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 :المستخمص
ىدف البحث إلى تقنين مقياس ما وراء الفيم فى الرياضيات لدى طالب الصف 

ما األول الثانوى لتزويد الباحثين فى مجال عمم النفس التربوى بمعايير مناسبة لقياس متغير 
، وتم التوصل إلى الصورة النيائية لممقياس والتى تألفت من مادة الرياضيات فى وراء الفيم

الوعى بالقدرة الذاتية  -التقييم -التنظيمأبعاد أساسية وىى ) خمسة( عبارة موزعة عمى 35)
( طالًبا وطالبًة من طالب 333عمى عينة حجميا ) ،المراقبة( -االستراتيجية -عمى الفيم

تم حساب صدق المقياس باستخدام طريقة الصدق العاممى ، العام الصف األول الثانوى
أسفرت نتائج التحميل و ، Direct Obliminائل اسية مع التدوير المبطريقة المكونات األس

 -التقييم -)التنظيموىى  عوامل تشبعت عمييا عبارات المقياس خمسةعن وجود  العاممي
تم حساب الثبات لمقياس و ، المراقبة -االستراتيجية -الوعى بالقدرة الذاتية عمى الفيم

وىى قيم  (3,783، 3,012)تراوحت معامالت الثبات ما بين و  ألفا كرومباخ باستخدام
 .مرتفعة مما يدل عمى ثبات أبعاد مقياس ما وراء الفيم

 -الوعى بالقدرة الذاتية عمى الفيم –التقييم  – التنظيم -ما وراء الفيم  الكممات المفتاحية:
 .المراقبة -االستراتيجية
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Abstract: 

The research aimed at regulating the scale of meta-

comprehension in mathematics of the 1
st
 grade secondary school 

students, to provide the researchers of the educational psychology 

with suitable standards to measure the variable of the 

metacomprehension in mathematics. 

It was reached the final form of the scale which is consisted of 

(35) phrases, distributed on (5) main components (the monitoring – 

the strategy –the Evaluation – the regulation – Awareness of the 

ability to understand). The sample of the research consisted of (330) 

1
st
 grade secondary school students. 

The scale validity was measured by using the factor analysis 

(principal component analysis with Direct Oblimin rotation). The 

results of the factor analysis revealed the existence of (5) factors: the 

monitoring – the strategy – the regulation –Evaluation – Awareness 

of the ability to comprehension.  

The scale reliability was measured by using Cronbach's alpha. 

The reliability factors were ranged between (0.421 : 0.780) which 

means that the metacomprehension scale components are reliable. 
Keywords:  Meta-comprehension – Monitoring – 

Evaluation – Strategy –Awareness of the ability to comprehension 

– Regulation.  
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 :دمةػػمق
السريع، حيث يواجو  العممى الحالى باالنفجار المعرفى والتطور يتميز العصر

من المعمومات والمعرفة فى كل لحظة تمر، مما ُيحتم عمييم امتالك  ىائالً  اً المتعممون كم
مقومات المنيج العممى السميم ومعرفة طرق الحصول عمى ىذه المعمومات وفيميا 

 ثقافة إلى المعمومة ثقافة تمقى وبذلك يتم التحول من، والتمقين الحفظ واستيعابيا بعيدًا عن

 جديدة. وظواىر عالقات اكتشاف فى تتمثلمعرفة  إلى بنائيا ومعالجتيا وتحويميا
فى  متعمم لدى كل الفيم يتحقق أنلذلك يجب التعمم، أساس  ىو ويعتبر الفيم

 .المفضل تعممو ونمط وقدراتو ضوء إمكاناتو

شار إلى الفيم من الناحية السيكولوجية بأنو إدراك العالقات القائمة فى ويُ 
م لمطالب من معمومات فى إطار المواد موقف يجابيو الفرد، والفيم الجيد لما يقد  

الدراسية يكسبيم القدرة عمى االحتفاظ بيا واستخداميا بشكل إيجابى وجيد وصحيح فى 
 .(1327المواقف المختمفة )فوزية أوراغى، 

ا كانت الرياضيات تقوم فى أساسيا عمى الفيم واالستيعاب، فيى تعد ضربًا ولم  
يعتمد عمى الرموز بداًل من المحسوسات، وىى كذلك من ضروب التفكير المجرد الذى 

تدريب عمى طرائق حل المشكالت ألن المسائل الرياضية ىى مشكالت حقيقية أو 
ين فى طرائق وأساليب تدريسيا يافتراضية لذلك فإن واضعى مناىج الرياضيات واالختصاص

دراك العالقا ت واالستدالل، يؤكدون أن الرياضيات أسموب فى التفكير أساسو الفيم وا 
فببنيتيا الخاصة وتراكميتيا فى تقديم مواضيعيا يمثل الفيم أساسًا ليا تقوم عميو وتبنى عميو 

 .(Rittle-Johnson, Siegler & Alibali, 2001)خبراتيا وموضوعاتيا
ويتطمب الوصول إلى الفيم وعى الفرد بما يتعممو باإلضافة إلى معرفة ما يجب 

يم، كما أن ىذا الوعى البد أن يكون نابعًا من فيم عميق لما فعمو عندما يفشل فى الف
بـما وراء  عنو يتعممو الفرد من خالل مراقبتو لعمميات الفيم المختمفة لديو، وىو ما يعبر

 .Metacomprehension الفيم
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عمى لحكم عمى ما تعمم وقدرتو عمى اويشير مفيوم ما وراء الفيم إلى قدرة الفرد 
بو لمنص أو المحتوى الدراسى، وحين يحكم األفراد عمى ماتعمموه وما لحكم عمى استيعاا

 Thiede)لم يتعمموه سيكون بمقدورىم تركيز انتباىيم عمى المعمومات التى لم يتعمموىا 

& Anderson, 2003). 

التنبؤ بمستوى الفيم  عمى القدرة أنZhao & Linderholm (2008) وذكر 
 الفيم، وراء ما لموضوع الرئيسى المحور تعممين يعتبرالم لدى أو الحكم عمى مدى الفيم

أداءًا  سيؤدون بأنيم الطالب يتنبأ فعندما لمدراسة، الذاتى لمتنظيم ميمة القدرة تمك وتعد
 مثاًل، النص قراءة كإعادة تقوية إستراتيجيات استخدام يقررون فقد ما، اختبار فى ضعيفاً 

 فعالية أكثر ذاتى تنظيم تؤدى إلى األكثر دقة الفيم وراء ما أحكام أن الدراسات بينت وقد

 أفضل. لتعمم بدوره يقود والذى لمدراسة
 وراء ما وميارات بصفة عامة، التعمم بإستراتيجيات الوعى موضوع وبذلك يحتل

 مستوى إلى الكمى التعمم مستوى الطالب من انتقال فى كبيرة أىمية الفيم بصفة خاصة

 الفيم وراء ما موضوع حول ُأجريت التى الدراسات بعض نتائج أظيرت التعمم النوعى، فقد

يتعممونو  بما الطالب وعى درجة بين إحصائية داللة ذى موجب ارتباط وجود إلى
وتذكرىم لممعمومات  إدراكيم ومدى قرائية وعمميات وفنيات أساليب من ويستخدمونو

 Rawson, Dunlosky)المختمفة  التعمم مواقف فى وتوظيفيا استخداميا عمى وقدرتيم

& McDonald, 2002). 
وتعد ميارات ما وراء الفيم أحد أىم العوامل المؤثرة فى تنمية البناء المعرفى 

ا كانت ميارات ما وراء والنسق الفكرى لدى الطالب فى مختمف مراحل التعميم، ولم  
لن يتحقق إال إذا توافر الفيم فى ماىيتيا عممية تفاعمية بنائية، فإن ىذا الفيم الواسع 

لدى الطالب قدر من الوعى باستخداميا وكذلك الوعى بالنشاطات الذىنية والعمميات 
 .(Afflerbach,Pearson & Paris, 2008)األدائية المصاحبة ليا 

 وقد حدد ستانفورد أربع مستويات تشكل الفيم وما وراء الفيم:
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 وىم الطالب الذين لدييم ما وراء فيم عال(  –: )فيم عال المستوى األوؿ
القدرة عمى الفيم ويدركون أن الفيم قد تم ويعتقدون أن أدائيم سيكون جيدًا فى 

 االختبار.

 فيم منخفض وما وراء فيم مرتفع( وىم الطالب ضعاف المستوى الثانى( :
الفيم ولكنيم يدركون فشميم فى الفيم، ويعتقدون أن أدائيم سيكون ضعيفًا فى 

 االختبار.
 ما وراء فيم منخفض( وىم طالب لدييم   -: )فيم مرتفع المستوى الثالث

متأكدين من فيميم أو من عدمو وىم ذوو أداء  القدرة عمى الفيم ولكنيم غير 
 جيد فى االختبار ويعتقدون أن أدائيم ضعيف.

 ما وراء فيم منخفض( وىم طالب ضعاف  -: )فيم منخفض المستوى الرابع
كون أسباب فشميم فى الفيم، وقد يكون أداؤىم ضعيفًا فى الفيم ولكنيم ال يدر 

 & ,Thiede, Anderson) االختبار ولكنيم يعتقدون أن أدائيم كان جيداً 

Therriault, 2003).  

 :مشكمة البحث 

ظير االىتمام بالفيم من خالل بعض المشاريع التربوية مثل مشروع زيرو   
(zero project)،  الذى أطمقتو كمية التربية لمدراسات العميا بجامعة ىارفارد

(Harvard)  منذ سنوات وىذا المشروع قائم عمى فمسفة التعمم من أجل الفيم، وقد
أشارت نتائج البحوث والدراسات فى ىذا المشروع إلى أن الدرجة العادية من الفيم 

يبدو أنيم يفيمون المادة  مفتَقدة لدى كثير من الطالب حتى عند أفضل الطالب الذين
، ميد)جابر عبدالح التى تدرس فى الفصل كما تشير نتائج االختبارات والمناقشة الصفية

1333). 

أن النجاح فى حل  Erbas & Okur (2012)أظيرت نتائج دراسة كما  
المشكمة الرياضية عممية معقدة ال يعزو السبب فى التغمب عمييا لسموك واحد، وحتى 
ينجح الطالب فى حل المشكمة الرياضية ينبغى عمييم أن يمتمكوا المعرفة الرياضية 
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المطموبة، ومعرفة كيفية استخدام اإلستراتيجيات المختمفة مع مراقبة حل المشكمة 
 (.1325)نوال الراجح،  خدام مياراتيم الما وراء معرفيةوتنظيميا باست

والتعرف عمى أبعاده  لذا يجب التعرف عمى مفيوم ما وراء الفيم فى الرياضيات 
معظم أبحاث ما وراء الفيم ركزت عمى الفيم ف، سس التى يترتب عميياوعواممو واأل

 (Maltin, 2009, p. 193). والقراءة
كما أنو ال توجد أداة عممية تم بناؤىا وتقنينيا خصيصًا لمبيئة المصرية وطالب 

لى إعداد يسعى البحث الحالى إ لذاالمرحمة الثانوية لقياس ما وراء الفيم فى الرياضيات، 
سم بالصدق الثانوى العام يتمقياس لماوراء الفيم فى الرياضيات لدى طالب الصف األول 

 والثبات.
 :أىداؼ البحث

 لتحقيق األىداف التالية: بحثسعى الي
  لدى طالب الصف األول الثانوى العام.بناء مقياس لماوراء الفيم فى الرياضيات 
  التعرف عمى أبعاد ما وراء الفيم فى الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوى

 العام.
  لدىالتعرف عمى الخصائص السيكومترية لمقياس ماوراء الفيم فى الرياضيات 

 .طالب الصف األول الثانوى العام
 :مصطمحات البحث

ما وراء الفيم بأنو قدرة الفرد عمى الحكم عمى ما  Thiede, et al.(2003) عر ف 
ذا  تعممو وما لم يتعممو، ومن ثم يستطيع تركيز انتباىو عمى المعمومات التى لم يتعمميا، وا 

ستخدام أحكامو فى توجيو التعمم ا كانت دقة ما وراء الفيم لديو ضعيفة، فمن يتمكن من
 بشكل صحيح.

بأنو قدرة المتعمم عمى الحكم  Dunlosky & Lipko (2007) كما عر فو 
 محتوى المواد الدراسية.لعمى تعممو وفيمو 
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 Linderholm, Zhao, Therriault, & Cordell-McNultyوأوضح 

أن ما وراء الفيم يشير إلى السيطرة والمراقبة التى يقوم بيا المتعمم عندما يقيِّم  (2008)
 مستوى فيمو فى أثناء التعمم.

( 1320)وأشارت سميرة بدوى حسن، ومنال عمى محمد، ومنى أمين بيومى 
إلى أن ما وراء الفيم يعنى وعى الفرد ومعرفتو بالنصوص المراد فيميا وبإستراتيجيات 

 مراقبتو وتخطيطو لمنظومة الفيم لديو.أدائو و 
( ما وراء الفيم بأنو قدرة 1325وعر ف نافز أحمد بقيعى وحنان أحمد ىماش )

المتعمم عمى الحكم عمى تعممو وفيمو لمنصوص المكتوبة من خالل مراقبة تعممو 
ومراجعة مدى تقدمو أو فشمو فى استيعاب النصوص واستخدام اإلستراتيجيات المناسبة 

 الجة الفشل فى الفيم.لمع
( إلى أن مفيوم ما 1327وأشارت صوفيا فيصل اليياجنة وشادية أحمد التل )

وراء الفيم يمثل قدرة الطالب عمى مراقبة وتنظيم وتقييم تفكيرىم وعممياتيم المعرفية فى 
 أثناء قراءة نص معين.

ىو أن ما  ايتضح مما سبق من تعريفات لما وراء الفيم أن القاسم المشترك بيني
دراكو لألنشطة التى تقع فى مجال ما وراء العمميات  وراء الفيم يتجمى فى وعى الفرد وا 

دارة  ،العقمية المتعارف عمييا والتى من شأنيا توجيو ومتابعة ورصد وتنظيم وتقييم وا 
دارتو.  الفيم واستخدام اإلستراتيجيات المناسبة لتنظيم ذلك وا 

ائيًا بأنو قدرة المتعمم عمى الحكم عمى مدى ويمكن تعريف ما وراء الفيم إجر 
دراكو بقدرتو عمى الفيم وقدرتو  فيمو لممحتوى الذى يدرسو أو يقرأه من خالل وعيو وا 

مدى تقدمو أو فشمو فى الفيم ومن ل توعمى التنظيم الذاتى لعممية الفيم ومراقبتو ومراجع
التى الكمية تحدد بالدرجة يو ، ثم استخدام اإلستراتيجيات المالئمة إلدارة ذلك الوعى

الُمعد من قبل الباحثة فى مقياس ما وراء الفيم فى الرياضيات  يحصل عمييا الطالب
 تية:متضمنًا االبعاد اآل ىذا البحثألغراض 
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 دار  ترتيبويعنى  :التنظيـ لممعمومات وربط الجديد منيا بالخمفية المتعمم ة وا 
 المعرفية.

 ىو العممية العقمية التى يستطيع من خالليا المتعمم الحكم عمى نفسو : و التقييـ
ستراتيجياتو التى يستخدميا فى   فيم.الوعمى أدائو وا 

 دراك المتعمم لذاتو ولعممياتو الوعى بالقدرة الذاتية عمى الفيـ : ويعنى معرفة وا 
 .المعرفية ولسعة الفيم لديو

 دراك المتعممتو  :اإلستراتيجية ناسبة الم الطرقلمدى استخدام  عنى معرفة وا 
 فى ضوء تنوع الميام. ساليبوانتقاء أفضل األ

 وتشير إلى العممية العقمية التى يستطيع من خالليا المتعمم مراقبة المراقبة :
 .إستراتيجياتو التى يستخدميا فى الفيم

 :اإلطار النظرى
 :ما وراء الفيـ طبيعة 

انبثقت من ما وراء المعرفة، وىو يتميز يعد ما وراء الفيم أحد المتغيرات التى 
نما أيضًا بأىميتو فى الضبط والتحكم فى عمميات الفيم  .ليس فقط بحداثتو وا 

توصل الباحثون إلى أن ما وراء الفيم عامل حاسم لحدوث الفيم الجيد، فقد 
حيث تسمح ميارات ما وراء الفيم لممتعمم برصد عممية الفيم لتوضيح أخطاء الفيم ومن 

 ,De Beni , Borella, & Carretti) استخدام اإلستراتيجيات العالجية المناسبةثم 

2007). 
إلى أن المتعممين الذين  Harris, Graham & Mason (2003) كما أشار

يعانون ضعفًا فى ميارات ما وراء الفيم ينتيون من قراءة النص فى معظم األوقات من 
يارات ما وراء فيم قوية يستخدمون دون فيمو بينما نظرائيم الذين يمتمكون م

إستراتيجيات عالجية عند شعورىم بعدم الفيم مثل إعادة القراءة أو ربط أجزاء النص أو 
 القيام بتمخيص موجز لمموضوع.
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ويتضمن ما وراء الفيم استخدام اإلستراتيجيات ما وراء المعرفية لمتأكد من 
مسبوقة بنشاط معرفى أى أنو عندما يقرأ تحقيق األىداف كتقويم مدى الفيم، فالخبرة ىنا 

الطالب نًصا وال يستطيع استيعابو يبدأ فى استخدام ميارات ما وراء الفيم، وتتضمن 
فاعمية ما وراء الفيم وكفاءتو فى معرفة المتعمم متى يفيم ومتى ال يفيم وكيف يستخدم 

 .(Thiede & Anderson, 2003)اإلستراتيجيات العالجية

أن الفيم يتضمن جانبين أحدىما ( 1339إسماعيل الصاوى )إسماعيل وذكر 
معرفى واآلخر ما وراء معرفى؛ فالجانب المعرفى لمفيم يتمثل فى التنظيم والتمييز 
دراك العالقات وحسن تصور المعنى الحرفى والضمنى لمكممة أو الجممة  واالستنتاج وا 

اآلتية: فيم معانى الكممات،  أو الفقرة وذلك خالل فترة زمنية محددة، ويتضمن المكونات
وفيم معانى الجممة، وفيم معانى الفقرة، وسرعة الفيم؛ أما الجانب الما وراء معرفى 
لمفيم )ما وراء الفيم( يتضمن عمميات عقمية ما وراء معرفية تعتمد عمى مراقبة الفرد 

المكونات لنفسو واإلستراتيجيات التى يستخدميا فى أثناء القراءة وتقييمو ليا، ويشمل 
 الثالثة اآلتية: التخطيط لمميمة، ومراقبة الذات، وتقييم إستراتيجيات الفيم القرائى.

إلى أن ما وراء الفيم القرائى  (1337) إسماعيل إسماعيل الصاوىكما أشار 
يتضمن عمميات عقمية ما وراء معرفية تقف خمف الفيم القرائى يستخدميا القارئ قبل 

عد االنتياء منيا فى فيم ما يقوم بقراءتو؛ فقبل القراءة يقوم القارئ القراءة وفى أثناءىا وب
بتحديد اليدف منيا وأسبابيا واإلستراتيجيات التى سيتبعيا، وفى أثناء القراءة يترجم تمك 
الخطوات إلى سموك ويراقب استخدامو وتنفيذه لتمك اإلستراتيجيات، وبعد االنتياء من 

تيجيات التى استخدميا ويربط بين المعمومات الجديدة القراءة يقييم فعالية اإلسترا
 والمعمومات المختزنة فى ذاكرتو بعيدة المدى

كما يشير األدب النفسى إلى أن ما وراء الفيم القرائى يعتبر حمقة الوصل بين 
ما وراء المعرفة والفيم القرائى، كما أن دراسة المكونات الما وراء معرفية لمفيم القرائى 

 .(1339، إسماعيل إسماعيل الصاوى) بمعزل عن ما وراء المعرفة بوجو عامال تتم 
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عديد من البحوث حول أحكام ما وراء الفيم فى منتصف الثمانينيات، وتم  تولقد ُنِشر 
 اكتشاف نوعين من دقة ما وراء الفيم وىما: الدقة النسبية والدقة المطمقة.

 :Relative accuracyأواًل: الدقة النسبية 

يتم قياسيا عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجات عينة الطالب فى 
(، واختبار الفيم Paris,et al.,1984مثل اختبار (اختبارين: اختبار ما وراء الفيم 

 Nelson Denny Reading)مثل اختبار نيمسون ودينى لميارات الفيم القرائى 

(NDR)أن الطالب كانوا أكثر دقة فى  (، وتشير االرتباطات اإليجابية العالية إلى
 Al)ن تمك التى تعمموىا بشكل أقل جودةتمييز النصوص التى تعمموىا بشكل جيد م

Ghraibeh, 2014). 
 Absolute accuracyثانيًا: الدقة المطمقة 

تشير الدقة المطمقة إلى قدرة المتعمم عمى إصدار األحكام عمى تعممو دون 
أدائو عمى االختبار مستندًا فى أحكامو عمى المعرفة المبالغة أو التقميل من تقدير 

السابقة بالموضوع وفاعميتو الذاتية، فكمما زادت معرفة المتعمم بالموضوع كانت أحكام 
 .(Dunlosky & Lipko, 2007)التعمم أفضل

ويتم قياس الدقة المطمقة  بإيجاد معامل االرتباط )جاما( بين درجات األداء 
ختبار وتقديراتيم ألحكام الثقة حول التنبؤ بأدائيم الصحيح عمى الفعمى لمطالب فى اال

تم تقدير ما وراء الفيم  (1338حافظ عبدالستار حافظ )نفس االختبار، فمثاًل فى دراسة 
عقب االنتياء من اإلجابة عمى اختبار الفيم عن طريق وضع المفحوصين تقدير الثقة 

مفردات باالختبار عمى ُمَتَصل متدرج )من المتوقعة فى صحة استجاباتيم التى تقابل ال
%(، وتوصمت النتائج إلى انخفاض فى ما وراء الفيم لدى عينة 233% إلى 3

 الدراسة.

الباحثين قد حددوا العوامل ( إلى أن 1338حافظ عبدالستار حافظ )وأشار 
 المؤثرة عمى دقة ما وراء الفيم فيما يمى:
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  اء المعرفة، وصعوبة النص، ومحاوالت القدرة القرائية العامة، ومعارف ما ور
 القراءة، وطريقة العرض لمنصوص المتماسكة.

  ،خصائص النص، ومعتقدات األفراد، ومتطمبات الميمة، ونمط القراءة المثمرة
 وأحكام ُيسر التعمم.

 .األلفة بالموضوع وتشويق النص وتوجيات القارئ الدافعية 
 سببى.ُيسر التجييز لبنية النصوص ذات التماسك ال 
  االسترجاع المباشر لمعمومات الفيم القرائى يكون أفضل من االسترجاع المرجأ

 وذلك قد ُيفس ر وفقًا لمبدأ الشعور بالمعرفة.
  توافر الدالئل أو التمميحاتcues  عند التجييز المالئم فى حالة االسترجاع من

 الذاكرة.
 :أبعاد ماوراء الفيـ

أشارت الدراسات التربوية إلى أن أنشطة ما وراء الفيم تعود فى بدايتيا إلى 
؛ فقد حددت أبحاث ما وراء Metamemory Researchأبحاث ما وراء الذاكرة 

الذاكرة عدة مظاىر لما وراء الذاكرة؛ منيا: القمق حول أداء الذاكرة، والثقة فى قدرات 
الذاكرة الجيد، ومعرفة عممياتيا األساسية، والمعرفة الذاكرة، والتحكم بأدائيا، وقيمة أداء 

 (Hultsch, Hertzog, Dixon & Davidson, 1988)بإستراتيجياتيا 
 ,Mooreواعتمادًا عمى األبحاث فى مجال تقييم ما وراء الذاكرة فقد حدد

Zabrucky & Commander (1997) :سبعة أبعاد لما وراء الفيم وىى 
 مشاعر التوتر المتعمقة بالفيم القرائى.: ويمثل Anxiety القمؽ .2
 : ويشير إلى الطرق التى يستخدميا الفرد لحل مشاكل الفيم.Regulationالتنظيـ  .1
 : وتتعمق بدرجة معرفة الفرد بعمميات الفيم األساسية.Taskالميمة  .3
: وتتعمق بالتقنيات التى يستخدميا الفرد من أجل Strategyاإلستراتيجية  .0

 الفيم القرائى.تحسين مستوى 

 ويتعمق بدرجة تحكم الفرد بمياراتو القرائية. :Control of  Locusمركز التحكـ  .5
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 : وتمثل درجة وعى الفرد بقدرتو عمى الفيم. Capacityالقدرة .6

: ويمثل إدراك القارئ بدور التحصيل الجيد أو Achievementالتحصيؿ  .7
 األداء الجيد فى ميمات االستيعاب القرائى.

 أبعاد ما وراء الفيم فى ستة أبعاد وىى: Schmitt (1990)وقد حدد 

: والتوقع ىو تخمين األحداث التالية لمقصة بناًء عمى ُبعد التوقع والتحقؽ .2
 األحداث السابقة، أما التحقق فيو تأكد القارئ من صحة التوقعات.

الشاممة لمنص،  المتعمم: وىو نظرة ُبعد االستعراض أو الخصائص السطحية .1
التى تساىم و وىى تسيم فى تسييل الفيم من خالل تنشيط المعمومات العامة 

 فى صنع التوقعات.
 : وىو تحديد الفرد ليدفو من عممية القراءة.ُبعد تحديد اليدؼ .3
 : وىو صياغة أسئمة عن القصة.ُبعد التساؤؿ الذاتى .0
خمفية المعرفية السابقة : وىو تنشيط ودمج المعمومات من الُبعد المعرفة السابقة .5

سيم فى عممية الفيم من خالل المساعدة عمى صنع االستنتاجات، يلمقارئ، و 
 وتوليد التوقعات.

: ويتمثل فى استخدام إحدى اإلستراتيجيات ُبعد تطبيؽ اإلستراتيجيات العالجية .6
 عند الشعور بعدم الفيم مثل إعادة القراءة.

( تم تحديد سبعة أبعاد لما وراء 1322وفى دراسة صفاء ماجد عبد الكريم )
 الفيم عمى النحو اآلتى:

: وتعنى كل ما سبق لممتعمم تعممو من خالل المواقف التعميمية المعرفة السابقة .2
 التى مر بيا أو ما ارتبط بحياتو من مواقف ولم يتعرض لمتشتت أو النسيان.

يمية، : ويعنى استجابة خاصة لحدث ضاغط متعمق بأحد المواقف التعمالقمؽ .1
 وقد يكون حالة تختص بموقف واحد، أو سمة تختص بمجموعة من المواقف.
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: ويعنى تحكم المتعمم ذاتيًا بعممية التعمم من خالل استخدام التنظيـ .3
إستراتيجيات عدة، كوضع األىداف، والتخطيط، والمراقبة، والتحكم فى عممية 

 ابقة، والتقييم.السالخبرة التعمم، وتفعيل العالقة بين الخبرة الجديدة و 

: ويعنى درجة العناية التى يعطييا المتعمم لموضوع االىتماـ بموضوع النص .0
 النص المقروء.

: وتعنى ما يتعمق بالشكل الظاىرى لمنص دون الخصائص السطحية لمنص .5
 التوغل فى عمقو وأغواره والتوصل لممعانى الموجودة فيو.

عنى البحث عن معمومات : ويالتساؤؿ الذاتى فى أثناء معالجة المعمومات .6
جديدة فى النص والتى تعمل عمى زيادة االستيعاب عن طريق إثارة أسئمة 

 يسأليا الطالب لنفسو فى أثناء معالجة المعمومات.

 : وتعنى استجابة مكتسبة لمؤثر سابق ليا.القدرة عمى التذكر .7

أن مفيوم ما وراء الفيم يتضمن إلى ( 1323)ىمنال عمى الخول وأشارت
 ن ىما:مكوني

 المكوف المعرفى ويشمؿ: .1

  دراك المتعمم لذاتو ولعممياتو المعرفية ولسعة الوعى بالذات: ويعنى معرفة وا 
 الفيم لديو.

 .دراك المتعمم لمدى سيولة أو صعوبة النص  الوعى بالنص: ويعنى معرفة وا 
  دراك المتعمم لمدى استخدام اإلستراتيجية الوعى باإلستراتيجية: ويعنى معرفة وا 

 المناسبة وانتقاء أفضل اإلستراتيجيات فى ضوء تنوع الميام.

 المكوف التحكمى ويشمؿ: .2

 وتشير إلى العممية العقمية التى يستطيع من خالليا المتعمم مراقبة المراقبة :
 إستراتيجياتو التى يستخدميا فى الفيم.
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 دارتو لممعمومات وربالتخطيط ط : ويعنى تنظيم المتعمم لعممياتو المعرفية وا 
الجديد منيا بالخمفية المعرفية والقمق بشأن األداء الفعال وتوجييو لسموكياتو 

 اليادفة لفيم النص.

 وىو العممية العقمية التى يستطيع من خالليا المتعمم الحكم عمى نفسو التقييـ :
ستراتيجياتو التى يستخدميا فى فيم النص.  وعمى أدائو وا 

 القرائى النموذج اإلجرائى الثالثى لمميتافيـ 

( النموذج اإلجرائى الثالثى لمميتافيم 1337اقترح إسماعيل إسماعيل الصاوى )
 Meta-Reading Comprehension Tertiary Operation Modelالقرائى 

(MRCTOM)  فى ضوء الفيم القرائى ونماذج ما وراء المعرفة الثالثية
 ,Sternberg، ونموذج .Paris, S.G.,et al، ونموذج  .Flavell, J.H.,et al)نموذج

R. وييدف ىذا النموذج إلى توضيح وتفسير عممية الفيم القرائى وقياسيا وكيفية ،)
 معالجتيا من منظور ما وراء معرفى 

(  MRCTOMيتضمن النموذج اإلجرائى الثالثى لما وراء الفيم القرائى ) 
 ثالثة أبعاد وىى:

 لعممية القراءة ىى قبل  : يتعمق بثالث مراحل ما وراء معرفيةالُبعد األوؿ
 القراءة، وفى أثنائيا، وبعد االنتياء منيا.

 يتعمق بثالث عمميات ما وراء فيم قرائية ىى: التخطيط لمعالم الُبعد الثانى :
 الميمة، ومراقبة الذات، وتقييم إستراتيجيات الفيم القرائى.

 ة، من خالل : يتعمق بمؤشرات لممعالجات الدورية الميتافيم قرائيالُبعد الثالث
، والتساؤل الذاتى، والتمميح بمكان KWLsإستراتيجيات: بناء المعنى المعرفى 

 (.1339)إسماعيل إسماعيل الصاوى، م( 3وجود اإلجابة )س
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 :الدراسات السابقة
 ( (De Beni, Borella, & Carretti : 2007دراسة 

الفيم القرائى  في الفيم وراء وما العاممة الذاكرة دور ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث
(، 33-28اآلتية : ) العمرية الفئات مجموعة من األفراد من والعمر، وتكونت العينة من

 النص فيم قدرات لقياس موحد اختبار استخدام ( سنة، وقد تم75-85(، )65-70)
 السن كبار النتائج إلى أن وأشارت يشتمل عمى نصين أحدىما روائى واآلخر تفسيرى،

 لمنص فيمًا أكبر سنا األصغر الشباب أظير كما كاف، بشكل لمنصوص فيما أظيروا

منص ل العمر في التقدم مع إحصائية داللة ذو تراجع إلى النتائج كما أشارت الروائى،
التفسيرى، كما أظيرت نتائج تحميل اإلنحدار دور كل من الذاكرة العاممة وما وراء الفيم 

 الروائية والتفسيرية ولم يظير الدور نفسو مع التقدم بالعمر.فى الفيم القرائى لمنصوص 

 (2212دراسة خولة خميفة مفضى البرجسى )

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين ما وراء اإلستيعاب ودافعية 
اإلنجاز األكاديمى لدى طالبات كمية التربية فى جامعة الجوف، وبمغت عينة الدراسة 

البات كمية التربية فى محافظة القريات، وتم استخدام مقياس ما ( طالبة من ط820)
(، ومقياس Moore, Zabruck, Cammander 1997وراء اإلستيعاب من إعداد )

 دافعية اإلنجاز األكاديمى )إعداد الباحثة(، وأظيرت النتائج:

 .أن الدرجة الكمية لكل من مقياسى ما وراء الفيم ودافعية اإلنجاز كانت مرتفعة 
  أن معامالت اإلرتباط جميعيا بين الدرجات عمى المقياسين كانت دالة

 إحصائيًا وذات إتجاه إيجابى.

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدرجات عمى ُبعد المثابرة فى مقياس
دافعية اإلنجاز وُبعد التنظيم فى مقياس ما وراء الفيم تعزى إلى المستوى 

رتباط لطالبات السنة األولى يميو طالبات الدراسى، حيث كان أعمى معامل إ
 السنة الرابعة ثم طالبات السنة الثالثة وأخيرًا طالبات السنة الثانية.
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 Clark (2012)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين الفاعمية الذاتية وما وراء الفيم 
، واستخدم Floridaالقرائى لدى طمبة الصف الرابع والصف الخامس األساسى بوالية 

 The Reader Self Perception Scale (RSPS)الباحث مقياس الفاعمية الذاتية 
، ومقياس ما وراء الفيم المعد من قبل (Henk&Melnick,1995)عد من قبل المُ 

Schmitt,1990) وأظيرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الفاعمية ،)
 طالب إستراتيجيات ما وراء االستيعاب.الذاتية العالية واستخدام ال

 Al Ghraibeh (2014)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة التنبؤية بين الفاعمية الذاتية فى 
القراءة والعمر وما وراء الفيم بين عدد من الناطقين بالمغة العربية من األجانب، 

واختبار ما وراء الفيم وتكونت عينة واستخدم الباحث اختبار فاعمية الذات فى القراءة 
( طالبًا قد تم اختيارىم بطريقة عشوائية من بين الطالب المسجمين 63الدراسة من )

 بجامعة الممك سعود، وأظيرت النتائج:
 .أن التقدير االجمالى الختبار فاعمية الذات االكاديمية فى القراءة كان مرتفعًا 
 الفيم كان مرتفعًا. أن التقدير االجمالى الختبار ما وراء 
  وجود ارتباط كبير بين المجموع الكمى الختبار ما وراء الفيم والعمر، حيث كان

(، فضاًل عن ارتباط دال احصائيًا بين اختبار ما 3,173معامل االرتباط ىو )
 .(3,539وراء الفيم وفاعمية الذات االكاديمية حيث كان معامل االرتباط ىو )
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 (2215المعطى، وحناف أحمد إسماعيؿ ىماش)دراسة  نافز أحمد عبد

ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث العالقة بين الفاعمية الذاتية وما وراء اإلستيعاب 
( طالبًا 252لدى طالب المغة اإلنجميزية فى الجامعات األردنية، وبمغت عينة الدراسة )

الجامعية )األُنروا(، وطالبة من جامعة اإلسراء والزيتونة وكمية العموم التربوية واآلداب 
 وتم اختيارىم بطريقة عشوائية، واستخدم الباحثان مقياسى ما وراء اإلستيعاب لـ

(Moore, Zabrucky & Commander ,1997) ذاتية لـ والفاعمية ال
(Mikulecky et al, 1996):وأظيرت نتائج الدراسة اآلتى ، 

 يعاب لدى عينة البحث.وجود مستوى متوسط فى الفاعمية الذاتية وما وراء اإلست 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية فى الفاعمية الذاتية تبعًا لمتغير المعدل

التراكمى ولصالح المعدل األعمى، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا 
 لمتغيرى الجنس والمستوى الدراسى.

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فى ما وراء اإلستيعاب تعزى إلى
 ستوى الدراسى والمعدل التراكمى والجنس.الم

 .وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين الفاعمية الذاتية وما وراء اإلستيعاب 

كما أوصت الدراسة بتنفيذ أنشطة تدريبية خالل مساقات المغة اإلنجميزية تسيم 
الذاتية لدى في توظيف ميارات ما وراء اإلستيعاب، وبناء يرامج تدريبية تنمي الفاعمية 

 الطالب.
 ( 2218دراسة زيف العابديف محمد عمى وىبو)

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة ماوراء الفيم والكشف عن تشابو أو 
–اختالف أبعاد ما وراء الفيم فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية )الفرقة الدراسية 

( طالبًا 003الفرقة االولى)( طالبًا من 883التخصص(، وتكونت عينة الدراسة من)
من الشعب العممية واالدبية بكمية التربية جامعة األزىر بالقاىرة طالبًا ( 003والرابعة )

، طبق عمييم مقياس ما 1327-1327خالل الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 
باط استخدام األساليب اإلحصائية التالية: معامل ارتتم ، و وراء الفيم )إعداد الباحث(
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بيرسون، ومعامل ثبات ألفا كرونباخ، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
والتحميل العاممى بطريقة المكونات االساسية، باستخدام أسموب التدوير المتعامد، 

 وأظيرت النتائج ما يمى
 (أبعاد.7تنتظم البنية العاممية لما وراء الفيم تحت مجموعة من األبعاد عددىا ) 
 ختمف البنية العاممية لما وراء الفيم بإختالف متغير الفرقة الدراسية.ت 
 .تختمف البنية العاممية لما وراء الفيم بإختالف متغير التخصص 

 :اجراءات البحث
مدارس  من تم اختيار أفراد العينة من بين طالب الصف األول الثانوى العام

مدرسة الشييد أحمد  –بمحافظة أسوان وىم: مدرسة سموى قبمى الثانوية المشتركة 
مدرسة  –محمد صالح الدين الباقر الثانوية المشتركة  ةمدرس -مرعى الثانوية المشتركة

( طالبًا 333توشكى الثانوية المشتركة، حيث بمغ عدد أفراد العينة االستطالعية )
 .وطالبةً 

  :أدوات البحث
 : )إعداد الباحثة( Metacomprehnsion scaleمقياس ما وراء الفيم 

 :اليدؼ مف المقياس

التعرف عمى أبعاد ما وراء الفيم )المراقبة، اإلستراتيجية، إلى المقياس  ييدف  
، ويعبر عن ىذه العام التنظيم( فى مادة الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوى

الطالب عمى العبارات الموجودة بالمقياس والمرتبطة ببعض األبعاد بمجموع استجابات 
 المواقف التى تعرض عمييم كمثيرات.

 خطوات بناء المقياس
فيما يمى عرض الخطوات التى اتبعتيا الباحثة فى تصميم ىذا المقياس مع 

 بيان أىم معالميا:
  ُالسيكولوجى مدت بنود ىذا المقياس من اإلطار النظرى لمدراسة والتراث ستُ ا

 ,Thiede)راء النظرية التى تناولت أبعاد ما وراء الفيم وبخاصًة الكتابات واآل
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Anderson & Therriault, 2003) ،(Dunlosky & Lipko, 2007) ،
(Maltin, 2009) ،(.1339، )إسماعيل إساعيل الصاوى 

 ىتمت بقياس ما وراء الفيم، وىذه اطالع عمى بعض المقاييس التى تم اال
 المقاييس ىى:

 مقياس ما وراء الفيـMetacomprehension scale  إعدادMoore, 

Zabrucky& Commander (1997)  ( 11ويتكون ىذا المقياس من )
 عبارة تقيس سبعة أبعاد ىى:

 .Anxietyالقمق .2
 .Regulationالتنظيم  .1

 .Taskالميمة   .3
 .Strategy اإلستراتيجية  .0
 .Control of Locusمركز التحكم  .5
 .Capacityالقدرة  .6
 .Achievementالتحصيل  .7
 استبياف إستراتيجيات ما وراء الفيـ Metacomprehension Strategy 

Index  إعدادSchmitt (1990) (15ويتكون ىذا االستبيان من )تقيس  عبارة
 ستة أبعاد وىى:

 . Predicting and Verifying التوقع و التحقق .2
 . Previewing ستعراض أو الخصائص السطحيةاال .1
 . Purpose Setting تحديد اليدف .3
 . Self-questioningالتساؤل الذاتى .0
 . Drawing from background knowledgالمعرفة السابقة .5

 Summarizing and applying تطبيق اإلستراتيجيات العالجيةالتمخيص  .6

fix-up strategies . 
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 مقياس التفكير ما وراء المعرفى Metacognitive Awareness 

Inventory (MAI)  إعدادSchraw & Dennison (1994)   ويتكون ىذا
 ( عبارة تقيس بعدين وىما:51) المقياس من

 .Knowledg of Cognitionمعرفة المعرفة  .2

 . Regulation of Cognitionتنظيم المعرفة .1

طالع الباحثة عمى المقاييس السابقة لقياس ما وراء الفيم اوعمى الرغم من 
وتشابو البعض منيا مع أبعاد الدراسة الحالية، إال أن الباحثة فضمت إعداد مقياس لما 

 وراء الفيم فى الدراسة الحالية لألسباب اآلتية:

 المرحمة ختمف عن مراحل دراسية ت قاييس السابق ذكرىا تستخدم معبعض الم
 الدراسة الحالية )طالب المرحمة الثانوية(.لعينة اسية الدر 

 اييس تم تطبيقيا فى بيئة مختمفة عن بيئة الدراسة الحالية.ىذه المق 
  بعض المقاييس تحتوى عمى عدد من العبارات والتى قد التكون كافية إلظيار

 السمة المقاسة، كما أنيا ال تناسب طبيعة الدراسة الحالية.

 كتابة مفردات المقياس:

تباع طريقة االمقياس باعتمادًا عمى الخطوتين السابقتين تم صياغة مفردات 
Likert ( مفردة، وقد روعى فى صياغة المفردات ما يمى:58عددىا )بمغ ، و 
 أن تعبر كل مفردة عن فكرة واحدة فقط. .2
 أن تكون بسيطة ومالئمة لمستوى فيم الطالب. .1
 أن تكون مرتبطة بالحياة والواقع الذى يعيش فيو الطالب. .3

 معنى.أن تكون واضحة ومفيومة والتحمل أكثر من  .0

 أن تكون العبارات تقريرية. .5
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 صدؽ المحكميف:
تم عرض المقياس عمى مجموعة من المختصين من أساتذة عمم النفس  
 ، وطمب منيم إبداء الرأى من حيث:(2)ممحق) (23عددىم)
 .وضوح العبارات ودقتيا العممية 
 .مناسبة العبارات لمبعد الذى تنتمى إليو 

 ألفراد العينة )الصف األول الثانوى(. مناسبة العبارات لممستوى العمرى 

 .عبارات يرون تعديميا أو إضافتيا أو حذفيا 

نسبة اتفاق السادة المحكمين عمى عبارات المقياس تراوحت فيما بين وتراوحت 
وتضمنت مالحظات ،% ( وىذا يشير إلى مستوى مرتفع من الصدق%233 : 85)

، وأخذت الباحثة بالمقترحات باراتع (8( عبارة، وتعديل )27السادة المحكمين حذف )
 التى قدميا السادة المحكمين وتم تعديل المقياس بناًء عمى ذلك.

 ممقياس:السيكومترية لكفاءة ال

 صدؽ المقياس: -أ 

 تم حساب صدق المقياس باستخدام:  
 صدؽ التحميؿ العاممى 

 قبل إجراء التحميل العاممى تم التأكد من صالحية المصفوفة لمتحميل العاممى
 من خالل المؤشرات التالية:

 
 .3,3أغمب معامالت االرتباط أكبر من  -2
(، وىو أكبر من 3,332بمغت القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة االرتباط ) -1

(3,3332.) 

 دال إحصائيًا . Barlet’s test of sphericityاختبار بارليت  -3
 Kaiser-Mayer-Olknاولكين  -ماير –وبمغت قيمة اختبار كايزر  -0

(KMO) (3,772.) 
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 Measures of Sampling Adequaty (MSA)مقياس كفاية العينة  -5
( وجميعيا مرتفعة مما يؤكد كفاية العينة 3,867:3,050محصورة ما بين )

 إلجراء التحميل العاممى.

 Factor Analysisومن ثم تم استخدام التحميل العاممى االستكشافى 
Exploratory طريقة المكونات األساسية لحساب الصدق العاممى لممقياس ب

principal components  لـ Holding  بطريقة تدوير المحاور  ائلمع التدوير الم
، كما تم اختيار التشبعات الدالة عمى العوامل  Direct Obliminينماالوبم

 المستخمصة وفقًا لما يمى:

 .العامل الجوىرى ىو ما كان لو جذر كامن أكبر من الواحد الصحيح 

 لمداللة النظرية لمعبارات  مع االحتكام، 3,3 + ≤التشبع الجوىرى لمعبارة  محك
  .ل تشبع دالمن عامالتى تشبعت عمى أكثر 

 ( ( تشبعات جوىرية عمى األقل.)فؤاد أبوحطب وآمال 3محك اعتماد العامل
  (1323صادق،

نتقاء وبناًء عمى انتقاء العبارات وفقًا ليذه المحكات الثالثة السابقة فقد تم ا
 (، وكانت النتائج كاآلتى:3,3العبارات ذات التشبعات التى تزيد عمى )
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( تشبعات مفردات مقياس ما وراء الفيـ بالعوامؿ بعد التدوير وجذورىا 1جدوؿ)
 الكامنة ونسبة التبايف والشيوع

 و
نسبة  انعــــــــوامـــــــم

 انشيوع
 و

نسبة  انعــــــــوامـــــــم

 انخامس انزابع انثانث انثانى األول انخامس انزابع انثانث انثانى األول وعانشي

1   48684   48476 22 48481     48394 
2   48624   48518 23 48481     48345 
3 48493     48417 24 48372     48292 
4     -48534 48295 25  48579    48369 
5 48617     48449 26   48341 48349  48315 
6  48354    48283 27 48524     48334 
7 48394     48194 28 48422   48344  48319 
8 48487     48348 29   48248   48184 
9   48373   48281 34     -48441 48311 
14  48345    48328 31    48447  41213 
11 48428     48258 32 48242     48249 
12   48168   48167 33    48552  48354 
13 48553     48293 34    48672  48454 
14 48399     48245 35    48642  48411 

15  48683    48494 36  -
48286 

   48294 

16 48359    -48444 48442 37   48567   48369 
17  48416   48352 48339 38   48366  -48319 48319 
18 48277     48188 39    48317  48256 
19 48359     48268 44    48336  48263 
24  48269    48231 41 48544     48391 
21 48342     48314        
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  328424 نـــسبة انتباين انمجمع
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( عبارة موزعة عمى 35يتضح من الجدول السابق أن عدد العبارات المستخمصة )
( وذلك لصغر 36، 31، 19، 13، 28، 21ة، حيث تم استبعاد العبارات )خمسالعوامل ال

المستخمصة من التحميل العاممى ، وأن العوامل الثالثة Guilfordتشبعيا مقارنًة بمحك 
 %( من التباين الكمى لمتغيرات المصفوفة.31,310استوعبت تباين بمقدار )

 يمكن استخالص العوامل التالية:و 
 العامؿ األوؿ: -1

( 5,992الجذر الكامن ليذا العامل أعمى من الواحد الصحيح حيث بمغ )
بمغ عدد البنود المتشبعة %( من التباين الكمى لممقياس، كما 20,623ويسيم بنسبة )
( مرتبة فى 3,627،  3,301( بندًا، وتراوحت تشبعاتيا فيما بين )20جوىريًا عميو )

 الجدول التالى طبقًا لقيم تشبعاتيا بالعامل.
 ( تشبعات المفردات عمى العامؿ األوؿ لمقياس ما وراء الفيـ2جدوؿ)

 التشبعات ػمػػػفرداتال ـ

 48617 أى مسألة رياضية. أحافظ عمى تسمسؿ خطوات حؿ 5
 48553 أسأؿ نفسى بإستمرار إذا كنت أتبع الخطوات الصحيحة لمحؿ. 13
 48524 .حميا يصعب عندما الرياضية المسألة حؿ خطوات كتابة أعيد 27
 48544 أقرأ المسائؿ الرياضية الصعبة بتأفٍّ حتى أستطيع فيميا. 41
 48493 متسمسؿ.أنظـ أفكارى لحؿ مسألة رياضية بشكؿ  3
 48487 أعيد تنظيـ خطوات الحؿ عند ظيور صعوبات فى حؿ مسألة رياضية 8
 48481 أرتب المعطيات بطريقة منظمة قبؿ تنفيذ الحؿ. 23
 48481 أعيد صياغة المسألة بالطريقة التى تسيؿ فيميا. 22
 48428 أتاكد مف فيمى لمحتوى المسألة قبؿ حميا. 11
 48399 لإلجابة الصحيحة عند حؿ المسائؿ الرياضيةأتحقؽ مف وصولى  14
 48394 أتبع الخطة التى وضعتيا لحؿ مسألة رياضية معينة. 7
 48372 أتصور خطة لخطوات الحؿ فى ذىنى قبؿ تنفيذه. 24
 48359 أقـو بتقدير مدى فائدة الطريقة التى أستخدميا أثناء قيامى بحؿ المسائؿ الرياضية. 19
 48342 الحكـ عمى مدى فيمى لمدرس بعد استذكاره.أستطيع  21
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حول ويالحظ من محتوى البنود المشبعة عمى ىذا العامل أن معظميا يدور 
دارتو لممعمومات التى سيستخدميا فى حل المسائل الرياضية، لذلك  تخطيط الفرد وا 

 يمكن تسمية ىذا العامل بـــ "التنظيم".
 العامؿ الثانى: -2

( 1,209العامل أعمى من الواحد الصحيح حيث بمغ )الجذر الكامن ليذا 
%( من التباين الكمى لممقياس، كما بمغ عدد البنود المتشبعة 5,102ويسيم بنسبة )
،( مرتبة فى 683، ، 305، وتراوحت تشبعاتيا فيما بين )ود( بن5جوىريًا عميو )

 الجدول التالى طبقًا لقيم تشبعاتيا بالعامل.
 المفردات عمى العامؿ الثانى لمقياس ما وراء الفيـتشبعات ( 3جدوؿ )

 التشبعات مػػػػػفرداتال ـ

 48683 أقيـ طريقة حمى لممسائؿ الرياضية بكتابة إيجابياتيا وسمبياتيا. 15
 48579 أقـو بتقسيـ الوقت عمى كؿ خطوة مف خطوات الحؿ. 25
 48416 رياضية.أقدر لنفسى الدرجة التى أستحقيا بعد حؿ أى مسألة  17
 48354 ألتـز بالوقت المحدد لحؿ أى مسألة رياضية. 6
 48345 أراجع إجاباتى بعد كؿ خطوة مف خطوات الحؿ. 14

 ويالحظ من محتوى البنود المتشبعة عمى ىذا العامل أن معظميا يدور حول
ىذا ، لذلك يمكن تسمية  تحديد الفرد لمدى فاعمية الطرق التى يتبعيا لموصول لمحل

 ".تقييمالعامل بـ "ال
 العامؿ الثالث: -3

(، 2,791الجذر الكامن ليذا العامل أعمى من الواحد الصحيح حيث بمغ )
%( من التباين الكمى لممقياس، كما بمغ عدد البنود المتشبعة 0,371ويسيم بنسبة )
( ُمرتبة فى 3,713، 3,366( بنود، وتراوحت تشبعاتيا فيما بين )5جوىريًا عميو )

 دول التالى طبقًا لقيم تشبعاتيا بالعامل.الج
 المفردات عمى العامؿ الثالث لمقياس ما وراء الفيـتشبعات ( 4جدوؿ )

 التشبعات الػمػػػػفردات ـ

 48724 أجيد فيـ المسائؿ الرياضية. 2
 48684 يمكننى فيـ أى مسألة رياضية. 1

 48567 الرياضية.أستطيع استنتاج العالقات الالزمة لحؿ المسائؿ  37
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أتجنب ما أقع فيو مف أخطاء فى حؿ مسائؿ رياضية سابقة عند حؿ  9
 مسألة جديدة مشابية.

48373 

 48366 أجيد فيـ األلغاز الرياضية. 38
حول  ويالحظ من محتوى البنود المشبعة عمى ىذا العامل أن معظميا يدور

يمكن تسمية ىذا العامل بـ  لذلكمعرفة الفرد بقدراتو عمى فيم المسائل الرياضية، 
 ".وعى بالقدرة الذاتية عمى الفيم"ال

 :رابعالعامؿ ال -4

(، 2,679الجذر الكامن ليذا العامل أعمى من الواحد الصحيح حيث بمغ )
%( من التباين الكمى لممقياس، كما بمغ عدد البنود المتشبعة 0,395ويسيم بنسبة )
( ُمرتبة فى 3,671، 3,330فيما بين )( بنود، وتراوحت تشبعاتيا 8جوىريًا عميو )

 الجدول التالى طبقًا لقيم تشبعاتيا بالعامل.
 لمقياس ما وراء الفيـ لرابعالمفردات عمى العامؿ اتشبعات ( 5جدوؿ )

 التشبعات الػمػػػػػػفردات ـ

 48672 أحاوؿ عمؿ عالقات بيف األفكار فى كتابى الدراسى. 34
 48642 األفكار فى كتابى الدراسى وبيف المعمومات التى تعممتيا مف قبؿ.أحاوؿ عمؿ عالقات بيف  35
 48552 بعد دراستى أضع ممخصًا لما قمت باستذكاره. 33
 48447 أقـو بفحص المسائؿ الرياضية لمتمييز بيف المسائؿ الرياضية الصعبة والسيمة. 31
 48336 أحدد ما أعرفو وما ال أعرفو فى المسألة الرياضية. 44
 48317 أدرؾ نقاط القوة والضعؼ فى قدراتى المتعمقة بالرياضيات. 39
 48349 أقوـ بتوليد أفكار بديمة لمواجية صعوبات حؿ المسائؿ الرياضية. 26
 48344 أراجع المعمومات التى تساعدنى عمى حؿ مسألة رياضية 28

حول  يدورويالحظ من محتوى البنود المشبعة عمى ىذا العامل أن معظميا 
، لذلك يمكن تسمية ىذا العامل بـــ ول إلى الفيمالطرق التى يستخدميا الفرد لموص

 "اإلستراتيجية".
 :خامسلعامؿ الا -5

(، 2,528الجذر الكامن ليذا العامل أعمى من الواحد الصحيح حيث بمغ )
%( من التباين الكمى لممقياس، كما بمغ عدد البنود المتشبعة 3,731ويسيم بنسبة )
( ُمرتبة فى 3,530-، 3,003-( بنود، وتراوحت تشبعاتيا فيما بين )3جوىريًا عميو )

 الجدول التالى طبقًا لقيم تشبعاتيا بالعامل.
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 المفردات عمى العامؿ الثالث لمقياس ما وراء الفيـتشبعات ( 6جدوؿ )
 التشبعات الػمػػػػفردات ـ

 48534- أتحدث بصوت مسموع مع نفسى عند حؿ مسألة رياضية. 4
 48441- أستخدـ عدة طرؽ لحؿ المسائؿ الرياضية الصعبة. 34
 48444- أعيد حؿ المسائؿ الرياضية بأكثر مف طريقة لمقارنة النتائج والتحقؽ مف صحتيا. 16

 حول ويالحظ من محتوى البنود المشبعة عمى ىذا العامل أن معظميا يدور
، لذلك يمكن تسمية المسائل الرياضية فيمستراتيجياتو التى يستخدميا فى إل الفرد متابعة

 ".المراقبةىذا العامل بـــ "
 ثبات مقياس ما وراء الفيـ: -ب 

تم حساب معامالت ثبات أبعاد مقياس ما وراء الفيم عن طريق حساب 
، 1331عالم،كرومباخ )صالح الدين -معامالت االتساق الداخمى باستخدام معادلة ألفا

(، والجدول التالى يوضح معامالت ثبات أبعاد مقياس ما وراء الفيم باستخدام 120ص
 كرومباخ.-معامل ألفا

معامالت ثبات األبعاد الفرعية لمقياس ما وراء الفيـ باستخداـ معامؿ ألفا ( 7جدوؿ )
 (162)ف=

 معامؿ الثبات عدد العبارات األبعاد

 3,783 20 التنظيم

 3,530 5 التقييم

 3,567 5 الوعى بالقدرة الذاتية عمى الفيم

 3,598 8 االستراتيجية

 3,012 3 مراقبةال

، 3,012يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات تراوحت ما بين )
 (، وىى قيم مرتفعة مما يدل عمى ثبات أبعاد مقياس ما وراء الفيم.3,783

 الصورة النيائية لممقياس:
( بندًا موجبًا، 35ة وثالثين )خمسيتكون المقياس فى صورتو النيائية من  

 ة لممقياس كما يتضح من الجدول التالى:خمسوتتوزع البنود عمى األبعاد ال
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 بنود مقياس ما وراء الفيـ عمى األبعاد الثالثةتوزيع ( 8جدوؿ )
 أرقاـ البنود فى كؿ عبارة البعد ـ

عدد البنود 
 فى كؿ بعد

النسبة 
 المئوية

 التنظيـ 1
5،13،27،41،3،18،23،22،11،1

4،7،24،19،21 14 44 

 14829 5 15،25،17،6،14 التقييـ 2
 14829 5 2،1،37،9،38 الوعى بالقدرة الذاتية عمى الفيـ 3
 22886 8 34،35،33،31،44،39،26،28 االستراتيجية  4
 8857 3 4،34،16 المراقبة 5

 %144 35 المقياس ككؿ
 تصحيح المقياس:

بحيث يختار الطالب بديل ، Likertيتم تصحيح المقياس طبقًا لطريقة ليكرت 
نادرًا، بحيث يكون  –أحيانًا  –من البدائل الثالثة لمعبارات وىى عمى الترتيب:  دائمًا 

( لتقابل عمى الترتيب االختيارات السابقة، وتتراوح 2، 1، 3التصحيح مقاباًل لمدرجات )
درجة كحد أقصى،  235درجة كحد أدنى،  35الطالب عمى المقياس فيما بين درجة 

وبالتالى فإن الدرجة الكمية فى المقياس تساوى مجموع درجات الطالب فى أبعاد 
، وتشير الدرجة المرتفعة فى المقياس إلى تمتع الطالب بما وراء فيم خمسةالمقياس ال

 .((1)ممحق ) مرتفع
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 المراجع:
(. نموذج إجرائى مقترح لمميتافيم قرائى. المجمة 1337إسماعيل الصاوى. )إسماعيل 

 .253-239(، الصفحات 50)27المصرية لمدراسات النفسية، 

(. صعوبات الفيم القرائى المعرفية و الميتامعرفية 1339إسماعيل إسماعيل الصاوى. )
 العربى."مفاىيم نظرية ، وتشخيص ، وبرنامج مقترح ". القاىرة: دار الفكر 

(. درجة استخدام طالب جامعة الزرقاء 1323ثائر أحمد غبارى، و خالد أبو شعيرة. )
الخاصة لمعمميات ماوراء المعرفية الخاصة باالستيعاب القرائي لمنصوص 

االردن، -االجنبية في ضوء بعض المتغيرات. دراسات العموم التربوية 
 .266-250(، الصفحات 2)37

(. الذكاءات المتعددة والفيم. القاىرة: دار الفكر 1333) جابر عبد الحميد جابر.
 العربى.

(. أثر نوع بروفيل التفكير ومتغيرى التحديث 1338حافظ عبد الستار حافظ. )سبتمبر، 
وتماسك النص لدى عينة متمايزة بخمفية المعارف السابقة عمى الفيم 

ية جامعة تنبؤية. كمية الترب -والميتافيم القرائى : دراسة تجريبية 
 .261-86(، الصفحات 1، ج 237األزىر)

(. العالقة بين ما وراء االستيعاب ودافعية 1323خولة خميفو مفضى البرجس. )
االنجاز االكاديمى لدى طالبات كمية التربية جامعة الجوف. رسالة 

 ماجستير،كمية التربية ،جامعة اليرموك، األردن.
البنية العاممية لما وراء الفيم لدى طالب (. 1328زين العابدين محمد عمى وىبو. )

كمية التربية جامعة األزىر في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية. مجمة 
(، الصفحات 1)01جامعة عين شمس، -كمية التربية في العموم النفسية

231-123. 
(. فاعمية 1320سميرة بدوى حسن، و منال عمى محمد، و منى أمين بيومى. )مارس، 

التدريبى لميارات التعمم ذاتى التنظيم فى ما وراء الفيم والفيم  البرنامج
القرائى لدى أطفال ما قبل المدرسة بمدينة الطائف. دراسات عربية فى 

 .112-289(، الصفحات 07التربية وعمم النفس)
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(. أثر استراتيجية التخميص واألسموب السردي لمنص 1322صفاء ماجد عبدالكريم . )
راء االستيعاب. رسالة دكتوراه،كمية التربية ،جامعة وصعوبتو في ما و 

 اليرموك،االردن.
(. القياس والتقويم التربوى والنفسى أساسياتو 1331صالح الدين محمود عالم. )

 وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة. القاىرة: دار الفكر العربى.
يتى التساؤل (. فاعمية استراتيج1327صوفيا فيصل اليياجنة، و شادية أحمد التل. )

الذاتى و تنال القمر فى تنمية االستيعاب القرائى وما وراء االستيعاب 
 .072-006(، 0)15القرائى. صحيفة العموم النفسية والتربوية، 

(. مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائى 1323فؤاد أبو حطب، و آمال صادق. )
 تبة االنجمو المصرية.فى العموم النفسية والتربوية واالجتماعية. القاىرة: مك

(. فيم المفاىيم الرياضية وعالقتو بالتحصيل مادة الرياضيات 1327فوزية أوراغى. )
)دراسة مقارنة بين تالميذ وتمميذات السنة رابعة متوسط(. مجمة دراسات 

 .270-257(، الصفحات 7إنسانية واجتماعية)
ستراتيجيتين لمتعمم (. أثر التدريب عمى ا1323منال عمي محمد الخولى. )يوليو، 

التوليدي في ميارات ما وراء الفيم و مفيوم الذات األكاديمي لدى طالبات 
الصف الثاني المتوسط ذوات صعوبات الفيم القرائي بالمممكة العربية 

 .236-65(، الصفحات 30السعودية. المجمة التربوية)
الذاتية وعالقتيا  (. الفاعمية1325نافز أحمد بقيعى، و حنان أحمد ىماش. )سبتمبر، 

بما وراء االستيعاب لدى عينة من طمبة المغة اإلنجميزية في الجامعات 
(، 3)26جامعة البحرين،  -األردنية. مجمة العموم التربوية والنفسية

 .617-595الصفحات 
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 (1ممحؽ)
 الفيـ وراء ما مقياس محكمي السادة أسماء قائمة

 الوظيفة االسـ ـ

 أ.د/ أميف عمى محمد سميماف 1
أستاذ عمـ النفس التربوى بكمية الدراسات العميا لمتربية بالقاىرة 

 جامعة القاىرة –

 جامعة المنيا –بكمية التربية بالمنيا أستاذ الصحة النفسية  أ.د/ سيد عبدالعظيـ محمد 2

 أ.د/ شيريف محمد أحمد دسوقى 3

أستاذ عمـ النفس التربوى ووكيؿ كمية التربية لشئوف التعميـ 
والطالب ورئيس قسـ عمـ النفس التربوى بكمية التربية 

 جامعة بورسعيد –ببورسعيد 

4 
أ.د/ محسوب عبدالقادر الضوى 

 حسف

جامعة جنوب  –بكمية التربية بقنا  أستاذ عمـ النفس التربوى
 الوادى

 أ.د/ عصاـ عمى الطيب 5
جامعة جنوب  –أستاذ عمـ النفس التربوى بكمية التربية بقنا 

 الوادى

 د/ عادؿ محمد الصادؽ 6
جامعة  –أستاذ الصحة النفسية المساعد بكمية التربية بأسواف 

 أسواف

 د/ محمد كامؿ عبدالموجود 7
 –التربوى المساعد بكمية التربية بالمنيا أستاذ عمـ النفس 

 جامعة المنيا

 جامعة المنيا –مدرس عمـ النفس التربوى بكمية التربية بالمنيا  أحمد قطب محمد /د 8

 د/ أسماء توفيؽ مبروؾ 9
مدرس عمـ النفس التربوى بكمية الدراسات العميا لمتربية بالقاىرة 

 جامعة القاىرة. –

 محمد ىريدىد/ دعاء أحمد  12
مدرس عمـ النفس التربوى بكمية الدراسات العميا لمتربية بالقاىرة 

 جامعة القاىرة. –

 د/ عاصـ عبدالمجيد كامؿ أحمد 11
مدرس عمـ النفس التربوى بكمية الدراسات العميا لمتربية بالقاىرة 

 جامعة القاىرة. –

12 
د/ محمد عاطؼ عبدالحفيظ 

 عطيفى

بكمية الدراسات العميا لمتربية بالقاىرة  مدرس عمـ النفس التربوى
 جامعة القاىرة. –

 جامعة المنيا –مدرس عمـ النفس التربوى بكمية التربية بالمنيا  د/ مصطفى عمى خمؼ 13
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 (2ممحؽ)
 مقياس ما وراء الفيـ

Metacomprehension scale 

 المقياس تعميمات
 امأل البيانات التالية قبؿ البدء فى اإلجابة:

االسم: ..................................   الجنس: ..........................               
 .....................المدرسة:......................................................

 

 .ييدف ىذا المقياس إلى قياس حكمك عمى فيمك فى مادة الرياضيات 

 ( ( عبارة أمام كل منيا ثالث اختيارات ىى )دائمًا 02يتكون المقياس من– 
 نادرًا(. –أحيانًا 

 ( فى الخانة المقابمة ليا بحيث ✔اقرأ كل عبارة بعناية ودقة ثم ضع عالمة )
 تكون معبرًة عن رأيك الشخصى وذلك فى نفس الورقة.

  ال تمثل العبارات اختبارًا وال توجد اختيارات صحيحة وأخرى خاطئة، فأى
 ر صحيح طالما يعبر عن وجية نظرك.اختيا

 ( فى أكثر من خانة.✔ال تترك أى عبارة دون إجابة وال تضع عالمة ) 

 مالحظات: 
 .ليس ىناك وقت محدد لإلجابة 
 .تأكد من كتابة البيانات 
  جميع ىذه البيانات سرية، ولن يطِّمع عمييا سوى الباحثة، ولن ُتستخدم إال فى

 أغراض البحث.
 لكـ مسبقًا حسف تعاونكـ،،والباحثة تشكر 

 “الباحثة                                                              
  



الثانويلدى طالب الصؼ األوؿ  الرياضيات فيتقنيف مقياس ما وراء الفيـ 

 نيى عزالديف رمضاف أ.    سموى سميماف ميدى .د   الحى عمى محمود     عبد .أ.د

 9102ابريل                                    - 555 -          العدد التاسع والثالثىن                

 

 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ـ

    يمكننى فيـ أى مسألة رياضية. 2

    أجيد فيـ المسائؿ الرياضية. 1

    أنظـ أفكارى لحؿ مسألة رياضية بشكؿ متسمسؿ. 3

    بصوت مسموع مع نفسى عند حؿ مسألة رياضية.أتحدث  0

    أحافظ عمى تسمسؿ خطوات حؿ أى مسألة رياضية. 5

    ألتـز بالوقت المحدد لحؿ أى مسألة رياضية. 6

    أتبع الخطة التى وضعتيا لحؿ مسألة رياضية معينة. 7

    أعيد تنظيـ خطوات الحؿ عند ظيور صعوبات فى حؿ مسألة رياضية. 8

أتجنب ما أقع فيو مف أخطاء فى حؿ مسائؿ رياضية سابقة عند  9
 حؿ مسألة جديدة مشابية.

   

    أراجع إجاباتى بعد كؿ خطوة مف خطوات الحؿ. 23

    أتاكد مف فيمى لمحتوى المسألة قبؿ حميا. 22

    أسأؿ نفسى بإستمرار إذا كنت أتبع الخطوات الصحيحة لمحؿ. 21

    لإلجابة الصحيحة عند حؿ المسائؿ الرياضية أتحقؽ مف وصولى 23

    أقيـ طريقة حمى لممسائؿ الرياضية بكتابة إيجابياتيا وسمبياتيا. 20

أعيد حؿ المسائؿ الرياضية بأكثر مف طريقة لمقارنة النتائج  25
 والتحقؽ مف صحتيا.

   

    أقدر لنفسى الدرجة التى أستحقيا بعد حؿ أى مسألة رياضية. 26

أقـو بتقدير مدى فائدة الطريقة التى أستخدميا أثناء قيامى بحؿ  27
 المسائؿ الرياضية.

   

    أستطيع الحكـ عمى مدى فيمى لمدرس بعد استذكاره. 28

    أعيد صياغة المسألة بالطريقة التى تسيؿ فيميا. 29

    أرتب المعطيات بطريقة منظمة قبؿ تنفيذ الحؿ. 13
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 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ـ

    لخطوات الحؿ فى ذىنى قبؿ تنفيذه.أتصور خطة  12

    أقـو بتقسيـ الوقت عمى كؿ خطوة مف خطوات الحؿ. 11

    أقوـ بتوليد أفكار بديمة لمواجية صعوبات حؿ المسائؿ الرياضية. 13

    أعيد كتابة خطوات حؿ المسألة الرياضية عندما يصعب حميا. 10

    مسألة رياضية.أراجع المعمومات التى تساعدنى عمى حؿ  15

    أستخدـ عدة طرؽ لحؿ المسائؿ الرياضية الصعبة. 16

أقـو بفحص المسائؿ الرياضية لمتمييز بيف المسائؿ الرياضية  17
 الصعبة والسيمة.

   

    بعد دراستى أضع ممخصًا لما قمت باستذكاره.  18

    أحاوؿ عمؿ عالقات بيف األفكار فى كتابى الدراسى. 19

أحاوؿ عمؿ عالقات بيف األفكار فى كتابى الدراسى وبيف  33
 المعمومات التى تعممتيا مف قبؿ.

   

    أستطيع استنتاج العالقات الالزمة لحؿ المسائؿ الرياضية. 32

    أجيد فيـ األلغاز الرياضية. 31

    أدرؾ نقاط القوة والضعؼ فى قدراتى المتعمقة بالرياضيات. 33

    أعرفو وما ال أعرفو فى المسألة الرياضية.أحدد ما  30

    أقرأ المسائؿ الرياضية الصعبة بتأفٍّ حتى أستطيع فيميا. 35

 


