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الملخص:

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف العالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وقــد تكــون 

ــت  ــق، وتكون ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــى ف ــة األول ــة الجامعي ــة المرحل ــع طلب ــن جمي ــة م ــع الدراس مجتم

عينــة الدراســة مــن )443( طالبــاً وطالبــة، ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحــث مقيــاس التفكيــر مــا وراء 

المعرفــي )Schraw and Dennison,1994(، ومقيــاس تقديــر الــذات )CooperSmith,1967(، كمــا 

ــارات  ــن مه ــة بي ــة موجب ــة ارتباطي ــى: وجــود عالق ــي. وخلصــت الدراســة إل ــي التحليل اســتخدم المنهــج الوصف

التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدى الطلبــة علــى مقيــاس 

مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث(، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

بيــن المتوســطات لــدى الطلبــة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية 

لصالــح طلبــة الســنة الرابعــة.

الكلمات المفتاحية: مهارات التفكير ما وراء المعرفي، تقدير الذات.
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ABSTRACT
The study aimed to know the relationship between metacognitive thinking 

skills and self-esteem. The study consisted of all undergraduate students at 

the College of Education at the University of Damascus. The study sample 

consisted of )443( male and female students. To achieve the aim of this study, 

the researcher used meta-cognitive thinking scale )Schraw and Dennison, 

1994(, and self-esteem scale )Cooper Smith, 1967(, as well as the descriptive 

and analytical method. The study indicated that there was a positive correlation 

between metacognitive thinking skills and self-esteem, and there were no 

statistically significant differences among students on the metacognitive thinking 

skills scale according to the gender variable )males, females(. In addition, there 

were statistically significant differences between the averages of students on 

the meta-cognitive thinking skills scale according to the school year variable in 

favor of fourth-year students.

Key words: metacognitive thinking skills, self-esteem.
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1- مقدمة:

دخــل العالــم الــذي نعيــش فيــه مرحلــة جديــدة مــن التطــور والتقــدم فــي شــتى مجــاالت العلــوم وهــذا التقــدم 
صاحبــه انفجــار معرفــي هائــل ومتســارع بشــكل غيــر طبيعــي أدى إلــى تغيــرات عديــدة فــي جميــع مجــاالت حيــاة 
اإلنســان، مــن حيــث الكــم الهائــل مــن المعلومــات والمعــارف وظهــور مفاهيــم ونظريــات جديــدة أدت وبشــكل 
تدريجــي إلــى إحــداث تغيــرات فــي البنيــة المعرفيــة واتجاهــات اإلنســان فــي جميــع المجتمعــات مــن أجــل أن 
يواكــب ويتكيــف مــع هــذا التغيــر الحاصــل فــي العالــم مــن حولــه ولكــي يحقــق اإلنســان هــذا التكيــف المطلــوب 
كان واجبــاً علــى المجتمــع بمؤسســاته المختلفــة تقديــم العــون والمســاعدة فــي ذلــك وأحــد أهــم تلــك المؤسســات 
هــي المؤسســة التعليميــة المتجليــة فــي المــدارس والجامعــات والتــي مــن أهدافهــا تعديــل ســلوك الفــرد واتجاهاتــه 
وبنيتــه المعرفيــة الفكريــة مــن أجــل أن يصبــح عنصــراً فعــاالً فــي مجتمعــه يعــرف متطلباتــه ويســاهم فــي تقدمــه 
وتطــوره، والمتأمــل بالتقــدم الــذي وصلــت إليــه الــدول المتقدمــة يجــد أن محــور هــذا التقــدم هــو العقــل البشــري 
المفكــر الــذي يقــدم النظريــة القابلــة للتطبيــق والــذي ينتــج كل مــا مــن شــأنه أن يطــور الحيــاة البشــرية فموضــوع 

التفكيــر أصبــح بالــغ األهميــة فــي التربيــة المعاصــرة ) الحارونــي،2004، 193(. 
 وبمــا أن العمليــة التعليميــة أصبحــت اليــوم تتمحــور حــول المتعلــم وخصائصــه النفســية والمعرفيــة فقــد ســعى 
الباحثــون فــي مجــال التربيــة وعلــم النفــس إلــى دراســة تأثيــر بعــض المتغيــرات علــى المتعلــم والتــي يمكــن أن 
تؤثــر بالســلب أو باإليجــاب ومــن هــذه المتغيــرات نجــد تقديــر الــذات الــذي يعــد مــن الحاجــات األساســية للتمتــع 
ــه  ــى كفاءت ــره وعل ــى أســلوب تفكي ــم وعل ــى ســلوك المتعل ــر عل ــذات يؤث ــر ال بالصحــة النفســية، فمســتوى تقدي
باتخــاذ القــرارات كمــا يســهم فــي تحديــد مــدى قدرتــه علــى اســتثمار طاقاتــه القتحــام المواقــف الصعبــة ومواجهــة 
ضغــوط الحيــاة فيصبــح أقــل عرضــة للشــعور بالقلــق وأقــل معانــاة مــن الضغــوط النفســية، فالمتعلــم منخفــض 
تقديــر الــذات يكــون قليــل اإلنتاجيــة ال يســتطيع النجــاح نظــراً لفقــدان ثقتــه فــي نفســه وفــي قدراتــه إال أن اكتســابه 
لبعــض أنمــاط التفكيــر كالتفكيــر مــا وراء المعرفــي قــد تســهم فــي تحســين تقديــره لذاتــه، " إذ يعــد التفكيــر مــا 
وراء المعرفــي مــن أعلــى مســتويات التفكيــر فلقــد القــى اهتمامــاً كبيــراً فــي الســنوات األخيــرة لمــا لــه مــن أهميــة 
فــي تحســين طريقــة تفكيــر المتعلميــن فالمتعلــم المفكــر تفكيــراً مــا وراء المعرفــة يقــوم بــأدوار عــدة فــي وقــت 
واحــد عندمــا يواجــه مشــكلة أو فــي أثنــاء الموقــف التعليمــي حيــث يقــوم بــدور مولــد لألفــكار ومخطــط وناقــد 
ومراقــب لمــدى التقــدم ومنظــم لخطــوات الحــل ويضــع أمامــه خيــارات متعــددة ويقيــم كالً منهــا ويختــار مــا يــراه 

األفضــل وبذلــك يكــون مفكــراً منتجــاً " )الجــراح وعبيــدات، 2011، 246(.
ــر مــا وراء  ــن التفكي ــة بي ــاك عالق ــت هن ــة مــا إذا كان ــة معرف ــى مــا ســبق تحــاول الدراســة الحالي ــاًء عل وبن

ــات. ــة الجامع ــدى طلب ــذات ل ــر ال ــي وتقدي المعرف
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2- مشكلة البحث:

نتيجــة لمــا ســبق يــرى الباحــث ضــرورة دراســة طبيعــة العالقــة بيــن التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر 

الــذات لــدى الطلبــة فــي كليــة التربيــة، ومــا يدعــم وجهــة نظــر الباحــث هــو وجــود عــدد مــن المســوغات التــي 

أشــارت إليهــا نتائــج الدراســات الميدانيــة والواقــع المالحــظ ومــن أهمهــا:

ــا دراســة )Yong & fry ,2008(، ودراســة )ســليمان،    ــد مــن الدراســات والبحــوث ومنه أكــدت العدي
2017(، علــى فاعليــة مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي فــي تحســين التعلــم حيــث يســاعد الطلبــة علــى 
اســتيعاب المعــارف العلميــة بصــورة جيــدة واســتثمارها فــي حــل المشــكالت وأداء المهــام وبالتالــي تعمــل 
علــى تحســين التعلــم ذي المعنــى، كمــا أكــدت دراســات أخــرى علــى ضــرورة االهتمــام بتنميــة مهــارات 

التفكيــر مــا وراء المعرفــي كدراســة )الحمــوري، أبــو مــخ، 2011(، )عبــود، الدلفــي، 2012(.

تترافــق المرحلــة الجامعيــة بمــرور الطلبــة بمجموعــة من الحاجــات االنفعاليــة واالجتماعية لكال الجنســين،   
ومــن بيــن تلــك الحاجــات وأهمهــا الحاجــة إلــى تقديــر الــذات، إذ إن لتقديــر الــذات أهميــة كبــرى فــي تنميــة 
شــخصية ســوية قــادرة علــى اســتثمار الطاقــات ومواجهــة مختلــف العراقيــل والصعوبــات وبالتالــي اتخــاذ 

القــرارات بــكل ثقــة وهــذا مــا أكدتــه دراســة )أمزيــان، 2013(.

كمــا يلعــب التفكيــر مــا وراء المعرفــي دوراً بــارزاً فــي تنشــيط الســلوك وتوجيهــه نحــو تحقيــق الهــدف   
بــكل وعــي وتخطيــط، باعتبــاره يعّبــر عــن وعــي الفــرد بعمليــات تفكيــره وقدرتــه علــى الســيطرة علــى 
هــذه العمليــات، فوعــي المتعلــم مثــالً بعمليــات تفكيــره فــي أثنــاء قيامــه بهــذه العمليــات مــن أبــرز العوامــل 
المؤثــرة فــي اكتســاب وتوظيــف المعرفــة للتعامــل مــع المشــكالت التــي تعترضــه فــي حياتــه اليوميــة، 
خاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة حيــث تــزداد فيهــا القــدرة علــى ضبــط الســلوك لــذا نجــده حريصــاً علــى 

اســتخدام مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي مــن تخطيــط ومراقبــة وتقويــم.

ومــن خــالل احتــكاك الباحــث بشــرائح متعــددة مــن الطلبــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق مــن خــالل   
ــر ذات ســلبي عــن أنفســهم،  ــم تقدي ــة لديه ــي، الحــظ أن بعــض الطلب ــب العمل ــس الجان ــي تدري ــه ف عمل
ــى  ــر األكبرعل ــه األث ــة ممــا كان ل ــة أو اقتصادي ــن لظــروف اجتماعي ــل مــن األخري ويشــعرون بأنهــم أق

ــد داخــل المحاضــرات. ــر واالســتيعاب الجي التفكي

وبنــاء علــى مــا ســبق، واســتناداً إلــى نتائــج العديــد مــن الدراســات والبحــوث التــي تناولــت مهــارات التفكيــر 

مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وفــي ضــوء المســوغات الســابقة يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة فــي الســؤال 

اآلتــي: مــا العالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات لــدى طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق؟
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3- أهمية البحث:

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من النقاط اآلتية:

1/3 الجدة النسبية للدراسة )في حدود علم الباحث( ال سيما على الصعيد المحلي.

2/3 أهميــة مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي كشــكل مــن أشــكال تنميــة التفكيــر والوعــي بــه وإمكانيــة 

ــاب  ــى اكتس ــرة عل ــرات المؤث ــن المتغي ــا م ــذات باعتباره ــر ال ــة تقدي ــي تنمي ــاً ف ــارات الحق ــذه المه ــتخدام ه اس

ــارات. ــارف والمه المع

3/3 قــد تثيــر هــذه الدراســة اهتمــام الباحثيــن اآلخريــن إلجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول 

طبيعــة العالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومتغيــرات أخــرى.

4/3 مــن المتوقــع أن تســاعد نتائــج الدراســة الحاليــة فــي وضــع برامــج تعليميــة إرشــادية ومهنيــة تســاعد 

الطلبــة والمعنييــن علــى زيــادة مســتوى مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي لــدى الطلبــة.

4- أهداف البحث:

5- حدود البحث:

6- متغيرات البحث:

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية إلى:

ــة  ــة كلي ــدى طلب ــذات ل ــر ال ــي وتقدي ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــن مه ــا بي ــة م 1/4 استكشــاف العالق

ــة دمشــق. ــة بجامع التربي

2/4 اســتقصاء أثــر الفــروق تبعــاً لمتغيــرات )الســنة الدراســية، الجنــس( بيــن أفــراد عينــة الدراســة علــى 

مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي.

1/5 الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام 2021/2020.

2/5 الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في كلية التربية بجامعة دمشق.

3/5 الحدود البشرية: عينة من طلبة كلية التربية بجامعة دمشق.

4/5 الحدود الموضوعية: العالقة بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي وتقدير الذات.

1/5 المتغيرات المستقلة: الجنس: )ذكر، أنثى(، السنة الدراسية: )األولى، الرابعة(.
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6- فرضيات البحث:

2/5 المتغيرات التابعة: العالقة بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي وتقدير الذات.

:)a= 0.05( فرضيات الدراسة: اختبرت الفرضيات عند مستوى داللة

ــاس  ــى مقي ــة الدراســة عل ــراد عين ــن درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي 1/6 ال توجــد عالق

ــذات. ــر ال ــاس تقدي ــى مقي ــم عل ــي ودرجاته ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي مه

2/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس 

مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الجنس)ذكــور، إنــاث(.

3/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس 

مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية )األولــى، الرابعــة(.

ــرد  ــة ووعــي الف ــه معرف ــل )fllavel( بأن ــم فالفي ــه العال ــي: يعرف ــر مــا وراء المعرف 1/7 مهــارات التفكي

ــات وإداراتهــا بنشــاط. ــه علــى ضبــط هــذه العملي ــة وقدرت ــه المعرفي بعمليات

ويعرفــه بــراون )Brown( بأنــه وعــي الفــرد بمهاراتــه الخاصــة ومصــادر المعرفــة لديــه واالســتراتيجيات 

.)Brown,1980,231( المتوافــرة لديــه التــي يوظفهــا فــي أداء مهمــة معينــة

ــاً: بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــالل إجابتــه علــى مقيــاس مهــارات  ويعــرف إجرائي

التفكيــر مــا وراء المعرفــي المســتخدم فــي هــذه الدراســة.

2/7 تقديــر الــذات: "الميــل إلــى النظــر إلــى الــذات علــى أنهــا قــادرة علــى التغلــب علــى تحديــات الحيــاة 

وأنهــا تســتحق النجــاح والســعادة كمــا أنهــا مجمــوع المشــاعر التــي يكونهــا الفــرد عــن ذاتــه بمــا فــي ذلــك الشــعور 

باحتــرام الــذات وجدارتهــا" )ســليم، 2003، 70(.

ويعــرف إجرائيــاً: بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــالل إجابتــه علــى مقيــاس تقديــر الــذات 

المســتخدم فــي هــذه الدراســة.

7- مصطلحات البحث والتعاريف اإلجرائية:
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8- دراسات سابقة:

أوالً: الدراسات التي تناولت مهارات التفكير ما وراء المعرفي:

دراسة يونغ وفري)Yong & fry, 2008، أمريكا(:  

هدفــت إلــى معرفــة العالقــة بيــن التفكيــر مــا وراء المعرفــي والمعــدل التراكمــي للتحصيــل األكاديمــي لــدى 

طلبــة الجامعــة ومعرفــة الفــروق فــي التفكيــر مــا وراء المعرفــي بيــن الطلبــة الخريجيــن وطلبــة ســنوات مــا قبــل 

ــة  ــة التربي ــة فــي كلي ــة والثالث ــة الســنة الثاني ــة مــن طلب ــاً وطالب ــة مــن )178( طالب ــد تكونــت العين التخــرج، وق

ومجموعــة مــن الخريجيــن، واســتخدم الباحثــان مقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي لشــروا ودينيســن )1994(، 

وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بيــن متوســط درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى قائمــة التفكيــر 

مــا وراء المعرفــي ودرجاتهــم علــى التحصيــل األكاديمــي، كمــا أظهــرت وجــود فــروق بيــن الطلبــة الخريجيــن 

وطلبــة ســنوات مــا قبــل التخــرج فــي متوســط درجاتهــم فــي بعــد تنظيــم المعرفــة وال يوجــد بينهــم فــروق فيمــا 

يتصــل ببعــد معرفــة المعرفــة.

دراسة كيتابيفي )Kitabevi, 2011، تركيا(:  

 هدفــت إلــى تعــرف مســتويات التفكيــر مــا وراء المعرفــي لــدى الطــالب المعلميــن، واكتشــاف العالقــة بيــن 

أبعــاد التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومجموعــة مــن المتغيــرات )المعــدل، التخصــص، نــوع المدرســة الثانويــة(، 

وقــد تكونــت العينــة مــن )49( طالبــاً وطالبــة مــن الطلبــة الذيــن لــم يتخرجــوا بعــد مــن كليــة التربيــة، واســتخدم 

الباحــث قائمــة التفكيــر مــا وراء المعرفــي لشــروا ودينيســن، أظهــرت النتائــج أن أداء الطلبــة علــى بعــد معرفــة 

المعرفــة أعلــى مــن أدائهــم علــى بعــد تنظيــم المعرفــة كمــا أظهــرت وجــود ارتبــاط موجــب بيــن كل مــن المعــدل 

التراكمــي والتخصــص ونــوع المدرســة وبعــد تنظيــم المعرفــة.

دراسة)محفوض، 2017، سورية(:  

 هدفــت إلــى الكشــف عــن العالقــة بيــن التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومهــارات اتخــاذ القــرار لــدى عينــة مــن 

طلبــة الصــف الثانــي الثانــوي فــي مــدارس مدينــة دمشــق، تكونــت عينــة الدراســة مــن )551( طالبــاً وطالبــة. 

أظهــرت النتائــج وجــود مســتوى متوســط فــي مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومهــارات اتخــاذ القــرار لــدى 

أفــراد العينــة، ووجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا 

وراء المعرفــي ودرجاتهــم علــى مقيــاس مهــارة اتخــاذ القــرار، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 

ــاس  ــر مــا وراء المعرفــي ومقي ــاس مهــارات التفكي ــى مقي ــة عل ــراد العين ــة بيــن متوســطات درجــات أف إحصائي
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مهــارة اتخــاذ القــرار تبعــاً لمتغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث(. فــي حيــن بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة 

ــاس  ــر مــا وراء المعرفــي ومقي ــاس مهــارات التفكي ــى مقي ــة عل ــراد العين ــة بيــن متوســطات درجــات أف إحصائي

مهــارة اتخــاذ القــرار تبعــاً لمتغيــر التخصــص )علمــي، أدبــي(، لصالــح طلبــة الفــرع العلمــي.

ثانياً: الدراسات التي تناولت تقدير الذات:

دراسة جرغين وآخرون )Grgin et al, 2005، كرواتيا(:  

هدفــت إلــى كشــف العالقــة بيــن طــول فتــرة البطالــة وتقديــر الــذات والرضــا بالحيــاة العامــة لــدى خريجــي 

الجامعــة العاطليــن عــن العمــل، وقــد تكونــت العينــة مــن )98( خريجــا وخريجــة عاطليــن عــن العمــل. اســتخدمت 

الدراســة مقيــاس تقديــر الــذات، ومقيــاس الرضــا بالحيــاة العامــة، واختبــار الدعــم االجتماعــي. وتوصلت الدراســة 

إلــى أنــه ال توجــد عالقــة بيــن طــول فتــرة البطالــة وتقديــر الــذات فالدعــم االجتماعــي مــن قبــل اآلبــاء واألزواج 

تــرك أثــره علــى مســتوى تقديــر الــذات لــدى خريجــي الجامعــة العاطليــن عــن العمــل.

دراسة )أمزيان، 2013، الجزائر(:  

هدفــت إلــى الكشــف عــن العالقــة بيــن تقديــر الــذات والمشــكالت التــي يعانــي منهــا المراهــق والمراهقــة، 

ــاس  ــة اســتبيان المشــكالت النفســية ومقي ــة، واســتخدمت الباحث ــاً وطالب ــة الدراســة مــن )40( طالب ــت عين تكون

تقديــر الــذات لكوبــر ســميث، وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية بيــن تقديــر الــذات ومشــكالت 

ــذات وجميــع المشــكالت، ال  ــد الذكــور، ووجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن تقديــر ال األمــن واالســتقالل عن

توجــد عالقــة ارتباطيــة بيــن تقديــر الــذات والحاجــات اإلرشــادية عنــد المراهقيــن الذكــور، توجــد عالقــة ارتباطيــة 

بيــن تقديــر الــذات والحاجــات اإلرشــادية عنــد المراهقيــن اإلنــاث، وتوجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مســتوى 

تقديــر الــذات بيــن اإلنــاث والذكــور ولصالــح الذكــور.

دراسة )عبد العزيز، 2016، الجزائر(:  

هدفــت إلــى الكشــف عــن العالقــة بيــن نمــط التفكيــر وتقديــر الــذات لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة بشــار، 

وتعــرف الفــروق فــي مســتوى تقديــر الــذات تبعــاً لمتغيــر الجنــس والتخصــص الدراســي، تكونــت عينــة الدراســة 

مــن )200( طالــب، واســتخدمت الباحثــة مقيــاس تقديــر الــذات لكوبــر ســميث. أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة 

ارتباطيــة بيــن نمــط التفكيــر وتقديــر الــذات لــدى طلبــة جامعــة بشــار، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس تقديــر الــذات تبعــاً لمتغيــر الجنــس 

)ذكــور، إنــاث( ومتغيــر التخصــص الدراســي.
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9- الجانب النظري:

ثالثاً: التعقيب على الدراسات السابقة العربية واألجنبية:

إن الدراســة الحاليــة وإن كانــت قــد تقاطعــت أهدافهــا مــع األهــداف التــي ســعت إليهــا الدراســات والبحــوث 

ــي المنهــج  ــك ف ــذات وكذل ــر ال ــي وتقدي ــا وراء المعرف ــر م ــري التفكي ــا لمتغي ــي تناوله الســابقة، وإن تشــابهت ف

المســتخدم فــي هــذه الدراســة )المنهــج الوصفــي- التحليلــي(، وفــي الطريقــة المّتبعــة للتحقــق مــن صحــة وصــدق 

ــن  ــن هذي ــة بي ــا للعالق ــي تناوله ــات ف ــك الدراس ــوم تل ــع عم ــاً م ــاً جوهري ــت اختالف ــا اختلف ــا، إال أنه فرضياته

ــم الباحــث( مهــارات التفكيــر مــا وراء  ــة )بحــدود عل ــة أو عربي ــاول أي دراســة محلي ــم تتن المتغيريــن، حيــث ل

ــا وراء  ــر م ــارات التفكي ــت مه ــذه الدراســات تناول ــة، فمعظــم ه ــدى الطلب ــذات ل ــر ال ــا بتقدي ــي وعالقته المعرف

المعرفــي أو تقديــر الــذات كالً علــى حــدا أو عالقــة كل متغيــر بمتغيــرات أخــرى دون وجــود أي دراســة تربــط 

ــدة  ــي ع ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــتفادة م ــم االس ــا ت ــة، كم ــة الجامعي ــة المرحل ــد طلب ــن عن ــن المتغيري ــن هذي بي

مجــاالت كصياغــة مشــكلة الدراســة، وفــي بنــاء األداة، والمنهجيــة العلميــة المتبعــة، والنتائــج التــي توصلــت إليهــا 

ــك مقترحاتهــا. الدراســات وكذل

1/9 مهارات التفكير ما وراء المعرفي:

تعــد مهــارات مــا وراء المعرفــة واحــدة مــن التكوينــات النظريــة المعرفيــة المهمــة فــي علــم النفــس المعرفــي 

ــى المســتويين  ــي اهتمامــاً ملحوظــاً عل ــل، Flavell( ولق ــاالت )فالفي ــد ظهــر المفهــوم نتيجــة مق المعاصــر، وق

النظــري والتطبيقــي. 

ومــن خــالل مراجعــة الباحــث عــدداً مــن الدراســات الســابقة منهــا )جــروان،2002(، )البكــر،2002(، 

ــف  ــذا تصن ــا ه ــي بحثن ــنعرض ف ــة، وس ــا وراء المعرف ــارات م ــدة لمه ــات عدي ــد تصنيف ــارس،2006( وج )ف

ــات  ــالث فئ ــي ث ــّي ف ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــف مه ــث صن ــتيرنبرج" )Sternberg,1985( حي "س

ــة  رئيســة وهــي التخطيــط، والمراقبــة، والتقييــم، وتضــم كل فئــة مــن هــذه الفئــات عــدداً مــن المهــارات الفرعّي

وهــي:

أوالً- مهــارة التخطيــط )Planning(: وهــي القــدرة علــى تخطيــط نشــاط تعليمــّي أو مهمــة تعليمّيــة معّينــة، 

بمعنــى القــدرة علــى تحديــد الهــدف المــراد تحقيقــه واختيــار االســتراتيجية المناســبة وترتيــب خطواتهــا والتنبــؤ 

بالصعوبــات واألخطــاء المحتملــة، وتحديــد أســاليب مواجهتهــا )البكــر، 2002، 149( وهــي تتضمــن المهــارات 

الفرعّيــة اآلتيــة:

تحديد الهدف.. 1
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اختيار استراتيجية التنفيذ ومهاراته.. 2

ترتيب وتسلسل العملّيات أو الخطوات.. 3

تحديد العقبات واألخطاء المحتملة.. 4

تحديد أساليب مواجهة الصعوبات.. 5

التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة.. 6

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن مهــارة التخطيــط تســبق أي تفكيــر عنــد القيــام بمهمــة مــا ســواء أكانــت فكريــة 

أو جســدية، وتنميــة هــذه المهــارة تتــم مــن خــالل ممارســتها عمليــاً ومــن خــالل اإلشــارة إليهــا ليعــي الطــالب 

أهميتهــا ويتقنوهــا حتــى تصبــح جــزءاً مــن مهاراتهــم المرتبطــة بــأداء مهمــة مــا.

 :)Monitoring and Controlling( ثانياً- مهارة المراقبة والضبط – التحّكم

وهــي تعنــي عملّيــة ضبــط التفكيــر ومراقبتــه ذاتّيــاً فــي أثنــاء التعلـّـم، أّي أن يكــون المتعلـّـم واعيــاً بمــا يفّكــر 

ويقــوم بــه مــن خطــوات، ويكــون لديــه القــدرة علــى توجيــه تفكيــره وفــق مــا خططــه ســابقاً؛ أي أّن هــذه المهــارة 

تتضمــن أمريــن اثنيــن يؤديــان معــاً فــي آٍن واحــٍد وهمــا: النظــر فيمــا مضــى مــن خطــوات مرتبطــة بالنشــاط 

وضبطهــا، حيــث مــن خاللهــا يمكــن للمتعلـّـم أن يحــدد موقعــه فــي سلســلة الخطــوات المتتابعــة للنشــاط، والنظــر 

ــارات  ــذه المه ــا، وه ــاء، وتعديله ــاف األخط ــا واستكش ــا وتحديده ــمَّ تحقيقه ــي ت ــة الت ــة الجزئي ــداف المرحلّ أله

تتضمــن المهــارات الفرعّيــة اآلتيــة:

اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام.. 1

معرفة متى يتحقق هدف فرعي.. 2

الحفاظ على تسلسل العملّيات الالحقة .. 3

اكتشاف العقبات واألخطاء.. 4

اختيار العملّية المالئمة التي ُتتبع في السياق.. 5

معرفة كيفّية التغلّب على العقبات والتخلّص من األخطاء.. 6

فمهــارة مراقبــة الــذات تتعلــق بالتفكيــر فــي أهــداف المهمــة والتفكيــر فــي كيفيــة تحقيقهــا بترتيــب معيــن 

بمعنــى معرفــة أي األهــداف الجزئيــة التــي ســتنجز قبــل غيرهــا وإقــرار متــى ســينتقل الفــرد إلــى الخطــوة الثانيــة 

.)Gail, 2000, 58(. فــي تحقيــق الهــدف

ثالثــاً- مهــارة التقييــم )Assessment(: التقييــم ليــس عملّيــة تحديــد النتائــج الفعلّيــة ومقارنتهــا بالنتائــج 

المتوقعــة مســبقاً فحســب، وإّنمــا هــو إصــدار الحكــم أيضــاً علــى أمريــن اثنيــن معــاً همــا: العملّيــة المســتخدمة فــي 
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ــاً  ــه ذاتّي ــم تعلّم ــة ذاتهــا )جــروان،2002، 35(، وهــذا يعنــي أْن يقيــم المتعلّ تحقيــق الهــدف، وناتــج هــذه العملّي

وكذلــك تقييــم الخطــة المســتخدمة فــي تحقيــق الهــدف ونواتجهــا. وهــذه تتضمــن المهــارات الفرعّيــة اآلتيــة:

تقييم مدى تحقق الهدف.. 1

الحكم على دّقة النتائج وكفاءتها. . 2

تقييم مدى مالءمة األساليب التي استخدمت.. 3

تقييم كيفّية تناول العقبات واألخطاء.. 4

5 ..) Evans, et al, 2003. 519( تقييم فاعلّية الخطة

2/9 الخصائص المميزة لذوي تقدير الذات المرتفع وذوي تقدير الذات المنخفض:

هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص التــي تميــز األفــراد ذوي تقديــر الــذات المرتفــع، عــن ذوي تقديــر الــذات 

.)Tokinan & Bilen,2010, 4366( ،)17-16 ،2003 ،المنخفــض وهــي كمــا وردت لــدى )ســليم

يتميز األفراد ذوو تقدير الذات المرتفع بما يلي: 

 تحمل المسؤولية نحو األفعال التي يقومون بها.ــ

 التركيز على الكيف بدالً من التركيز على الكم.ــ

االستمتاع بالعمل مع الفريق، وينسجمون مع معظم الذين في وسطهم.ــ

 أكثر ثقة بآرائهم وأفكارهم وأحكامهم.ــ

أقل عرضة للضغط النفسي الناتج عن األحداث الخارجية.ــ

يعملون في أغلب األحيان كقادة إيجابيين ويتطوعون للقيام ببعض األعمال.ــ

يستجيبون للتحديات ويرغبون في محاوالت جديدة.ــ

ال يشعرون بالتهديد بسبب التغيرات أو المواقف الجديدة.ــ

يتعاملون بإيجابية مع الثناء والتقدير ويستطيعون االعتراف بأخطائهم عادة.ــ

يشعرون بالرضا عن إنجازاتهم ويضعون أهدافاً ألنفسهم.ــ

بينما يتصف األفراد ذوو التقدير الذات المنخفض بما يلي:ــ

يشعرون دائماً باإلحباط وأنهم أقل ذكاء من اآلخرين.ــ

يعانون من مشاعر العجز والنقص وعدم التقبل.ــ

يفتقدون الوسائل الداخلية التي تعينهم على مواجهة المشكالت واتخاذ القرار الصحيح.ــ

نقص تحقيق القيم اإلبداعية، والحاجة إلطاعة القواعد الرسمية.ــ
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ويؤكــد توكينــان وبيليــن أن تقديــر الــذات ســمة عامــة للشــخصية، تؤثــر فــي حيــاة الفــرد بمجملهــا، وهــو 

حكــم الفــرد الخــاص بقيمتــه، وليــس اتجاهــاً مؤقتــاً، وال اتجاهــاً خاصــاً بالمواقــف التــي يمــر بهــا الفــرد، فاألفــراد 

ذوو تقديــر الــذات المرتفــع أكثــر نجاحــاً ســواء فــي الحيــاة اليوميــة أو األكاديميــة، مقارنــة باألفــراد ذوي تقديــر 

ــة  ــر أصال ــول أكث ــاج حل ــى إنت ــادرون عل ــة، وق ــر مرون ــم أكث ــا أنه ــكاراً، كم ــتقالالً، وابت ــة، واس ــر توكيدي أكث

للمشــكالت التــي تواجههــم.

10- إجراءات الدراسة:

ــذي  ــج ال ــه المنه ف بأن ــرَّ ــذي يع ــي، ال ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــة: اتبع ــج الدراس 1/10 منه

ــم بتصنيفهــا  يــدرس الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع وال يقــف عنــد مجــرد جمــع المعلومــات والحقائــق بــل يهت

ــدري،2000، 183(.  ــج منها)الدوي ــتخالص النتائ ــّم اس ــا ث وتحليله

2/10 المجتمع األصلي للدراسة وعينتها:

1/2/10 المجتمــع األصلــي للدراســة: تضمــن مجتمــع الدراســة جميــع طــالب المرحلــة الجامعيــة األولــى 

ــا  ــى )2486( طالب ــن إل ــة موزعي ــاً وطالب ــم )4419( طالب ــغ عدده ــق والبال ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ف

ــة.  ــاً لبيانــات قســم شــؤون الطــالب فــي الكلي وطالبــة ســنة أولــى، )1933( ســنة رابعــة وفق

2/2/10 عينــة للدراســة: بلــغ حجــم عينــة الدراســة )443( طالبــاً وطالبــة، والتــي جــرى اختيارهــا 

بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة مــن الســنة األولــى والرابعــة وهــم يمثلــون عينــة الدراســة المقصــودة، أي مــا نســبته 

ــاً )7%( مــن المجتمــع األصلــي ويبيــن الجــدول )1( تــوزع أفــراد العينــة حســب متغيــرات الدراســة. تقريب

الجدول )1( توزع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

3/10 أدوات الدراسة:

ــراو  ــي لش ــا وراء المعرف ــر م ــاس التفكي ــة لمقي ــتعانة بالصــورة المعرب ــم االس ــة ت ــدف الدراس ــق ه لتحقي

المجموعالعددالمتغيرم

السنة الدراسية1
247األولى

443
196الرابعة

الجنس2
183ذكر

260أنثى
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ــى  ــة إل ــدات، 2011(، باإلضاف ــراح، وعبي ــل )الج ــن قب ــن )Schraw and Dennison,1994( م ودينس

ــد  ــى عب ــل )ليل ــن قب ــميث )Cooper Smith,1967( م ــر س ــذات لكوب ــر ال ــاس تقدي ــة لمقي الصــورة المعرب

ــكال المقياســين.  ــة ل ــص الســيكو متري ــن الخصائ ــق م ــم التحق ــن ث ــد، 1985(، وم الحمي

وفيما يأتي وصف للمقياسيين:

مقياس التفكير ما وراء المعرفي تضمن )42( بنداً وجاءت مقسمة إلى قسمين:

ــات    ــة. وتعليم ــى، الرابع ــية: األول ــنة الدراس ــى، الس ــر، أنث ــس: ذك ــة: الجن ــات عام ــم األول: معلوم القس
ــاس. ــود المقي ــة عــن بن ــة اإلجاب توضــح كيفي

القسم الثاني: ضم )42( بنداً مقسمة إلى ثالثة أبعاد:  

البعــد األول: تنظــــيم المعرفــــة: وهــي قــدرة الفــرد علــى القيــام بعمليــات التخطــــيط، وإدارة المعلومــــات، ــ

والتقيــــيم. ويتضمــن البنــود ذات الرقــم )42-41-38-36-25-24-23-22-21-11-9-8-6-4-1(. 

البعــد الثانــي: معرفـــة المعرفــــة: وهــي امتــالك الفــرد للمعرفــة التقريريــــة، واإلجرائيــــة، والشــــرطية. ــ

.)35-33-30-32-29-27-26-20-18-17-16-15-10-7-5-3( الرقــم  ذات  البنــود  ويتضمــن 

البعد الثالث: معالجة المعرفـــة: وهي القدرة علــــــى اســــــتخدام االســــــتراتيجيات، والمهــــــارات فــــــي ــ

إدارة المعلومــــــات، واتخــاذ القــرارات ويتضمــن البنــود ذات الرقــم )31-28-19-14-13-12-2-

34-37-39-40(. كمــا تضمــن المقيــاس بدائــل إجابــة خماســية علــى النحــو اآلتــي )دائمــاً=5/ غالبــاً= 

ــن )210-42(  ــاس ككل بي ــى المقي ــات عل ــراوح الدرج ــاً= 1(، وتت ــادراً= 2/ مطلق ــاً=3/ ن 4/ أحيان

درجــة.

مقياس تقدير الذات تضمن )25( بنداً وجاءت مقسمة إلى قسمين:

القسم األول: معلومات عامة: الجنس: ذكر، أنثى، السنة الدراسية: األولى، الرابعة.   

وتعليمات توضح كيفية اإلجابة عن بنود المقياس.

القسم الثاني: ضم )25( بنداً مقسمة إلى عبارات إيجابية وعبارات سلبية:  

العبارات اإليجابية:1-4-5-8-9-14-19-20.ــ

العبارات السلبية: 2-3-6-7-10-11-12-13-15-16-18-21-22-23-24-25.ــ

يعطــى المفحــوص درجــة إذا أجــاب بـــ )تنطبــق( علــى العبــارة الموجبــة، بينمــا يعطــى درجــة إذا أجــاب 

المفحــوص بـــ )ال تنطبــق( علــى العبــارة الســالبة، وتضــرب الدرجة الكليــة المتحصلة بـ )4(. ولضبط االســتبانتين 

تــم اتخــاذ اإلجــراءات اآلتيــة:
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1/3/10 دراسة صدق أدوات الدراسة:

ــك عرضــت  ــن، وألجــل ذل ــى المحكمي ــد عل ــا اُعتم ــق مــن صالحيته ــد مــن صــدق األدوات والتحق وللتأك

األدوات علــى مجموعــة مــن الســادة المحكميــن فــي كليــة التربيــة- بجامعــة دمشــق بهــدف معرفــة مــدى مالءمــة 

البنــود للهــدف العــام للمقيــاس، ولمــدى قياســه لمــا ُوضــع لقياســه، ووضــوح التعليمــات مــن حيــث المعنــى واللغــة، 

ولــم يقــدم المحّكمــون أي مالحظــة وأشــاروا إلــى أن المقياســين مقننــان فــي تصميمهمــا وطريقــة تطبيقهمــا، بعــد 

ــاً وطالبــة مــن طلبــة  ــام الباحــث بتطبيــق المقياســين علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )32( طالب ــم ق ذلــك ث

ــدف  ــكل عرضــي وكان اله ــرت بش ــية، اختي ــة األساس ــة الدراس ــي عين ــة ف ــر متضمن ــي غي ــة، وه ــة التربي كلي

ــة  ــراد العين ــبة ألف ــارات بالنس ــين ووضــوح العب ــود المقياس ــبة بن ــن مناس ــد م ــتطالعية التأك ــة االس ــن الدراس م

االســتطالعية، وكذلــك الســتكمال دراســة صــدق وثبــات المقياســين إحصائيــاً. حيــث ُطلــَب منهــم عنــد اإلجابــة 

علــى بنــود المقياســين أن يستفســروا عــن كل بنــد يجــدون فيــه صعوبــة أو غموضــاً فــي فهمــه أو فــي اإلجابــة 

عليــه، وبعــد تفريــغ البيانــات علــى البرنامــج اإلحصائــي )spss(، تمــت دراســة صــدق وثبــات األدوات علــى 

النحــو اآلتــي: 

صدق االتساق الداخلي )الصدق البنيوي(:  

أ- تــم حســاب صــدق االتســاق الداخلــي لمقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي مــن خــالل  إيجــاد معامــالت 

االرتبــاط بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود مقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي ودرجتــه الكليــة، والجــدول اآلتــي 

يوضــح نتائــج معامــالت االرتبــاط التــي تــم التوصــل إليهــا.

يبين الجدول )2( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس التفكير ودرجته الكلية

القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم 

دال**290.716دال**150.572دال**10.635
دال**300.645دال**160.648دال**20.568
دال**310.693دال**170.832دال**30.632
دال**320.731دال**180.476دال**40.457
دال**330.661دال**190.635دال**50.682
دال**340.589دال**200.547دال**60.538
دال**350.649دال**210.693دال**70.469
دال**360.769دال**220.782دال**80.678
دال**370.644دال**230.637دال**90.841
دال**380.789دال**240.628دال**100.832
دال**390.593دال**250.771دال**110.596
دال**400.469دال**260.630دال**120.635
دال**410.691دال**270.523دال**130.891
دال**420.730دال**280.749دال**140.547
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)**( دال عند مستوى داللة 0,01

يتبيــن مــن الجــدول )2( وجــود ارتبــاط بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود المقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس، 

ــاس  ــود مقي ــى أن بن ــير إل ــا يش ــة )0.01(. مم ــتوى دالل ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــة ودال ــات موجب ــذه االرتباط وه

التفكيــر مــا وراء المعرفــي تقيــس مــا وضعــت لقياســه.

ــاط  ــالت االرتب ــاد معام ــن خــالل  إيج ــذات م ــر ال ــاس تقدي ــي لمقي ــاق الداخل ــاب صــدق االتس ــم حس ب- ت

بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود مقيــاس تقديــر الــذات ودرجتــه الكليــة، والجــدول اآلتــي يوضــح نتائــج معامــالت 

االرتبــاط التــي تــم التوصــل إليهــا.

يبين الجدول )3( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس تقدير الذات ودرجته الكلية.

يتبيــن مــن الجــدول )3( وجــود ارتبــاط بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود مقيــاس تقديــر الــذات والدرجــة الكليــة 

ــة )0.01(. ممــا يشــير إلــى أن بنــود  ــاً عنــد مســتوى دالل ــة إحصائي للمقيــاس، وهــذه االرتباطــات موجبــة ودال

مقيــاس تقديــر الــذات تقيــس مــا وضعــت لقياســه.

2/3/10 ثبات األدوات: تم التأكد من ثبات المقياسين من خالل: 

حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  

للتأكــد مــن ثبــات المقياســين تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة لدرجــات العينــة 

االســتطالعية علــى مقياســي التفكيــر مــا وراء المعرفــي، وتقديــر الــذات باســتخدام معادلــة ســيبرمان – بــراون، 

كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول )4(. وُتعــد هــذه النســبة مقبولــة إحصائيــاً ألغــراض الدراســة.

القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم 

دال**190.675دال**100.825دال**10.648
دال**200.638دال**110.652دال**20.638
دال**210.573دال**120.723دال**30.729
دال**220.654دال**130.693دال**40.642
دال**230.821دال**140.755دال**50.743
دال**240.722دال**150.628دال**60.685
دال**250.573دال**160.756دال**70.820
)**( دال عند مستوى داللة 0,01دال**170.654دال**80.867 دال**180.610دال**90.796
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الجدول )4( نتائج معامل ثبات المقياسيين

حساب الثبات بطريقة كرونباخ ألفا:  

كمــا اســتخدمت طريقــة أخــرى لحســاب الثبــات وهــي طريقــة معامــل كرونبــاخ ألفــا لمعرفــة معامــل ثبــات 

المقياســين، ويتضــح مــن الجــدول رقــم )5(، أن قيمــة معامــل كرونبــاخ ألفــا لمقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي 

ــة،  ــراض الدراس ــاً ألغ ــة إحصائي ــة ومقبول ــم مرتفع ــي قي ــذات )0.793(، وه ــر ال ــاس تقدي )0.742(، ولمقي

وبالتالــي يمكــن االعتمــاد علــى النتائــج والوثــوق بهــا. كمــا يوضــح الجــدول رقــم )5(.

الجدول )5( يبين نتائج ثبات معامل كرونباخ ألفا للمقياسين

1/11 الفرضيــة األولــى: ال توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن درجــات أفــراد عينــة 

الثبات بطريقة اإلعادة
تقدير الذاتالتفكير ما وراء المعرفي

0.7220.881

التفكير ما وراء المعرفي

الكليالثالثالثانياألولاألبعاد

0.7540.8420.8120.742المعامل

تقدير الذات

0.793المعامل

11-نتائج فرضيات الدراسة: تفسيرها ومناقشتها:

ــت اإلجابــة  الدراســة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ودرجاتهــم علــى مقيــاس تقديــر الــذات. تمَّ

علــى هــذه الفرضيــة مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط بيــن بيــن درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس مهــارات 

ــن الجــدول رقــم )6(. التفكيــر مــا وراء المعرفــي ودرجتهــم علــى مقيــاس تقديــر الــذات كمــا يبيِّ

الجدول )6( معامل االرتباط بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي وتقدير الذات

تقدير الذاتمهارات التفكير ما وراء المعرفيالمتغيرات

10.437معامل بيرسون

0.0000.000مستوى الداللة

443443العينة
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يتضــح مــن خــالل الجــدول )6( أن قيمــة معامــل االرتبــاط بيرســون هــي )0.437( وهــي قيمــة موجبــة، 

ــة  ــض الفرضي ــي نرف ــة االفتراضــي )0.05(. وبالتال ــتوى الدالل ــن مس ــر م ــه )0.000( أصغ ــتوى داللت ومس

الصفريــة ونقــول بوجــود عالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وهــي عالقــة ارتباطيــة 

موجبــة طرديــة فكلمــا ارتفــع مســتوى مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ارتفــع معــه مســتوى تقديــر الــذات لدى 

الطالــب، ويمكــن تفســير هــذه العالقــة بــأن امتــالك مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تعــزز مــن تقديــر الطلبــة 

لذواتهــم، حيــث إن التفكيــر مــا وراء المعرفــي يســاعد الطلبــة علــى فهــم عمليــات تفكيرهــم فــي أثنــاء القيــام بحــل 

ــة للمهمــة،  ــه، ووضــع األهــداف الالزم ــم معلومات ــر بتنظي ــب مــن خــالل هــذا التفكي ــوم الطال مشــكالتهم، إذ يق

ــداف  ــق األه ــي ضــوء تحقي ــا ف ــول، وتقييمه ــن حل ــا وضــع م ــة م ــة ومراجع ــتراتيجيات المالئم ــار االس واختي

المطلوبــة، وبالتالــي اتخــاذ القــرار المناســب بــكل ثقــة وهــذا كلــه يســهم فــي الوصــول إلــى تقديــر مرتفــع للــذات.

ــة  ــراد عين ــات أف ــطات درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة: ال توج ــة الثاني 2/11 الفرضي

ــاث(.  ــور، إن ــر الجنس)ذك ــاً لمتغي ــي تبع ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــاس مه ــى مقي ــة عل الدراس

ــن متوســطات  ــروق بي ــث حســبت الف ــار )T. test(، حي ــم اســتخدام اختب ــة ت ــة عــن هــذه الفرضي ولإلجاب

درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر 

الجنــس )ذكــور، إنــاث(. كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )7(. 

يبيِّن الجدول )7( نتائج اختبار)ت( لمتوسطات درجات الطلبة على مقياس مهارات التفكير ما وراء 

المعرفي تبعاً لمتغير الجنس

تشــير النتائــج فــي الجــدول )8( أن قيمــة مســتوى الداللــة هــي )0.531( وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة 

ــن متوســطات  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــدم وجــود ف ــول بع ــة ونق ــة الصفري ــل الفرضي ــك نقب )0.05( وبذل

درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الجنس)ذكــور، 

إنــاث(. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن المقــررات الدراســية الموجهــة للطلبــة فــي هــذه المرحلــة قدمــت لهــم 

ضمــن بيئــة تعليميــة ال تفــرق بيــن الجنســين فــي العمليــة التعليميــة، كمــا إن هــذه المهــارات عبــارة عــن قــدرات 

المتوسط العددالفئةالمتغير
الحسابي

االنحراف 
المعياري

)ت(
المحسوبة

درجة 
الحرية

القرارالداللة

الجنس 
183143.123.505ذكر

غير دال0.8544410.531
260142.792.784انثى
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عقليــة يمكــن أن يكتســبها الذكــور واإلنــاث، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )محفــوض، 2017(.

ــة  ــراد عين ــات أف ــطات درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة: ال توج ــة الثالث 3/11 الفرضي

ــة(.  ــر الســنة الدراســية)األولى، الرابع ــاً لمتغي ــي تبع ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــاس مه ــى مقي الدراســة عل

ولإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T. test(، حيــث حســبت الفــروق بيــن متوســطات درجــات 

ــر الســنة  ــاً لمتغي ــي تبع ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــاس مه ــة لمقي ــى الدرجــة الكلي ــة الدراســة عل ــراد عين أف

ــي الجــدول )8(.  ــى، الرابعــة(. كمــا هــو موضــح ف الدراســية )األول

يبيِّن الجدول )8( نتائج اختبار)ت( لمتوسطات درجات الطلبة على مقياس التفكير ما وراء المعرفي تبعاً 

لمتغير السنة الدراسية

تشــير النتائــج فــي الجــدول )8( أن قيمــة مســتوى الداللــة هــي )0.531( وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة 

ــطات  ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــول بوج ــة ونق ــة الصفري ــض الفرضي ــك نرف )0.05( وبذل

درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية 

لصالــح طلبــة الســنة الرابعــة، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن طلبــة الســنة الرابعــة قــد مــروا بمراحــل تعليميــة 

متقدمــة واكتســبوا خبــرة كبيــرة مــن خــالل العديــد مــن المواقــف والتجــارب واالختبــارات التــي اجتازوهــا خــالل 

ــع دراســة  ــذه النتيجــة م ــق ه ــارات، وتتف ــذه المه ــي اكتســاب ه ــي ســاعدتهم ف ــة الســابقة والت المراحــل التعليمي

.)Yong & fry, 2008(

المتوسط العددالفئةالمتغير
الحسابي

االنحراف 
المعياري

)ت(
المحسوبة

درجة 
الحرية

القرارالداللة

السنة 
247111.734.147األولى

دال3.5724410.000
196130.131.806الرابعة

12- مقترحات الدراسة:

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يمكن تقديم مجموعة من المقترحات:

ضــرورة تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة وتأهيلهــم علــى كيفيــة إكســاب الطلبــة لمهــارات . 1

التفكيــر مــا وراء المعرفــي.

إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول التفكيــر مــا وراء المعرفــي وعالقتــه ببعــض المتغيــرات . 2
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13-المراجع:

كســمات الشــخصية، واتخــاذ القرار.

زيــادة وعــي الطلبــة بضــرورة اكتســاب مهــارات التفكيــر المعرفــي وتقديــر الــذات وأهميــة ذلــك فــي . 3

تطويــر مهاراتهــم الحياتيــة وحــل مشــكالتهم.

تضميــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي فــي المناهــج التعليميــة لمرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي . 4

وتطويــر قــدرات المدرســين فــي هــذه المرحلــة لتنميــة هــذه المهــارات لــدى الطلبــة.
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