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Abstract
The study aimed to uncover the effect of using metacognitive learning strategies on
the acquisition of cognitive and methodological competencies for the Arabic
language subject for the high school learner, which is a field study in a group of
Algerian high schools, and this by addressing the theoretical heritage, relying on
the descriptive approach, and applying study tools, which are two measures of
strategies Learning beyond cognitive and Arabic language competencies. On the
study sample (300) learners. And it was a simple random sample, the information
obtained was collected and statistically treated using statistical techniques
(applying the spss program and the T-test), and it was analyzed and a set of results
were extracted represented in: The presence of a statistically significant difference
between the mean of the group of students with low use and high use of the
strategies: learning Metacognitive (all), the monitoring strategy, and the evaluation
strategy on the scale of Arabic language competencies for the benefit of those with
high use.
Keywords: Learning Strategies; Metacognitive Learning Strategies; Competencies;
Arabic Language Competencies.

امللخص
هدفت الدراسة إلى كشف أثر استخدام استراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية على إكتساب
 وهي دراسة،الكفاءات املعرفية واملنهجية ملادة اللغة العربية للمتعلم باملرحلة الثانوية
، وهذا من خالل التطرق للموروث النظري، ميدانية بمجموعة من ثانويات الجزائر
وهي مقياس ي استراتيجيات التعلم، و تطبيق أدوات الدراسة، واالعتماد على املنهج الوصفي
 وكانت عينة.) متعلم033(  على عينة الدراسة.ماوراء املعرفية و كفاءات اللغة العربية
 تم جمع املعلومات املتحصل عليها و معالجتها إحصائيا باستخدام،عشوائية بسيطة
وتم تحليلها واستخالص جملة من، ) T واختبارspss التقنيات اإلحصائية ( تطبيق برنامج
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النتائج تمثلت في :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي مجموعة التالميذ ذوي االستخدام
املنخفض وذوي االستخدام العالي الستراتيجيات :التعلم ماوراء املعرفية (كلها)
،وإلستراتيجية املراقبة ،وإلستراتيجية التقويم على مقياس كفاءات اللغة العربية لصالح
ذوي االستخدام العالي.
الكلمات املاتاحي  :إستراتيجيات التعلم؛ إستراتيجيات التعلم املاوراء معرفية؛ الكفاءات؛
كفاءات اللغة العربية.
مقدم
وجدت منظومتنا التربوية نفسها أمام زحام تنافس ي حاد فرضته عليها التغيرات التي
طرأت في مختلف املنظومات التربوية العاملية ،حيث قامت املنظومة التربوية الجزائرية
بمجموعة من اإلصالحات وأدخلت عدة ععدلالت مملت إدما بيداووجية املقاربة
بالكفاءات كنموذ عالمي حدلث لتعليم وععلم مختلف املواد التعليمية املقترحة.
وبالرجوع إلى املناهج التعليمية الجزائرية الخاصة بمادة اللغة العربية بصفة عامة
نجد أن هذه األخيرة تضمنت كفاءات معرفية من مأنها أن عسمح للمتعلم بإكتساب
معلومات في امليدان املعرفي بهدف فهم املركبات التووييية لللغة ،وإكتساب معارف حدلثة
في النحو والصرف واالدب والنقد ،وتطبيقها في ميادلن العملية التعليمية و املعرفية وأهم
البييات املختلفة التي تبنى عليها اللغة.
إضافة إلى ذلك نجد املناهج التعليمية تتضمن كفاءات منهجية من مأنها أن عساعد
املتعلم على االستدالل العلمي ،وتوظيف املعرفة والقيام باالدراك املفاهيمي ،وذلك حتى
لتمكن من إكتساب املفاهيم املتضمنة ذاتيا (بنفسه) مما يسمح له بفهم اللغة بشول أوسع
و أعمق .للوصول إلى النمط املطلوب من األفراد الفاعلين واستجابة للتطور والتغير
الحاصل علميا وتكنولوجيا وصناعيا وإستثمارا في املجال التربوي عمدت املنظومات التربوية
في مختلف الدول إلى إجراء عغيرات وععدلالت ،وإصالحات ملست كال من قطاع التعليم
والتووين معا ،وللحصول على أفراد متعلمين قادرين على مواكبة التغيرات الحياتية العلمية
الجدلدة كان مفروضا على هذه املنظومات أن ععكف على إجراءات ععدلالت جدلدة بدءا
باملنها واملقررات بمختلف املواد الدراسية ،مرورا بطرق التدريس ،وصوال لتووين
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املعلمين.وفي سياق ذلك أصبح التفكير في مالمح مدرسة جدلدة أو مدرسة املستقبل مطلبا
ملحا ومستعجال ،فبدأ التخطيط لتصور وصياوة جدلدة ملنها وطرق جدلدة عستجيب
أكثر ملقتضيات املرحلة القادمة.
ومن خالل هذه اإلصالحات والتعدلالت الواسعة في املنظومات التربوية الشاملة
للبرامج واملقررات وطرق التدريس...ظهر مصطلح بيداووجيا املقاربة بالكفاءات "كجواب
املدرسة املالئم واملناسب ملواجهة االنفجار املعرفي والعلمي الحاصل وتماميا مع املتطلبات
املفروضة اقتصادلا واجتماعيا .ونظرا ملوانة املتعلم واعتباره لب العملية التعليمية التعلمية
كان البد من إلجاد طرق وأساليب تدريس مناسبة تحول دون مواجهة ملشاكل وصعوبات
بل عسمونه إلى أفاق لتمكن ضمنها من تخطي العراقيل املوجود ويقدر على حل مشكالته
املختلفة والتأقلم معها مهما كان نوعها .لضمن له التعليم املتميز الذي لمكنه من اكتشاف
واكتساب الكفاءات املعرفية واملنهجية املتضمنة في مختلف املناهج الدراسية وخاصة مادة
ومنها اللغة العربية.
اذ اهتم الباحثون بتقص ي مجموع العوامل التي من مأنها أن عساعد املتعلم على
اكتساب كفاءات اللغة العربية املختلفة  ،واهتموا في ذلك بمفهوم استراتيجيات التعلم
ماوراء املعرفية وحاولوا في عدلد الدراسات البحث عن أهميتها و دورها في العملية التعليمية
عامة وفي تحسين مستويات منها اللغة العربية لدى املتعلم خاصة ومن بين الدراسات
نجد دراسة ملحمد صالح الدلن سالم ( )6332تناولت فعالية إستراتيجيات التعلم املعرفية
وما وراء املعرفية في تنمية إستعاب القواعد النحوية....حيث تلخصت املشولة في التساؤالت
التالية :ما إستراتيجيات التعلم املعرفية وما وراء املعرفية املناسبة لتالميذ املرحلة اإلعدادلة
وطبيعة مادة القواعد النحوية املقررة على تالميذ تلك املرحلة) -ما فعالية تدريب تالميذ
املرحلة اإلعدادلة على إستخدام إستراتيجية التعلم املعرفية وما وراء املعرفية في تنمية
إستعابهم للقواعد النحوية املقررة عليهم؟ ومملت عينة البحث ( )043تلميذ وتلميذة
مقسمين على عييتين (تجريبية  10فردا) لضابطة 26فردا أو توصلت النتائج إلى....فعالية
تدريب التالميذ على إستخدام إستراتيجية التعلم املعرفية وما وراء املعرفية في تنمية
إستعابهم للقواعد النحوية.ولتوضيح أهمية استراتيجيات التعلم امليتامعرفية في تنمية
العمليات املعرفية كالذاكرة مثال جاءت دراسة أماني محمد رياض عثمان البري ()6332
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حول إستراتيجية املعلومات املقروءة وعالقتها بالذاكرة العاملة ومهارات ما وراء املعرفة.
تتلخص املشولة في التساؤالت التالية :هل تختلف كفاءة كل إستراتيجية من استراتيجيات
تجهيز املعلومات املقروءة (استيتا املعلومات ،التفسير ،استدالل املعنى من السياق،
التلخيص) باختالف سعة الذاكرة العاملة؟هل تختلف كفاءة كل إستراتيجية من
استراتيجيات تجهيز املعلومات املقروءة (استيتا املعلومات ،التفسير ،استدالل املعنى من
السياق ،التلخيص) باختالف مستوى مهارات ما وراء املعرفة؟ مملت العينة في صورتها
األولى  042طالبا وطالبة طبق عليهم استبانة مهارات ما وراء املعرفة في القراءة ،ومهام
الذاكرة العاملة اللفظية ،بهدف تحدلد الربيع األعلى والربيع األدنى كي لتم انتقاء أربع
مجموعات من املفحوصين ،تتفاوت في سعة الذاكرة العاملة ومستوى مهارات ما وراء
املعرفة على النحو التالي 6 )6x6( :سعة الذاكرة العاملة (عالي – منخفض)  6xمستوى
مهارات ما وراء املعرفة (عالي-منخفض) 16 .طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة تخصص لغة
عربية ،وهم الذلن خضعوا لعملية االنتقاء السابقة ،وقد طبقت عليهم مهام استراتيجيات
تجهيز املعلومات املقروءة واستبيان استراتيجيات التجهيزوكانت أدوات الدراسة :استبيان
مهارات ما وراء املعرفة في القراءة باللغة العربية واستبانة إستراتيجية تجهيز املعلومات
املقروءة.
تتلخص النتائج في وجود فروق دالة إحصائيا في كفاءة إستراتيجية استيتا
املعلومات بين الطالب ذوي املستوى املرتفع في مهارات ما وراء املعرفة وذوي املستوى
املنخفض لصالح املستوى املرتفع .وجود فروق دالة إحصائيا في كفاءة إستراتيجية التفسير
بين الطالب ذوي املستوى املرتفع في مهارات ما وراء املعرفة وذوي املستوى املنخفض لصالح
املستوى املرتفع .وجود فروق دالة إحصائيا في كفاءة إستراتيجية استدالل املعنى من
السياق بين الطالب ذوي املستوى املرتفع في مهارات ما وراء املعرفة وذوي املستوى املنخفض
لصالح املستوى املرتفع .وجود فروق دالة إحصائيا في كفاءة إستراتيجية التلخيص بين
الطالب ذوي املستوى املرتفع في مهارات ما وراء املعرفة وذوي املستوى املنخفض لصالح
املستوى املرتفع .إذن ولضمان ععلم ناجح لضمن إكتساب املتعلمين للكفاءات املعرفية
واملنهجية ملادة اللغة العربية ،وجب على املعلم أن لتعرف ويوون على درالة تامة بطبيعة
هذه االستراتيجيات ،وكيفية تطبيقها وما مدى تأثيرها في إكتساب الكفاءات املعرفية
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واملنهجية ملادة اللغة العربية عند املتعلم .وحول ذلك لتمحور االهتمام في هذه الدراسة،
أي ما طبيعة ونوع االستراتيجيات املستخدمة من طرف املتعلم.
املقاربة بالكفاءات هي بيداووجية وظيفية ععمل على التحكم في مجريات الحياة
بول ما تحمله من عشابك في العالقات .وععقيد في الظواهر االجتماعية ،ومن ثمة فهي إختيار
منهجي لمكن املتعلم من النجاح في هذه الحياة على صورتها ،وذلك بالسعي إلى تثمين املعرف
املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال ) (khir eddine heni ,2005,p.67في مختلف مواقف
الحياة .و كفالات اللغة العربية  :وتخص مادة اللغة العربية بصفة عامة  ،عسعى هذه
الكفالات إلى جعل املتعلم قادرا على استيعاب اليسق اللغوي الفصيح الذي يعتبر وسيلة
أساسية في عملية االندما االجتماعي .وقادرا على التعبير بواسطة اللغة مفهيا و كتابيا في
مواضيع متنوعة ترتبط بواقعه وتلبي حاجاته .وقادرا على استعمال مجموعة من القواعد
اللغوية بشول صحيح في األنشطة اللغوية املنطوقة و املكتوبة  ،و في التواصل السليم مع
الغير .قادرا على استخدام فكره في تتبع املشاهد و مالحظاتها و التساؤل عن كل ما يعالن و
لالحظ  ،و على املقارنة و االستيتا و االستدالل .وقادرا على تنظيم عمله وضبط وقته من
خالل إنجازاته الكتابية و بحوثه الخارجية(didaktik ellogha elaarabya,2006,p.89) .
لقصد بإستراتيجية التعلم األنماط السلوكية وعمليات التفكير التي يستخدمها
التالميذ وتؤثر فيها ثم ععلمه ،بما في ذلك الذاكرة والعمليات امليتامعرفية ،وهي األساليب
التي يستخدمها ) (Bassem essarayra wa akharoune,2009,p.45التالميذ (املتعلمين/
ملعالجة مشكالت ععلم معينة) .ععتبر إستراتيجيات ما وراء املعرفة أو الوعي بالعمليات
املعرفية للتعلم ،أحد املجاالت الخصبة في دراسة التعلم وععني أن لتعرف املتعلم على
العمليات املعرفية التي يستعملها أثناء ععلمه ،ويكتشف ما إذا كان يستعملها بشول جيد
أم ال ،وتمثل عنصرا هاما في مهمة اتخاذ القرارات أثناء التعلم ،كما ععرف بالوعي املعرفي
أو التفكير في العمليات املعرفية ،وععني ألضا التدريب على (Jihane Ahmed
) Mahmoud,2008,p.99املراقبة الذاتية للعمليات املعرفية.

منهجي البحث
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إعتمدنا في بحثنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي الذي سيمكننا من وصف الظاهرة
أو محاولة التوصل إلى وضع إستيتا من خالل التحليل الذي سيساهم في الكشف عن
وجود أثر إلستراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية وكفاءات مادة اللغة العربية .قمنا في دراستنا
بتطبيق العينة العشوائية املنتظمة وفيها لتم ترتيب مفردات املجتمع األصلي ترتيبا منتظما
طبقا ملستويات معينة تأخذ بعين االعتبار العوامل املراد بحثها كالسن ،الجيس ،املستوى
التعليمي ،معبة الدراسة حيث قمنا بترتيب أفراد العينة ترتيبا متوازيا حسب املؤسسات
التعليمية التي أجرينا فيها الدراسة ثم إخترنا العدد املطلوب وهو  033تلميذ ،بحيث نضمن
تمثيل جميع املؤسسات التعليمية أجريت فيها الدراسة (املجتمع األصلي).
إجراء الدراسة بأربع ثانويات بواللتي عين الدفلى وويليزان ويمكن ععريفها كالتالي-:
ثانوية االمير عبد القادر  -وثانوية حمزة بن عبد املطلب ،وثانوية العقيد علي مالح بواللة
عين الدفلى -الجزائر .و أدوات جمع البيانات :لحتوي بحثنا على متغيرلن أساسيين كان البد
من قياسهما وهما إستراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية وكفاءات اللغة العربية
مقياس إستراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية :لتوون اإلستبيان من أربعة أبعاد هي
(التخطيط – التنظيم – املراقبة – التقويم) حيث عسلمت هذه األبعاد ولى مجموعة من
العبارات تمثلت في ( )43عبارة موزعة على أربعة أبعاد تحتوي في مجملها ولى ( )06بند أو
عبارة موجبة و ( )30بنود.
مقياس كفاءات اللغة العربية :لتوون من ( )23عبارة تمثل مجموعة من الكفاءات
لدى تالميذ اللغة العربية  ،وزعت هذه العبارات على أبعاد تمثل أنماط كفاءات اللغة
العربية بالشول التالي :كفاءة املعارف اللغوية  03 :عبارات .كفاءة النحو والصرف 03 :
عبارات .كفاءة الخط والتعبير  03 :عبارات .كفاءة العروض والقافية  03 :عبارات .كفاءة
األدب والنقد والبالوة  03عبارات.
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نتائج البحث و مناقشتها
استراتيجيات التعلم ماوراء املعفيي و اتساا الفااءات املعفيي ملادة اللغ العفبي
لؤثر استخدام استراتيجيات التعلم في اكتساب كفاءات اللغة العربية لدى تالميذ
القسم النهائي .الختبار فرضية الدراسة هذه تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية للمجموعتين ذات االستخدام املنخفض لالستراتيجيات وذات االستخدام العالي
لالستراتيجيات ،باستخدام اختبار  t- testوقيمة "ت" االحصائية لداللة الفروق بين
متوسطات املجموعتين كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول رقم  0الفروق بين التالميذ املنخفض ي واملرتفعي االستخدام الستراتيجيات التعلم
اإلحصائيات
املجموعات
ذوي
املنخفض
لالستراتيجيات
ذوي
االستخدام
العالي لالستراتيجيات
االستخدام

العينة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة"ت"

إختبار
التجانس

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

034

16.22

6.60

0.62

6.00

603

3.30

030

00.02

0.20

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )0ان قيمة "ت" دالة عند مستوى ( )3.30اي وجود
فرق دال احصائيا بين متوسط مجموعة التالميذ ذوي االستخدام املنخفض الستراتيجيات
التعلم وذوي االستخدام العالي لهذه االستراتيجيات لصالح املجموعة الثانية على مقياس
كفاءات اللغة العربية ،وقد ععزى هذه النتيجة الى ان التالميذ ذوي االستخدام العالي
الستراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية لحرصون على التحصيل الجيد ولدههم الروبة في
التفوق ،وكذلك ههتمون اكثر بما لتعلمون ،فهم لتبعون استراتيجيات ععلم مناسبة لفهم
موضوعات الدراسة واستعابها ،ويناقشون الصعوبات التي تواجههم مع اساتذتهم ،ويقومون
بالتخطيط والتنظيم ملختلف االهداف التي لروبون في تحقيقها في ععلمهم ،كما لتبعون
ذلك باملراقبة الدائمة اثناء عملية ععلمهم ويقومون دائما بتقويم ععلماتهم لضبطها والتحكم
فيها ،هذا ما يساعدهم على اكتساب كفاءات مادة اللغة العربية املختلفة بشول مرتفع
ومكنهم من التحصيل الدراس ي الجيد لهذه املادة ،فهم لجتهدون اكثر في انتقاء مختلف
االستراتيجيات في ععلمهم مما اثر في تحصيلهم االكادلمي ،وربما لطورون النفسهم
استراتيجيات مناسبة ،كما لمكن ان لوونوا اكثر وعيا لهذه االستراتيجيات ،وكيفية
استخدامها من التالميذ ذوي االستخدام املنخفض لهذه االستراتيجيات.
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عقيلي ( )6303التي هدفت الى معرفة اثر استخدام
استراتيجيات ما وراء املعرفة في تدريس العلوم على التحصيل واالتجاه نحو املادة حيث
امارت النتائج الى وجود فرق دال احصائيا عند مستوى ( )3.32لصالح املجموعة التي
عستخدم استراتيجيات ماوراء املعرفة.
الجدول رقم  6الفروق بين التالميذ املستخدمين و الغير مستخدمين الستراتيجيات التعلم
العينة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

اختبار
التجانس

االحصائيات
املستخدمون الستراتيجيات

23

022.63

06.02

2.36

الذلن لم يستخدموا
االستراتيجيات

23

12.30

0.02

املجموعات

اختبار "ت"

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

00.60

62

3.30

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )6وجود فروق ذات داللة احصائية بين التالميذ
املستخدمين الستراتيجيات التعلم و التالميذ الغير مستخدمين لالستراتيجيات عند مستوى
داللة . 3.30
الجدول رقم  0الفروق بين التالميذ املكتسبين لكفاءات اللغة و الذلن لم لكتسبوا كفاءات
اللغة
االحصائيات
املجموعات
املكتسبون للكفاءات
لم لكتسبوا

الذلن
الكفاءات
االستراتيجيات

العينة

املتوسط
الحسابي
66.02

االنحراف
املعياري
2.06

23

22.60

0.66

23

اختبار
التجانس
0.10

اختبار "ت"
40.20

درجة
الحرية
62

مستوى
الداللة
3.30

نالحظ من خالل الجدول رقم (  )6وجود فروق ذات داللة احصائية بين التالميذ املكتسبين
للكفاءات و التالميذ الذلن لم لكتسبو الكفاءات عند مستوى داللة . 3.30
جدول رقم  4لبين معامال الثبات ملقياس ي إستراتيجيات التعلم وكفاءات اللغة العربية
املقياس
 مقياس إستراتيجيات التعلم امليتامعرفية -مقياس كفاءات اللغة العربية

معامل الثبات
3.16
3.02
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التخطيط و اتساا الفااءات املعفيي ملادة اللغ العفبي
لؤثر استخدام استراتيجيات التخطيط في اكتساب كفاءات كفاءات اللغة العربية
لدى تالميذ القسم النهائي ".الختبار فرضية الدراسة هذه تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية للمجموعتين ذات االستخدام املنخفض الستراتيجية التخطيط وذات
االستخدام العالي الستراتيجية التخطيط ،باستخدام اختبار  t- testوقيمة "ت" االحصائية
لداللة الفروق بين متوسطات املجموعتين كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول رقم  2الفروق بين التالميذ املنخفض ي واملرتفعي االستخدام إلستراتيجية التخطيط
فيما لخص إكتساب كفاءات اللغة العربية
االحصائيات

العينة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

060

00.62

03.32

060

04.26

0.30

املجموعات
ذوي االستخدام املنخفض
الستراتيجية التخطيط
ذوي االستخدام العالي
الستراتيجية التخطيط

قيمة"ت"

إختبار
التجانس

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

0.40

2.04

646

3.30

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )2ان قيمة "ت" دالة عند مستوى ( )3.30اي وجود
فرق دال احصائيا بين متوسط مجموعة التالميذ ذوي االستخدام املنخفض الستراتيجية
التخطيط وذوي االستخدام العالي لهذه االستراتيجية لصالح املجموعة الثانية على مقياس
كفاءات اللغة العربية .وقد ععزى هذه النتيجة الى ان التالميذ ذوي االستخدام العالي
الستراتيجية التخطيط لتميزون بتوجيه انشطة ععلمهم لتجنب املوقف املولفة او االخطاء
املحتملة ،كما لتميز التالميذ اللذلن يستخدمون هذه االستراتيجية (التخطيط) بتحدلد
االهداف واالحساس باملشولة وتحدلد طبيعتها ،ويحددون العقبات واالخطاء املحتملة
ويحددون اساليب مواجهة الصعوبات واالخطاء ،ويقومون بترتيب العمليات والخطوات التي
لجتازونها ،كما لتميزون باختيار مسار االجراءات التي لتبعونها خالل التمهيد لعمليات
ععلمهم والتخطيط للمهمات التفكيرلة واالسئلة على هذه املهمة كالتالي  :ما طبيعة املهمة
؟ ،وما هدفي ؟ ،ما هي املعلومات واالستراتيجيات التي احتاجها ؟ ،وكم من الوقت واملواد
والوسائل احتا ؟ ...وهذا ما جعلهم لتفوقون في تحصيلهم الدراس ي عكس املجموعة ذات
االستخدام املنخفض الستراتيجية التخطيط.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة اصالن صبح املساعيد ( )6330حول تطوير
مقياس ملهارات ما وراء املعرفة ملستوى طلبة الجامعة وممل املهارات التالية  :التخطيط
للمهمة ،مراقبة استعابه للمادة الدارسية وتقويم التقدم ،وأظهرت النتائج استخدام الطلبة
لهذه املهارات.
املفاقب و اتساا الفااءات املعفيي ملادة اللغ العفبي
لؤثر استخدام استراتيجية املفاقب في اكتساب كفاءات اللغة العربية لدى تالميذ
القسم النهائي " الختبار فرضية البحث هذه تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية للمجموعتين عالية استخدام استراتيجية املراقبة ومتدنية استخدام استراتيجية
املراقبة باستخدام اختبار  T-tsetوحساب قيمة "ت" االحصائية لداللة الفروق بين
املتوسطين كما هو موضح في الجدول رقم(: )2
الجدول رقم  2الفروق بين التالميذ منخفض ي ومرتفعي االستخدام الستراتيجية املفاقب
فيما لخص إكتساب كفاءات اللغة العربية
العينة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

االحصائيات
ذوي االستخدام املنخفض
الستراتيجية املراقبة

030

16.60

6.40

ذوي االستخدام العالي
الستراتيجية املراقبة

006

04.02

0.66

املجموعات

قيمة"ت"

إختبار
التجانس

0.22

0.42

درجة الحرية

مستوى
الداللة

600

3.30

لالحظ من خالل الجدول رقم ( )2ان قيمة "ت" دالة عند مستوى ( )3.30اي وجود
فرق دال احصائيا بين متوسط مجموعة التالميذ ذوي االستخدام املنخفض إلستراتيجية
املراقبة ومتوسط مجموعة التالميذ ذوي االستخدام العالي إلستراتيجية املراقبة على مقياس
كفاءات اللغة العربية ،وقد ععزى هذه النتيجة الى ان التالميذ ذوي االستخدام العالي
إلستراتيجية املفاقب لتميزون بالحرص على استخدام االستراتيجيات املناسبة لحل
مشاكلهم الدراسية،وملا تتضمنه هذه االستراتيجية من وضع لألهداف وتقييم ما تم انجازه
بتغيير طريقة الدراسة من وقت الخر بما لتناسب وطبيعة املادة املدروسة حيث لتميز هؤالء
التالميذ بمراقبة حالة معلوماتهم الحالية،ومعرفة متى تم اكتساب املعلومات بنجاح ومتى
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لم لمكن ععلمها .ما جعل اكتسابهم كفاءات اللغة العربية لوون احسن من التالميذ
املنخفض ي االستخدام إلستراتيجية املراقبة.
التقويم و اتساا الفااءات املعفيي ملادة اللغ العفبي
الستخدام استراتيجية التقويم أثر في اكتساب كفاءات اللغة العربية لدى املتعلم
الختبار فرضية البحث هذه تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
للمجموعتين عالية استخدام استراتيجية التقويم ومتدنية استخدام استراتيجية التقويم
باستخدام اختبار  T-tsetوحساب قيمة "ت" االحصائية لداللة الفروق بين املتوسطين كما
هو موضح في الجدول رقم (: )1
الجدول رقم  1الفروق بين التالميذ منخفض ي ومرتفعي االستخدام الستراتيجية التقويم
فيما لخص إكتساب كفاءات اللغة العربية
اإلحصائيات
املجموعات
ذوي
االستخدام
املنخفض الستراتيجية
التقويم
ذوي االستخدام العالي
الستراتيجية التقويم

العينة

املتوسط
الحسابي
00.43

االنحراف
املعياري
03.06

030

00.24

0.42

030

قيمة"ت"
6.01

إختبار
التجانس
0.06

درجة الحرية
632

مستوى
الداللة
3.30

لالحظ من خالل الجدول رقم ( )1ان قيمة "ت" دالة عند مستوى ( )3.30اي وجود
فرق دال احصائيا بين متوسط مجموعة التالميذ ذوي االستخدام املنخفض إلستراتيجية
التقويم ومتوسط مجموعة التالميذ ذوي االستخدام العالي إلستراتيجية التقويم على
مقياس كفاءات اللغة العربية ،وقد ععزى هذه النتيجة الى ان التالميذ ذوي االستخدام
العالي إلستراتيجية التقويم لتميزون بتمييز مدى تحقق االهداف التي خططوا لها ،والحكم
على دقة النتائج وكفالتها ،كما لقومون الضا بتقييم كيفية تناول العقبات واالخطاء التي
ْ
واجهت ععلمهم وتقييم فاعلية الخطاو تنفيذها والتالميذ املستخدمون لهذه االستراتيجية
(التقويم) لقومون بتوظيف حسهم امليتامعرفي في التحدلد املبدئي ملدى كفالة االموانيات
املعرفية واملعطيات الالزمة النجاز املهمة لدله ،والضا لتقييم مدى نجاحه في القيام بمثل
هذا التقييم ،كل ذلك في ضوء خططه املبدئية ومن ثمة استخدام التغذلة الراجعة النامئة
عن هذه العمليات في احداث نوع من التعزيز الذاعي الذي لؤهل الفرد الدارة مهام اخرى
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ْ
متشابهة الحقا ،وهو ما ليشا عنه نوع من عزو االداء الناجح الستعدادات الفرد الذاتية،
كما لقوم التالميذ املستخدمون الستراتيجية التقويم باصدار احوام على ما قاموا
بتخطيطه ،وتنفيذه واعادة هيولة التخطيط والتنفيذ في حالة عدم تحقيقها الهدافهم،
بحيث لتحكمون في مسار تفكيرهم ،وعملياتهم املعرفية في االتجاه االلجابي  ،وتتفق نتيجة
ْ
ْ
البحث للفرضية الخامسة الضا مع نتائج احمد جابف احمد الايد ( )2002حول تنمية
مهارات ماوراء املعرفة لدى الطالب املعلمين بولية التربية ،وكانت األدلة املستخدمة تتضمن
مهارات رئيسية ( :التخطيط – مهارة املراقبة ومهارة التقويم)،وأظهرت النتائج وجود فرق
دال احصائيا لصالح املجموعة التي استخدمت هذه املهارات .
بعد اإلملام بالنتائج ومعالجة مختلف البيانات وفق التحليل والدعم اإلحصائي في
تناول اثر استراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية و كفاءات اللغة العربية وتطبيق مختلف
الطرق اإلحصائية أهمها اختبار  t –testلدراسة الفروق بين متوسطات مجموعات التالميذ
ذوي االستخدام املنخفض وذوي االستخدام العالي ملختلف االستراتيجيات العامة والفرعية
(التخطيط – املراقبة – التقويم) ،وبعد اختبار فرضيات البحث االربعة تبين ما للي :
 .0وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.30بين متوسطي مجموعة التالميذ
ذوي االستخدام املنخفض الستراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية (كلها) وذوي
االستخدام العالي لالستراتيجيات على مقياس كفاءات اللغة العربية  ،وهذا لدل على
تحقق فرضية البحث األولى وقبولها .
 .6وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.30بين متوسطي مجموعة التالميذ
ذوي االستخدام املنخفض إلستراتيجية التخطيط وذوي االستخدام العالي
لإلستراتيجية على مقياس كفاءات اللغة العربية  ،وهذا لدل على تحقق فرضية البحث
الثانية وقبولها .
 .0وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.30بين متوسطي مجموعة التالميذ
ذوي االستخدام املنخفض إلستراتيجية املفاقب وذوي االستخدام العالي لإلستراتيجية
على مقياس كفاءات اللغة العربية  ،وهذا لدل على تحقق فرضية البحث الرابعة
وقبولها .
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لتضح مما سبق أن فرضيات البحث املصاوة تحققت كلها مما لؤكد وجود اثر
الستخدام استراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية املتنوعة (التخطيط – املرقبة – التقويم)
في اكتساب مختلف الكفاءات املعرفية واملنهجية ملادة اللغة العربية ككفاءة املعارف اللغوية
وكفاءة النحو والصرف وكفاءة الخط والتعبير وكفاءة العروض والقافية وكذا كفاءة األدب
والنقد والبالوة ،وما تتضمنه من نشاطات لراد القيام بها على مستوى املتعلم تنضوي
ضمن القدرات الخاصة بهذه الكفاءات والتي تجعل املتعلم قادرا على استيعاب اليسق
اللغوي الفصيح الذي يعتبر وسيلة أساسية في عملية االندما االجتماعي .وقادرا على التعبير
بواسطة اللغة مفهيا و كتابيا في مواضيع متنوعة ترتبط بواقعه وتلبي حاجاته .وقادرا على
استعمال مجموعة من القواعد اللغوية بشول صحيح في األنشطة اللغوية املنطوقة و
املكتوبة  ،و في التواصل السليم مع الغير .وقادرا على استخدام فكره في تتبع املشاهد و
مالحظاتها و التساؤل عن كل ما يعالن و لالحظ  ،و قادرا على املقارنة و االستيتا و االستدالل
.وقادرا على تنظيم عمله وضبط وقته من خالل إنجازاته الكتابية و بحوثه الخارجية.
نستيتج مما سبق انه روم وموض بعض الكفاءات الخاصة بمادة اللغة العربية ،
وروم أن بيداووجيا الكفاءات كمقاربة ععتبر حدلثة وجدلدة في اإلصالحات الخاصة
باملنظومة التربوية إال أن استخدام التالميذ الستراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية بإبعادها
الثالث (التخطيط – املراقبة والتقويم) ساعد تالميذ السنة الثالثة ثانوي ومكنهم من
اكتساب مختلف كفاءات اللغة العربية والقيام بعدلد اليشاطات املتضمنة في هذه
الكفاءات،
إذن نستيتج أن استخدام استراتيجيات التعلم ماوراء املعرفية يساعد وله اثر كبير
في اكتساب التالميذ للكفاءات املعرفية واملنهجية ملادة اللغة العربية  ،فالستخدام هذه
االستراتيجيات أهمية ال اختالف عليها تتطلب من تدريب تالميذنا على تنميتها واستخدامها
وامتالكها للرفع من مستواهم التعليمي وزيادة وتحسين تحصيلهم الدراس ي .
الخاتم
االستراتيجيات
كان الغرض والهدف األساس ي لدراستنا هو التعرف على طبيعة ٍ
االستراتيجيات املاوراء معرفية التي يستخدمونها تالميذ السنة الثالثة ثانوي في
وباألخص ٍ
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ْ
االستراتيجيات
ٍ  وهل هناك اثر ٍالستخدام هذه، ععلمهم وأثناء دراستهم ملادة اللغة العربية
 وقد اتفقت نتائج الدراسة.في الكفاءات املعرفية واملنهجية املتضمنة في مادة اللغة العربية
. مع نتائج دراسات عدلدة ذكرناها في محتوى املناقشات واالستيتا
 ولذلك وجب،وخلصنا ألن أهمية استخدام مثل هذه االستراتيجيات في ععلم تالميذنا
تدريبهم عليها وتنميتها لدههم ومحاولة إكسابهم لها لرفع مستويات ععلمهم وتحسين تحصيلهم
 كما خلصنا من خالل دراستنا إلى أهمية البحث عن أهم العوامل الخاصة. الدراس ي العام
ْ
بالعملية التعليمية التي من مانها أن عساهم في اإلكساب الجيد واملفيد عند تالميذنا
 وعدم اللجوء مبامرة إلى ٍانتقاد كل ما، ملختلف الكفاءات الخاصة بمادة اللغة العربية
 كمقاربة تحتا إلى البحث والفهم أكثر وتوفير كل الشروط،أتت به هذه املقاربة الجدلدة
في العملية التعليمية والتربوية عامة حتى تطبق بشول لضمن نجاح املتعلمين في العملية
 ويضمن للمنظومة التربوية القائمة بهذه اإلصالحات االستثمار،التعليمية بشول خاص
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