control, which helps the learner to activate and guide his behavior towards
achieving the goal with all awareness and planning, which enables him to understand, absorb and
acquire information and remember, and And Zifaa in solving educational problems facing it and
take appropriate decisions.
In this study we will try to identify metacognitive thinking, strategies and skills, as well as the
importance of education for metacognitive strategies.
Keywords: Metacognition, metacognitive strategies, metacognitive thinking skills

مقدمة:
تشهد احلياة يف وقتنا احلايل تطور تكنولوجي وعلمي كبري ومتسارع يف خمتلف اجملاالت ،ونتيجة هلذا التطور أصبح األفراد صغارا أو
كبارا يواجهون تزايدا سريعا يف املعرفة ،وظروف متغرية مما جيعلهم يواجهون مشكالت خمتلفة سواء كانت اجتماعية أو تعليمية تربوية أو
اقتصادية وغريها من املشكالت ومن هنا وجب إعادة النظر يف اسرتاتيجيات التعلم واملهارات التعليمية اليت تقدم للتلميذ ،وهذا هبدف
تكوين جيل ذو كفاءة عالية قادر على مواجهة هذا الركب العلمي اهلائل.

* املؤلف املرسل.

اسم املؤلف(ين)

وتعد ما وراء املعرفة من املفاهيم اجلديدة اليت دخلت ميدان الرتبية والتعليم ،وقد حظي إبهتمام كبري من طرف الباحثني ابعتباره من
التكوينات النظرية املعرفية املهمة يف علم النفس املعريف وعلوم الرتبية الذي ينظر إىل الدور الجيايب والفعال للتلميذ يف اكتساب املعلومات
ومعاجلتها ،وهذا من خالل تبين اسرتاتيجية ما وراء املعرفة.
وتعترب اسرتاتيجية ما وراء املعرفة من االسرتاتيجيات احلديثة اليت تدور حول وعي الفرد مبا يقوم به من مهارات وعمليات أثناء التفكري
بغية حتسني الذاكرة ومراقبة عمليات التعلم وضبطها ،لذلك فهي حتظى ابلكثري من االهتمام نظرا الرتباطها بنظرايت الذكاء والتعلم
واسرتاتيجيات حل املشكالت واختاذ القرار.
كما أن اسرتاتي جية ما وراء املعرفة تعد إحدى برامج التفكري العليا ،اليت تشري إىل وعي املتعلم مبا يقوم أبدائه من مهام ،وكذا تنمية
كفاءته وقدرته على التفكري والبداع ،واالبتكار والتخيل ،فما وراء املعرفة تقوم بدور مهم يف استقالل املتعلم من خالل وعيه بعمليات
التفكري اليت يقوم هبا أثناء تعلمه ،وحتكمه فيها ،واليت تؤدي به إىل البداع والتخيل واالبتكار يف اجياد احللول ملختلف املشكالت التعليمية
اليت تقف عائقا أمامه يف حتقيق أهدافه وبلوغ النجاح.
االشكالية:

يتميز العصر احلايل ابلتقدم العلمي والتكنولوجي السريع الذي يتطلب من الفرد امتالك مقومات احلياة العلمية والعملية ،من خالل
التفكري العلمي السليم الذي يساهم يف تنمية قدراته على البداع واالبتكار وعلى االستيعاب ملختلف املعلومات واملعارف ،ويف ظل التطور
السريع أصبح لزاما على الرتبية اليت من أهدافها تعديل سلوك الفرد واجتاهات تفكريه وأبنيته املعرفية وأن تغري من اسرتاتيجياهتا وأساليبها
وأدواهتا لتواكب وتالئم النسان اجلديد الذي أصبحت تتدخل يف تنشئته وتوجيهه وتشكيل أطراف كثرية ،مما أدى إىل بروز احلاجة إىل
االهتمام بتنمية مهارات التفكري العليا للتالميذ
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وتعد ما وراء املعرفة  Metacognitionمن مهارات التفكري العليا اليت تسعى الرتبية إىل تنميتها لدى تالميذها ،وقد ظهر هذا
املصطلح على يد  Flavellالذي اشتقه من خالل البحث حول عمليات الذاكرة حيث يرى أن ما وراء املعرفة على أنه معرفة الشخص
ودرجة إدراكه لعملياته املعرفية واخلصائص املرتبطة بطبيعة املعرفة واملعلومات لديه ، 2فما وراء املعرفة هتدف إىل مراقبة عمليات التفكري
وضبطها وتوجيه الفرد أثناء التفكري ،وإاثرة وعيه يف الكيفية اليت يفكر هبا ،ويف العمليات الداخلية اليت حتدث بذهنه ،وطريقته يف مواجهة
املشكالت أو النتائج اليت يتوصل إليها.3
وتعين اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة تتابع من التحركات تتم يف ضوء معرفة األفراد ابلعمليات واالسرتاتيجيات اخلاصة هبم يف تفكريهم
وقدراهتم على توجيه وتنظيم هذه العمليات قبل ،وأثناء وبعد عملية التعلم . 4حيث تسهم يف زايدة وعي التلميذ بعمليات التفكري اليت يقوم
هبا يف أثناء التعلم ،وزايدة قدرته على التحكم فيها ،فمن خالل هذه االسرتاتيجيات يقوم التلميذ بتوليد عديد من األفكار حلل مشكلة
معينة ،ويتدرب على استنتاج املعىن الكامن وراء املفاهيم واملبادئ ،ويستخدم هذا املعىن يف اجياد احللول املناسبة ملا يواجهه من مشكالت
يف حياته اليومية.5
ومن هنا تربز مشكلة حبثنا اليت هتدف إىل إبراز أمهية هذه االسرتاتيجية ابلنسبة للتالميذ كوهنا اسرتاتيجية تسعى إىل حتفيز قدرات
التلميذ الذهنية ،وإاثرة خرباهتم العلمية وتنمية مهاراهتم املعرفية وما وراء املعرفية كالتخطيط واملراقبة والتقومي ،واليت متكنه من التعامل مع
املشكالت اليت تواجههم سواء داخل املدرسة أو خارجها وعليه نعسى من خالل حبثنا إىل التعرف على األمهية الرتبوية هلذه االسرتاتيجية
وخصائصها وكذا التطرق إىل مفهوم ما وراء املعرفة.
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أوال :ما وراء املعرفة:
يعد التفكري ما وراء املعريف من أكثر مفاهيم علم النفس غموضا فقد أاثر هذا املفهوم العديد من التساؤالت حوله ،من حيث األساس
النظري الذي يقوم عليه ،وأبعاده والتناول الجرائي أي قابليته للقياس واملصطلح  Meta cognitionيتكون من كلمتني ،إذ تعين
 Metaما وراء ،وكلمة  Cognitionتعين املعرفة ،هذا النوع من التفكري موجود يف اجلزء األمامي من الدماغ ويتضمن جمموعة من
القدرات مثل :التفكري والدراك والتخطيط ،والقدرة على ما وراء املعريف خاصة ابلبشر فقط.6
وجند أن هناك العديد من التعريفات ملا وراء املعرفة وسنورد بعض منها وهي كالتايل:
تعريف جابر عبد احلميد جابر( ) 1999حيث يعرفها أبهنا وعي الفرد بعمليات التفكري أثناء التفكري وقدرة املتعلم على أن خيتار،
ويستخدم اسرتاتيجيات التعلم املالئمة.7
ويعرفها فتحي جروان(  )2002أبهنا "عمليات حتكم عليا وظيفتها التخطيط واملراقبة والتقييم ألداء الفرد يف حل املشكلة.8
أما جمدي عزيز إبراهيم ( )2005فيعرفها أبهنا املعرفة ابألنشطة والعمليات الذهنية وأساليب التعلم والتحكم الذات ،اليت تستخدم قبل
وأثناء وبعد التعلم للتذكر والفهم والتخطيط ،والدارة وحل املشكالت وابقي العمليات املعرفية األخرى.9
من خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف ما وراء املعرفة أبهنا وعي الفرد ابلعمليات الذهنية واألنشطة اليت يقوم هبا قبل وأثناء وبعد
التعلم ،وقدرته على اختيار االسرتاتيجية اليت تساعده على التخطيط والتقومي واملراقبة والتذكر وحل املشكالت واختاذ القرار.
اثنيا :مهارات ما وراء املعرفة:
يعرف ( )Montague,2000مهارات ما وراء املعرفة أبهنا إدراك الفرد للعمليات املعرفية الضرورية للنجاح يف املوقف التعليمي
والعمل على تنظيم هذه العمليات أثناء التعلم.10
وملا وراء املعرفة مهارات عديدة فقد توصلت الدراسات اليت جرت منذ السبعينات حول مفهوم عمليات التفكري ما وراء املعرفة إىل
حت ديد عدد من املهارات العليا ،اليت تقوم إبدارة نشاطات التفكري وتوجيهها عندما ينشغل الفرد يف موقف حل املشكالت أو اختاذ القرار.
وقد صنف ) )Ster-berg,1985-1988هذه املهارات إىل ثالث فئات رئيسية وهي:

 -1التخطيط  :Planningوتتمثل هذه املهارة يف:
حتديد هدف أو االحساس بوجود مشكلة وحتديد طبيعتها ،اختيار اسرتاتيجية التنفيذ ،ترتيب أو تسلسل العمليات أو اخلطوات،
حتديد العقبات أو األخطاء احملتملة ،حتديد أساليب مواجهة الصعوابت واألخطاء ،التنبؤ ابلنتائج املرغوبة أو املتوقعة.
 -2املراقبة والتحكم  :Monitoring & Controllingوتتمثل يف:
البقاء على اهلدف يف بؤرة االهتمام ،احلفاظ على تسلسل العمليات أو اخلطوات ،معرفة مىت يتحقق هدف فرعي ،معرفة مىت جيب
االنتقال إىل العملية التالية ،اختيار العملية املالئمة اليت تتبع يف السياق ،اكتشاف العقبات واألخطاء ،معرفة كيفية التغلب على العقبات
والتخلص من األخطاء.
 -1التقييم  : Assessmentوتتمثل هذه املهارة يف:
تقييم مدى حتقق اهلدف ،احلكم على دقة النتائج وكفايتها ،تقييم مدى مالئمة األساليب اليت استخدمت ،تقييم كيفية تناول العقبات
واألخطاء ،تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذها .11
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نستخلص يف األخري أن مهارات ما وراء املعرفة تعرف أبهنا جمموعة من املهارات والقدرات اليت متكن التلميذ من متابعة تعلمه والقيام
مبهامه بنجاح وذلك من خالل التخطيط لعملية تعلمه وكذا مراقبة أدائه للمهام ،كذا القيام بعملية التقييم ملا يقوم به حىت يصل إىل
أهدافه.
اثلثا :اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة :

تعرف أب ههنا عمليات تفكري يقوم هبا املتعلم بغية معرفة طبيعة عملية التعلهم ،والغرض منها قبل وأثناء وبعد التعلم ،فضال عن استيعاب
االجراءات واألنشطة اليت يتوجب القيام هبا مبساعدة املعلم لتذكر املعلومات املكتسبة وفهمها عرب ربطها ابملعلومات السابقة.12
كما تعرفه (عراين  )2003أبهنا طرائق تربوية حديثة هتدف إىل تنمية قدرة املتعلم على حتمل مسئولية تعليم ذاته من خالل استخدام
معارفه ومعتقداته وعمليات التفكري ،يف حتويل االفكار واملفاهيم إىل معاين حتويلية مثمرة هلا معىن شخصي وعملي ،وهتدف إىل تنمية وعي
املتعلم بعملية التعليم وحتكمه فيها.13
يعرفها( اخلطاب  ) 2007أبهنا العمليات اخلاصة بتوجيه االنتباه أثناء التعلم وختطيط وتنظيم عملية التعلم ومراقبة ومراجعة عملية
التعلم ،وكذلك تقومي عملية التعلم.14
ومنه ميكن تعريف اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة أبهنا جمموعة من الطرق والجراءات اليت يقوم هبا التلميذ قبل وأثناء وبعد التعلم ،وهتدف
إىل تنمية قدراته على حتمل مسؤولية تعليم ذاته من خالل استخدام معارفه وقدراته ومهاراته يف التخطيط للتعلم ،ومراقبة أداءه وتقومي
تعلمه ،وكذا توجيه انتباهه للتعلم أثناء أدائه ملهمة تعليمية.
رابعا :األمهية الرتبوية السرتاتيجيات ما وراء املعرفة:
لقد أمجع الرتبويون على أن استخدام التالميذ السرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف مواقف التعلم
املختلفة يساعد على توفري بيئة تعليمية تبعث على التفكري .وميكن أن تسهم يف حتقيق ما يلي:
 -حتسني قدرة املتعلم على االستيعاب.

-حتسني قدرة املتعلم على اختيار السرتاتيجية الفعالة واألكثر مناسبة.

 مساعدة املتعلم على القيام بدور إجيايب يف مجع املعلومات وتنظيمها ومتابعتها ،وتقيمها أثناءعملية التعلم.
زايدة قدرة املتعلم على استخدام املعلومات ،وتوظيفها يف مواقف التعلم املختلفة.حتقيق تعلم أفضل من خالل زايدة القدرة على التفكري بطريقة أفضل.-تنمية االجتاه حنو دراسة املادة املتعلمة.

-تساعد املتعلم على ختطي الفجوة بني النظري والتطبيق

15

كما تكمن أمهيتها أيضا يف:
 -1تنمية اجلوانب املعرفية املختلفة مثل االنتباه والتخزين واستدعاء املعلومات.
 -2تنمية اجلوانب الوجدانية خاصة فيما يتعلق ابلوعي ابالجتاه والتحكم يف عملية التعلم ،وبناء معتقدات اجيابية تساهم يف حتقيق النجاح يف
العملية التعليمية.
 -3تنمية اجلوانب املهارية املتعلقة ابلتفكري أبنواعه املختلفة ،ابلضافة لتنمية مهارات التنظيم الذات ،والتخطيط ،والتقومي ،وحتليل املواقف ،وحل
املشكالت.
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 -4تنمية مهارات ما وراء املعرفة املختلفة ،مثل :مهارات التنظيم الذات واملهارات املناسبة ألداء املهام األكادميية ،ومهارات الضبط الجرائي.16
يتضح لنا مما سبق أن أمهية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة ال تنحصر فقط يف تنمية تفكري املتعلم ومهارته بل يتعداها إىل وعيه ابلعمليات
العقلية واألنشطة اليت يستخدمها يف تعلمه واليت تساعد التلميذ على التعلم الذات والبحث عن املعرفة واكتساب اخلربات كما تكسبه
مهارات التنظيم الذات ،والتخطيط واملراقبة والتحكم فيما يتعلمه وتقومي تعلمه ،كما تكسبه ثقة بنفسه وبقدراته على مواجهة أي مشكلة
تعليمية أثناء املوقف التعليمي.
خامسا :املتطلبات االساسية للتعلم وفق اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة:

اتفق بعض املربني أمثال(  (hemson&eller,1999)(gunstone,1994) )bird,1990على وجود ثالث متطلبات
رئيسية لتعلم ما وراء املعرفة هي:
 -1املعرفة  :وتتضمن معرفة املتعلم لطبيعة التعلم وعملياته وأغراضه ومعرفة اسرتاتيجيات التعلم الفعالة مىت تستخدم.
 -2الوعي :ويعين وعي املتعلم ابلجراءات اليت ينبغي القيام هبا لتحقيق نتيجة معينة ،وتتضمن ثالثة أبعاد وهي:
أ -الوعي مبتغريات الشخصية.
ب -الوعي مبتغريات املوقف التعليمي.
ت -الوعي مبتغريات االسرتاتيجية املالئمة.
 -3التحكم :ويشري إىل طبيعة القرارات الواعية اليت يتخذها املتعلم بناء على معرفته ووعيه.17
نستخلص من خالل ما مت عرضه أن لسرتاتيجية ما وراء املعرفة جمموعة من املتطلبات اليت جيب أن تبعها أثناء استخدمها يف التعلم ،وهذا
حىت تكون هلا فاعلية من خالل وعي املتعلم مبا يقوم به قبل وأثناء وبعد التعلم ،وتنحصر هذه املتطلبات يف املعرفة ،الوعي والتحكم.
سادسا :خصائص اسرتاتيجية ما وراء املعرفة:
يلخص  Petersأراء كل من  Denserauو  Atikinsonو Longو ، Macdounaldخصائص اسرتاتيجية ما وراء املعرفية
يف النقاط التالية:
 -1القابيلة للتعميم :وتشري هذه اخلاصية إىل إمكانية تطبيق اسرتاتيجيات التعلم املا وراء املعرفية على نوع واسع من مواقف التعلم.
 -2االرتباط املباشر :وتشري هذه اخلاصية إ ىل ارتباط االسرتاتيجيات املا وراء معرفية مباشرة بتسيري وتسهيل عملية اكتساب املعلومات
اجلديدة.
 _3املستوى اإلجرائي :وتشري هذه اخلاصية إىل درجة توجيه املتعلم ملعاجلة املعلومات يف املستوى الجرائي.
 -4القابلية للتعديل :وتشري إىل قابلية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة للتغيري والتعديل حسب متطلبات مواقف التعلم املختلفة.18
منه نتوصل إىل أن اسرتاتيجية ما وراء املعرفة متتاز مبجموع من اخلصائص متيزها عن االسرتاتيجيات األخرى ،وتتلخص هذه اخلصائص يف:
القابلية للتعميم ،الرتباط املباشر ،املستوى الجرائي والقابلية للتعديل.
خالصة:
نستخلص مما سبق أن اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس واليت تسعى إىل حتقيق مطالب إاثرة تفكري
املتعلمني ،وتنمية ميوهلم وقدراهتم ومهارهتم على البحث عن احللول املختلفة للمشكالت اليت تواجههم يف حياهتم سواء داخل املدرسة أو
خارجها ،وتع هد من السرتاتيجيات األكثر دراسة يف البحوث الرتبوية احلديثة واليت تشري إىل تفكري معريف عايل يتطلب التحكم الفعال يف
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العمليات املعرفية يف عملية التعلهم ،فاستخدام املعلهم واملتعلم السرتاتيجيات ما وراء املعرفة يساعد على حتسني وتطوير التدريس واملمارسة
والتعليم.
كما أن هلذه االسرتاتيجية أمهية كبرية يف اجملال الرتبوي كوهنا تعمل على تعليم التفكري للمتعلمني يساهم يف تطوير قدراهتم على بناء
تعلمهم ويكونون على وعي مبا يقومون به ،إضافة إىل أهنا تقلل من التلقني ما يدفع املتعلمني إىل البحث عن املعرفة أبنفسهم ويكونون
منظمني وخمططني وموجهني ذاتيا للتعلهم ،وتُطور لديهم جمموعة من املهارات والقدرات كالتخطيط واملراقبة والتنظيم والتقومي أثناء أدائه ملهمة
تعليمية ما ،واليت تسمح له ابختاذ القرارات وحل املشكالت.

التوصيات:
 -1العمل على إشراك املعلمني يف ندوات علمية ودورات تدريبية وتطويرية لزايدة كفاءهتم يف استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة.
 -2العمل على توعية كل من املعلمني واملتعلمني ابألمهية الرتبوية السرتاتيجيات ما وراء املعرفة.
 -3العمل على اعداد برامج تدريبية تعمل على تطوير قدرات التلميذ على استخدام مهارات ما وراء املعرفة أثناء التعلم.
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