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مھارات ما وراء المعرفة وعالقتھا بدافعیة االنجاز 
اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبرسمسوم علي

.ملخص
تھدف الدراسة إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین مھارات ما وراء المعرفة ودافعیة االنجاز لدى طلبة 

الدراسات األساسیة ، حیث تندرج ھذه الدراسة ضمن - 3- الریاضیة بجامعة الجزائرومعھد التربیة البدنیة
تربویة ونفسیة، إذ تعتبر مھارات ما وراء المعرفة من تخطیط والتي تبحث في مفاھیم ومتغیرات معرفیة

ومراقبة وتقویم من القدرات العقلیة التي یستخدمھا المتعلم في تحسین نوعیة التعلم لدیھ، والقدرة على 
یعرفھا في ضوء فاعلیتھ الذاتیة ودافعیة اإلنجاز، التي التمییز الفعال بین المعلومات التي یعرفھا والتي ال

من خاللھا یستطیع الطالب بأن یشعر بتحقیق ذاتھ من خالل ما ینجزه، وفیما یحققھ من أھداف، وفیما یسعى 
مستویات أعظم لوجوده اإلنساني، حیث لم یعد یقتصر األمر على تعلیم التفكیر السلیم وإلیھ من حیاة أفضل

، والتي أصبحت Métacognitionالتعلیم التفكیر في التفكیر أو بما یعرف بما وراء المعرفةبل تجاوزه 
جزء من عملیة التعلیم العامة التي یكتسب فیھا المتعلم الكفاءة من خالل التعرض لمجموعة كبیرة من 

خبرات كل مواقف التعلیم، وال یتم تدریس المھارات واالستراتیجیات مباشرة، ولكنھا تظھر من خالل 
.متعلم والدعم أو المساندة التي یتلقاھا من األساتذة ومن المحتوى الذي یتعرض إلیھ

.مھارات ما وراء المعرفة، دافعیة االنجاز، طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة: الكلمات الدالة
Summary.

This present study aims to investigate the nature of the relationship between
Metacognition Skills and achievement motivation among students of Institute of
Physical Education and Sports at the University of Algiers 3, which is a
fundamental study that look at cognitive and educational and psychological
concepts and variables. Besides, Metacognition Skills contain planning,
controlling and evaluating of mental capacity used by the learner to enhance the
quality of  his / her learning, and the ability to distinguish between information
that are known and which are not known in the light of its effectiveness and self-
achievement motivation, which led the student to feel seeking his / her self
actualization and achieving objectives, and it seeks to him / her a better life and
greater humanitarian presence levels, where no longer is limited to teaching the
proper mindset but bypassed education thinking about thinking or what is known
as metacognition, which became part of the public education process in which
the learner acquires efficiency through exposure to a wide range of positions of
education, it is not taught skills and strategies directly, but they show through the
experiences of each learner support received from professors and content that is
exposed to it.
Keywords: : Metacognition Skills, achievement motivation, students of Physical
Education and Sports Institute.

.مقــدمــة
إن العالم الذي نعیش فیھ مر ومازال یمر بالعدید من التغیرات المتتابعة والمؤثرة فیھ، فھو عصر 

فة مجاالتھ، فلم تعد المعرفة غایة في حد ذاتھا الفیض المعلوماتي نتیجة للتطور التقني والمعلوماتي في كا
وإنما أصبح التركیز على المفھوم الوظیفي التطبیقي لتلك المعرفة، مما جعل ھناك حاجة ماسة لالنتقال 
بالتعلیم من مرحلة التلقین التي تعتمد على الحفظ واسترجاع المعلومات إلى مرحلة تدریب وتنمیة مھارات 
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قادرین على مواكبة حصیلة ھذا التطور الھائل وما ینجم علیھ من تغیرات مستقبلیة التفكیر، لبناء أفراد 
یصعب التنبؤ بھا، ومواقف تتطلب الفھم والتفسیر والتحلیل والتقویم للوصول إلى استنتاجات ناقدة بشأنھا، 

ومات المتجددة إنَّ المعلومات تصبح قدیمة، أما مھارات التفكیر فجدیدة دائما مما یمكن من اكتساب المعل
دوماً، وبذلك یعتبر التفكیر األداة التي یواجھ بھا اإلنسان متغیرات العصر، وبھ تتكون معتقداتھ، ومیولھ 
ونظرتھ لما حولھ، ویعد التفكیر الناقد من القضایا التربویة المھمة، مما یجعل البعض یعتبره بمثابة قاعدة 

.معرفیة تقود عملیات حل المشكالت بكفاءة
یعتبر تحسین نوعیة التعلیم لدى المتعلمین من أولویات الجھود التي تبذل حالیاً إلصالح التعلیم، كما 

وتلقى ھذه األولویة الدعم على مستویات متعددة، حیث اتضح أنَّ التفكیر السلیم أمر ضروري لمجابھة 
كما أنَّ جعل التفكیر السلیم ت،تحدیات الحیاة السیما أننا نعیش في عالم یتجھ نحو التكنولوجیا وتعدد الثقافا

ھدفا تعلیمیا یؤكد أن نمو التفكیر ھو ھدف یمكن لجمیع الطلبة بلوغھ كما یعكس ھذا الھدف كذلك الثقة بأنھ 
بإمكان المعلمین أو األساتذة مساعدتھم على التفكیر بطریقة أفضل مھما كان مستواھم الدراسي ومھما 

ولم یعد یقتصر األمر على تعلیم التفكیر السلیم بل ،دیة الثقافیةتنوعت خلفیاتھم االجتماعیة واالقتصا
، والتي أصبحت جزء Métacognitionتجاوزه التعلیم التفكیر في التفكیر أو بما یعرف بما وراء المعرفة

من عملیة التعلیم العامة التي یكتسب فیھا المتعلم الكفاءة من خالل التعرض لمجموعة كبیرة من مواقف 
م، وال یتم تدریس المھارات واالستراتیجیات مباشرة، ولكنھا تظھر من خالل خبرات كل متعلم التعلی

.والدعم أو المساندة التي تلقونھا من األساتذة ومن المحتوى الذي یتعرضون إلیھ
لقد أضحى من المسلم بھ، أنَّ رأس المال البشري ھو أساس كل تنمیة حقیقة، لذا تشھد كل دول العالم 
ً نحو االھتمام بالتنمیة البشریة، السیما طلبة الجامعة الذین یمثلون حجر الزاویة داخل  تطوراً ملحوظا

وبالتالي فإنَّ االھتمام بشریحة ،المجتمع والرھان الحقیقي الذي یساعد على دفع عجلة التطور واالزدھار
ً على عاتق المنظومة الجامع یة الجزائریة التي تحاول استغالل ھذه الطلبة والتكفل بھا أصبح مطلباً أساسیا

وبعد .)2010یوسف عنصر، (الطاقات بشتى الطرق في تجسید مختلف المشاریع التي تطمح إلیھا البالد 
تعقد الحیاة المعاصرة وصعوبتھا جعلت كافة المجتمعات في حاجة ماسة إلى البحث عن األفراد المبدعین 

مواكبة التقدم الكبیر في العلم والتكنولوجیا، لذا ي یتسنى لھمورعایتھم وتوفیر الفرص المالئمة لھم، ك
Cognitionأصبحت التربیة موضع تساؤل بشأن قیامھا بدورھا في إعداد المواطن الذي ال یمتلك المعرفة 

، والقادر لیس فقط على التفكیر بل التفكیر في التفكیر أو ما وراء Metacognitionبل ما وراء المعرفة
-، حیث یتطلب ھدف التربیة نوعیة جیدة من التعلیم من خالل تطویر شامل للعملیة التعلیمیة التفكیر

التعلمیة، واإلتیان بأحدث المقاربات، األمر الذي یستدعي إعداد األستاذ القادر على مساعدة الطلبة على 
تعلمون بالطریقة التي اختیار أنسب االستراتیجیات التي یمكن أن یستخدموھا أثناء عملیة التعلم، حیث ی

تتناسب وتفكیرھم من خالل ممارسة أنواع مختلفة من التفكیر، مما یزید في تنمیة القدرة لدیھم على 
اإلدراك كیف یفكرون، وكیف یتوصلون إلى حل المشكالت التي تواجھھم وكیف یصلون إلى أھدافھم 

.)2000ولیم عبید، (ي لدیھم وتطلعاتھم المستقبلیة، وبالتالي تحسین مستوى التحصیل األكادیم
ومن ھذا المنطلق فإن بعض الدراسات أكدت على أن ھناك تدھور في مستوى التحصیل الدراسي لدى 

ما سبب ھذا التدني في التحصیل؟ ھل : الطالب الجامعي الجزائري، واألسئلة التي تطرح في ھذا المقام ھي
ا قدراتھم ومھاراتھم الذاتیة، أم ھل ھي أسباب ھذا راجع إلى أسباب ذاتیة خاصة بالطلبة؟ التي تفسرھ

خارجیة؟ تكمن في غیاب المثیرات التي تدفعھم لإلنجاز وتحقیق التفوق والنجاح، أم ھي أسباب تكمن في 
عدم تشجیع األساتذة على ممارسة قدراتھم اإلبداعیة والناقدة وحل المشكالت، واالكتفاء فقط بالتلقین 

وبرمجة العقول، أو ھل یرجع سبب ذلك إلى قصور في المناھج والبرامج والحفظ واستظھار المعلومات
الجامعیة التي ال تراعي خصائص المتعلمین وفروقاتھم الفردیة، مما یستدعي إعادة النظر في السیاسة 
التربویة من خالل تطویر المناھج وفق نظام تربوي متین تبنى من خالل أھداف تربویة واضحة ومحتوى 

علي (ووسائل تعلیمیة وطرائق تدریس حدیثة تزید من تحسین العملیة التربویة بشكل عام علمي محین 
.)2013فارس، 
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وبالنظر إلى ما سبق، یالحظ القارئ أنھ لم یتم تناول العالقة بصورة مباشرة بین مھارات ما وراء 
لمجال التربوي، حیث أن المعرفة ودافعیة اإلنجاز، رغم األھمیة الكبیرة التي یكتسیھا ھذا الموضوع في ا

أغلب الدراسات قد تناولت العالقة بین ما وراء الذاكرة وبعض المتغیرات األخرى، كالدافعیة األكادیمیة 
وھي –في حدود علمنا –والفعالیة الذاتیة وحل المشكالت والتحصیل الدراسي، إال في دراسة واحدة 

لھذه المتغیرات یالحظ أنَّ ھناك عالقة تكاد تكون ، فالمتمعن جیداً )2007(دراسة عبد الرحمان بن بریكة 
عضویة فیما بینھا، فمھارات ما وراء المعرفة من تخطیط ومراقبة وتقویم في حاجة ماسة إلى دافعیة 

وعلى ھذا األساس جاءت .اإلنجاز، ودافعیة اإلنجاز ھي األخرى في حاجة إلى مھارات ما وراء معرفیة
العالقة القائمة أو الممكنة بین مھارات ما وراء المعرفة من تخطیط ومراقبة الدراسة الحالیة لفحص طبیعة

التساؤل وتقویم والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، وھذا من خالل اإلجابة على 
لدى طلبة معھد ھل توجد عالقة ارتباطیة بین مھـــــارات ما وراء المعرفة ودافعیة اإلنجاز :التاليالعام

التربیة البدنیة والریاضیة؟
فحص طبیعة العالقة بین مھارات ما وراء المعرفة : تھدف الدراسة إلى تحقیق األھداف العلمیة التالیة

لدى طلبة معھد التربیة البدنیة ودافعیة اإلنجاز ) مھارة التخطیط، المراقبة، التقویم(بأبعادھا الثالثة 
لدى طلبة معھد التربیة ة الفروق بین الجنسین في مھارات ما وراء المعرفةالكشف عن طبیع؛ والریاضیة

.البدنیة والریاضیة

.إجراءات الدراسة المیدانیة. 2
تندرج الدراسة الحالیة ضمن البحوث االرتباطیة الوصفیة، التي تدرس  العالقة بین متغیرین قابلین 

ارات ما وراء المعرفة مع دافعیة اإلنجاز، حیث یتم للقیاس أو أكثر، وھذا من خالل فحص العالقة بین مھ
دراسة المتغیرات في وضعھا الطبیعي، وعلیھ فقد تم استخدام المنھج الوصفي لكونھ یفرض نفسھ، فضال 

.على أنھ یتالءم وطبیعة اإلشكالیة المطروحة
.مجتمع وعینة الدراسة. 1.2

اختیار العینة التي تعتبر أساس عمل الباحث بعد تحدید المجتمع األصلي للبحث ووحداتھ بوضوح یتم 
في الدراسات التي تتبع المنھج الوصفي، وبما أنھ من الصعب اإلتصال بعدد كبیر من المعنیین بالدراسة، 

صول على إجابات، فإنھ البد من اللجوء إلى أسلوب أخذ العینات التي تمثل حوھذا لتوزیع المقاییس بغیة ال
ذ صورة مصغرة عن التفكیر العام، فاالختیار الجید للعینة یجعل النتائج قابلة المجتمع األصلي الذي یأخ

للتعمیم على المجتمع األصلي الذي اشتقت منھ العینة، وھذا ما جعلنا نختار العینة العشوائیة والتي یتم فیھا 
لمقاییس زیع ااالختیار على أساس إعطاء فرص متكافئة لكل فرد من أفراد المجتمع األصلي، ویتم ذلك بتو

وفي دراستنا تكونت عینة البحث من مجموعة من طالب في معھد التربیة .عشوائیا على المستجوبین
البدنیة والریاضیة، بسیدي عبد هللا، زرالدة، والتي اختیرت العینة العشوائیة بطریقة طبقیة والتي بلغ عددھم 

. 2013/2014لین في الموسم الجامعي طالب وطالبة بمستویاتھم الثالث، مسج) 2373(من أصل ) 120(
إذ من كل مستوى نأخذ عینة جزئیة تتناسب مع حجمھا، ومجموع ھذه العینات الجزئیة تساوي العینة الكلیة 

.للدراسة، وفیما یلي تحدید حجم العینة عن طریق استخدام طریقة التخصیص النسبي
.أدوات الدراسة.2.2

لعدید من األدوات التي تساعده على جمع المعلومات بغیة اختبار استخدم الباحث أثناء إنجازه البحوث ا
الفروض والتحقق من صحتھا، واإلجابة عن األسئلة، ولقیاس مھارات ما وراء المعرفة في عالقتھا بدافعیة 

)2013(االنجاز قام الباحث تم استخدام مقیاس مھارات ما وراء المعرفة من إعداد الباحث علي فارس 
وللتأكد من صالحیة ). 2006(انیة مقیاس دافعي اإلنجاز من إعداد عبد اللطیف دمحم خلیفة األداة الثو

المقیاسین في الدراسة الحالیة تم إعادة حساب خصائصھ السیكومتریة من صدق وثبات على عینة قوامھا 
كون طالبا وطالبة، وسوف نقتصر على عرض صدق األداتین المستخدمتین في الدراسة ألنھ قد ت) 40(

.األداة غیر صادقة لكنھا تتمیز بالثبات
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تم حساب صدق المقیاس عن طریق االتساق الداخلي من :صدق مقیاس مھارات ما وراء المعرفة- 
تشیر حیت حساب معامل االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة.خالل حساب معامل ألفا كرونباخ

أن جمیع معامالت االرتباط ألبعاد مقیاس مھارات ما وراء إلى)01(رقم الجدولالموضحة في البیانات 
، حیث أنھا تحقق )0.77–0.73(، حیث تتراوح ما بین )α)0.01المعرفة دالة كلھا عند مستوى الداللة 

.المعیار اإلحصائي المناسب بدرجة مرتفعة
.الفرعیةأبعادهویوضح العالقة االرتباطیة بین الدرجة الكلیة للمقیاس: 01جدول رقم

تم حساب صدق المقیاس عن طریق االتساق الداخلي من خالل حساب :مقیاس دافعیة االنجازصدق - 
تشیر البیانات الجدولة حیتحساب معامل االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجة الكلی. معامل ألفا كرونباخ

دالة كلھا عند دافعیة اإلنجازقیاس إلى أن جمیع معامالت االرتباط ألبعاد مالموضحة أعاله )02(رقم 
، حیث أنھا تحقق المعیار اإلحصائي )0.78–0.67(، حیث تتراوح ما بین )α)0.01مستوى الداللة 

.المناسب بدرجة مرتفعة
.أبعاده الفرعیةویوضح العالقة االرتباطیة بین الدرجة الكلیة للمقیاس:02جدول رقم

.في ضوء الفرضیاتعرض وتحلیل ومناقشة النتائج . 3
قبل عرض النتائج نشیر إلى أننا حرصنا أن تتم اإلجابة على المقاییس المعتمدة في الدراسة في أحسن 
الظروف الممكنة، كما تم التأكد من فھم أفراد العینة لتعلیمة المقیاس، خصوصاً ما تعلق بالھدف من عملیة 

في كل بند من بنود المقیاس ما ھي علیھ منھالقیاس بمعنى ضرورة أن تعكس إجابة المبحوث المطلوب
وبعد االنتھاء من عملیة التطبیق . األمور في الواقع ال كما یتمنى أن تكون علیھ، وال كما یتوقع أن ننتظره

والتأكد من احترام أفراد العینة للتعلیمة في شطرھا المتعلق باإلجابة على كل بند من بنود المقیاس، 
النمطیة كاختیار الخیار األوسط في اإلجابة عن كل البنود مثالً، تم القیام بعملیة وضرورة تفادي اإلجابة 

. التصحیح، ثم شرع في المعالجة اإلحصائیة لكافة البیانات المجمعة للتحقق من صحة فرضیات الدراسة
لدراسات تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بكل فرضیة من فرضیات الدراسة في ضوء ایليفیماوعلیھ سیتم 

.السابقة واإلطار النظري الذي یُفسر متغیرات الدراسة
.مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة األولىوتحلیلوعرض.1.3

رتباطیة بین مھارة التخطیط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة إتوجد عالقة والتي مفادھا انھ 
لفحص العالقة " بیرسون"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط .البدنیة والریاضیة

، )بعد التخطیط(على مقیاس مھارات ما وراء المعرفة الطلبةاالرتباطیة بین الدرجات التي تحصل علیھا 
حة في وبین الدرجات التي حصلوا علیھا على مقیاس دافعیة اإلنجاز، حیث تم التوصل إلى النتائج الموض

:أسفلھ المبینالجدول 
.یوضح معامل ارتباط بیرسون بین مھارة التخطیط ودافعیة إلنجاز لدى أفراد العینة: 03الجدول رقم 
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تم حساب صدق المقیاس عن طریق االتساق الداخلي من :صدق مقیاس مھارات ما وراء المعرفة- 
تشیر حیت حساب معامل االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة.خالل حساب معامل ألفا كرونباخ

أن جمیع معامالت االرتباط ألبعاد مقیاس مھارات ما وراء إلى)01(رقم الجدولالموضحة في البیانات 
، حیث أنھا تحقق )0.77–0.73(، حیث تتراوح ما بین )α)0.01المعرفة دالة كلھا عند مستوى الداللة 

.المعیار اإلحصائي المناسب بدرجة مرتفعة
.الفرعیةأبعادهویوضح العالقة االرتباطیة بین الدرجة الكلیة للمقیاس: 01جدول رقم

تم حساب صدق المقیاس عن طریق االتساق الداخلي من خالل حساب :مقیاس دافعیة االنجازصدق - 
تشیر البیانات الجدولة حیتحساب معامل االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجة الكلی. معامل ألفا كرونباخ

دالة كلھا عند دافعیة اإلنجازقیاس إلى أن جمیع معامالت االرتباط ألبعاد مالموضحة أعاله )02(رقم 
، حیث أنھا تحقق المعیار اإلحصائي )0.78–0.67(، حیث تتراوح ما بین )α)0.01مستوى الداللة 

.المناسب بدرجة مرتفعة
.أبعاده الفرعیةویوضح العالقة االرتباطیة بین الدرجة الكلیة للمقیاس:02جدول رقم

.في ضوء الفرضیاتعرض وتحلیل ومناقشة النتائج . 3
قبل عرض النتائج نشیر إلى أننا حرصنا أن تتم اإلجابة على المقاییس المعتمدة في الدراسة في أحسن 
الظروف الممكنة، كما تم التأكد من فھم أفراد العینة لتعلیمة المقیاس، خصوصاً ما تعلق بالھدف من عملیة 

في كل بند من بنود المقیاس ما ھي علیھ منھالقیاس بمعنى ضرورة أن تعكس إجابة المبحوث المطلوب
وبعد االنتھاء من عملیة التطبیق . األمور في الواقع ال كما یتمنى أن تكون علیھ، وال كما یتوقع أن ننتظره

والتأكد من احترام أفراد العینة للتعلیمة في شطرھا المتعلق باإلجابة على كل بند من بنود المقیاس، 
النمطیة كاختیار الخیار األوسط في اإلجابة عن كل البنود مثالً، تم القیام بعملیة وضرورة تفادي اإلجابة 

. التصحیح، ثم شرع في المعالجة اإلحصائیة لكافة البیانات المجمعة للتحقق من صحة فرضیات الدراسة
لدراسات تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بكل فرضیة من فرضیات الدراسة في ضوء ایليفیماوعلیھ سیتم 

.السابقة واإلطار النظري الذي یُفسر متغیرات الدراسة
.مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة األولىوتحلیلوعرض.1.3

رتباطیة بین مھارة التخطیط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة إتوجد عالقة والتي مفادھا انھ 
لفحص العالقة " بیرسون"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط .البدنیة والریاضیة

، )بعد التخطیط(على مقیاس مھارات ما وراء المعرفة الطلبةاالرتباطیة بین الدرجات التي تحصل علیھا 
حة في وبین الدرجات التي حصلوا علیھا على مقیاس دافعیة اإلنجاز، حیث تم التوصل إلى النتائج الموض

:أسفلھ المبینالجدول 
.یوضح معامل ارتباط بیرسون بین مھارة التخطیط ودافعیة إلنجاز لدى أفراد العینة: 03الجدول رقم 
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تم حساب صدق المقیاس عن طریق االتساق الداخلي من :صدق مقیاس مھارات ما وراء المعرفة- 
تشیر حیت حساب معامل االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة.خالل حساب معامل ألفا كرونباخ

أن جمیع معامالت االرتباط ألبعاد مقیاس مھارات ما وراء إلى)01(رقم الجدولالموضحة في البیانات 
، حیث أنھا تحقق )0.77–0.73(، حیث تتراوح ما بین )α)0.01المعرفة دالة كلھا عند مستوى الداللة 

.المعیار اإلحصائي المناسب بدرجة مرتفعة
.الفرعیةأبعادهویوضح العالقة االرتباطیة بین الدرجة الكلیة للمقیاس: 01جدول رقم

تم حساب صدق المقیاس عن طریق االتساق الداخلي من خالل حساب :مقیاس دافعیة االنجازصدق - 
تشیر البیانات الجدولة حیتحساب معامل االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجة الكلی. معامل ألفا كرونباخ

دالة كلھا عند دافعیة اإلنجازقیاس إلى أن جمیع معامالت االرتباط ألبعاد مالموضحة أعاله )02(رقم 
، حیث أنھا تحقق المعیار اإلحصائي )0.78–0.67(، حیث تتراوح ما بین )α)0.01مستوى الداللة 

.المناسب بدرجة مرتفعة
.أبعاده الفرعیةویوضح العالقة االرتباطیة بین الدرجة الكلیة للمقیاس:02جدول رقم

.في ضوء الفرضیاتعرض وتحلیل ومناقشة النتائج . 3
قبل عرض النتائج نشیر إلى أننا حرصنا أن تتم اإلجابة على المقاییس المعتمدة في الدراسة في أحسن 
الظروف الممكنة، كما تم التأكد من فھم أفراد العینة لتعلیمة المقیاس، خصوصاً ما تعلق بالھدف من عملیة 

في كل بند من بنود المقیاس ما ھي علیھ منھالقیاس بمعنى ضرورة أن تعكس إجابة المبحوث المطلوب
وبعد االنتھاء من عملیة التطبیق . األمور في الواقع ال كما یتمنى أن تكون علیھ، وال كما یتوقع أن ننتظره

والتأكد من احترام أفراد العینة للتعلیمة في شطرھا المتعلق باإلجابة على كل بند من بنود المقیاس، 
النمطیة كاختیار الخیار األوسط في اإلجابة عن كل البنود مثالً، تم القیام بعملیة وضرورة تفادي اإلجابة 

. التصحیح، ثم شرع في المعالجة اإلحصائیة لكافة البیانات المجمعة للتحقق من صحة فرضیات الدراسة
لدراسات تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بكل فرضیة من فرضیات الدراسة في ضوء ایليفیماوعلیھ سیتم 

.السابقة واإلطار النظري الذي یُفسر متغیرات الدراسة
.مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة األولىوتحلیلوعرض.1.3

رتباطیة بین مھارة التخطیط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة إتوجد عالقة والتي مفادھا انھ 
لفحص العالقة " بیرسون"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط .البدنیة والریاضیة

، )بعد التخطیط(على مقیاس مھارات ما وراء المعرفة الطلبةاالرتباطیة بین الدرجات التي تحصل علیھا 
حة في وبین الدرجات التي حصلوا علیھا على مقیاس دافعیة اإلنجاز، حیث تم التوصل إلى النتائج الموض

:أسفلھ المبینالجدول 
.یوضح معامل ارتباط بیرسون بین مھارة التخطیط ودافعیة إلنجاز لدى أفراد العینة: 03الجدول رقم 
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.)0.01(دال عند مستوى الداللة ** 
بین مھارة التخطیط ) طردیة(وجود عالقة ارتباطیة موجبة ) 03(یتضح من نتائج الجدول رقم 

عند ) 0.37(طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط ودافعیة اإلنجاز لدى 
بمعنى أنھ كلما زاد مستوى مھارة التخطیط لدى الطالب زادت دافعیة اإلنجاز ). 0.01(مستوى الداللة 

ة خالد عبد لدیھ، وتعتبر ھذه النتیجة جد منطقیة وأكثر اتساقا مع ما سبقھا من نتائج دراسات كنتائج دراس
التي أفضت إلى أنَّ الطالب الذي ) 2007(، وعبد الرحمان بن بریكة )2012(هللا أحمد الخوالدة وآخرون 

یمتلك مھارة التخطیط لتعلمھ تكون دافعیة اإلنجاز عنده مرتفعة، وھذا ما یمكن تفسیره من خالل 
دف المنشود المتمثل في حل المشكلة االستراتیجیات واألھداف التي یتبناھا ھذا األخیر من أجل تحقیق الھ

وزیادة مستوى التحصیل الدراسي، فقدرة الطالب على التخطیط نابعة من دافعیتھ لالنجاز، حیث تجعلھ 
قادرا على وضع األھداف واختیار االستراتیجیات المناسبة من خالل مساعدتھ على اإلدراك الذاتي 

حیث تلعب الدافعیة  دورا ھاما في تنمیة وتحسین مھارة للتفكیر، مما یجعل التعلم أكثر فاعلیة ونجاعة،
التخطیط، والتي تظھر في جعل الطالب أكثر كفاءة في الوعي بالخطوات الواجب اتباعھا، والمعرفة 

إن مھارة التخطیط . )274: 2009حسین دمحم أبو ریاش وآخرون، (السابقة التي تساعده في أداء المھمة
الطالب الذاتیة التي تعتبر من صمیم دافعیتھ لالنجاز، حیث یسعى جاھدا إلى ترتبط بشكل أساسي بكفاءة 

وضع الخطط واستراتیجیات إلنجاز أھداف محددة، حیث یكون على درایة تامة بما لدیھ من معلومات 
,Beyer, 1984(حول المھمة المطلوبة، وكذلك األھداف المطلوب تحقیقھا لیختار الخطط المناسبة 

مھارة التخطیط على تحسین القدرة على استیعاب المھام والمھارات األكادیمیة، حیث تمكن وتساعد. )841
الطالب من التأمل المتزاید في خططھ المعرفیة الموجودة لدیھ لدمجھا معا كي تنتج خططا جدیدة یواجھ بھا 

ھ الذاتیة حول مواقف معقدة، حیث تسمح لھ بحل المشكلة وفقا للمكتسبات السابقة وتصوراتھ ومعتقدات
الفرضیة األولى فإننا نقبلتقدمماعلىوبناء. )Adrain & Robert, 1993, 34(المعارف التي یمتلكھا

على وجود عالقة بین مھارة التخطیط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة تنصالتي
.والریاضیة

.لثانیةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة اوتحلیلوعرض. 2.3
رتباطیة بین مھارة المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة إتوجد عالقة و التي مفادھا انھ 

لفحص العالقة " بیرسون"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط .البدنیة والریاضیة
، )بعد المراقبة(رات ما وراء المعرفة االرتباطیة بین الدرجات التي تحصل علیھا الطلبة على مقیاس مھا

:یليوبین الدرجات التي حصلوا علیھا على مقیاس دافعیة اإلنجاز، حیث أظھرت النتائج ما
.یوضح معامل ارتباط بیرسون بین مھارة المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة: 04الجدول رقم 

)0.01(دال عند مستوى الداللة **
بین ) طردیة(المشار إلیھ أعاله وجود عالقة ارتباطیة موجبة ) 04(خالل نتائج الجدول رقم یتضح من 

مھارة المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 
لدى الطالب زادت دافعیة بمعنى أنھ كلما زاد مستوى مھارة المراقبة). 0.01(عند مستوى الداللة ) 0.31(
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.)0.01(دال عند مستوى الداللة ** 
بین مھارة التخطیط ) طردیة(وجود عالقة ارتباطیة موجبة ) 03(یتضح من نتائج الجدول رقم 

عند ) 0.37(طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط ودافعیة اإلنجاز لدى 
بمعنى أنھ كلما زاد مستوى مھارة التخطیط لدى الطالب زادت دافعیة اإلنجاز ). 0.01(مستوى الداللة 

ة خالد عبد لدیھ، وتعتبر ھذه النتیجة جد منطقیة وأكثر اتساقا مع ما سبقھا من نتائج دراسات كنتائج دراس
التي أفضت إلى أنَّ الطالب الذي ) 2007(، وعبد الرحمان بن بریكة )2012(هللا أحمد الخوالدة وآخرون 

یمتلك مھارة التخطیط لتعلمھ تكون دافعیة اإلنجاز عنده مرتفعة، وھذا ما یمكن تفسیره من خالل 
دف المنشود المتمثل في حل المشكلة االستراتیجیات واألھداف التي یتبناھا ھذا األخیر من أجل تحقیق الھ

وزیادة مستوى التحصیل الدراسي، فقدرة الطالب على التخطیط نابعة من دافعیتھ لالنجاز، حیث تجعلھ 
قادرا على وضع األھداف واختیار االستراتیجیات المناسبة من خالل مساعدتھ على اإلدراك الذاتي 

حیث تلعب الدافعیة  دورا ھاما في تنمیة وتحسین مھارة للتفكیر، مما یجعل التعلم أكثر فاعلیة ونجاعة،
التخطیط، والتي تظھر في جعل الطالب أكثر كفاءة في الوعي بالخطوات الواجب اتباعھا، والمعرفة 

إن مھارة التخطیط . )274: 2009حسین دمحم أبو ریاش وآخرون، (السابقة التي تساعده في أداء المھمة
الطالب الذاتیة التي تعتبر من صمیم دافعیتھ لالنجاز، حیث یسعى جاھدا إلى ترتبط بشكل أساسي بكفاءة 

وضع الخطط واستراتیجیات إلنجاز أھداف محددة، حیث یكون على درایة تامة بما لدیھ من معلومات 
,Beyer, 1984(حول المھمة المطلوبة، وكذلك األھداف المطلوب تحقیقھا لیختار الخطط المناسبة 

مھارة التخطیط على تحسین القدرة على استیعاب المھام والمھارات األكادیمیة، حیث تمكن وتساعد. )841
الطالب من التأمل المتزاید في خططھ المعرفیة الموجودة لدیھ لدمجھا معا كي تنتج خططا جدیدة یواجھ بھا 

ھ الذاتیة حول مواقف معقدة، حیث تسمح لھ بحل المشكلة وفقا للمكتسبات السابقة وتصوراتھ ومعتقدات
الفرضیة األولى فإننا نقبلتقدمماعلىوبناء. )Adrain & Robert, 1993, 34(المعارف التي یمتلكھا

على وجود عالقة بین مھارة التخطیط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة تنصالتي
.والریاضیة

.لثانیةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة اوتحلیلوعرض. 2.3
رتباطیة بین مھارة المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة إتوجد عالقة و التي مفادھا انھ 

لفحص العالقة " بیرسون"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط .البدنیة والریاضیة
، )بعد المراقبة(رات ما وراء المعرفة االرتباطیة بین الدرجات التي تحصل علیھا الطلبة على مقیاس مھا

:یليوبین الدرجات التي حصلوا علیھا على مقیاس دافعیة اإلنجاز، حیث أظھرت النتائج ما
.یوضح معامل ارتباط بیرسون بین مھارة المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة: 04الجدول رقم 

)0.01(دال عند مستوى الداللة **
بین ) طردیة(المشار إلیھ أعاله وجود عالقة ارتباطیة موجبة ) 04(خالل نتائج الجدول رقم یتضح من 

مھارة المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 
لدى الطالب زادت دافعیة بمعنى أنھ كلما زاد مستوى مھارة المراقبة). 0.01(عند مستوى الداللة ) 0.31(
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اإلنجاز لدیھ، وتتفق ھذه النتیجة مع ما سبقھا من نتائج دراسات كنتائج دراسة منال شمس الدین عفیفي 
التي ) 2007(ونتائج دراسة معاویة أبو عزال ) 2007(ونتائج دراسة عبد الرحمان بن بریكة ) 2006(

فمھارة . اء وتحسین مستوى الدافعیة لدى المتعلمینأكدت أھمیة المراقبة كمتنبأ لزیادة القدرة على األد
المراقبة تعتمد بدرجة كبیرة على كفاءة الذات ومستوى دافعیة اإلنجاز التي تجعل من المتعلم أكثر ترویا 
أثناء عملیة حل المشكلة أو أداء المھمة المطلوبة، حیث تتطلب استدعاء األفكار العقلیة المسبقة للتخطیط، 

ى أنھا إحدى میكانیزمات التغذیة الراجعة التي تساعد الطالب على توجیھ أنشطة تعلمھ كونھا توصف عل
وفقا لمعتقداتھ الذاتیة والشخصیة التي تزید من كفاءة الطالب في التأكد من مستوى تقدمھ باتجاه تحقیق 

& Tobiasوھي نفس النتیجة التي أكدتھا دراسة، )Singh & Port, 1995(الھدف المطلوب
Everson, (2002) التي أوضحت إلى أنَّ التحكم الفعال في التعلم ال یمكن أن یتم من دون وجود مراقبة

ذاتیة دقیقة لعملیات التنظیم الذاتي للمعرفة، فدافعیة اإلنجاز تساعد على تحسین مھارة المراقبة من خالل 
الخطوات المتبعة لحل المشكلة إكساب المتعلم القدرة على إعادة النظر في االستراتیجیات المتبناة و

المعروضة علیھ، وكذا مصادر المعرفة المجمعة، حیث تزید من قدرتھ على إدراك عناصر الضعف والقوة 
التي یقوم على أخذھا في االعتبار في عملیة التعلم، وھذا ما یؤكد فعالً إلى ضرورة الدافعیة من خالل 

,Tobias & Everson).لمشكلة المطروحة أمام الطالباالستمرار والمتابعة في عملیة التعلم أو حل ا
على وجود عالقة بین مھارة تنصالفرضیة الثانیة التيفإننا نقبلتقدمماعلىوبناء.(02 ,2002

.المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة
.الثالثةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة وتحلیلوعرض. 3.3

رتباطیة بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة إتوجد عالقة والتي مفادھا انھ 
لفحص العالقة " بیرسون"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط .البدنیة والریاضیة

، )بعد التقویم(ات ما وراء المعرفة االرتباطیة بین الدرجات التي تحصل علیھا الطالب على مقیاس مھار
وبین الدرجات التي حصلوا علیھا على مقیاس دافعیة االنجاز، حیث تم التوصل إلى النتائج الموضحة في 

:التاليالجدول 
.یوضح معامل ارتباط بیرسون بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة: 05الجدول رقم 

.)0.01(داللة دال عند مستوى ال**
بین ) طردیة(وجود عالقة ارتباطیة موجبة الموضحة أعاله ) 05(یتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیةمھارة التقویم 
مستوى مھارة التقویم لدى الطالب زادت دافعیة بمعنى أنھ كلما زاد ). 0.01(عند مستوى الداللة ) 0.35(

، ونتائج )2003(اإلنجاز لدیھ، وتتفق ھذه النتیجة مع ما سبقھا من نتائج دراسات كنتائج دراسة عبد هللا قلي 
) 2012(ونتائج دراسة خالد عبد هللا أحمد الخوالدة وآخرون ) 2007(دراسة عبد الرحمان بن بریكة 

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن مھارة التقویم تجعل من . العالقةوغیرھا من الدراسات ذات 
الطالب یعید النظر مرة أخرى في النتائج المتوصل إلیھا من خالل تقییم مدى تحقق األھداف المسطرة 

وعلیھ تعتبر مھارة التقویم عملیة شاملة لمختلف عناصر األداء التعلیمي أو حل المشكلة وإنجاز .مسبقا
ھام، حیث تمكن الطالب من رصد واستحداث التطورات والتجدیدات الشاملة، كما تنمي ھذه المھارة لدیھ الم

الثقة بالنفس وتقدیر الذات مما یسمح زیادة فعالیة الذات، والتي بدورھا تشجعھ على إدراك الفجوات في 
فمھارة التقویم . )Stateman, 1993,59(معارفھ وتفكیره، وبالتالي العمل بسرعة لتقلیل تلك الفجوات 

تشیر إلى كفاءة الذات من خالل عملیة التأكد من مدى تحقق األھداف المعرفیة المحددة سلفا أو ھي عملیة 
مقارنة النتائج المحققة مع األھداف المعدة مسبقا، والتي تشمل على تقویم مدى تحقق األھداف المعرفیة، 
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فمھارة . اء وتحسین مستوى الدافعیة لدى المتعلمینأكدت أھمیة المراقبة كمتنبأ لزیادة القدرة على األد
المراقبة تعتمد بدرجة كبیرة على كفاءة الذات ومستوى دافعیة اإلنجاز التي تجعل من المتعلم أكثر ترویا 
أثناء عملیة حل المشكلة أو أداء المھمة المطلوبة، حیث تتطلب استدعاء األفكار العقلیة المسبقة للتخطیط، 

ى أنھا إحدى میكانیزمات التغذیة الراجعة التي تساعد الطالب على توجیھ أنشطة تعلمھ كونھا توصف عل
وفقا لمعتقداتھ الذاتیة والشخصیة التي تزید من كفاءة الطالب في التأكد من مستوى تقدمھ باتجاه تحقیق 

& Tobiasوھي نفس النتیجة التي أكدتھا دراسة، )Singh & Port, 1995(الھدف المطلوب
Everson, (2002) التي أوضحت إلى أنَّ التحكم الفعال في التعلم ال یمكن أن یتم من دون وجود مراقبة

ذاتیة دقیقة لعملیات التنظیم الذاتي للمعرفة، فدافعیة اإلنجاز تساعد على تحسین مھارة المراقبة من خالل 
الخطوات المتبعة لحل المشكلة إكساب المتعلم القدرة على إعادة النظر في االستراتیجیات المتبناة و

المعروضة علیھ، وكذا مصادر المعرفة المجمعة، حیث تزید من قدرتھ على إدراك عناصر الضعف والقوة 
التي یقوم على أخذھا في االعتبار في عملیة التعلم، وھذا ما یؤكد فعالً إلى ضرورة الدافعیة من خالل 

,Tobias & Everson).لمشكلة المطروحة أمام الطالباالستمرار والمتابعة في عملیة التعلم أو حل ا
على وجود عالقة بین مھارة تنصالفرضیة الثانیة التيفإننا نقبلتقدمماعلىوبناء.(02 ,2002

.المراقبة ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة
.الثالثةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة وتحلیلوعرض. 3.3

رتباطیة بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة إتوجد عالقة والتي مفادھا انھ 
لفحص العالقة " بیرسون"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط .البدنیة والریاضیة

، )بعد التقویم(ات ما وراء المعرفة االرتباطیة بین الدرجات التي تحصل علیھا الطالب على مقیاس مھار
وبین الدرجات التي حصلوا علیھا على مقیاس دافعیة االنجاز، حیث تم التوصل إلى النتائج الموضحة في 

:التاليالجدول 
.یوضح معامل ارتباط بیرسون بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة: 05الجدول رقم 

.)0.01(داللة دال عند مستوى ال**
بین ) طردیة(وجود عالقة ارتباطیة موجبة الموضحة أعاله ) 05(یتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیةمھارة التقویم 
مستوى مھارة التقویم لدى الطالب زادت دافعیة بمعنى أنھ كلما زاد ). 0.01(عند مستوى الداللة ) 0.35(

، ونتائج )2003(اإلنجاز لدیھ، وتتفق ھذه النتیجة مع ما سبقھا من نتائج دراسات كنتائج دراسة عبد هللا قلي 
) 2012(ونتائج دراسة خالد عبد هللا أحمد الخوالدة وآخرون ) 2007(دراسة عبد الرحمان بن بریكة 

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن مھارة التقویم تجعل من . العالقةوغیرھا من الدراسات ذات 
الطالب یعید النظر مرة أخرى في النتائج المتوصل إلیھا من خالل تقییم مدى تحقق األھداف المسطرة 

وعلیھ تعتبر مھارة التقویم عملیة شاملة لمختلف عناصر األداء التعلیمي أو حل المشكلة وإنجاز .مسبقا
ھام، حیث تمكن الطالب من رصد واستحداث التطورات والتجدیدات الشاملة، كما تنمي ھذه المھارة لدیھ الم

الثقة بالنفس وتقدیر الذات مما یسمح زیادة فعالیة الذات، والتي بدورھا تشجعھ على إدراك الفجوات في 
فمھارة التقویم . )Stateman, 1993,59(معارفھ وتفكیره، وبالتالي العمل بسرعة لتقلیل تلك الفجوات 

تشیر إلى كفاءة الذات من خالل عملیة التأكد من مدى تحقق األھداف المعرفیة المحددة سلفا أو ھي عملیة 
مقارنة النتائج المحققة مع األھداف المعدة مسبقا، والتي تشمل على تقویم مدى تحقق األھداف المعرفیة، 
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ى مدى مناسبة االستراتیجیات المستخدمة إلنجاز المھمة والحكم على كفاءة النتائج، والحكم أیضا عل
ویمكن . )1999،67فتحي عبد الرحمان جراون، (المعرفیة، وبالتالي تقویم مدى فاعلیة الخطة وتنفیذھا 

استخالص العالقة بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز من خالل خطوات حل المشكلة، حیث یمكن القول بأن 
ر كل التأثیر على تقویم الحل، وذلك راجع للمعتقدات الذاتیة التي یحملھا ھذا األخیر عن دافعیة الطالب تؤث

نفسھ حول الموضوع المطروح أمامھ سواء كان ذلك باإلیجاب أو السلب وبالتالي قدرتھ على استكمال 
إذا لم ینجح الحل، فالمعتقدات المعرفیة والشخصیة قد تعیق وتعرقل تقویم الطالب للموقف الذي ھو بصدده 

في تشخیص األھداف واختیار الخطط واالستراتیجیات المناسبة، وھذا ما یظھر جلیا من خالل عملیة إعادة 
تنظیم المعارف وتجنیدھا في حالة فشل الطالب في تحقیق الھدف المرغوب، فمعرفة الطالب ووعیھ 

ھام المطلوبة سواء كان ذلك في حجرة بإمكاناتھ وقدراتھ وتصوراتھ ومكتسباتھ السابقة یساعده في إنجاز الم
الدراسة أو في حیاتھ الیومیة، وعلیھ فدافعیة اإلنجاز تسمح بأن یكون الطالب ممیزا ناتج عن قدرتھ في 

على وجود عالقة بین تنصالفرضیة الثالثة التيفإننا نقبلتقدمماعلىوبناء.التغلب على المشكالت
.طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیةمھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى

.الرابعةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة وتحلیلوعرض. 4.3
لدى فروق ذات داللة إحصائیة  بین الجنسین في مھارات ما وراء المعرفة توجد والتي مفادھا انھ ال  

اإلحصائیةوللتحقق من صحة الفرضیة تم االعتماد على المعالجة .طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة
T-test ،انطالقا من الدرجات التي تحصل علیھا الطلبة على مقیاس مھارات ما وراء لداللة الفروق
من خالل حساب الفروق في كل بعد ) واإلناثالذكور (، بعد التأكد من التجانس بین المجموعتین المعرفة

:الدرجة الكلیة، حیث تحصلنا على النتائج التالیةومن أبعاد المقیاس
.یبین داللة الفروق بین الجنسین فیما یتعلق بمھارات ما وراء المعرفة: 06الجدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات مھارات ) 06(یتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
وھي أقل من ت المجدولة ) 0.93(لغت قیمة ت المحسوبة ما وراء المعرفة لدى الذكور واإلناث، حیث ب

فضال أنھ ال توجد فروق بین الجنسین في كل من بعد التخطیط والمراقبة ، )118= (dfعند ) 2.61(
والتقویم، وھذه النتائج تعد مقبولة ومنطقیة وأكثر مالئمة للواقع، وأكثر اتساقا مع ما سبقھا من نتائج 

، ومرزوق )2004(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسات دمحم خلیفة الشریدة .دةدراسات أخرى كثیرة ومتعد
، )2007(، وأحمد فالح العلوان وختام العزو )2007(، وعبد الرحمان بن بریكة )2005(المطیري 

، وفراس الحموري وأحمد )2011(، وعبد الناصر الجراح وعالء الدین عبیدات )2009(وغسان إخضیر 
، وفارس علي )2012(عقیل بن ساسي و،)2012(، وخالد عبد هللا أحمد الخوالد وآخرون )2011(أبو مخ 

، التي أكدت جمیعھا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مھارات ما وراء المعرفة تعزى )2013(
د وتتعارض نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسات أخرى كدراسة دمحم أبو علیا ومحمو.لمتغیر الجنس

، )2006(، وأحمد سباتین )2005(، وعز الدین شقیر Anderson)2003(أندرسون و،)2000(الوھر 
، والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة احصائیة في )2011(ودمحم عبد الفتاح شاھین وعادل طیة ریان 

الذكور واإلناث ویمكن تفسیر نتیجة ھذه الدراسة إلى أن .مھارات ما وراء المعرفة تعزي لمتغیر الجنس
لدیھم نفس االستعدادات لتعلم مھارات ما وراء المعرفة، كما أن المناھج التربویة الجزائریة ال تفرق بین 
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ى مدى مناسبة االستراتیجیات المستخدمة إلنجاز المھمة والحكم على كفاءة النتائج، والحكم أیضا عل
ویمكن . )1999،67فتحي عبد الرحمان جراون، (المعرفیة، وبالتالي تقویم مدى فاعلیة الخطة وتنفیذھا 

استخالص العالقة بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز من خالل خطوات حل المشكلة، حیث یمكن القول بأن 
ر كل التأثیر على تقویم الحل، وذلك راجع للمعتقدات الذاتیة التي یحملھا ھذا األخیر عن دافعیة الطالب تؤث

نفسھ حول الموضوع المطروح أمامھ سواء كان ذلك باإلیجاب أو السلب وبالتالي قدرتھ على استكمال 
إذا لم ینجح الحل، فالمعتقدات المعرفیة والشخصیة قد تعیق وتعرقل تقویم الطالب للموقف الذي ھو بصدده 

في تشخیص األھداف واختیار الخطط واالستراتیجیات المناسبة، وھذا ما یظھر جلیا من خالل عملیة إعادة 
تنظیم المعارف وتجنیدھا في حالة فشل الطالب في تحقیق الھدف المرغوب، فمعرفة الطالب ووعیھ 

ھام المطلوبة سواء كان ذلك في حجرة بإمكاناتھ وقدراتھ وتصوراتھ ومكتسباتھ السابقة یساعده في إنجاز الم
الدراسة أو في حیاتھ الیومیة، وعلیھ فدافعیة اإلنجاز تسمح بأن یكون الطالب ممیزا ناتج عن قدرتھ في 

على وجود عالقة بین تنصالفرضیة الثالثة التيفإننا نقبلتقدمماعلىوبناء.التغلب على المشكالت
.طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیةمھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى

.الرابعةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة وتحلیلوعرض. 4.3
لدى فروق ذات داللة إحصائیة  بین الجنسین في مھارات ما وراء المعرفة توجد والتي مفادھا انھ ال  

اإلحصائیةوللتحقق من صحة الفرضیة تم االعتماد على المعالجة .طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة
T-test ،انطالقا من الدرجات التي تحصل علیھا الطلبة على مقیاس مھارات ما وراء لداللة الفروق
من خالل حساب الفروق في كل بعد ) واإلناثالذكور (، بعد التأكد من التجانس بین المجموعتین المعرفة

:الدرجة الكلیة، حیث تحصلنا على النتائج التالیةومن أبعاد المقیاس
.یبین داللة الفروق بین الجنسین فیما یتعلق بمھارات ما وراء المعرفة: 06الجدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات مھارات ) 06(یتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
وھي أقل من ت المجدولة ) 0.93(لغت قیمة ت المحسوبة ما وراء المعرفة لدى الذكور واإلناث، حیث ب

فضال أنھ ال توجد فروق بین الجنسین في كل من بعد التخطیط والمراقبة ، )118= (dfعند ) 2.61(
والتقویم، وھذه النتائج تعد مقبولة ومنطقیة وأكثر مالئمة للواقع، وأكثر اتساقا مع ما سبقھا من نتائج 

، ومرزوق )2004(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسات دمحم خلیفة الشریدة .دةدراسات أخرى كثیرة ومتعد
، )2007(، وأحمد فالح العلوان وختام العزو )2007(، وعبد الرحمان بن بریكة )2005(المطیري 

، وفراس الحموري وأحمد )2011(، وعبد الناصر الجراح وعالء الدین عبیدات )2009(وغسان إخضیر 
، وفارس علي )2012(عقیل بن ساسي و،)2012(، وخالد عبد هللا أحمد الخوالد وآخرون )2011(أبو مخ 

، التي أكدت جمیعھا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مھارات ما وراء المعرفة تعزى )2013(
د وتتعارض نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسات أخرى كدراسة دمحم أبو علیا ومحمو.لمتغیر الجنس

، )2006(، وأحمد سباتین )2005(، وعز الدین شقیر Anderson)2003(أندرسون و،)2000(الوھر 
، والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة احصائیة في )2011(ودمحم عبد الفتاح شاھین وعادل طیة ریان 

الذكور واإلناث ویمكن تفسیر نتیجة ھذه الدراسة إلى أن .مھارات ما وراء المعرفة تعزي لمتغیر الجنس
لدیھم نفس االستعدادات لتعلم مھارات ما وراء المعرفة، كما أن المناھج التربویة الجزائریة ال تفرق بین 
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ى مدى مناسبة االستراتیجیات المستخدمة إلنجاز المھمة والحكم على كفاءة النتائج، والحكم أیضا عل
ویمكن . )1999،67فتحي عبد الرحمان جراون، (المعرفیة، وبالتالي تقویم مدى فاعلیة الخطة وتنفیذھا 

استخالص العالقة بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز من خالل خطوات حل المشكلة، حیث یمكن القول بأن 
ر كل التأثیر على تقویم الحل، وذلك راجع للمعتقدات الذاتیة التي یحملھا ھذا األخیر عن دافعیة الطالب تؤث

نفسھ حول الموضوع المطروح أمامھ سواء كان ذلك باإلیجاب أو السلب وبالتالي قدرتھ على استكمال 
إذا لم ینجح الحل، فالمعتقدات المعرفیة والشخصیة قد تعیق وتعرقل تقویم الطالب للموقف الذي ھو بصدده 

في تشخیص األھداف واختیار الخطط واالستراتیجیات المناسبة، وھذا ما یظھر جلیا من خالل عملیة إعادة 
تنظیم المعارف وتجنیدھا في حالة فشل الطالب في تحقیق الھدف المرغوب، فمعرفة الطالب ووعیھ 

ھام المطلوبة سواء كان ذلك في حجرة بإمكاناتھ وقدراتھ وتصوراتھ ومكتسباتھ السابقة یساعده في إنجاز الم
الدراسة أو في حیاتھ الیومیة، وعلیھ فدافعیة اإلنجاز تسمح بأن یكون الطالب ممیزا ناتج عن قدرتھ في 

على وجود عالقة بین تنصالفرضیة الثالثة التيفإننا نقبلتقدمماعلىوبناء.التغلب على المشكالت
.طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیةمھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى

.الرابعةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة وتحلیلوعرض. 4.3
لدى فروق ذات داللة إحصائیة  بین الجنسین في مھارات ما وراء المعرفة توجد والتي مفادھا انھ ال  

اإلحصائیةوللتحقق من صحة الفرضیة تم االعتماد على المعالجة .طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة
T-test ،انطالقا من الدرجات التي تحصل علیھا الطلبة على مقیاس مھارات ما وراء لداللة الفروق
من خالل حساب الفروق في كل بعد ) واإلناثالذكور (، بعد التأكد من التجانس بین المجموعتین المعرفة

:الدرجة الكلیة، حیث تحصلنا على النتائج التالیةومن أبعاد المقیاس
.یبین داللة الفروق بین الجنسین فیما یتعلق بمھارات ما وراء المعرفة: 06الجدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات مھارات ) 06(یتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
وھي أقل من ت المجدولة ) 0.93(لغت قیمة ت المحسوبة ما وراء المعرفة لدى الذكور واإلناث، حیث ب

فضال أنھ ال توجد فروق بین الجنسین في كل من بعد التخطیط والمراقبة ، )118= (dfعند ) 2.61(
والتقویم، وھذه النتائج تعد مقبولة ومنطقیة وأكثر مالئمة للواقع، وأكثر اتساقا مع ما سبقھا من نتائج 

، ومرزوق )2004(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسات دمحم خلیفة الشریدة .دةدراسات أخرى كثیرة ومتعد
، )2007(، وأحمد فالح العلوان وختام العزو )2007(، وعبد الرحمان بن بریكة )2005(المطیري 

، وفراس الحموري وأحمد )2011(، وعبد الناصر الجراح وعالء الدین عبیدات )2009(وغسان إخضیر 
، وفارس علي )2012(عقیل بن ساسي و،)2012(، وخالد عبد هللا أحمد الخوالد وآخرون )2011(أبو مخ 

، التي أكدت جمیعھا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مھارات ما وراء المعرفة تعزى )2013(
د وتتعارض نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسات أخرى كدراسة دمحم أبو علیا ومحمو.لمتغیر الجنس

، )2006(، وأحمد سباتین )2005(، وعز الدین شقیر Anderson)2003(أندرسون و،)2000(الوھر 
، والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة احصائیة في )2011(ودمحم عبد الفتاح شاھین وعادل طیة ریان 

الذكور واإلناث ویمكن تفسیر نتیجة ھذه الدراسة إلى أن .مھارات ما وراء المعرفة تعزي لمتغیر الجنس
لدیھم نفس االستعدادات لتعلم مھارات ما وراء المعرفة، كما أن المناھج التربویة الجزائریة ال تفرق بین 
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التعلمیة، بما في ذلك في التعلیم الجامعي، فضال على أنھم یدرسون في نفس - الجنسین في العملیة التعلیمیة
أن معظم ) 2005(خلود إكرام شوبان الجزائري في ھذا الصدد ترىواألقسام وال یوجد فصل بینھم،

الباحثین یشیرون إلى أن الفروق بین الذكور واإلناث في مھارات ما وراء المعرفة تكون واضحة بشكل 
كبیر لدى األطفال، وتتضاءل في المراحل العمریة الالحقة، وكثیراً ما تنعدم ھذه الفروق بین الذكور 

على عدم تنصالفرضیة الخامسة التيفإننا نقبلتقدمماعلىوبناء.عيواإلناث لدى طلبة التعلیم الجام
.وجود فروق بین الجنسین في مھارات ما وراء المعرفة لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة

.خاتمة
تندرج الدراسة  الحالیة ضمن الدراسات األساسیة التي تبحث في مفاھیم ومتغیرات معرفیة وتربویة 
ونفسیة، حیث انصب االھتمام من خالل ھذا البحث، حول موضوع جدیر بالدراسة أال وھو عالقة مھارات 

للتأكد من طبیعة العالقة ما وراء المعرفة بدافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، وذلك
بین ھذه المفاھیم وأن الفصل القائم بینھما ھو فصل نظري ال أكثر وال أقل قصد البحث ولیس فصل حقیقي، 

، فمھارات تكاد تكون العالقة بینھما عضویةوتكتسي أھمیة الدراسة من كونھا تتناول العالقة بین متغیرین 
تساعد على تنمیة واستثارة دافعیة اإلنجاز لدى الطلبة، فضالً ما وراء المعرفة من تخطیط ومراقبة وتقویم

على أن عالقة مھارات ما وراء المعرفة بدافعیة اإلنجاز في الواقع التعلیمي الجزائري لم تحظ باالھتمام 
الالزم، ولم تدرس دراسة مستفیضة، بل لم تستوف كافة جوانبھا بالتحلیل والتفسیر في كافة المستویات 

:حیث خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة.یةالتعلیم
النتیجة األولى التي أفضت إلیھا الدراسة تؤكد وجود عالقة ارتباطیة بین مھارات ما وراء المعرفة 
ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، وھذه النتیجة منطقیة ألن البحوث النظریة 

دت كل التأكید على جوھر العالقة بین مھارات ما وراء المعرفة ودافعیة والمیدانیة في ھذا المجال أك
أما النتیجة الثانیة فتتمثل في وجود عالقة .االنجاز كمفاھیم معرفیة تحتاج الواحدة منھا إلى األخرى

ة ارتباطیة بین مھارة التخطیط ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة، وھذه النتیج
مقبولة نظریاً حیث أشارت معظم البحوث والدراسات إلى ترابط المتغیرین فیما بینھما، أي أن قدرة الطالب 

وجود عالقة ارتباطیة بین مھارة المراقبة النتیجة الثالثة فھي تؤكد.على التخطیط نابعة من دافعیتھ لإلنجاز
، وھذه النتیجة منطقیة حیث أن العدید من ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة معھد التربیة البدنیة والریاضیة

ث كل واحد منھما یحتاج البحوث والدراسات إلى وجود تداخل بین مھارة المراقبة والدافعیة لإلنجاز، حی
النتیجة الرابعة فأظھرت وجود عالقة ارتباطیة بین مھارة التقویم ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة . إلى اآلخر

اضیة، وھذا ما أسفرت علیھ نتائج الدراسات والبحوث النظریة والمیدانیة التي معھد التربیة البدنیة والری
في حین أشارت النتیجة الخامسة واألخیرة .أجریت في ھذا المقام، التي أثبتت أن كل متغیر یحتاج لآلخر

بدنیة إلى عدم وجود فروق بین الجنسین فیما یتعلق بمھارات ما وراء المعرفة لدى طلبة معھد التربیة ال
والریاضیة، وھذا ما یؤكد على أنَّ الذكور واإلناث لدیھم نفس االستعدادات لتعلم مھارات ما وراء 

.التعلمیة- المعرفة،كما أَن المناھج التربویة الجزائریة ال تفرق بین الجنسین في العملیة التعلیمیة
، كما تبقى ھذه الدراسة كخطوة في األخیر یرى الطالب الباحث بأنھ یمكن تعمیم النتائج المتوصل إلیھا

تكشف لنا بعض القضایا البحثیة بكیفیة ممارسة طالب الجامعة لبعض قدراتھم العقلیة من تخطیط ومراقبة 
ً جدیدة بالنسبة  وتقویم نحو الوصول في ضوء دافعیتھم لالنجاز فضال على أن ھذه الدراسة تفتح أفاقا

جدید بربطھ ببعض المتغیرات األخرى ذات األھمیة من للباحثین التربویین لدراسة ھذا الموضوع من 
.إلخ...الناحیة التربویة، كحل المشكالت، والتفكیر الناقد، واألسالیب المعرفیة

.المراجع والمصادر
.، مدخل إلى علم النفس، دار ھومة للنشر، بوزریعة، الجزائر)ت.ب(عبد الرحمان الوافي 

.فعیة لإلنجاز، دار غریب للنشر والتوزیع، القاھرة، مصرالدا.)2000(.عبد اللطیف دمحم خلیفة
، دار حامد للنشر والتوزیع، 1القیادة والدافعیة في اإلدارة التربویة، ط.)2006(.علي أحمد عبد الرحمان عیاصرة

.عمان، األردن
.، دار الكتاب الجامعي، بیروت، لبنان2مفاھیم وتطبیقات، ط: تعلیم التفكیر.2002(. فتحي عبد الرحمان جراون
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، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات 1، ط)مفاھیم وتطبیقات ( تعلیم التفكیر .)1999(.فتحي عبد الرحمان جراون
.العربیة المتحدة

دافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المدارس العالقة بین الوعي بالعملیات المعرفیة و.)2007(.عبد الرحمان بن بریكة
.العلیا لألساتذة في مدینة الجزائر، أطروحة دكتوراه الدولة في علوم التربیة، جامعة الجزائر

مھارات ما وراء المعرفة وعالقتھا بالقدرة على التفكیر اإلبداعي وحل المشكالت لدى تالمیذ .)2013(.علي فارس
.2ستر، جامعة الجزائر المرحلة الثانویة، مذكرة ماج

عالقة مكونات ما وراء الذاكرة والتوجھات الدافعیة بالتحصیل الدراسي، مذكرة .)2006(.منال شمس الدین عفیفي
.غیر منشورة، جامعة قناة السویس، مصرماجستیر
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