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  النتائج المدرسية للتلميذ وأثرها علىالمعرفية  ءما وراالتعلم  استراتيجيات
ـ دراسة الوضع العام في مكتب شؤون  دراسة ميدانية لتالميذ التعليم الثانوي

  الطلبة 
  محاضر أستاذ،  أحمد قيدوم
 الجزائر مستغانم، جامعةب

  
 : الملخص

ات أو  دف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري ما يستخدمه التلميذ من تقني   
ائية أو كفاءات اإلنتاج كفاءات مرحلية الكتساب ك وبالتايل النجاح يف فاءات 

تلميذا  225قام الباحث بدراسة ميدانية على عينة مكونة من . االختبارات التحصيلية
تلميذا من تالميذ السنة األوىل من التعليم  30من تالميذ السنة الثالثة ثانوي، و

ارجي يف مادة العلوم الطبيعية لقياس كفاءات التالميذ قدم هلم اختبار خ.الثانوي
وكمؤشر على نتائج التالميذ الدراسية، كما قمنا بإعداد استبيان لقياس اسرتاتيجيات 

  . التعلم ماوراء املعرفية  لدى التالميذ
  :أسفرت النتائج على ما يلي

نتائج التالميذ  وراء املعرفية وبني اط دال بني بعد اإلسرتاتيجيات ماهناك ارتب -أ
  .الناجحني يف االختبارات التحصيلية

  .بني كفاءة احلفظو  اإلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية هناك ارتباط له داللة بني بعد -ب
 . بّينت النتائج عدم مسامهة النظام التعليمي يف تطوير اسرتاتيجيات  التعلم -ج

 :تاحيةالمفالكلمات 

كفاءات  علم،  كفاءة احلفظ، النظام التعليمي،، اسرتاتيجيات الت مرحلية كفاءات
  .كفاءات اإلنتاج  ائية،
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Résumé en français : 
Le présent travail a pour objectif d'étudier l'impact de l'utilisation par 
l’élève des techniques ou  des compétences procédurales pour acquérir  
les compétences " terminales"  ou " produits " pour  la réussite des 
différentes épreuves scolaires, d’une part, et de comprendre l'évolution 
des stratégies métacognitives de l'élève, d’autre part. 
Notre échantillon composé de 225 élèves de 3ème AS et de 30 élèves 
de 1ère année secondaire a subi une épreuve externe en science 
naturelle. L’épreuve écrite a été complété par un questionnaire pour 
mesurer les stratégies d’apprentissage métacognitives chez les élèves. 
Les principaux résultats de cette recherche sont :1- L'existence d'une 
corrélation significative entre les résultats des élèves et leur recours à 
des stratégies métacognitives.2- Le système scolaire ne favorise pas 
suffisamment le développement des stratégies métacognitives de 
l'élève.    
 
Mots-clés :  
Stratégies métacognitives, compétences procédurales, compétences 
terminales, stratégies d’apprentissage 
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 :مدخل الدراسة .1

استحوذت يف السنوات األخرية على نظر املهتمني يف اجملال الرتبوي، فكرة إعادة 
ث عما النظر يف النظام التعليمي أو إعادة بنائه وتشكيله وإصالحه، كما زاد البح

ينبغي القيام به، من قبل املختصني، لتغيري طريقة تنظيم املشروع التعليمي وإدارته و 
ل حتسني املتعلم من خال د حتسني التعليم على ما يتجه حنوكما تركزت جهو .تقوميه

لدرجة أن هذا  االهتمام تركز على هندسة التعليممبعىن أن أساليب التدريس وقدراته،
هذه اإلصالحات قد يف عوامل تطوير وحتسني التعليم، ن غريهاالهتمام كان أكثر م

ا الحتسن فعال مبادر  ملشكلة واليت تتمثل تتطرق إىل عمق ا ات إصالح التعليم، إال أ
ا  يف النظام أو النسق املركب الذي يتناول بالدراسة العالقة بني الكيفية اليت يدرس 
ا التالميذ،املدرسون وا التعليم اليت يستخدمها  أي إسرتاتيجياتلكيفية اليت يتعلم 
  .واسرتاتيجيات التعلم اليت يستخدمها التالميذ املدرسون

سنتناول يف إطار هذه الدراسة موضوع اسرتاتيجيات التعلم يف جمال تعليمي، أي مدى 
تأثري هذا النوع من الكفاءات، على أي حتسني يف التعليم وبالتايل يف نتائج التالميذ 

  .الدراسية
إن دراسة اسرتاتيجيات التعلم يقودنا إىل الرتكيز على دور املتعلم يف تنظيم 

ما خيتلف  وهو حقيق املهمة أو النشاط التعليمي،نشاطه وجتميع األدوات الضرورية لت
عن الطريقة اليت يربز فيها دور املعلم بالدرجة األوىل من خالل الرتكيز فقط على 

  .التعليمية أو الوسائل والتقومياألهداف البيداغوجية أو الطرائق 
من هذا املنظور، فإن موضوع دراستنا يهتم بالبحث يف التعرف على أهم 

لفة، وأهم تصنيفات هذه التقنيات اليت يستخدمها املتعلم، يف وضعيات بيداغوجية خمت
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ويف نفس الوقت نبحث يف العالقة املمكنة بني استخدام التلميذ هلذه .التقنيات
  .سرتاتيجيات وبني نتائج التلميذ الدراسيةالتقنيات واال

ومبا أن األنظمة التعليمية حتاول التدريس بواسطة الكفاءات، حناول يف هذه الدراسة 
التعرف على العالقة بني الكفاءات النهائية اليت تعمل هذه األنظمة التعليمية على 

 .اسرتاتيجيات التعلمحتقيقها، وبني الكفاءات املرحلية اليت يلجأ إليها التالميذ أي 

 :مشكلة الدراسة .2

 تعلم يف حتسني مستوى التعليم وضرورة الرتكيزال اسرتاتيجياتانطالقا من أمهية 
واليت ليست دائما متالزمة باجلوانب  مل املؤثرة يف العملية التعليميةواالهتمام بالعوا

وسائل تعليمية ة أو حمتويات دراسي طرائق تدريس أو البيداغوجية من أهداف تعليمية أو
بل تتعداها إىل الكيفية أو اآلليات اليت يستخدمها التلميذ يف الوضعيات  وأدوات تقومي

  :وعليه يطرح الباحث التساؤالت التالية. التعلمية
وراء املعرفية اليت يلجأ  ما هي التأثريات اليت تفرضها اسرتاتيجيات التعلم ما

  ية؟التلميذ إىل استخدامها، على نتائجه الدراس
لتلميذ نريد من خالل هذا التساؤل أن نتعرف على مدى تأثري ما يستخدمه ا

ائية أو كفاءات اإلنتاج  وبالتايل  من تقنيات أو كفاءات مرحلية الكتساب كفاءات 
  .النجاح يف االختبارات التحصيلية

  :تبدو بعض اإلجابات ضرورية على التساؤالت التالية التساؤل، انطالقا من هذا
وراء املعرفية اليت  ل ترتبط الكفاءات املرحلية، أي اسرتاتيجيات التعلم ماه .أ

يستخدمها التالميذ، بالكفاءات اليت حيصل عليها هؤالء من خالل النشاط أو املهام 
 التعليمة ؟ 
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وبالتايل يف تأثري  هل خيتلف اجلنسان يف استخدام هذه اإلسرتاتيجيات التعلمية .ب
  الدراسية؟ ذلك على نتائج اجلنسني

وراء املعرفية من حيث استخدامها من طرف  هل تتطور اسرتاتيجيات التعلم ما .ج
  التالميذ، من سنة دراسية ألخرى؟ 

هذا التساؤل، ومن خالل اإلجابة عليه، سنتعرف على مدى مسامهة النظام التعليمي 
 . يف تطوير اسرتاتيجيات التعلم لدى التالميذ

 
  :أهمية  الدراسة .3

Weinsteinبتت بعض الدراسات يف جمال التعلم  واينشتني أث. 1.3
بأن التالميذ   1

األكثر جناحا يف اجملال الدراسي هم الذين يستخدمون إسرتاتيجيات تعلم أكثر فعالية 
  .واليت متكنهم من إجناز النشاطات املقرتحة عليهم بأكثر جناح

التلميذ مركز العملية التعليمية تتجه األنظمة التعليمية مبناهجها احلديثة إىل جعل . 2.3
القدرات، التدريس بواسطة من خالل التدريس بواسطة األهداف، التدريس بواسطة 

ومتكينهم من  استقاللية، إعطاء التالميذ أكثر وأغلب هذه املناهج حتاول.املهام
 .على أنفسهم، بشكل أكثر، خالل تعليمهم االعتماد

تبدو ضرورة االهتمام بأن يعرف املتعلم  حىت حيقق النظام التعليمي ذلك،. 3.3
 األخري، هذا ليت يستخدمها، وضرورة أن يستعمل،اإلسرتاتيجيات التعليمية ا

كما ميكن امتالك .ساب املعارف والكفاءات املطلوبةإسرتاتيجيات تعلم مناسبة الكت
 حياته املتعلم السرتاتيجيات تعلم فعالة، من االستفادة منها يف مساره الدراسي وكذا يف

  .العامة وهذا ما نعنيه بإكساب املتعلم طرق تفكري مفيدة للفرد واجملتمع
                                                            

1 Weinstein, C. E. Strategic learning and strategic teaching : Flip sides of a coin , Lawrence 
Erlbaum, 1st edition 1994, p. 257 
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الميذ يف وضعيات تعليمية التعرف على اسرتاتيجيات التعلم اليت يستخدمها الت.4.3
وينطلق الباحث من صياغة هذا اهلدف . وذلك يف املرحلة الثانوية من التعليم خمتلفة،

لى اعتبار اسرتاتيجيات التعلم جزء من الكفاءات اليت للدراسة، من التصور القائم ع
دف األنظمة التعليمية إىل حتقيقها لدى التالميذ يف خمتلف املراحل التعليمية، وهو ما 

بدل الرتكيز فقط على   كيفية حدوث التعلم لدى املتعلمنييساعدنا يف التفكري أكثر يف  
  .  كيف ننقل التعليم إىل التلميذ

  .عية التعليم من خالل تدريس إسرتاتيجيات التعلم للمتعلمنو  تطوير.5.3
من املهم كذلك، أن يتمكن املعلم من التعرف على خمتلف االسرتاتيجيات . 6.3

  .وراء املعرفية اليت يستخدمها املتعلم التعليمية،و خاصة اإلسرتاتيجيات ما
الرتكيز على طرق  يقودنا البحث إىل التفكري يف حتسني اسرتاتيجيات التعلم بدل. 7.3

  .التدريس، أو الوسائل التعليمية أو الربامج أو الكتاب املدرسي فقط
ضرورة  توضح أمهية اسرتاتيجيات التعلم ومدى تأثريها على نتائج التالميذ،. 8.3

االنتباه إىل تدريس بعض اسرتاتيجيات التعلم اليت ننتقيها بناءا على مدى مناسبتها 
االسرتاتيجيات  ضا على ما يريد النظام التعليمي،من تطويرا أيلألبعاد املعرفية، وبناء

 .مبا حيقق أهداف هذا النظام التعليمي دى التالميذ،ل

  :المفاهيم  األساسية المستخدمة في الدراسة. 4 
يف . ترتبط هذه الدراسة مبجموعة من املفاهيم املتصلة مبتغريات يتناوهلا الباحث     

ا من هذا اإلطار، سنتناول بال تعريف مفاهيم مرتبطة بالكفاءات وأنواعها، وما يرتبط 
الكفاءات، اسرتاتيجيات التعلم، : أساليب التعلم، وعليه سنتطرق إىل املفاهيم التالية

  . أساليب التعلم
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ال ميكن تناول مفهوم اسرتاتيجيات التعلم واملفاهيم املرتبطة به،  :مفهوم الكفاءات. أ
إىل مفاهيم متداخلة معه،ومنها مفهوم مي، دون التطرق خصوصا يف السياق التعلي

نضطر لإلجابة على تطرق ملفهوم اسرتاتيجيات التعلم،وذلك لكوننا عند الالكفاءة،
دف لتحقيقها بواسطة اسرتاتيجيات التعلم اليت : السؤال التايل ما هي الكفاءات اليت 

  يستخدمها املتعلم؟
ء كانت عقلية، وجدانية أو حسية حركية فالكفاءة هي حمصلة سلوكات كامنة سوا

  .ن القيام بنشاط معقدمواجتماعية، واليت متكن الفرد 
يقرتب هذا املعىن للكفاءة من املفهوم الذي اعتاد العاملون يف ميدان الرتبية من 

  .استخدامه للتعبري عن األهداف العامة يف إطار التدريس بواسطة األهداف
  :   أثناء التطرق ملفهوم الكفاءة، ما يلي ومما ينبغي اإلشارة إليه، يف

يرتبط مفهوم الكفاءة مبهنة أو حرفة، مما جيعله يتضمن حصول التلميذ على املعرفة . 1
 باإلضافة إىل املعرفة املتعلقة وظيف املعلومات اليت حيصل عليها،واملعرفة العملية أثناء ت

يستخدمه املختصون يف علم نفس املعىن الذي  وهو.جبوانبه الوجدانية واالجتماعية
  . املعرفة التصرحيية، املعرفة اإلجرائية واالجتاهات: 1النفس املعريف من خالل مفاهيم

ا قابلة للتحول يف وضعيات مهنية .  2 تتميز الكفاءة وما تتضمنه من قدرات، من كو
  .واجتماعية خمتلفة

تصني يف جمال حبيث يشري بعض املخى مفهوم الكفاءة مفهوما افرتاضيا،يبق. 3
Darvone et Noyéدارفون و نويي : التدريس بالكفاءات

بأن املؤشر على الكفاءة  2
  .هو النتيجة املتحصل عليها من العمل

                                                            
1 _Weinstein ,c.e et Hume ,l.m , Stratégies pour un enseignement durable ,éditions De boeck 
,Paris ,1ère édition 2001.pp 57 _60. 
2 Documents méthodologiques pour l'élaboration des diplômes, CPC, Ministère Français de 
l'éducation ; n° 93/1. 
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انطالقا مما أشرنا إليه، نعرض بعض مفاهيم الكفاءة، من خالل بعض املختصني يف 
  :هذا اجملال

D'hainautتعريف دينو  .1
املعارف العملية ومعرفة الكفاءة هي جمموعة املعارف، : 1

 .الوجود، واليت متكن من القيام بدور ما أو وظيفة أو نشاط

 .هي ما يعرب عنها بأهداف اإلدماج: De ketele  2تعريف دي كاتل .2

ا تشري إىل قدرة  3يعرف دوالندشري .3 ا معرفة معمقة يف مادة ما، كما أ الكفاءة بأ
جملال فال ميكن مقارنة الكفاءات، ويف نفس ا. الفرد على إجناز مهمة بشكل مقبول

فنحن أكفاء أو غري أكفاء بالنسبة ملستوى أداء معني وليس باملقارنة ملا يطلبه 
  . اآلخرون

  :العوامل المؤثرة في الكفاءات
  : تتأثر الكفاءات سواء كانت كفاءات إنتاج أو كفاءات عملية، بعدة عوامل منها 
يف قاموس الرتبية النمط  Legendre  4 يعرف ليجوندر :أنماط تعلم المعرفة - أ  

هو مقاربة شخصية، شاملة، ثابتة نسبيا واليت متثل الطريقة املميزة : "املعريف مبا يلي
أو .... للفرد، واليت يفضلها كطريقة تفكري أو تعلم أو فهم أو تنظيم خلربته ومعرفته 

  ".حل مشكلة ما، يف وضعيات خمتلفة

                                                            
1 D'hainaut,l . Des fins aux  objectifs de l'éducation .éditions Labor. Bruxelles.5ème 
édition.1988. p 472.  
2 De ketele, j  m. Docimologie, introduction aux concepts et aux pratiques, éditions  cabay, 1ère 
édition 1985. P 24.  
3 De landsheere v, faire réussir, faire échouer la compétence minimale et son évaluation. puf 
.Paris ,1ère édition.1988. p 21. 
4 - Legendre, R , Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993, Montréal, Guérin, P 1195. 
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ا  كل طرق التفكري املعتادة من طرف  Michel Huteau 1كما يعرفها ميشال هيتو بأ
يشري و  حمددة، الوضعية طريقة تفكريالفرد، واليت يفضل الفرد استخدامها، ما مل تفرض 

  ". مبشكل النشاط العقلي و ليس مبضمونه"إىل أن النمو املعريف يهتم 
خصية ة متثل أبعادا يف شيبدو ومن خالل هذه التعريفات، أن األمناط املعرفي

هي بالتايل جماًال من جماالت الفروق و طة باستعدادات األفراد وميوهلم، فهي مرتب األفراد،
  .الفردية

 األفراد يتأثر بنمط معرفتهم، وهوما ميكن مالحظته يف هذا اإلطار هو أن تعلم 
ذه األمناط املعرفية، كم ا ما يدعو إىل أمهية اختيار طرائق التعليم باألخذ بعني االعتبار 

 لكي ميكن التالميذ من تعليمهذلك يدرس متأثرًا بأمناطه املعرفية،و  يالحظ بأن املعلم
  .بسبب ما تفرضه طرائق التدريسعلم يتخلى عن اجتاهاته الشخصية،وهذا ما جيعل امل

   :أساليب التعلم. ب 
ا املتعلم ما حوله من معارف ومعلومات أو أنشطة  وهي الكيفيات اليت يدرك 

فقد يلجأ التلميذ إىل استخدام السمع أو الكتابة يف البحث عن املعىن  .أو خربات
املطلوب يف نشاط ما مث يتعرف إليه بالتفكري الذايت أو باملعلم أو باللجوء إىل التلميذ 

  .اآلخرين
ويعترب مفهوم أسلوب التعلم كمفهوم بديل ملفهوم األسلوب املعريف لداللته 

التوضيح هلذا العامل املؤثر يف الكفاءات، نشري باختصار  وملزيد من. الرتبوية واملدرسية
  .إىل بعض التطور الذي حصل ملفهوم أسلوب التعلم

  
 

                                                            
1 - Michel, H, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, éditions Nathan, 
Paris, 1ère édition 1994,   P 944 
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 :تطور استخدام أساليب التعلم في التربية

إىل أن أول إشارة الستخدام أساليب التعلم باملعىن  1يشري حممد زياد محدان
من خالل ما أشار إليه سورين   الذي نتعارف عليه حديثا، يعود للقرن التاسع عشر،

كريكغلرد، من أن على املعلم، عند تدريسه للتلميذ، مساعدته للخروج من خطأه أو 
واضعا نفسه مكانه، ليدرك بالتايل فهمه لألشياء كما يفعل اآلخرون، من عدم

بني مثل غاردينر وبعدها بادر عدد من املر . باألسلوب الذي يدرك أو يتعلم به التلميذ
ا التالميذ خالل  ،ان وكالينوهولزم ببحث الصيغ اإلدراكية املتنوعة اليت يتميز 

تعلمهم، كالتأمل الذايت والتعلم اخلارجي املباشر أو التعلم اجلزئي املتدرج والكلي 
  .لألشياء

ولعل أهم احملاوالت يف هذا اإلطار هي دراسات جوزيف هيل الذي قام بتطوير ما  
  .يسمى خبرائط أساليب التعلم

  :أنواع أساليب التعلم
ختتلف أساليب التعلم باختالف املتعلمني واختالف خصائصهم الشخصية، ومن بني 

  : ما تطرق إليه الباحثون يف أساليب التعلم ما يلي
األسلوب العام الذي يدرك به التلميذ : من أسلوبني مها  2ما أشار إليه ويتكون - 1

ا مث اخلاص الذي يدرك به   .األجزاء األشياء بكليا
  : ، فقد أورد ثالثة أساليب هي 3أما كاغان – 2

  .األسلوب الوصفي وأسلوب العناصر املفصلة و املبوبة

                                                            
  . 20ص . 1،1985خرائط أساليب التعلم ،دار الرتبية احلديثة ،األردن ،ط .د محدان حممد زيا 1
 .22، 21حممد زياد محدان ، املرجع السابق ، ص ص  2
 22حممد زياد محدان ، املرجع السابق ، ص 3
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املركز : فقد قسم أساليب التعلم إىل ثالثة أقسام رئيسية هي 1أما غيلفورد – 3
  . واملتشعب والتقييمي

ألسلوب املتشعب أما يف اهتم التلميذ باملادة التعليمية ،ففي األسلوب املركز ي
أمهية تعلم من قيمة و يف األسلوب التقييمي فيتحقق املو  فيهتم التلميذ مبعطيات متنوعة،

  .املادة التعليمية
نوع ، نوع احملتوى أو املضمون ،نوع العملية : يت يسميها غيلفوردهذه التصنيفات هي ال

  .الناتج أو احملصلة
م حبثنا تولعله من أبرز التصنيفا: تصنيف جوزيف هيل – 4   .ألساليب التعلم اليت 

وتعترب هيل بأن كل تلميذ خيتلف عن اآلخرين من التالميذ من خالل أسلوب تعلمه، 
  : وذلك عن طريق توفر عدة عناصر إدراكية هي 

اليت تشري إىل األسلوب الذي يستقبل به التلميذ املثريات، و : وسائل اإلدراك. أ- 4
عة أكثر من املكتوبة، عند تلقيه هلا يف موقف اعتماده على الكلمات املسمو : مثل

  .تعليمي
ا ال:وسائل التفاعل مع اآلخرين. ب- 4 تلميذ أثناء و تشري إىل العناصر اليت يتأثر 

على ذاته أو على  تعليمية، كاعتماده على املعلم أواخلربات التعامله مع األنشطة و 
  .أصدقائه

يت يقوم التلميذ من خالهلا بالتعامل وهي الوضعية ال: صيغ معاجلة املعلومات. ج- 4
املعارف اليت يتلقاها باألسلوب الذي يلجأ غليه كاملقارنة من خالل مات و مع املعلو 

  . إدراك التشابه واالختالف أو االستقراء
  

                                                            
 .115ص. 2007، 1الذكاء و مقاييس الشخصية ،عامل الكتب احلديث ، األردن ،ط  اختباراتناصر الدين أبو محاد ،  1
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  :  إستراتيجيات التعلم.  ج
ا التلميذ تعليمه، ويف نفس السياق نعرض بعض املفاهيم  وهي الكيفية اليت يسري 

  .رتاتيجيات التعلمالس
Boulet et alتعريف بويل وآخرون   – 1

ا : 1 تعرف اسرتاتيجيات التعلم بأ
النشاطات املنجزة من طرف املتعلم من أجل تسهيل التحصيل، التذكر وتطبيق املعارف 

عن املتعلم أثناء  فاسرتاتيجيات التعلم هي تلك السلوكات الصادرة.يف املواقف التعلمية 
ا املتعلم،عملية التعلم دف إىل التأثري يف الكيفية اليت سيقوم    .واليت 

هي جمموعة من النشاطات املنظمة اليت يقوم : Romainville2تعريف رومانفيل  – 2
ا مقصودة ونسبيا  ا الفرد، وهي سلوكات واعية، أو قابلة ألن تكون واعية، كما أ

  .خمططة عرب مراحل معينة
املتضمنة  ات التعلم الرتكيز على بعد النشاط أو املهاميتضح من تعاريف اسرتاتيجي

ا سلوكات أو ائية، كما يتم  فيها،وأ أدوات يستخدمها املتعلم للوصول إىل أهداف 
ا سلوكات واعية وقصديالتأك   .ةيد على كو

ا قد تكون معرفية، وقد تكون  تناول مفهوم اسرتاتيجيات التعلم، من خالل فنجد أ
  .وسنتناول بالشرح النوع الثاين من اسرتاتيجيات التعلم. عرفيةكذلك ما وراء م

  
  
  

                                                            
1 Boulet et al ,Les stratégies d'apprentissage à l'université. Sainte –Foy, presses de l'université 

de Québec, 1ère édition 1996.p13 
2 J. L Wolfs . Méthodes de travail et stratégies d’apprentissage, éditions de Boeck, Paris, 3ème 
édition 2007. P23 
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  :استراتيجيات التعلم ما وراء المعرفية
نالحظ أن جزءا من تلك اإلسرتاتيجيات مرتبط  عند التطرق إلسرتاتيجيات التعلم،

أن نوضح مفهوم ما وراء  جبانب ما وراء معريف وعليه، فإنه جيدر بنا يف هذا اجملال
  . وبالتايل نتعرف على اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة،املعرفة

  :مفهوم ما وراء المعرفة
هي حتليل الفرد لعمله املعريف، حتليل : 1يعرفها قاموس الكلمات املفتاحية يف البيداغوجيا

لنظام معاجلة املعلومة املستخدم من طرف الفرد خالل عملية التعلم، التذكر، حل 
   .تاملشكالت أو القيام بنشاطا

 : فيعرف ما وراء املعرفة مبا يلي  Flavellأما فالفل 

ا ما وراء املعرفة ترتبط مبعلومات الفرد حول " ما وراء ... عملياته املعرفية، وعن منتجا
املعرفة تتصل كذلك بأشياء أخرى، التقومي النشط وتعديل وتنظيم هذه السريورات 

 .2"املعرفية 

" بياجيه " ستخدام ملفهوم ما وراء املعرفة، ما عرب عنه من املفاهيم القريبة من حيث اال
مبفهوم العمليات الصورية أو اجملردة والذي يظهر خالل املرحلة الرابعة من منو الفرد أي 
من إحدى عشر عاما إىل مخسة عشر عاما تقريبا ويف أثناء هذه السنوات تتطور لدى 

روا يف عملية التفكري نفسها، كما األطفال القدرة على فهم املنطق اجملرد أي أن يفك
وجدت نفسي أفكر يف مستقبلي وعندئذ وجدت نفسي : عرب عنها أحد املراهقني

أفكر يف سبب تفكريي يف مستقبلي، مث بدأت التفكري يف السبب الذي جعلين أفكر 
  3"يف سبب تفكريي يف مستقبلي

                                                            
1 Françoise Raynal, Alain Rieunier. Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. E.S.F, Paris  1ère 
édition 1997, P 226 
2 Flavell J, Développement Métacognitif, dans Françoise Raynal, Alain Rieunier. Ibid., P 226 

  392ص    1983.  2الطبعة ،ط .ار ماكجر وهيل للنشر القاهرةمدخل علم النفس ، د. دافيدوف . لبندال   3
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ضي يف الواليات املتحدة يف بداية سبعينيات القرن املا لقد ظهر مفهوم ما وراء املعرفة
من خالل األعمال اليت اهتمت بالذاكرة وبشكل أخص تعلم  األمريكية،

  .اإلسرتاتيجيات املطورة لوظيفة الذاكرة
واليت تناولت يت كانت يف بداية القرن العشرين،إىل الدراسات ال 1عض الباحثنيويشري ب

. املفهوم يف تلك الفرتةبعض إجراءات مفهوم ما وراء املعرفة، بالرغم من عدم ظهور 
ويتعلق األمر باألعمال اليت تناولت قراءة املفكرة، أي منو القدرة على اكتشاف 

  .األخطاء أثناء القراءة
اكتساب مفهوما قريبا من مفهوم  )من جانب آخر(ا يعترب مفهوم ما وراء املعرفة كم

2الذي استخدمه بياجيه   Prise de conscienceالوعي
Piaget يحه لتطور عند توض

ن ذكاء عملي الذكاء أو التفكري لدى الفرد، وذلك عند توضيحه لفكرة انتقال الفرد م
احلركية ، وذلك عند جناح الفرد دون أن يعرف كيف مت ذلك  –ية سيف إطار املرحلة احل

إىل ذكاء جمرد ذو الطبيعة املعرفية و اإلجرائية و اليت يفهم الفرد خالهلا اإلجراء الذي 
  .قام به

هنا يشري إىل عملية االنتقال من   Prise de conscienceفمفهوم اكتساب الوعي
  .مستوى النجاح إىل مستوى الفهم 

املؤسس ملفهوم ما وراء املعرفة ، وهو يعترب بأن ما وراء  J . H Flavellيعترب فالفل  
  . 3املعرفة تعين  معرفة املعرفة

ا، هذه  إن مفهوم معرفة يشري إىل النشاطات املعرفية و ليس إىل املعلومات يف حد ذا
  .األخرية تعد نتاجا هلذا النشاط

                                                            
1 J. L Wolfs ,ibid. pp 31-32 

  392مرجع سابق ، ص . دافيدوف . ل ليندا 2
3 Philippe Merieu, La Métacognition, une aide au travail des élèves .E.S.F éditeur, 1 ère  édition, 
Paris 1997  P 19 
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  :تعريف علم النفس ملفهوم ما وراء املعرفة 
  Yussen  "1يوسان " تعريف 

تم باملعرفة : ما وراء املعرفة تشمل إطارا من املعلومات و أشكال الفهم و اليت 
ا، فهي ذلك النشاط العقلي الذي تصبح  مبوجبه العمليات العقلية موضوعا يف حد ذا

ينطلق املفهوم بالبحث يف إسرتاتيجيات التعلم ما وراء املعرفية من معاينات  .للتفكري
  .ومالحظات وافرتاضات

تشري املالحظات واملعاينات، إىل أن كل متعلم يتعلم بطريقته، أي أن كل متعلم يطور  
  .اسرتاتيجيات معرفية شخصية

 رة تفكريه أو سريورة تفكريها أن املتعلم كلما قام بتحليل سريو أما االفرتاضات فمفاد
  .، كلما اكتسب القدرة على معاجلة املعلومات بشكل أحسنالغري

إذن فمعرفة التفكري بواسطة الوعي بسريورة هذا التفكري أصبح جماال للبحث والدراسة 
  .عريفمن طرف العديد من املختصني يف جمال علوم الرتبية و علم النفس امل

واعتبارا لألمهية الواضحة للجوانب ما وراء املعرفية يف جناح التالميذ، نتناول باختصار 
 :  بعض جوانب هذه العالقة فيما يلي

  :النجاح الدراسي وما وراء المعرفة
كيف يتم تطوير : بالعمل على اإلجابة على السؤاليهتم الباحثون باستمرار 

فيبدو من املفيد  اإلجابة على هذا السؤال ذ؟ وبغرضالنجاح الدراسي لكل تلمي
  .توضيح أحد مكونات النجاح الدراسي واملتمثل يف استقاللية التلميذ

  : النجاح الدراسي و تطوير استقاللية التلميذ

                                                            
1 Philippe Merieu, ibid     
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عندما حناول العودة إىل ميدان علوم الرتبية، بقصد التعرف على آراء املختصني 
على  كزظ وجود ثالثة آراء متكاملة تر املهتمني مبوضوع النجاح الدراسي، فنالح

 Develay 1وهي ما أشار إليها دوفيلي  على هذا النجاح  ة التلميذ كمؤشراستقاللي
  : مبا يلي 

حتويل  ه عندما يصبح قادرا على تطبيق أويعترب أن الفرد قد جنح يف تعلم: الرأي األول
  .معلومات سبق احلصول عليها يف مضامني أخرى

بني معلومات ذلك العمل الذي تنتج مبوجبه مسافة من مفهوم التعلم، هذا الرأي جيعل
  .استخدامهاقادت إىل حتصيل تلك املعلومات و  بني الوضعيات اليتثابتة لدى املتعلم و 

يعترب النجاح الدراسي قدرة الفرد على استخدام ذكائه بعيدا عن حضور : الرأي الثاين
القدرة على التحرر من قبضة املعلم من أجل مبعىن آخر فإن النجاح الدراسي هو .العلم

 .إدارة املتعلم لنشاطه العقلي بنفسه

يعترب بأن النجاح الدراسي حيصل عندما يتخلص الفرد من عاداته ومن  : الرأي الثالث
وهذا يعين أن الفرد غري مطالب باالبتعاد عن املعلم أو الربنامج وإمنا .كل ما هو ذايت

  .ية، والعادات الفكرية لآلخرين بغرض إثراء جوانبه املعرفيةأن يربط بني عاداته الفكر 
ما ميكن مالحظته مما سبق من هذه اآلراء هو ربطها ملفهوم النجاح الدراسي بقدرة 
الفرد على االستقاللية أو قدرته على التخلص من عاداته أو مواقفه الذاتية إزاء 

القدرة على تطوير االستقاللية يعترب النجاح الدراسي ومن هنا .وضعيات تعلميه جديدة
  . لدى املتعلم

                                                            
1 Develay , Dans Philippe Mérieu , Ibid.    P  96 
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Gombertتعرض مفهوم قومرب : ولزيادة توضيح مفهوم ما وراء املعرفة
الذي حيدد  1

ا ما وراء املعرفة    : اجملاالت اليت تعين 
  .عن حاالته وعملياته املعرفية املعلومات املستنبطة،الواعية اليت ميلكها الفرد- 1
  .اقبة و ختطيط عملياته املعرفية من أجل حتقيق هدف حمددقدرات الفرد على مر  - 2

دف التمييز بني خمتلف األنشطة ما وراء املعرفية، يقرتح وولفس   J L Wolfs 2و
تصنيفا جيمل فيه أهم هذه   Romainvilleاعتمادا على تصنيفات نوول رومانفيل 

  .األنشطة
  : النشاطات ما وراء معرفية

لنشاطات، قدرة الفرد على التعرف وعلى وصف اخلطوات ويتضمن هذا ا: الشرح -أ 
  .املعرفية املستخدمة إلجناز املهمة

  .يطلب من التالميذ سرد املنطق الذي استخدموه للتوصل إىل حل املشكل: مثال
ويف هذا النشاط، يطلب من املتعلمني توضيح العالقات بني املراحل : التحليل -ب 

ني ما حتقق من نتائج، أو العالقات بني هذه املستخدمة من أجل إجناز مهمة وب
  .املراحل واخلصائص الشخصية للمتعلم

  .ويتمثل يف تصور نتائج متوقعة لنشاط معريف ما: التخطيط -ج 

  ...إسرتاتيجيات تسيري الوقت إسرتاتيجيات اإلجابة أوتوقع أسئلة امتحان أو :مثال
م نفسه يف مكان اآلخر، من يتمثل هذا النشاط يف أن يضع املتعل: الالمتركز -د 

  .  الناحية املعرفية ، الوجدانية أو االجتماعية

                                                            
1 Gombert J. L le Développement métalinguistique, Paris, PUF, collection Psychologie 
d’aujourd’hui, 1990 
2 J. L Wolfs. Méthodes de travail et stratégies d’apprentissage, éditions de Boeck, Paris, 3 ème 
edition 2007,   PP 28 -29 
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عملية،  –إنتاجية : ويتضمن تقومي املتعلم لسلوكاته املعرفية: التقومي الذايت -ه 
  .وللعوامل اليت تؤثر فيها

قد يتم هذا النشاط قبل القيام مبهمة أي من خالل التعرف على الصعوبات أو بعد 
 . مة من خالل  املراقبة، احلكم على العمل املنجزإجناز امله

ويتمثل يف العملية اليت يتم من خالهلا دمج معلومات الفرد حول وظائفه : التعديل -و
املعرفية احلالية و مقابلتها مبعلوماته السابقة، أو مقابلتها باحلقائق، وذلك من أجل أن 

 .عاليةيعدل الفرد إسرتاتيجياته املعرفية و جعلها أكثر ف

ولتوضيح خمتلف هذه النشاطات ما وراء املعرفية اليت يلجأ إليها املتعلم عند استخدامه 
مثاال يوضح جلوء املتعلم هلذه  J L Wolfs 1السرتاتيجيات تعلمية يعرض وولف

  .األنشطة عند استخدامه إلسرتاتيجية أخذ النقاط 
  " بتهاعند أخذ النقاط أستمع إىل اجلملة كاملة أوال، قبل كتا"

  الشرح: فالنشاط املتبع هنا هو 
  نشاط الشرح و التقومي الذايت " أركز على كل كلمة على حدى " 
واضحة، بدل مجل و ى فهم الربامج بواسطة لغة مبسطة عل أكثر أخذ النقاط يساعد"

 .نشاط التحليل" تقنية

شاط التقومي ن  "فإنين أجلأ إىل أخذ النقاطأحتفظ كثريا بالكلمات املسموعة، كوين ال"
  .الذايت 

  :الدراسة فرضيات .4
انطالقا من مالحظات لوضعيات تعليمية للتالميذ، ويف سياق ما طرحناه من تساؤالت 
يف ضوء مشكلة الدراسة، ومن خالل العودة إىل بعض الدراسات السابقة املهتمة 

                                                            
1 - J. L Wolfs, Ibid   P 30. 
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ا على التالميذ،باجلوانب الرتبوية والبيد فإن .جنتائ وما توصلت إليه من اغوجية وتأثريا
  :الباحث يفرتض ما يلي

  : الفرضية العامة
م على حتصيل املعارفتتأثر النتائج الدراسية للتال  باسرتاتيجيات التعلم ما ميذ وقدرا

ا   .وراء املعرفية  اليت يستخدمو
ائية ناجتة عن  فكما تتأثر نتائج التالميذ الدراسية مبدى حصوهلم على كفاءات 

، فإننا نفرتض بأن هذه النتائج الدراسية تتأثر كذلك  بالكفاءات أنشطة ومهام تعليمية
  .املرحلية اليت يستخدمها التالميذ يف وضعيات التعلم

  :الفرضيات الفرعية
رحناها يف إطار اإلجابة على التساؤالت اليت ط وبقصد من خالل هذه الفرضية،

  :الفرضيات الفرعية التالية طرح إشكالية الدراسة ميكننا
التالميذ األكثر حتصيال دراسيا إىل استخدام اسرتاتيجيات ما وراء معرفية،  مييل .1

  . أكثر من التالميذ األقل حتصيال دراسيا
وعدم  ام التعليمي بالكفاءات النهائيةانطالقا من املالحظات حول اهتمام النظ .2

راء تركيزه على الكفاءات املرحلية، فإننا نفرتض عدم تطور اسرتاتيجيات التعلم ما و 
  .املعرفية من سنة دراسية ألخرى بسبب النظام التعليمي

يوجد اختالف بني الذكور واإلناث يف استخدام اسرتاتيجيات التعلم ما وراء  .3
م  . املعرفية وما يرتتب عنه من تأثري على نتائجهم الدراسية وعلى كفاءا

  :اإلطار المنهجي للدراسة .5
ة الفرضيات حياول الباحث استخدام بغرض حتقيق أهداف الدراسة، واختبار صالحي

املنهج شبه جترييب، لكون طبيعة البحث تتطلب دراسة ميدانية ملقارنة النتائج يف 
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وضعيات خمتلفة من استخدام املتعلمني السرتاتيجيات تعلم متنوعة ومقارنة هذا 
ائية   . االستخدام مع نتائجهم الدراسية يف حمتوى كفاءات 

دف التحقق من فرضيات ياس املتغريات املتناولة الدراسة، قمنا بإعداد أدوات لق و
اشتملت على استبيان لقياس اسرتاتيجيات التعلم، واختبار خارجي  وقد.بالبحث

يقيس كفاءات التالميذ يف مادة العلوم الطبيعية بعد التحقق من صالحية هذه 
  .عليم الثانوياألدوات، قمنا بتطبيقها على عينة من تالميذ السنة الثالثة من الت

كما قمنا بتطبيق نفس االستبيان على عينة من تالميذ السنة األوىل من التعليم الثانوي 
  .دف قياس مدى تطور اسرتاتيجيات التعلم لدى التالميذ من سنة دراسية ألخرى

بعدما مت مجع املعطيات بواسطة تطبيق أدوات القياس، قام الباحث بتحليل املعطيات 
مث تفسري النتائج . واسطة األدوات اإلحصائية املناسبة ملغريات الدراسةحتليال كميا ب

  .بدراسة عالقتها بفرضيات الدراسة
  :الدراسة االستطالعية   .6
  :أهداف الدراسة االستطالعية    - أ 
مع األخذ باالعتبار انتماء هذه فات وخصائص عينة جمتمع الدراسة،حتديد مواص - 1

  .العينة إىل جمتمع مدرسي 
بناء أدوات لقياس متغريات الدراسة وخاصة فيما يتعلق مبتغري إسرتاتيجيات التعلم  - 2

  ما وراء املعرفية وكذلك متغري النتائج الدراسية للتلميذ 
  .  التحقق من صالحية أدوات القياس - 3
  :عينة الدراسة االستطالعية  - ب

ختصص علوم . ة ثانويتلميذا من تالميذ السنة الثالث 62تتكون عينة هذه الدراسة من 
ا متثل السنة األخرية ملرحلة  الطبيعة واحلياة، وقد مت اختيار السنة الثالثة ثانوي أل
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وهذا ما يفرتض وصول التعليم يف هذه املرحلة إىل ملمح  .تعليمية تعد للمرحلة اجلامعية
  .للتلميذ يشتمل على الكفاءات املتوقعة من خالل أهداف النظام التعليمي

  :   ات الدراسة أدو  -ج
يذ وما تتضمنه من  اشتملت الدراسة على اختبارين،األول لقياس متغري نتائج التالم

  . و الثاين لقياس اسرتاتيجيات التعلم لدى التالميذ كفاءات 
 :اختبار خارجي لقياس كفاءات التالميذ  -1-ج

بيعية، موجه اجته عملنا يف هذا اإلطار إىل إعداد اختبار خارجي يف مادة العلوم الط
  .لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي

ذه اخلطوة على جمموعة من ثالثة أساتذة خمتصني يف تدريس مادة  اعتمدنا للقيام 
  :قمنا بإتباع اخلطوات التاليةوم الطبيعية يف التعليم الثانوي،و العل
املستهدفة  اإلطالع على منهاج السنة الثالثة ثانوي الستخالص بعض الكفاءات -أ

  .من خالل تدريس مادة العلوم الطبيعية يف السنة الثالثة ثانوي
إرشادات ملشكل اختالل وظيفي تقدم بناء على أسس علمية : ـ الكفاءات القاعدية 1

،وذلك بتجنيد املعارف املتعلقة باالتصال على مستوى اجلزئيات احلاملة عضوي
  .للمعلومة 

   سا يف كفاءات منهجية و تنمية مواقفتتمثل أسا: الكفاءات العرضية ـ 2
ذه اخلطوة قمنا مبا يلي : بناء االختبار  –ب    :للقيام 

حبيث قام األساتذة بتجميع ثالثة اختبارات خمتلفة تقيس : إعداد أسئلة االختبار  - 1 
يقيس  ثة متارين،الكفاءات اليت مت االتفاق على قياسها و بعدها قمنا بانتقاء ثال

الفهم والتقومي :ويقيس التمرين الثاين كفاءات.الفهم والتطبيق: ل كفاءيتالتمرين األو 
  .احلفظ : بينما يقيس التمرين الثالث كفاءة والتحليل،
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انطالقا من اعتبار مثل هذه االختبارات، اختبارات السرعة، : حتديد وقت االختبار - 3
ا تعتمد على عامل الوقت يف اإلجابة، قمنا بتحديد الو  خصص لإلجابة على قت املأل

وقد اعتمدنا على خربة األساتذة يف التعامل مع مثل هذه االختبارات  .االختبار
ولتمكني أكرب عدد من التالميذ  .د األساتذة نصف ساعة لكل مترينالتحصيلية، وحد

اتفق األساتذة على حتديد ساعتني   من أسئلة االختبار، عدد أكربعلى من اإلجابة 
  .الختباركوقت خيصص إلجراء ا

  : االختبارالتحقق من صالحية -2-ج
  :الصدق : أوال       

بأساتذة خمتصني،  باالستعانة خارجي يف مادة العلوم الطبيعية، اختباربعدما مت إعداد 
  :باستخدام االختبارقمنا بالتحقق من صدق هذا 

 :صدق المحتوى 

 8يعية ،و كان عددهم على جمموعة من املختصني يف مادة العلوم الطب االختبارعرضنا 
للكفاءات  االختبارو طلبنا منهم إبداء حكمهم على مدى قياس مثانية خمتصني ،

كما طلبنا منهم حتديد مدى موافقتهم على قدرة   االختباراملقصودة من خالل أسئلة 
  .األسئلة على قياس هذه الكفاءات 

  :ني ما يليمن خالل املالحظات األولية ألحكام اخلرباء على االختبار، يتب
كل اخلرباء أبدوا عدم اعرتاضهم املطلق على فقرات االختبار اخلارجي، حبيث أن    -أ

  .كلهم مل يعترب أن األسئلة غري مناسبة 
  .باملائة اعتربوا أن أسئلة االختبار مناسبة متاما 70أكثر من  -ب 
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هذه وللتحقق من مدى تناسق تقديرات اخلرباء، قمنا بدراسة : حساب معامل كندال
يتم حساب معامل كندال باملعادلة  1النتائج دراسة إحصائية، باستخدام معامل كندال

  :التالية 

)1)((
12
1 32 


NK

s
W  

  معامل كندال: ي: Wحبيث
S :جمموع فرق املربعات:ع. K :عدداحملكمني:م. N :عدد الفقرات:ن  

   1:وبتطبيق معادلة معامل كندال حتصلنا على القيمة التالية

نقوم بتحويلها إىل قيمة   ال،كندال املتحصل عليهارف على مدى داللة قيمة معامل  للتع
ي، بالتعويض حتصلنا على القيمة )1-ن (م= 2كا: بواسطة املعادلة التالية 2كا
:97.6.  

عند . 25.18: أكرب من القيمة اجلدولية 10: هذه القيمة احملسوبة عند درجة حرية
  0.05:مستوى الثقة 
ج أن القيمة املتحصل عليها ملعامل كندال دالة إحصائيا وتعرب على من هنا نستنت

تناسق كبري بني أحكام اخلرباء، وأن درجة التناسق بني تقديرات اخلرباء ال ميكن 
  .اعتبارها نتاجا للعشوائية

  الثبات : ثانيا 
م على االختبار  دف التحقق من أن درجات التالميذ املتحصل عليها بواسطة إجابا

عرف على مدى دقة أي التكن احلصول عليها يف مناسبة أخرى،هي اليت ميخلارجي ا
  :نتائج االختبار فيما لو طبق مرة أخرى، قمنا باإلجراء التايل  واتساق واستقرار

                                                            
1 D.lavelaut.J.grégoire. Introduction aux théories des tests en psychologie et en sciences de 
l’éducation.  De Boeck, Bruxelles, 2ème édition.2002. pp, 173-175. 
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تلميذا من  29حبيث مت توزيع االختبار على عينة مكونة من : االختبار وإعادة االختبار
وطلب منهم . وية الشيخ بوعمامة بعني الذهب، تيارتقسم علوم الطبيعة واحلياة، بثان

ومت تصحيح هذا االختبار من طرف . اإلجابة على أسئلة االختبار يف مدة ساعتني
وبعد ثالثة أسابيع، أعدنا .األساتذة وحتصلنا على درجات التالميذ يف االختبار األول

لتالميذ يف اإلجراء مع اإلشارة إىل أن عدد ا إجراء نفس االختبار على نفس العينة،
  .تلميذا، بعد غياب  ثالثة تالميذ عن حضور اإلجراء الثاين 26الثاين أصبح 

بعد مجع درجات التالميذ يف اإلجراءين، قمنا حبساب معامل ارتباط درجات املرة 
األوىل بدرجات املرة الثانية، وهذا باستخدام معامل ارتباط بريسون، فكانت القيمة 

 . 0.591:املتحصل عليها هي

فإننا . 25:درجة حريةو  0.05:وعند مقارنتها بالقيمة اجلدولية عند مستوى الداللة 
ا أكرب من ر اجلدولية    .0.487:نالحظ بأ

ذات داللة إحصائية، خاصة إذا ما  0.591:وعليه فإنه ميكننا اعتبار قيمة معامل الثبات
  . الحظنا أن عدد أفراد العينة التجريبية مل يكن كبريا

   :استبيان لقياس إستراتيجيات التعلم لدى التالميذ –3-ج
بغرض قياس متغري الدراسة اآلخر واملتمثل يف إسرتاتيجيات التعلم ماوراء املعرفية اليت 
يلجأ التالميذ إىل استخدامها يف املواقف التعليمية املختلفة، قمنا ببناء اختبار يصرح 

م   :       اتبعنا اخلطوات التالية وقد . من خالله التالميذ عن إسرتاتيجيا
  .تحليل ميدان القياس - أ

  .تحديد أبعاد االستبيان –ب 
ا  يصنتومن أهم ال   :فات اليت استعنا 
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   1تصنيف وانشتني و مايري  - أ
 2ـ تصنيف ماك كيشي -ب 

 3وولفس.املعد من طرف  ل خاصة على االختبار أما االختبارات،فتم الرتكيز

انطالقا من األبعاد املختارة لبناء االختبار، واليت : باراختيار مفردات االخت –ج 
تم مبيدان القياس املستهدف من هذه الدراسة ا  فقرة،  13قمنا ببناء . نفرتض بأ

على اخلرباء يف إطار  وبعد عرض االختبار .التوقعو  زعة على بعدي املراقبة والتعديلمو 
تشابه موضوع قياسها، من حيث التحقق من صدقه، مت إلغاء عدد من الفقرات بسبب 

  . الشكل، مع فقرات أخرى
قام الباحث حبساب الوقت املخصص إلجراء االستبيان، حبيث مت : زمن االختبار –د 

تالميذ، وطلب منهم اإلجابة على فقرات  08توزيع االختبار على عينة مكونة من 
ة يف اإلجابة، من االستبيان، وبعدها قمنا حبساب متوسط الوقت الذي استغرقته العين

فقمنا . دقيقة 22: فكان متوسط الوقت. أول تلميذ قام باإلجابة وآخر تلميذ
دقيقة لإلجابة على هذا االستبيان، على اعتبار أن هذا األخري ليس من  30بتخصيص 

  134.اختبارات السرعة، لكون إجابات التالميذ على االختبار ال تتأثر بعامل الزمن

  :االستبيان التحقق من صالحية  -ه 
  : صدق المحتوى - 1

وطلبنا خرباء، 5على جمموعة من املختصني، مكونة من  االختبارقمنا بعرض 
م حول مستوى قياس االختبار منهم أن يعرضوا من خالل فقراته،إلسرتاتيجيات  خرب

                                                            
1 Weinstein, c.e, Mayer, r.e, The teaching of learning strategies .Wittrock editions 1986, New 
York. pp  315-327 
2 Caroll F, Greg M.;Learning strategies for distance education students .Journal of agricultural 
education ,vol 41, 2000.pp62 _ 65 
3 J. L Wolfs. Méthodes de travail et stratégies d’apprentissage, éditions de Boeck, 3 eme édition 
2007 Paris ,   PP 286 -291 
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ما يقيسان هذه  التعلم، وخاصة يف عالقة الفقرات بالبعدين اليت افرتضنا أ
  .اإلسرتاتيجيات

استخدام عد مجع أحكام اخلرباء اخلمسة، درسنا مدى اتساق هذه األحكام، بب
   :         وبتطبيق معادلة معامل كندال معامل كندال 

   0.8:حتصلنا على القيمة التالية 

للتعرف على مدى داللة قيمة معامل كندال املتحصل عليها ،نقوم بتحويلها إىل قيمة  
  ي)1- ن (م= 2كا: بواسطة املعادلة التالية  2كا

  12:بالتعويض حتصلنا على القيمة 
عند مستوى .7.81:أكرب من القيمة اجلدولية 3: هذه القيمة احملسوبة عند درجة حرية

  0.05:الثقة 
ى عل امل كندال دالة إحصائيا وتعربمن هنا نستنتج أن القيمة املتحصل عليها ملع

ني تقديرات اخلرباء ال ميكن اعتبارها وأن درجة التناسق بتناسق كبري بني أحكام اخلرباء،
  .  نتاجا للعشوائية

  :صدق المفهوم   - 2
  :نتائج التحليل العاملي لفقرات االستبيان

بعد حساب قيم التحليل العاملي باستخدام احلزمة اإلحصائية يف العلوم 
لقياس داللة  )أولنت ماير كايزر( KMOباستخدام مقياس قمنا ). SPSS(االجتماعية

تحصلنا ف 0.60أكرب من : يل العاملي، حبيث يشرتط املقياس أن تكون القيمة التحل
  .0.626: على القيمة التالية

  Bartlett Test of sphericityيف مقياس . 0.05:هذه القيمة دالة مبستوى ثقة
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دف حتديد الفقرات ذات العالقات االرتباطية الضعيفة، وبالتايل إلغائها من  و
ونتيجة ) Measure Sampling of Adequacy(بقياس مالءمة العينة االستبيان، قمنا 

  . ونتج عن ذلك إلغاء فقرتني. 0.44لذلك مت إلغاء االرتباطات اليت تقل عن 
  :الثبات -ثانيا

عند إجابتهم على فقرات للتأكد من أن الدرجات اليت حيصل عليها املختربين 
قمنا باإلجراء  االستقرار،و  قجات على مستوى مقبول من االتساهي در  االختبار،

  :التايل
مة اإلحصائية يف العلوم ، وهذا باستخدام احلز 1حساب معامل ألفا لكرومباخ

     0,846:فتحصلنا على القيمة التالية ملعامل ثبات االختبار ،)SPSS( جتماعيةاإل

 05 .0: وهو دال عند مستوى 

على عينة إعادة االختبار،االختبار و : اسطةكما مت حساب معامل ثبات املقياس بو 
تلميذا من السنة الثالثة ثانوي بثانوية عني الذهب، وذلك  19جتريبية مكونة من 

مل ارتباط بريسون بني االختبارين، فتحصلنا على قيمة معامل الثبات احبساب مع
  05 .0وهي قيمة دالة عند مستوى ثقة  0.626:التالية

 :الدراسة األساسية .7

  :ساسية عينة الدراسة األ -  1
 255اشتملت عينة الدراسة على عينة من : المجال البشري لمجتمع الدراسة -أ 

  :موزعني كما يلي الثانوية من التعليم يف اجلزائر تلميذا من املرحلة

                                                            

 160ص.  1993. 1ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط . اإلحصاء و القياس النفسي و الرتبوي.عبد احلفيظ مقدم  
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من  تلميذا 30ختصص علوم الطبيعة واحلياة و ،ثة ثانويتلميذا من السنة الثال 225
  .نولوجياجذع مشرتك علوم و تكالسنة األوىل ثانوي 

  .139عدد اإلناث  و  116كان عدد الذكور فاشتملت العينة على اجلنسني،
،دون الرتكيز على متغريات أفراد العينة مت بشكل عشوائي  اختيارمع اإلشارة إىل أن 

سرتاتيجيات التعلمية لدى ألننا بصدد دراسة متغري اإلعمل على ضبطها،الأخرى و 
ا كون هذا يف النشاط الذي يؤديه املخترب، خصوصمتغري يقاس كما يبدو  هو التلميذ،و

  .أي مرتبط بالفرد النشاط هو نشاط تعلم 
كما أن متغري النتائج الدراسية ألفراد العينة، ممثل بعينة احتوت على نتائج دراسية 

  .متنوعة خالل الفصل الدراسي إلجراء الدراسة 
  .ت بوالية تيارتجرت الدراسة بثالث ثانويا:ب ـ المجال المكاني للدراسة 
مت تطبيق أدوات الدراسة األساسية، واليت متثلت يف : ج ـ المجال الزماني للدراسة

اختبار خارجي معد لقياس جمموعة كفاءات مرتبطة بتحصيل لتالميذ، يف شهر 
  .2010ديسمرب

 :عرض النتائج   .8

  :و استراتيجيات التعلم المدرسية دراسة العالقة بين النتائج : أوال 
استراتيجيات التعلم في المجموعات و  المدرسية دراسة العالقة بين النتائج ـ 1  

  :الثالثة 
بعد مالحظة توزيع نتائج أفراد العينة، قمنا بتصنيفهم إىل ثالث جمموعات حسب 

م يف االختبا   :وتوزعت اجملموعات كما يلي ، اخلارجي ردرجا
ا يف االختباو : اجملموعة األوىل    . 20من   7,99إىل  4ر ما بني هي اليت تقع درجا
  20من   11,99إىل  8تقع نتائجها ما بني : اجملموعة الثانية
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   20من  16إىل  12تقع نتائجها ما بني : اجملموعة الثالثة
اسرتاتيجيات التعلم و  ل االرتباط بني نتائج كل جمموعة بعد دراسة النتائج بواسطة معام

  :على ما يلي من نتائج  من خالل كل بعد يف االستبيان ، حتصلنا
عينة اجملموعة  هناك ارتباط دال بني بعد اإلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية وبني نتائج أفراد

وهو ارتباط دال عند    *338,-: و كانت قيمة االرتباط . الثالثة يف االختبار اخلارجي
 0,05  مستوى

  :طة التحليل العاملي ـ دراسة العالقة بين النتائج و استراتيجيات التعلم بواس 2
وبغرض فهم االرتباطات  قة بني األبعاد و نتائج التالميذبعدما مل تتضح لنا العال

م التحليل بتحديد العوامل األكثر ارتباطا بني فقرات االستبيان، قمنا باستخدا
وقد اتبعنا  .(spss)وهذا باستخدام احلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية العاملي،
  :ات التالية اإلجراء

، فتحصلنا على عامالن يف بعد اسطة جتميع العوامل األكثر تشبعاأ ـ حتديد العوامل بو 
  .اإلسرتاتيجيات ما وراء معرفية 

  : ب ـ توزيع أفراد العينة إىل جمموعتني 
ا يف االختبار اخلارجي : اجملموعة األوىل على . 12/ 20وهي اجملموعة اليت تفوق درجا
ا اجمل   .موعة الناجحة دراسيااعتبار أ
ا يف االختبار اخلارجي على : اجملموعة الثانية . 12 /20وهي اجملموعة اليت تقل درجا

ا اجملموعة غري الناجحة دراسيا   .على اعتبار أ
  .ج ـ دراسة االرتباط بني العوامل اجلديدة ونتائج اجملموعة الناجحة، بواسطة معامل االرتباط

  .حصائية لقيم معامل االرتباط د ـ دراسة الداللة اإل
ذه اخلطوات   :، حتصلنا على املعطيات التاليةبعد القيام 
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 االختبارمل تظهر النتائج وجود أي ارتباط بني هذا البعد و بني نتائج التالميذ يف 
  .اخلارجي 

  :دراسة العالقة بين استراتيجيات التعلم لدى التالميذ و كفاءاتهم: ثانيا   
هلدف قمنا حبساب معامل االرتباط بني كل كفاءة و بني بعدي لتحقيق هذا ا 

قمنا بذلك باالستعانة باحلزمة اإلحصائية يف العلوم و .تيجيات التعلم ما وراء املعرفيةإسرتا
   (SPSS) االجتماعية

كفاءات و  بني اسرتاتيجيات التعلم  االرتباطيوضح قيم معامالت : 1جدول رقم 
  .التالميذ

ءة كفا كفاءة الحفظ  
  الفهم

كفاءة 
  التطبيق

كفاءة 
  التحليل

كفاءة 
  التقويم

مستوى 
  الداللة
0,05  

االسرتاتيجيات ما وراء
    144,-  025,  012, 039, .* 176 ,-  املعرفية

   0,01ارتباط دال عند مستوى .**
  0,05ارتباط دال عند مستوى  .*

  :قمنا باألخذ بعني االعتبار للقيم الدالة فقط  ، فكانت كما يلي 
  .وراء املعرفية و بني كفاءة احلفظبني اإلسرتاتيجيات ما  176 ,-هناك ارتباط له داللة 

المعرفية من سنة دراسية إلى دراسة تطور استراتيجيات التعلم ما وراء : ثالثا
  :أخرى

ات التالميذ على فقرات قمنا حبساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية  إلجاب
  . ت : بني القيم يف السنتني باستخدام إختبار دراسة الفروق االستبيان، و 

  :بعدها قمنا باحلصول عل القيم الدالة التالية و اليت نعرضها من خالل اجلدول التايل 



أحمد قيدوم    

 

140 

يبني تطور اسرتاتيجيات التعلم من السنة األوىل إىل السنة الثالثة ثانوي  :2جدول رقم 
  - ت  –ـ باستخدام إختبار 

  قيمة ـ ت  الفقرات
مستوى 

  اللةالد
عندما أدرس موضوعا ما ، أفكر يف فائدته -16

  005,  1,906  العملية

أ ـ أقرأ األسئلة:عند إجراء االمتحان - 31
  001,  3,266  .مرتني أو ثالث مرات ألتأكد من فهمها

يالحظ من خالل هذه الزيادات يف اإلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية ، أن الزيادات 
اسرتاتيجيات املراقبة و التعديل ، بينما مل حتصل أي زيادة يف  القليلة احلاصلة كانت يف

  .إسرتاتيجية التوقع 
  :نتائجهم الدراسيةو دراسة العالقة بين استراتيجيات التعلم لدى الجنسين  : رابعا 

بني ستخدمها كل من الذكور واإلناث و نريد أن ندرس العالقة بني اإلسرتاتيجيات اليت ي
  . اخلارجي نتائجهم يف اإلختبار 

يوضح دراسة الفرق بني نتائج اجلنسني من حيث اسرتاتيجيات التعلم   :3جدول رقم
   2باستخدام إختبار كا .ما وراء المعرفية

  
  2كا  المجموع

  الجنس
 فوق املتوسط دون املتوسط 

   %40.2 %25.3 %14.9 ذكور

 59.8 % %39.0 %20.8 إناث  1,287

  100.0% %64.3 %35.7  المجموع
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وهو ما يشري إىل عدم وجود فرق بني اجلنسني من حيث استخدام اإلسرتاتيجيات ما 
  وراء املعرفية

دراسة العالقة اإلرتباطية  بين  درجات التالميذ في مادة العلوم الطبيعية : رابعا
  :خالل الثالثي، واألبعاد األربعة لقياس استراتيجيات التعلم

ت التقومي النهائية اقة إىل معرفة مدى ارتباط اختبار دف من خالل دراسة هذه العال
  . اليت جيريها املدرسون ، بقياس اسرتاتيجيات التعلم  بواسطة االستبيان 

  :وسنعرض النتائج كما يوضحها اجلدول 
: االرتباطقيمة : بني درجات الثالثي و بعد اإلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية  االرتباطـ   

 . ضعيفة و غري دالة  و هي قيمة 0,066ـ 

 :مناقشة النتائج  ـ10

  :مناقشة نتائج الفرضية العامة: أوال 
بني نتائج التالميذ الناجحني إلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية و ارتباط دال بني بعد اهناك 

، ومن أجل  تطوير اسرتاتيجيات التعلم لدى التالميذ وعليه .التحصيلية االختباراتيف 
مبسؤوليته فشعور التلميذ .الرتكيز على التعليم الذي يتجه حنو املتعلم فيبدو من املهم 

جيعله ال يربر إخفاقه يف النشاط التعليمي بأسباب مرتبطة باملعلم اجتاه أنشطة التعليم ،
  .       أو أطراف أخرى يف العملية التعليمية

  : كفاءاتهمو التعلم لدى التالميذ  تحليل و مناقشة  العالقة بين استراتيجيات  
  . كفاءة احلفظ  املعرفية وبنياإلسرتاتيجيات ما وراء بينت النتائج وجود ارتباط دال بني 

رتاتيجيات تعلم ما وراء ، كلما استخدموا اسظ لدى التالميذتزداد كفاءة احلف:التفسري 
 ، كماة املعلومات اليت حيصلون عليها ،مث يقومون بتعديلهاأي كلما قاموا مبراقبمعرفية،

م يتوقعون ما يطلبه األستاذ منهم    .أ
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، فإننا ننتظر من النظام التعليمي الدراسة يف سياق تعليمي ملا كان تناول موضوع هذه
من أجل حتقيق أهداف النشاط الذي  تيجيات التعلم ما وراء املعرفية أن يطور اسرتا
  .يركز على احلفظ

لتالميذ األكثر تحصيال وبالتالي فإننا نقبل الفرض البديل المرتبط بميل ا  
 .استراتيجيات التعلم ما وراء المعرفية استخدامإلى 

  :مناقشة نتائج الفرضيات الفرعية : ثانيا 
لتعلم المستخدمة من نوع استراتيجيات االعالقة بين النتائج و  مناقشةتحليل و . 1

  :طرف التالميذ
  :يلي دف التحقق من صحة الفرضية الفرعية األوىل، واليت تفرتض ما

ما اتيجيات تعلم معرفية و يميل التالميذ األكثر تحصيال دراسيا إلى استخدام استر 
  .وراء معرفية ، أكثر من التالميذ األقل تحصيال دراسيا 

    :حتصلنا على النتائج التالية 
هناك ارتباط دال بني بعد اإلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية و بني نتائج التالميذ  -أ 

و هو ارتباط 338,- :و كانت قيمة االرتباط جناحا يف االختبار اخلارجي ظهرواالذين أ
  .0,05  دال عند مستوى

أكثر  يستخدم التالميذ الناجحون دراسيا اسرتاتيجيات التعلم ما وراء املعرفية: التفسري 
اتيجيات يتيح هلم يعود ذلك إىل كون هذا النوع من اإلسرت و من التالميذ غري الناجحني 

متقومي  إمكانية م و كذلك تعديلها، مبا يتضمنه التقومي من معلوما   .مراقبة معلوما
وبالتالي فإننا نقبل الفرض البديل، يميل التالميذ المتفوقون في كفاءة   

 .الحفظ إلى استخدام اإلستراتيجيات ما وراء المعرفية
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  : تحليل ومناقشة  تطور استراتيجيات التعلم من سنة دراسية إلى أخرى -  2
أنه انطالقا  ة الثانية اليت يعترب فيهااعتبارا ملا افرتضه الباحث من خالل الفرضية الفرعي

دم تركيزه على وعظام التعليمي بالكفاءات النهائية،من املالحظات حول اهتمام الن
عدم تطور استراتيجيات التعلم من سنة دراسية ، فإننا نفرتض الكفاءات املرحلية

  . لتعليمي ألخرى بسبب النظام ا
  :، مث قمنا بتحليلها حتصلنا على ما يلي من نتائج

أن الزيادات القليلة  إلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية يالحظ من خالل هذه الزيادات يف ا
أي زيادة يف  بينما مل حتصل، التعديلو  استراتيجيات المراقبة احلاصلة كانت يف 

، تبطت بوضعية التلميذ يف االمتحاندة ار كما يالحظ بأن هذه الزيا،إسرتاتيجية التوقع 
  . و هو ما يلفت االنتباه إىل العالقة املمكنة بني اسرتاتيجيات التعلم و أساليب التقومي 

أي عدم كلي ،الفرضية الفرعية الثانية،  ، بشكلأظهرت النتائج عدم صحة : لتفسري ا
 االستنتاجكن هذا ل.دى التالميذ من سنة دراسية ألخرىتطور اسرتاتيجيات التعلم ل

بشكل أقل تيجيات التعلم املرتبطة بالتحليل،و فقد تطورت اسرتاغري صحيح كليا،
 ية يف اجلانب املتعلق باملراقبة وضوحا يف جزء من اسرتاتيجيات التعلم ما وراء املعرف

يمي إن هذه اإلستنتاجات تقودنا إىل فهم املسامهة اليت يقدمها النظام التعل.التعديل و 
جزء بسيط من  فهو إذن يساهم فقط يف تطوير. ير اسرتاتيجيات التعلميف تطو 
  .أي اسرتاتيجيات التحليل و املراقبة علم لدى التالميذ،تال جياتياسرتات

التعلم ما وراء  استراتيجياتو بالتالي فإننا نقبل الفرض البديل فيما تعلق بتطور 
  .المعرفية 
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  :التوصيات . 11
ا يف نفس الوقت من صعوبات، و ما توصلنا ا ختلله من جهد و ية هذا العمل وميف 

  :إليه من نتائج، يوصي الباحث مبا يلي 
إن املتتبع حملاوالت إصالح النظام التعليمي يف اجلزائر خالل العقد األخري،  - 1

ف أو يالحظ اجلهد الكبري املتجه إىل أشكال التعليم سواء يف التدريس بواسطة األهدا
تم كثريا  .اسطة الكفاءاتيف التدريس بو  وبالرغم من قيمة هذا اجلهد، إال أننا مل 

بتوجيه اجلهد حنو البحوث اليت أجريت على املعرفة والتعلم يف إطار فكري، أي أننا مل 
ولعل من األعمال اهلامة يف  .نركز على أفضل ما يعرفه الباحثون واملنظرون عن التعلم 

وأبعاد التفكري املتوقعة  كيز على اسرتاتيجيات التعلمهذا اإلطار، تلك اليت اهتمت بالرت 
 ما: التايلويف إطار إصالح التعليم فإننا نطرح التساؤل  مبعىن آخر، ،يف نواتج التعليم

اية املراحل التعليمية ؟   هو منوذج التالميذ الذي نرتقبه يف 
 امج التعليميةة االهتمام بالرب أنه من الالزم ،يف إطار إصالح التعليم ،مرافق يبدو

مرافقة كل ذلك بوضع مناذج ...الكتاب املدرسي والطرائق البيداغوجية والتوقيت و 
  .ألبعاد التعلم، املبنية على اسرتاتيجيات التعلم

يف تأثري تدريس بعض  االهتمام بالبحث، يف إطار اسرتاتيجيات التعلم، – 2
من املهم أن يأخذ تدريس ف.ماسرتاتيجيات التعلم على نتائج التالميذ و نوعية تعليمه

اسرتاتيجيات التعلم بعدا بيداغوجيا، لتحويل الفعل التعلمي لألفراد إىل جمال التعليم و 
  . هذا للمسامهة يف حتسني التعليم لدى األفراد

يتأثر البحث يف موضوع اسرتاتيجيات التعلم مبا يصرح به األفراد مبا ميتلكونه من  – 3
كاف يف احلصول على كل ما  أن يكون هذا العمل غري ميكن .هذه االسرتاتيجيات
عليه يبدو لنا من أنه من الضروري االهتمام و .ن تقنيات أثناء تعلمهمميارسه املتعلمون م
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بأدوات متنوعة يف تشخيص هذه االسرتاتيجيات كاالستعانة بوسائل التكنولوجيا اليت 
  .يميةتتيح مالحظة متتبعة لسلوكات األفراد يف املواقف التعل
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