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ما وراء المعرفة أثناء وبعد فعالية أدوات بديلة لقياس مهارات (: 2016ايمان صالح ضحا.)
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية "تخصص علم حل المشكلة في ضوء التصميم متعدد الطرق، 

 .علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور النفس التربوي" من قسـم
 ملخص الدراسة

 مقدمة :
تعد مهارات ماوراء المعرفة بمثابة الموجه الذي يدير ويتحكم في عمليةة تككيةر الكةرد اث ةاء         

تعلمةةه وحةةةش الم ةةةكًت  و نةةةرعا لكو هةةةا وعةةةي او عمليةةة دالليةةةة ليكةةةت كةةةلوكيات ملحونةةةة فه ةةةا  
صعوبات كثيرة تواجه عملية تقييم هذه المهارات ولةذل  فقةد اكةد كثيةر مةا البةاحثيا علةا اكةتلدام 

الذي يتم فيه اكتلدام اكثةر مةا اداه فةي سيةا   Multi method designيم متعدد الطرق التصم
تلةةة  المهةةةارات بحيةةةم يةةةتم الجمةةةك بةةةيا الجا ةةةس الكمةةةي المتمثةةةش فةةةي ا كةةةتبيا ات والجا ةةةس الكيكةةةي 
المتمثةةش فةةي البروتوكةةو ت اللكنيةةة المتيام ةةه لكةةي يةةتم الحصةةوش علةةا صةةورة كاملةةة عةةا عمليةةات 

 د.ومهارات األفرا
وبعةةد ال تةةالت التةةي ك ةةكت عةةا ا رتباطةةات الم لكلةةة التةةي تةةم الحصةةوش عليهةةا بةةيا تلةة         

األدوات فةةةي الدراكةةةات التةةةي اكةةةتلدمت التصةةةميم متعةةةدد الطةةةرق والتةةةي  البعةةةا مةةةا كةةةاا تعةةةي   لةةةا 
سصور األدوات  ير المتيام ه المكتلدمة كاا  بةد مةا البحةم عةا م هجيةة م اكةبة وصةادسة فةي 

عةداد ادوات بديلةة يةتم تقلةي  سيا  مه ارات ماوراء المعرفة ما لًش تطةوير المقةايي  المتاحةه واا
 مهددات صدسها  لا الحد األد ا ومقار تها باألدوات المتيام ة في لوء التصميم متعدد الطرق.

وفي لوء ا هتمام بتأثير ا لتًف بيا المهام وبعلها  حيم تحدد طبيعة المهمة  وعية       
ارات وا ت ارها بيا فلات األفراد ملتلكي األداء فيليم دراكة سدرة كش اداة مةا األدوات التةي تةم المه

 عدادهاعلا التمييي بيا مهارات ماوراء المعرفة ال وعية المكتلدمة في كش م كلة علا حةده بةيا 
  األفراد مرتكعي وم لكلي األداء علا حش الم كلة. 

 مشكلة الدراسة :
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 دراكة في التكاؤ ت اآلتية :تتحدد م كلة ال 
ما مد  صدق األدوات ذات التصميم متعدد الطرق التي تم  عدادها في الدراكة الحالية  -1

 في سيا  مهارات ما وراء المعرفة ؟
في المكتلدمة ما مد  سدرة ادوات الدراكة علا تمييي مهارات ما وراء المعرفة ال وعية  -2

 وم لكلي األداء علا حش الم كلة ؟"كش م كلة علا حدة بيا األفراد مرتكعي 
 أهداف الدراسة :

تهدف الدراكة الحالية للوصةوش  لةا م هجيةة صةالحة وصةادسة فةي سيةا  مةا وراء المعرفةة 
ما لًش ادوات بديله يتم  عداها بطرق كيكية والتحقق مةا صةًحيتها فةي لةوء التصةميم متعةدد 

الةذي يجمةك بةيا الطةرق الكميةة والكيكيةة فةي القيةا    ودراكةة  Multi Method Designالطرق 
 دسة كش م ها في سيا  مهارات ما وراء المعرفة في لوء عًستها باألداء. 

 :وبذلك تتحدد أهداف الدراسة الحالية في النقاط التالية     
ف  عداد اكتبياا محدد بالمهمة لقيا  مهةارات مةا وراء المعرفةة مب ةي علةا اكةا  تصة ي -1

معتمةةةد لتكويةةةدات بروتوكةةةو ت التككيةةةر بصةةةوت مرتكةةةك وعلةةةا اكةةةا  البيا ةةةات التةةةي يةةةتم 
المًحنةةةةات ال ناميةةةةة  ودراكةةةةة  -المقةةةةابًت –جمعهةةةةا بطةةةةرق كيكيةةةةة متلةةةةم ة  اآلثةةةةار 

 لصالصه الكيكومترية.
 عةةداد التبةةةار متعةةةدد ا كةةةتجابات يب ةةةا علةةا اكةةةا  كافةةةة ا حتمةةةا ت والمكةةةارات التةةةي  -2

الطةةًس ع ةةد سيةةامهم بحةةش الم ةةكلة  بحيةةم ت ةةير بداللةةه  لةةا مكةةتو   يمكةةا اا يتلةةذها
المهارة ما وراء المعرفية التي اكتلدمها الكرد اث اء سيامه بحش الم كلة ودراكة لصاصةه 

 الكيكومترية.
التحقق ما صدق تل  األدوات في سيا  مهارات ما وراء المعرفة ما لًش المقار ة بيا  -3

والقياكةةات  يةةر المتيام ةةة لمهةةارات مةةا وراء المعرفةةة فةةي لةةوء   تةةالت القياكةةات المتيام ةةة
 التصميم متعدد الطرق.
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التحقةةق مةةا دسةةة كةةش اداة مةةا تلةة  األدوات فةةي سيةةا  مهةةارات مةةا وراء المعرفةةة فةةي لةةوء  -4
 عًستها باألداء.

دراكةةة سةةةدرة كةةش كةةةش اداة مةةا تلةةة  األدوات علةةا التمييةةةي بةةيا مهةةةارات مةةا وراء المعرفةةةة   -5
مكتلدمة في كش م كلة علا حدة بيا األفةراد مرتكعةي وم لكلةي األداء علةا ال وعية ال

 .حش الم كلة
 أهمية الدراسة : 

ت طلق اهمية الدراكة الحالية ما اهمية القيا  الصحيح لمهارات مةا وراء المعرفةة  والتةي  
 في اآلتي: تعد ما اهم القلايا التي تتعلق بأداء الكرد وتطوره  وتتلل  اهمية الدراكة الحالية

ب اء مقايي  التقييم البديلة مك ا كتكادة مةا مميةيات التقةارير الذاتيةة ذات الكالةدة العمليةة  -1
 واكعة ال طاق.

ب ةةاء ادوات فةةي حةةاش التحقةةق مةةا صةةًحيتها يمكةةا للبةةاحثوا والتربويةةوا اكةةتلدامها فةةي  -2
 حاليعا.سيا  ما وراء المعرفة ب كش كليم وبطريقة تتًفا عيوس األدوات ال العة 

اكةةةتكماش القصةةةور فةةةي الدراكةةةات العربيةةةة حيةةةم ت ةةةدر الدراكةةةات التةةةي اهتمةةةت بالقياكةةةات  -3
المتعةةةةةةددة الطةةةةةةرق لمهةةةةةةارات مةةةةةةا وراء المعرفةةةةةةة او بابتكةةةةةةار ادوات لقياكةةةةةةها ب ةةةةةةكش كةةةةةةليم 

ا في مجاش حش الم كلة.  ومولوعي ولصوصع
ما تطةوير ادوات  تكتح الدراكة آفاسعا رحبة لبحوم ودراكات الر  في هذا المجاش تمك  ا -4

القيةةةا  لاصةةةة با عتمةةةاد  لةةةا الوكةةةالش الجديةةةدة والوكةةةالط المتعةةةددة للةةةتمكا مةةةا سيةةةا  
 حقيقي ومولوعي للمتغيرات ال ككية.

 فهم طبيعة العمليات والمكارات التي يقوم بها األفراد ملتلكي األداء اث اء حش الم كلة. -5
 الم كلة.اثراء ال نرية اللاصة باكهام ماوراء المعرفة في حش  -6

 عينة الدراسة :
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طالبعا وطالبة ما طةًس كليةة التربيةة المقيةديا بالكرسةة الثا يةة  110ما  تكو ت عي ة الدراكة     
 .2013/2014والثالثة في الكصش الدراكي الثا ي لعام 

 أدوات الدراسة :
 تمثلت ادوات الدراكة فيما يلي :

 : ()الباحثة([ اختبار سلوك حل المشكلة )المبرمج( )إعداد 1]
والةةذي تةةألف مةةا اربعةةة ع ةةر م ةةكلة عامةةة  يةةر متعلقةةة بمحتةةو  دراكةةي محةةدد والةةذي تةةم  

تطبيقةةةه فةةةي الدراكةةةة ا كةةةتطًعية بهةةةدف جمةةةك البيا ةةةات الكميةةةة والكيكيةةةة مةةةا لةةةًش فةةةري ملكةةةات 
ذه ال تالت وملكات الكيديو اللاصة بالطًس الذيا طبق عليهم ا لتبار   وسد اكتلدمت الباحثة ه

 البيا ات في  عداد ادوات الدراكة الحالية التي اكتهدفت  عدادها.
 [ استمارات المالحظة والمقابلة :2]

والتةةةةي تةةةةم فيهةةةةا جمةةةةك البيا ةةةةات اللاصةةةةة بتككيةةةةر الطةةةةًس وطةةةةرق حلهةةةةم با لةةةةافة  لةةةةا  
 المكودات التي سام بعض الطًس باكتلدامها اث اء الحش.

 )إعداد الباحثة( : (Coding Schema)[ مخطط التشفير 3]
والةةةذي اكةةةتلدمته فةةةي ت ةةةكير البروتوكةةةو ت اللكنيةةةة واكةةةتعا ت بةةةه ع ةةةد  عةةةداد ا كةةةتبياا  

 المحدد بالمهمة.
 :())إعداد الباحثة([ بطارية قياس )سلوك حل المشكلة، ومهارات ما وراء المعرفة( المبرمجة 4]

 ما : والتي تم تطبيقها علا عي ة الدراكة األكاكية والتي تألكت 
 كتة م كًت عامة  ير متعلقة بمحتو  دراكي محدد. -ا
ا لتبار متعدد ا كتجابات الذي تتويع مكرداته علا الكةت م ةكًت بحيةم يعةرض بعةد  -س

 كش م كلة المكردات اللاصة بها.

                                                           
 .اكتعا ت الباحثة ببعض اللبراء في مجاش البرمجة   
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ا كتبياا محدد بالمهمة الذي تتويع مكرداته علا الكت م كًت بحيم يعةرض بعةد كةش  -ج
 ا.م كلة المكردات اللاصة به

 با لافة  لا مقيا  المعايرة القبلية والبعدية سبش وبعد كش م كلة. -د
 [ ملفات النتائج وملفات الفيديو الخاصة بالطالب:5]

والتةةي سامةةت الباحثةةة بجمعهةةا مةةا علةةا اجهةةية الحاكةةوس التةةي تةةم تطبيةةق البطاريةةة عليهةةا لتحليلهةةا 
 واكتلً  البيا ات الكمية والكيكية اللاصة بالطًس

 الدراسة :خطوات 
 تمثلت الدراكة في اللطوات التالية :

مراجعةةة األدبيةةات والدراكةةات الكةةابقة المتعلقةةة بمتغيةةرات الدراكةةة وكتابةةة ا طةةار ال نةةري  -1
للدراكةةة الحاليةةة وتدعيمةةه بالدراكةةات الكةةابقة وب ةةاءع علةةا ذلةة  وفةةي لةةوء هةةدف الدراكةةة 

 يها.الحالية تم صيا ة األكللة التي تكعا الباحثة لًجابة عل
  عداد ادوات الدراكة  والتي تلم ت عدة لطوات : -2

بهةدف  عةداد ادوات الدراكةة وتطلةس  جةراء  Pilot study جراء دراكة اكتطًعية  2-1
 تل  الدراكة عدة لطوات :

  م كلة عامة  ير متعلقة بمحتو  دراكةي معةيا 14 عداد اداة مبرمجة مكو ة ما   -ا
المكةةاتيح. وفةةي الوسةةت  ككةةه يةةتم جمةةك  يةةتم حلهةةا مةةا لةةًش حركةةات المةةاو  ولوحةةة

بروتوكو ت الطًس اللكنيةة اث ةاء الحةش  بحيةم ي ةتت لكةش طالةس بعةد تطبيقةه لة داة 
ملةةةف باكةةةمه ي ةةةتمش علةةةةا ملكةةةيا األوش عبةةةارة عةةةا ملةةةةف فيةةةديو مكةةةجش فيةةةه كافةةةةة 
المحةاو ت والحركةات التةةي سةام بهةةا الطالةس م ةذ لحنةةة فتحةه البر ةةامت وكافةة تلكناتةةه 

كةةو ه بهةةا وسةةت حةةدوثها متيام ةةة مةةك محاو تةةه  والثةةا ي هةةو ملةةف لةةا  بال تةةالت التةةي ت
التي حصش عليها في كش م كلة متلم ة الدرجةة والةيما المكةتغرق وعةدد الحركةات 

 التي سام بها ووكالش المكاعدة التي اكتعاا بها.
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  طالةس وطالبةة مةةا 60تطبيةق ادوات الدراكةة ا كةتطًعية علةةا عي ةة مكو ةة مةةا   -س
 2012/2013ًس كليةةة التربيةةة المقيةةديا بالكصةةش الدراكةةي الثةةا ي للعةةام الدراكةةي طةة

 وسد كاا التطبيق فرديعا علا بعض الطًس وجماعيعا علا البعض اآللر 
فةةةةري ملكةةةةات الطةةةةًس اللاصةةةةة بال تةةةةالت لتصةةةة يكهم  لةةةةا مكةةةةتويات فةةةةي كةةةةلو  حةةةةش  -ج

كةةتويات الملتلكةةة فةةي الم ةةكلة تمهيةةدعا للبحةةم عةةا مهةةارات مةةا وراء المعرفةةة ذات الم
 ملكات كش فلة وذل  في كش م كلة علا حدة.

 حكاس متوكط يما ومعامش صعوبة كش م كلة واكتبعاد الم كًت  ير الم اكبة. -د
تحليةةش ملكةةات الكيةةديو اللاصةةة بطةةًس كةةش فلةةة علةةا حةةدة لكحةة  وتحديةةد المهةةارات  -ه

حةةش الحةةش ال وعيةةة التةةي اكةةتلدمها طةةًس كةةش فلةةة علةةا حةةدة فةةي كةةش مرحلةةة مةةا مرا
ًع عةةا تحديةةد الطةةرق  وتحديةد مكةةارات تككيةةرهم وتحديةةد األلطةةاء األكثةةر ا ت ةةارعا  فلةة

 التي يكثر اتباعها لتصويس األلطاء في كش فلة علا حدة.
 عةةةداد ادوات الدراكةةةة الحاليةةةة فةةةي لةةةوء" فحةةة  الملكةةةات و البيا ةةةات التةةةي تةةةم  2-2

 جمعها ما لًش المًحنات والمقابًت" والتي تلم ت :
 ترميةةةةةي تكصةةةةةيلي  ملطةةةةةطCoding-schema  لبروتوكةةةةةو ت التككيةةةةةر بصةةةةةوت

مكةةةةموع لتحليةةةةش بروتوكةةةةو ت الطةةةةًس فةةةةي لةةةةوله والتحقةةةةق مةةةةا صةةةةدق وثبةةةةات 
 التحليش.

  ا كةةتبياا المحةةدد بالمهمةةةTask specific questionnaire  اعتمةةادعا علةةا
 تص يف ترمييات المهارات ما وراء المعرفية في ملطط الت كير.

  ا لتبةار متعةدد ا كةتجاباتMultiple Response Test  اعتمةادعا علةا كافةة
ا حتمةةةةةا ت والمكةةةةةارات التةةةةةي يمكةةةةةا اا يتلةةةةةذها الطةةةةةًس ع ةةةةةد سيةةةةةامهم بحةةةةةش 

 الم كلة.
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  برمجةةة األدوات التةةي تةةم  عةةدادها علةةا  ةةكش بطاريةةة ادوات لقيةةا  "كةةلو  حةةش
لةةةةس الم ةةةةكًت الم ةةةةكلة ومهةةةةارات مةةةةا وراء المعرفةةةةة" بحيةةةةم تعةةةةرض علةةةةا الطا

المكلةةف بحلهةةا المتلةةم ة فةةي التبةةار كةةلو  حةةش الم ةةكلة كةةش م ةةكلة فةةي  افةةذة 
م كصلة محددة باليما  وبعد ا تهاله م ها يعرض عليةه مكةردات ا لتبةار متعةدد 
ا كةةةةتجابات اللاصةةةةة بتلةةةة  الم ةةةةكلة ثةةةةم مكةةةةردات ا كةةةةتبياا المحةةةةدد بالمهمةةةةة 

د آلةةةةر يتعلةةةةق بأحكةةةةام الكةةةةرد اللاصةةةةة بتلةةةة  الم ةةةةكلة. وسةةةةد الةةةةافت الباحثةةةةة ب ةةةة
اللاصة بقدرته علا حش الم كلة بمجرد رؤيتها واحكام الكةرد اللاصةة بثقتةه فةي 

 الحش الذي توصش  ليه بعد ا  تهاء م ها كمؤ ر للمراسبة ما وراء المعرفة.
  وسةةد تةةم برمجةةة تلةة  األدوات بحيةةم ي ةةتت لكةةش طالةةس ملةةف باكةةمه ي ةةتمش علةةا

متلةةم ة درجةةات الطالةةس علةةا كةةش م ةةكلة علةةا لةةا  بال تةةالت  أحــدهماملكةةيا 
حةةةدة ثةةةم درجاتةةةه علةةةا ا لتبةةةار متعةةةدد ا كةةةتجابات ثةةةم درجاتةةةه علةةةا ا كةةةتبياا 
محةةةدد بالمهمةةةة ودرجةةةات المعةةةايرة القبليةةةة والبعديةةةة  ثةةةم م ح ةةةا يولةةةح حةةةا ت 
المهارات التي سام بهةا الكةرد كةواء كا ةت موجبةة او كةالبة فةي كةش حركةة سةام بهةا 

م ةةةكلة مقار ةةةة بالحركةةةات الصةةةحيحة التةةةي ي بغةةةي القيةةةام بهةةةا لحةةةش الكةةةرد لحةةةش ال
ملةف فيةديو مكةجش عليةه كافةة محةاو ت  واآلخـرالم كلة المكجلة فةي البر ةامت  

وتلكنات الكرد اث ةاء الحةش حيةم كةاا مولةح فةي التعليمةات اا التككيةر بصةوت 
 مكموع  رط اكاكي  تمام هذه األدوات.

 الدراكة األكاكية. تطبيق ادوات الدراكة علا عي ة -3
 جمك ملكات الطًس واكتلراج البيا ات الكمية والكيكية لكش طالس. -4
 التحقق ما صًحية البطارية لًكتلدام والحصوش علا األدلة الكيكومترية التي تؤكد: -5

 صًحية التبار كلو  حش الم كلة لًكتلدام. 1-5
 صًحية ا لتبار متعدد ا كتجابات لًكتلدام. 2-5
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 ياا المحدد بالمهمة لًكتلدام.صًحية ا كتب 3-5
ا الكيكي لعملية صدق المكردات.  وتأكيد تل  األدلة الكيكومترية ما لًش المكو 

تحليش البيا ات الكمية والكيكية  حصاليعا لًجابة علا اكللة الدراكةة : اكةتلدمت الباحثةة  -6
 لمعالجةة Statistical Package of Social Science SPSSالبر ةامت ا حصةالي 

 البيا ات .
 دراكات الكابقة.تككير  تالت الدراكة في لوء ا طار ال نري وال -7
 صيا ة التوصيات والبحوم المقترحة. -8

 المعالجة اإلحصائية :
 لإلجابة علا تكاؤ ت الدراكة سامت الباحثة بإجراء التالي : 

حكةةاس معامةةش ا رتبةةاط بةةيا درجةةات الطةةًس علةةا القياكةةات المتيام ةةة لمهةةارات مةةا وراء  .1
ودرجةاتهم علةا القياكةات  يةر TAP المعرفة المتمثلة في البروتوكو ت اللكنية المتيام ةة 
وا لتبةةةار متعةةةدد ا كةةةتجابات  TSQالمتيام ةةةة المتمثلةةةة فةةةي ا كةةةتبياا المحةةةدد بالمهمةةةة 

MRT. 
بةةاط بةةيا درجةةات الطةةًس علةةا المقةةايي   يةةر المتيام ةةة لمهةةارات مةةا حكةةاس معامةةش ا رت .2

وا كةةةةةتبياا المحةةةةةدد  (MRT)وراء المعرفةةةةةة المتمثلةةةةةة فةةةةةي ا لتبةةةةةار متعةةةةةدد ا كةةةةةتجابات 
وذلةة  فةةي كةةش م ةكلة مةةا الم ةةكًت الكةةت علةا حةةدة ثةةم علةةا مكةةتو   (TSQ)بالمهمةة 

 الدرجة الكلية. 
 Stepwise)بطريقةةةة ا  حةةةدار التةةةدريجي  اكةةةتلدام التبةةةار تحليةةةش ا  حةةةدار المتعةةةدد .3

Regression)   لدراكة  مكا ية الت بؤ بكلو  حش الم ةكلة مةا لةًش كةش مةا القياكةات
 المتيام ة  البروتوكو ت اللكنية  والقياكات  ير المتيام ة  ا لتبار وا كتبياا . 
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تهم علةا المراسبةة مةا حكاس معامش ا رتباط بيا دسةة احكةام األفةراد القبليةة والبعديةة بةدرجا .4
وراء المعرفية المقاكة بكش اداة ما األدوات الثًثةة مةا  احيةة وبةأدالهم الكعلةي مةا  احيةة 

  الر .
دراكة الكروق بيا األفراد مرتكعي وم لكلي األداء علا كلو  حش الم كلة فةي مهةارات  .5

التبةةار  ت   بواكةةطة (TAP)مةةا وراء المعرفةةة المقاكةةة بةةالبروتوكو ت اللكنيةةة المتيام ةةة 
 لعي تيا مكتقلتيا

دراكة الكروق بيا األفراد مرتكعي وم لكلي األداء علا كلو  حش الم كلة فةي مهةارات  .6
بواكةةةطة التبةةةار  ت   (MRT)مةةةا وراء المعرفةةةة المقاكةةةة با لتبةةةار متعةةةدد ا كةةةتجابات 

 لعي تيا مكتقلتيا
الم كلة فةي مهةارات  دراكة الكروق بيا األفراد مرتكعي وم لكلي األداء علا كلو  حش .7

بواكطة التبار  ت  لعي تيا  (TSQ)ما وراء المعرفة المقاكة با كتبياا المحدد بالمهمة 
 مكتقلتيا. 

المقار ة بيا فلتي الطًس مرتكعي وم لكلي األداء في اآلثار التي تم تكجيلها ما سبةش  .8
طةًس كةش البر امت اث اء الحش عا طريق ركم م ح ا تجميعي يعبر عا مكةار حركةات 

 فلة اث اء حش كش م كلة علا حدة.
دراكة سدرة مقيا  المعايرة علا التمييي بيا فلتي الطًس مرتكعةي وم لكلةي األداء فةي  .9

 مةةةط احكةةةامهم كةةةواء القبليةةةة او البعدية وللحصةةةوش علةةةا  مةةةط المعةةةايرة اللةةةا  بكةةةش فلةةةة 
لتةي الطةًس مرتكعةي سامت الباحثة بمقار ةة متوكةطات درجةات المعةايرة القبليةة والبعديةة لك

  .وم لكلي األداء باكتلدام التبار  ت  لعي تيا مكتقلتيا
حكاس متوكط الدرجات الكعلية والمقدرة سبليعا والمقدرة بعديعا لكش فلة ما الطةًس مرتكعةي  .10

وم لكلةةي األداء فةةي كةةش م ةةكلة علةةا حةةده لركةةم م ح ةةا المعةةايرة لكلتةةي الطةةًس وذلةة  
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المتوسعة سبليعا وبعديعا عةا األداء الكعلةي لةًش الم ةكًت  لتحديد  كش ا حرافات الدرجات
 الكتة.  

ـــــامج اإلحصـــــائي  ـــــالي باســـــتخدام البرن ـــــت األســـــاليب اإلحصـــــائية المســـــتخدمة كالت وكان
"Statistical Package of Social Science" SPSS  لمعالجةةة البيا ةةات حيةةم

 اكتلدمت :
 معامش بيركوا لًرتباط.  -ا
 . Stepwise Regressionجي بطريقة تحليش ا  حدار التدري -س
 التبار "ت" عي تيا مكتقلتيا. -ج
ا حصةةاء الوصةةكي لحكةةاس متوكةةطات الةةدرجات الكعليةةة والمتوسعةةة سبليعةةا وبعةةديعا لةةد   -د

 فلتي الطًس مرتكعي وم لكلي األداء.
 أهم نتائج الدراسة :

يوجد ارتباط موجس وداش  حصاليعا بيا درجات الطًس علا القياكات المتيام ة لمهةارات  .1
ودرجةةةةةاتهم علةةةةةا TAPمةةةةةا وراء المعرفةةةةةة المتمثلةةةةةة فةةةةةي البروتوكةةةةةو ت اللكنيةةةةةة المتيام ةةةةةة 

 MRTالقياكةةةةةات  يةةةةةر المتيام ةةةةةة المتمثلةةةةةة فةةةةةي كةةةةةش مةةةةةا ا لتبةةةةةار متعةةةةةدد ا كةةةةةتجابات
  .TSQوا كتبياا المحدد بالمهمة

وجةةةةةةد ارتبةةةةةةاط موجةةةةةةس وداش  حصةةةةةةاليعا بةةةةةةيا درجةةةةةةات الطةةةةةةًس علةةةةةةا ا لتبةةةةةةار متعةةةةةةدد ي .2
 .TSQوا كتبياا المحدد بالمهمة MRTا كتجابات

اكةةةهمت المهةةةارات المقاكةةةة بةةةاألدوات الثًثةةةة البروتوكو ت وا لتبةةةار متعةةةدد ا كةةةتجابات  .3
لمهةةارات المقاكةةة وا كةةتبياا المحةةدد بالمهمةةة  فةةي تككةةير األداء والت بةةؤ بةةه   وسةةد كا ةةت ا

با لتبةةةةةار متعةةةةةدد ا كةةةةةتجابات األكثةةةةةر مكةةةةةاهمة فةةةةةي تككةةةةةير األداء والت بةةةةةؤ بةةةةةه ويليهةةةةةا 
 البروتوكو ت المتيام ة ثم ا كتبياا المحدد بالمهمة.
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كا ةةت درجةةات معةةايرة الطةةًس البعديةةة بمثابةةة مؤ ةةرعا جيةةدعا للمراسبةةة مةةاوراء المعرفيةةة حيةةم  .4
ة ارتباطعةةةا موجبعةةةا ودا ع مةةةك مهةةةارات المراسبةةةة مةةةا وراء ارتبطةةةت دسةةةة احكةةةام األفةةةراد البعديةةة

المعرفيةةة المقةةدرة مةةا لةةًش كةةش مةةا البروتوكةةو ت وا لتبةةار وا كةةتبياا مةةا  احيةةة ومةةك 
األداء ما  احية الر  وذل  علا مكتو  كش م ةكلة وعلةا المكةتو  ا جمةالي في حةيا 

ومهةارات المراسبةة مةا وراء المعرفيةة كا ت معامًت ا رتباط بيا دسة احكام األفراد القبليةة 
المقةةةةدرة بةةةةاألدوات الثًثةةةةة مةةةةا  احيةةةةة واألداء مةةةةا  احيةةةةة الةةةةر   يةةةةر دالةةةةة فةةةةي معنةةةةم 

 الم كًت.
تماييت الكروق بةيا متوكةطات كةش مهةارة علةا حةدة  التلطةيط  والمراسبةة  والتقةويم  لةد   .5

وات فةي تحديةدها الطًس مرتكعي وم لكلي األداء بةيا الم ةكًت وسد اتكقةت الةثًم اد
 لتل  التماييات ال وعية في بعض الم كًت والتلكت في البعض اآللر.

البيا ات التي تم جمعها ما لًش اآلثار توفر معلومةات ذات سيمةة عةا مهةارات الطةًس  .6
و  ةةاطها وتتابعاتهةةا لةةًش كةةش لطةةوة مةةا لطةةوات الحش كمةةا ا هةةا حةةددت اي اللطةةوات 

ًع عةةا تمثةةش عتبةةات يمكةةا اا تكةةر ق بةةيا  فلةةات الطةةًس مرتكعةةي وم لكلةةي األداء  فلةة
ا هةةا ولةةحت وفككةةرت كافةةة البيا ةةات التةةي تةةم جمعهةةا مةةا لةةًش البروتوكةةو ت فةةي كافةةة 

  الم كًت.
اتكةةمت المعةةايرة البعديةةة بالدسةةة لةةد  فلةةة الطةةًس مرتكعةةي األداء مقار ةةة بالمعةةايرة القبليةةة  .7

ش" في حةيا اتكةمت  مةط المعةايرة القبليةة والتي اتكمت في معنم الم كًت بطةابك "التقلية
والبعديةةة لةةد  فلةةة الطةةًس م لكلةةي األداء بعةةدم الدسةةة وسةةد الةةذت طةةابك "المبالغةةة" فةةي 
معنم الم كًت   وسد ول حت م ح يات المعايرة كيف تغيرت الدسةة عبةر فلتةي الطةًس 

 ذوي المكتويات الملتلكة في األداء.
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The Effectiveness of Alternative Tools for Measuring 

Meta-Cognitive Skills During and after Problem Solving 

in Terms of the Multi Methods Design  
 

Abstract of the study: 

Introduction: 

 Metacognition is considered as a guide that manages and controls 

the individuals’ thinking processes during learning and problem Solving. 

As metacognition is an internal and unobservable behavior, many 

obstacles face the process of assessing its skills. As a result, many 

researchers asserted the use of multi-method design to measure these 

skills. The multi-method design depends on using more than a single tool 

in assessing metacognition by combining the quantitative approach (i.e., 

Questionnaires) and the qualitative approach (i.e., concurrent verbal 

protocols) in order to get a comprehensive picture about individual's 

processes and skills. 

 The results of the studies that used multi-method design have 

revealed weak relationships, which have been attributed to the limits of 

the used tools. Therefore, it is essential to look for a suitable and valid 

methodology to measure metacognitive skills by developing the available 

tools and constructing alternative tools, which may reduce the threats of 

these tools validity to the minimum degree, and we could compare them 

with the concurrent tools in the multi-method design.  

 In addition, we need to study the ability of each constructed tool to 

differentiate between qualitative metacognitive skills, which high and low 

performance individuals may use in solving each problem.  

Problem of the Study: 

 The study questions are as follow: 
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1. To what extent are the multi-method  design tools prepared in the 

present study valid in measuring metacognitive skills? 

2. To what extent are the multi-method design tools prepared in the 

present study able to differentiate the qualitative metacognitive 

skills used in each problem between higher and lower performing 

students in problem solving? 

Study Objectives: 

 The present study aims at reaching a valid methodology to measure 

metacognition through alternative tools constructed depending on 

qualitative methods, and investigating their validity in terms of multi-

method design that combines between qualitative and quantitative 

methods in measurement. In addition, the study aims to examine the 

accuracy of each tool in measuring metacognitive skills, and differentiate 

between higher and lower performing students in each problem. 

 Therefore, the study objectives are as follow: 

1. Constructing and examining the psychometric properties of a task-

specific questionnaire (TSQ) as an offline measure of 

metacognitive skills, which is based on a dependable classification 

of thinking a loud protocols coding and the qualitative data 

collected through traces, interviews and systematic observations. 

2. Constructing and examining the psychometric properties of a 

multiple response test as an offline measure of metacognitive 

skills, which is based on the possible paths that students may 

employ during solving the problem. The test alternative reflects the 

metacognitive skill level that the student uses in solving the 

problem. 

3. Examining the effectiveness of these tools in measuring 

metacognitive kills through comparing the results of online 

measures and offline measures in terms of multi-method design. 
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4. Verifying the accuracy of these tools in measuring metacognition 

according to their relationships with performance. 

5. Exploring the tools ability to identify differences in qualitative 

metacognitive skills used in each problem between higher and 

lower performing students in problem solving.    

Study Importance: 

 The study importance lies in the importance of the valid 

measurement of metacognitive skills (that considered one important issue 

concerning individual's learning and improvement), The importance of 

the current study are summarized in the following: 

1. Developing alternative assessment tools to benefit from self-reports 

practical advantages.  

2. Developing tools that researchers and educators could use in 

measuring metacognitive skills in a valid manner to avoid the 

threats of common tools. 

3. Completing the shortcomings of the Arab Studies where scarce 

studies that employed multiple methods measurements or 

developed tools to measure them properly and objectively, 

especially in the area of problem solving. 

4. The present study opens broad prospects for other researchers and 

studies in the specific area enable us to develop measurement tools 

based on new tools and multimedia to get real and objective 

measurement of psychological variables. 

5. Understanding the nature of processes and paths that higher and 

lower problem solvers used during solving problems.  

6. Enriching the theory concerning the role of metacognition in 

problem solving. 
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Methodology: 

The Study Sample: 

 The study sample consisted of 110 students from the faculty of 

Education students enrolled in the second and third you in the second 

semester of the year 2013/2014. 

The Study tools: 

 The study tools are consisted of: 

[1] The computerized problem solving Behavior test (Prepared by the 

researcher) (*): 

Which consisted of fourteen general problems not related to any 

academic course. the test was applied in the pilot study to collecting the 

qualitative and quantities data by analyzing the sample's files including 

the result and video files. The researcher used this data in preparing the 

current study tools. 

[2] Observation and interview forms: 

 Which used for collecting data concerning student's thinking and 

their solution methods. In addition to the drafts used by same students 

during their solutions.  

[3] Coding schema (prepared by the researcher): 

 Which the researcher used in coding verbal protocols and in 

constructing the Task Specific Questionnaire (TSQ). 

[4] The programmed battery for measuring problem solving 

Behavior and metacognition skills (prepared by the researcher) : 

 Which are applied to the main study sample and it consisted of : 

                                                           
(*) Some experts in desktop programming helped the researcher. 
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a. Six general problems not related to the content of the students' 

academic courses. 

b. The multiple responses test (MRT) : which its items distributed on 

the six problem so that the items are displayed after the problem. 

c. The task-specific questionnaire (TSQ) : which its items distributed 

also on the six problem so that the items are displayed after the 

multiple Reponses test. 

d. Pre and post calibration measurement: which are displayed before 

and after each problem. 

[5] Students' results and video files: 

 Which the researcher collected from the computers that used in 

applying the battery to analyze them and collect the qualitative and 

quantities data. 

Steps of the study: 

 Study steps were as follows: 

1. Reviewing the literature and previous studies related to study 

variable, writing the theoretical framework and supporting it with 

related previous studies, and accordingly determining the study 

questions. 

2. Developing the study tools based of several steps: 

2.1. Conducting a pilot study for preparing the study tools based 

on some steps: 

a. Preparing a computerized tool consisting of (14) general 

problems solved using keyboard and mouse movement. At the 

same time, students’ verbal protocols during solving problems 

were collected and a file containing the results for each student 

was generated. This file contained two files: The first file is a 

video recording student’s attempts, movements, and concurrent 
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verbal protocols from opening the program to the end. The 

second is the result file containing the student’s data, including 

score, time, number of movements, and the assistance tools that 

the student used in solving each problem.   

b. Applying the pilot study tool on a sample of (60) faculty of 

Education undergraduate students enrolled in the second 

semester 0f 2012/2013 academic year. The tool was 

individually applied to some students and collectively to others. 

c.  Scanning students’ results files to classify them into levels 

according to problem solving behavior in order to investigating 

the different levels of metacognitive skills for each problem. 

d. Calculating the time average and the difficulty coefficient for 

each problem, in addition to discarding the inappropriate 

problems. 

e.  Analyzing the videos files for each category of students to 

identify the nature of skills that they use in each stage of 

problem solving, and to determine their thinking paths and the 

most common errors, as well as to identify the methods that 

they used in correcting the errors.  

2.2. Developing the study tools using the scanned files and the 

data collected through observations and interviews. The 

study tools were as follow: 

- Detailed Coding Schema of thinking aloud protocols in 

order to analyze students’ protocols, and to examine the 

validity and reliability of the analysis. 

- Task Specific Questionnaire developed according to the 

classification of metacognitive skills encodings in the 

coding schema. 
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- Multiple Response Test developed according to all 

possibilities and paths that the students may employ in 

solving the problem. 

- Programming these tools to develop a computerized 

battery measuring problem solving and metacognitive 

skills where each problem is displayed in a separate 

window in a specific, and followed by multiple response 

test items concerning the specific problem, then the task 

specific questionnaire. The researcher added another 

scale to measure student’s pre-judgments about his ability 

to solve the problems before solving the problem, and his 

confidence judgments in his solution after solving the 

problem.   

- The developed tools were programmed in order to 

produce a file for each student including two other files: 

The first file, called the result file, contained student’s 

data in each problem and the multiple response test 

related items, pre and post calibration, and curves 

showing the nature of the skills that the student used and 

may get a positive or a negative sign in each movement 

according to the ideal movements registered in the 

program. The second file is a video file that recorded all 

student’s attempts and verbal protocols during solving the 

problem, as the students were instructed that thinking 

aloud is a main condition to complete their responses on 

the tools. 

3. Applying the study tools on the study sample. 

4. Gathering students’ files and extracting the quantitative and 

qualitative data for each student in each problem. 
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5. Examining the validity of the battery, and investigating its 

psychometric properties as follows: 

5.1. The validity of the problem solving behavior test. 

5.2. The validity of the multiple response test. 

5.3. The validity of the task specific questionnaire. 

And confirm on that psychometric evidences using the qualitative 

aspect of the items validity process. 

6. Analyzing qualitative and quantitative data statistically using 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) in order to answer 

the study questions. 

7. Interpreting the results in terms of the theoretical framework and 

previous studies. 

8. Formulating recommendations and proposed research. 

Statistical treatment: 

 To answer the questions of the study, the researcher conducted the 

following steps: 

1. Calculating the correlation coefficient between students' scores in 

the concurrent method (verbal protocols TAP) and their scores on 

the offline methods (the task specific questionnaire "TSQ" and the 

multiple responses test "MRT"). 

2. Calculating the correlation coefficient between students' scores on 

offline methods scales (the multiple responses test (MRT) and the 

task specific questionnaire (TSQ) for each problem separately, and 

then for the total score). 

3. Using multiple stepwise regression analysis to study the possibility 

to predict the problem solving behavior through both of online and 

offline measurement. 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

4. Calculating the correlation coefficient between the accuracy of pre 

and post students' judgments and their metacognitive monitoring 

skills measured by each tool on one hand and their performance on 

the other hand. 

5. Examining the differences between low and high performing 

students in the problem solving in terms of metacognitive skills 

measured by verbal protocols(TAP) using independent samples t-

test. 

6. Examining the differences between low and high performing 

students in the problem solving in terms of metacognitive skills 

measured by the multiple responses test (MRT)using independent 

samples t-test. 

7. Examining the differences between low and high performing 

students in the problem solving in terms of metacognitive skills 

measured by the tasks specific questionnaire (TSQ) by independent 

samples t-test. 

8. Comparing between low and high performing students in the traces 

recoded by the program during the student's solution by drawing a 

collective curve for each category of students that expresses the 

path of student's movements during their trails to solve each 

problem. 

9. Examining the ability of the calibration scale to differentiate 

between low and high performing students in terms of the pattern 

of their pre and post judgments. In order to determine the 

calibration pattern for each category of students, the researcher 

compared the average of pre and post calibration scores for the two 

categories of students using independent samples t-test. 

10. Calculating the means of both of the actual scores and pre- 

expected scores and post-estimated scores for each category of 

students in each problem to draw a calibration curve for each 
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category in order to determine the form of deviations in pre and 

post expected scores from the actual scores during the six 

problems. 

The statistical methods used are as follows using the statistical 

program SPSS: 

a. Person correlation coefficient. 

b. Gradual regression analysis especially stepwise regression. 

c. Independent sample t-test. 

d. Descriptive statistics to calculate the actual scores average and pre 

and post expected scores averages for low and high performing 

students during the six problems. 

 

Most important results of the study: 

1. There was a positive and statistically significant correlation 

between students' scores in the concurrent methods (verbal 

protocols” TAP”) and the offline methods (the multiple responses 

test "MRT" and the task specific questionnaire "TSQ"). 

2. There was a positive and statistically significant correlation 

between students' score in the multiple responses test” MRT” and 

the task specific questionnaire” TSQ”. 

3. The skills measured by the three tools (TAP, MRT, TSQ) 

contributed in the interpretation and predication of the performance 

and the skills measured by (MRT) was the most contributed skills, 

followed by the skills measured by (TAP) and the last was the 

skills measured by (TSQ). 

4. The students' post calibration scores were a good indicator of 

metacognitive monitoring as the post judgments accuracy 

correlated positively and statistically significant on one hand with 
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metacognitive monitoring skills measured by the three tools (TAP, 

MRT, TSQ), and on the other hand with performance, and that was 

for each problem and also for the total level of problems. 

5. While the correlation coefficient between pre-judgments accuracy 

and metacognitive monitoring skills measured by the three tools 

(TAP, MRT, TSQ) on one hand and the performance on the other 

hand was non-significant for most problems. 

6. The difference in the averages of each skills (planning monitoring 

evaluation) for low and high performing students differentiated 

between the problems and the three tools identified the same 

qualitative distinctions in some problems and they differentiated in 

the other problems. 

7. Traces data presented valuable information about students' skills 

and its flow. In each step of the solution, and it also identified the 

steps that can be considered as thresholds that can differentiate 

between low and high performance categories of students as well 

as it explained and interpreted all data collected by verbal protocols 

in all problems. 

8. Post calibration was more accurate than pre calibration for high 

performing students which took the form reducing "under 

confidence" in most problems; While pre and post calibration 

characterized with none of accuracy for low performing students 

and it took the from exaggeration "over confidence" in most 

problems; Moreover, the calibration curves explained how did 

the accuracy change with the two different performance categories 

of students. 
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