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الممخص:
تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى اإلستراتيجيات الميتا معرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات لدى تالميذ مرتفعي و
مكونة مف ( ) 90تمميذا و تمميذة مف المرحمة الثانوية .ولتحقيؽ ىذه األىداؼ تبنت الباحثتاف
منخفضي الكفاءة الذاتية ،وعمى عينة ّ
مقياس الكفاءة الذاتية "ألحمد الزؽ " ومحور االستراتيجيات الم يتامعرفية مف مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا الذي قاـ بتعريبو عزت عبد
الحميد .وأو قد أ ظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية في االستراتيجيات الميتا معرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا بيف

مرتفعي و منخفضي الكفاءة الذاتية لصالح مرتفعي الكفاءة الذاتية ،وكذا وجود فروؽ في اإل ستراتيجيات الميتا معرفية و الكفاءة الذاتية

لدى التالميذ ولصالح مرتفعي التحصيؿ الدراسي.
الكممات المفتاحية :االستراتيجيات الميتا معرفية ؛التعمـ المنظـ ذاتيا ؛المقاربة بالكفاءات ؛الكفاءة الذاتية.
Summary :
The study aims to identify meta-cognitive strategies in self-organized learning in the context of the
competency approach of high and low self-efficacy students and a sample of 90 students and secondary
school students. To achieve these goals, the researchers adopted the self-efficacy scale of Ahmed AlZaq and the meta-cognitive Strategies axis of the self-organized learning scale, which was translated by
Izzat Abdel-Hamid. The results of the study showed that there are statistically significant differences in
meta-cognitive strategies in self-organized learning between high and low self-efficacy in favor of high
self-efficacy, as well as differences in meta-cognitive strategies and self-efficacy among students and
for higher achievement levels
Keywords: Meta-cognitive strategies ; Self-organized learning ; Competency approach ; self-efficacy.

1

مجلة تطوير العلوم االجتماعية
مخبر استراتيجيات الوقاية و مكافحة المخدرات -جامعة الجلفة -الجزائر

ISNN :1112-9212 .......
7102
العدد0
مجلد 01

اإلطار العام لمدراسة:
مقدمة  -إشكالية:
يعتبر التعمـ المنظـ ذاتيا مف اىـ االساليب التي يمكف مف خاللو توجيو المتعمموف بشكؿ منظـ لتحقيؽ اىدافيـ الخاصة ،ويتميز

سموكيـ بكونو ىادفا ،واستراتجيا ،ولو درجة عالية مف المثابرة ،فالمتعمموف ذاتيا يمتمكوف درجة عالية مف الفعالية الذاتية و الدافعية

الداخمية  ،ويعمموف عمى اعداد بيئة تعميمية تحفز التعمـ بشكؿ كبير ،حيث اف تبني المتعمـ ومسؤولية تعممو تساعد في زيادة قدرتو عمى

استحضار الخبرات الموجودة في الذاكرة ،و تنمي حس المسؤولية لديو ،و اكسابو ميارات التعمـ فتزداد ثقتو ،و يرتفع تحصيمو التعميمي.
حيث جاء عف زميرماف أ ف التعمـ المنظـ ذاتيا تعبير عف العممية التي يقوـ فييا التمميذ بتنشيط معارفو وسموكياتو وعواطفو بشكؿ

منظـ نحو تحقيؽ اىدافو ،وبالتالي مستوى المشاركة االيجابية لمتالميذ اثناء عممية التعمـ مف الناحية السموكية والدافعية وما وراء
المعرفية (.)zimmerman.1989

و يقصد بما وراء المعرفية وعي الفرد بالعمميات المعرفية و سيطرتو عمى اعمالو المعرفية وآليات التنظيـ التي يستخدميا في حؿ
المشكالت ،وتتضمف ميارات ما وراء المعرفة المعرفة بأنواعيا كما تتضمف عمميات التخطيط و التنظيـ و التقويـ(شياب.)2000:
وقد اجريت العديد مف البحوث و الدراسات في فاعمية استراتيجيات االدراؾ المعرفية و ما وراء المعرفية عمى متغيرات تربوية عديدة
كالتحصيؿ الدراسي،واالتجاىات العممية و الفيـ القرائي و غيرىا ،وقد اثبتت اغمبيا فاعمية ىذه االستراتيجيات مما حدا بالعديد مف

الميتميف بتدريس العموـ بتشجيع المدرسيف عمى توظيؼ ىذه االستراتيجيات داخؿ الغرؼ الصيفية .فأكدت عمى اف اعتماد تمؾ
االستراتيجيات ضروريا لمتحصيؿ الدراسي وىي متطمب اساسي لو.

فأشار (ابو جادو )2007:الى اىمية التفكير الفوؽ معرفي في رفع مستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة
وعف طريؽ نتائج الدراسات البحثية ذات العالقة ،كدراسة ()Romaniville.1994و( )EL Hini&CHilder1996و()Nobles1994
و( )Zan2000و التي اكدت عمى وجود عالقة ايجابية بيف تحصيؿ الطمبة و الوعي بقواعد ما فوؽ المعرفية و قدرتيـ عمى استدعاء
المعمومات واف التدريب عمى كيفية توظيؼ تمؾ الميارات و اإل ستراتيجيات قد اسيـ في تمكيف الطمبة مف ازدياد تحصيميـ الدراسي و

تذليؿ الصعوبات الدراسية وتوصمت د ارسة ( )King1996كما ورد في (ابو جادو )2007،عمى اف الطمبة الذيف اعتمدوا استراتيجيات

(التساؤؿ الذاتي ) و ىي احدى استراتيجيات االدراؾ ما فوؽ المعرفية كاف اداؤىـ افضؿ مف اداء طمبة المجموعة التي استخدمت

عد استراتيجية التساؤؿ الذاتي ميمة في تدريب
استراتيجية التمخيص ،و تمييا المجموعة التي اعتمدت االستراتيجية المراجعة ،ويمكف ّ
الطمبة و تنمية قدرتيـ عمى استخداـ ميارات ما وراء المعرفة (نادية حسيف العفوف وآخروف ،2013 :ص .)153
كما انو بات مف الضروري في ضوء المقاربة بالكفاءات التي تبنتيا الدولة ،و التي يعتبر حسبيا التمميذ الركيزة االساسية في

عممية اتعمـ التفكير في سبؿ مساعدة التالميذ عمى اكتساب تمؾ االستراتيجيات و طرؽ توظيفيا مف اجؿ تحقيؽ النجاح الدراسي
المنشود.
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ترتكز المقاربة بالكفاءات عمى النظرية البنائية لممعرفة التي ترى باف التعمـ يقوـ اساسا عمى استراتيجيات يضعيا المتعمـ اي اف

المتعمـ يعي و يدرؾ و يتحكـ في االستراتيجيات و الميارات التي يستخدميا اثناء عممية التعمـ .و ىذا ما يعبر عنو المختصوف في
ميداف التعمـ باإلدراؾ الميتا معرفي حيث ال يكتفي المتعمـ بكسب المعرفة فحسب بؿ يسعى كذلؾ الى فيـ الكيفية التي يتعمـ بيا و

التحكـ في مختمؼ االستراتيجيات التي يعتمدىا لتحقيؽ النجاح الدراسي  ،و منو يبدو جميا باف المقاربة بالكفاءات تفترض مف المتعمـ اف
يكوف نشطا و مستقال في نفس الوقت و اف يقحـ نفسو بصفة كمية اي معرفيا و وجدانيا في عممية التعمـ فالتعمـ بيذا المعنى تعمـ منظـ

ذاتيا اي انو مجيود واعي يقوـ بو التمميذ اثناء استقباؿ المعمومات و معالجتيا و تخزينيا ،و منو نستنتج ايضا اف عممية التعمـ عممية
بنائية نشطة تعبر عمى تنظيـ ذاتي و ليست مجرد استجابة لمثيرات خارجية.
و عميو انطمقت الدراسة الحالية مف التساؤالت التالية :
التساؤل الرئيسي:
-

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في االستراتيجيات الميتا معرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات تعزى لمستوى
الكفاءة الذاتية(مرتفعة/منخفضة).

التساؤالت الفرعية:
-

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في االستراتيجيات الميتا معرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات يعزى

-

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في الكفاءة الذاتية تعزى لمستوى التحصيؿ(مرتفع/المنخفض).

لمستوى التحصيؿ (مرتفع/منخفض).
فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة:
-

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في االستراتيجيات الميتا معرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات تعزى

لمستوى الفاعمية(مرتفعة  /منخفضة)
الفرضيات الفرعية :
-

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االستراتيجيات المعرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات تعزى لمستوى

التحصيؿ الدراسي (مرتفع  /منخفض).
-

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الكفاءة الذاتية تعزى لمستوى التحصيؿ الدراسي (مرتفع  /منخفض).

 /2أهداف الدراسة:

 - 1الكشؼ عف الفروؽ في االستراتيجيات الميتا معرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات و مستوى الكفاءة الذاتية
(مرتفعة  /منخفضة)لدى تالميذ المرحمة الثانوية.

 - 2التعرؼ عف الفروؽ في اإلستراتيجيات الميتا معرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات والتي تعزى لمستوى
التحصيؿ الدراسي(مرتفع/منخفض).

 - 3التعرؼ عمى الفروؽ في الكفاءة الذاتية والتي تعزى لمستوى التحصيؿ الدراسي(مرتفع  /منخفض).
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 /3أهمية الدراسة:
 -1تسعى ىذه الدراسة إلى لفت أنظار القائميف عمى العممية التعميمية في المرحمة الثانوية الى زيادة االىتماـ بيذا المتغير لمعمؿ عمى

تنميتو و تشجيعو لدى الطمبة حتى يتمكنوا مف تحقيؽ مستويات عالية مف التحصيؿ العممي معتمديف عمى أنفسيـ.

 -2إ ف نتائج ىذه الدراسة تدعـ فرض مفاده أف الكفاءة الذاتية ىي المحدد األساسي لمنجاح و التفوؽ وأنو يمكف تحسيف أو تنمية
مستوى ىذه الكفاءة باستخداـ استراتيجيات كإستراتيجيات الميتا معرفية و المعرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا.
 -3يعتبر موضوع االستراتيجيات الميتا معرفية مف الموضوعات اليامة التي أثارت اىتماـ العديد مف الباحثيف باإلضافة الى ظيورىا
حديثا عمى الساحة العربية بصفة عامة وبالجزائر بصفة خاصة.
 / 4ضبط متغيرات الدراسة:
أ .التعمم المنظم ذاتيا  :ىو العممية التي مف خالليا يضع المتعمـ اىدافا و يستخدـ استراتيجيات لتحقيؽ تمؾ االىداؼ ،و يوجو خبرات
تعممو و يعدؿ سموكو لتسييؿ اكتساب المعمومات (احمد) 2007:و يمكف تعريفو اجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة عمى بعد

االستراتيجيات الميتا معرفية في مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا.

ب.االستراتيجيات الميتا معرفية  :ىي االستراتيجيات التي يطبقيا تالميذ المرحمة الثانوية اثناء عممية تعمميـ والتي تتضمف
(استراتيجية التخطيط ،استراتيجية المراقبة الذاتية ،استراتيجية التقويـ الذاتي)وىي الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا تالميذ المرحمة الثانوية
عمى بعد االستراتيجيات الميتا معرفية عمى مقياس استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا.
ج.المقاربة بالكفاءات :ىو الطريقة أو المقاربة المعتمدة في المناىج الدراسية و اختيار منيجي يم ّكف المتعمّـ مف النجاح في ىذه الحياة
عمى صورتيا وذلؾ بالسعي الى تثميف المعارؼ المدرسية وجعميا صالحة لالستعماؿ في مختمؼ مواقؼ الحياة.
د.الكفاءة الذاتية :االعتقاد المدرؾ لدى تالميذ المرحمة الثانوية في قدرتيـ عمى اداء الميمات التعميمية المختمفة و يقاس بالدرجة التي
يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية المستخدـ في ىذه الدراسة.
 - 5الدراسات السابقة:
دراسات عن التعمم المنظم ذاتيا:
أ -دراسة وليمز( :)Williams J.1996ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف العالقة بيف استراتيجيات التنظيـ الذاتي لمتعمـ و
التحصيؿ ،وبمغ حجـ العينة ( )130مف طالب المرحمة الثانوية،وقد توصمت الى أف الطالب الذيف يعتقدوف بقدرتيـ عمى توظيؼ
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا يميموف ألف يظيروا أداء تحصيمي أعمى في معظـ المقررات الدراسية.

ب  -كما أشارت دراسة الجراح( )2010والتي ىدفت الى الكشؼ عف مستوى امتالؾ طمبة جامعة اليرموؾ لمكونات التعمـ المنظـ ذاتيا
،وما إذا كانت ىذه المكونات تختمؼ باختالؼ جنس الطالب أو مستواه الدراسي،إضافة الى التعرؼ عمى القدرة التنبؤية لمكونات التعمـ

المنظـ ذاتيا بالتحصيؿ األكاديمي  ،ومعرفة ما إذا كاف التحصيؿ األكاديمي يختمؼ عند الطمبة ذوي المستوى المنخفض مف التعمـ

المنظـ ذاتيا ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )331طالبا و طالبة مف طمبة البكالوريوس في جامعة اليرموؾ ،ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة
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استخدـ مقياس بوردي ( )purdieلمتعمـ المنظـ ذاتيا،وقد أظيرت النتائج أف امتالؾ الطمبة لميارات التعمـ المنظـ ذاتيا عمى مكوف

التسميع و الحفظ جاء ضمف مستوى مرتفع ،وباقي األبعاد بدرجة متوسطة )مصطفى القسيـ،2015 ،ص  ، )368كذلؾ أشارت النتائج

إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في التحصيؿ األكاديمي بيف فئة الطمبة مرتفعي التعمـ المنظـ ذاتيا وفئة الطمبة منخفضي التعمـ
المنظـ ذاتيا عمى مكوني وضع اليدؼ والتخطيط و التسميع و الحفظ و لصالح الطمبة مرتفعي التعمـ المنظـ ذاتيا.

دراسة عن الميتا معرفية :
دراسة دولي  :1111وىي دراسة مقارنة بيف التالميذ منخفضي التحصيؿ الدراسي و التالميذ مرتفعي التحصيؿ الدراسي في
الميارات الميتامعرفية ،التي طبقت عمى( )63مف المرحمة الثانوية و قد بينت النتائج عدـ فاعمية الجيد المبذوؿ مف طرؼ التالميذ
منخفضي التحصيؿ ،و يرجع ذلؾ الى خمؿ او نقص في توظيؼ المعارؼ الميتامعرفية ،فيؤالء التالميذ مثال  :يكتسبوف المعارؼ و

القدرات الالزمة لكنيـ ال يعرفوف كيؼ يستعممونيا و ال كيؼ يحولونيا و يكيفونيا لموضعيات المختمفة التي يتواجد فييا ،فيالحظ اف ىذه

الصعوبات التي تواجييـ ترجع الى نقص مستوى االستراتيجيات المعرفية و الميتامعرفية.
دراسة عن الكفاءة الذاتية :
قاـ الزق ()2001بإجراء دراسة سعت الى التعرؼ عمى مستوى الكفاءة الذاتية االكاديمية المدركة لدى طمبة الجامعة االردنية و
الفروؽ في ىذا المستوى تبعا لمتغيرات الكمية و الجنس و المستوى الدراسي و التفاعؿ بينيا ،حيث تألفت عينة الدراسة مف ()400
طالب و طالبة مف طمبة الباكالوريوس ،و قد اشارت الى وجود فروؽ ذات داللة في الكفاءة الذاتية المدركة وفقا لممستوى الدراسي

لصالح المستوى األعمى و كذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة وفقا لمجنس ،أ ما مف حيث الكمية فكانت الفروؽ لصالح الكميات االنسانية.
.I

االطار النظري لمدراسة:
أوال /االستراتيجيات الميتامعرفية (ما وراء المعرفة (Meta cognitive

 -1تعريفها  :يعرؼ الدمرداش  2002اإلستراتيجيات ما وراء المعرفة بأنيا اساليب و اجراءات يتبعيا المتعمـ لكي تمكنو مف التحكـ
في بيئتو المعرفية و تنسيؽ عممية التعمـ لمزيد مف التعمـ و االستفادة مما تعممو في مواقؼ جديدة (.نجـ عبد اهلل غالي الموسوي2015:

،ص .)166 ،165

 و يعرؼ ( )Gama ,2000,p1ما و راء المعرفة ىي وعي الفرد بقدرتو الشخصية عمى الفيـ و ضبط التعمـ و استخداـ ىذه القدرةفي توجيو سموكياتو المعرفية و تنظيـ معارفو و التخطيط ليا( سميماف عبد الواحد يوسؼ،2011:ص . )342
-2االهمية التربوية الستراتيجيات ما وراء المعرفة.
اف الستراتيجيات ما وراء المعرفة اىمية تربوية تتمخص في ما يمي :
 -تحسيف اكتساب المتعمميف لعمميات التعمـ المختمفة.
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 االىتماـ بقدرة المتعمـ عمى اف يخطط و يراقب و يقوـ تعممو الخاص . االنتقاؿ بالطمبة مف مستوى التعمـ الكمي و العددي الى مستوى التعمـ النوعي . تطوير التفكير لدى المتعمـ باعتباره محور العممية التعميمية . تساعد المتعمـ عمى القياـ بدور ايجابي اثناء التعمـ و اعادة النظر في االساليب و النشاطات الذىنية التي يستخدميا . تحوؿ المتعمـ الى خبير،اي يفيـ تفكيره و يشرحو . زيادة تحكـ المتعمـ فيما اكتسبو مف المعارؼ و توليد افكار جديدة و ابداعية . زيادة كفاية المتعمـ في حؿ المشكالت (نجـ عبد اهلل غالي الموسوي  2015:ص ص .)113،114ثانيا  /التعمم المنظم ذاتيا.
 -1تعريف التعمم المنظم ذاتيا  :يشير التعمـ المنظـ ذاتيا الى العممية التي يقوـ فييا التمميذ بتنشيط معارفو

و سموكياتو وعواطفو

بشكؿ منظـ نحو اىدافو ،حيث عرؼ ايمرماف التعمـ المنظـ ذاتيا بأنو الدرجة التي يكوف فييا االفراد مشاركيف ايجابييف مف الناحية

السموكية و الدافعية و ما وراء المعرفة في عممية تعمميـ(احمد دوقة،2014 :ص .)26
-

وعرفو لطفي عبد الباسط  2001بأنو بنية متعددة االوجو تشمؿ مكونات معرفية وما وراء المعرفية و دافعية و مف ثـ فالتعمـ المنظـ

ذاتيا يخطط و ينظـ ،ويراقب و يقوـ الذات اثناء عممية التعمـ(ابراىيـ حناف محمد ، 2007:ص . ) 456
 -2خصائص التعمم الذاتي التنظيم:
لمتعمـ الذاتي عدة خصائص تميزه عف التعمـ التقميدي بحيث يمكف القوؿ باف التعمـ المنظـ ذاتيا ىو تعمـ:

 -يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ،بحيث يسمح لكؿ فرد بالتعمـ تبعا لميولو و قدراتو،و بالتالي سرعتو الذاتية.

 يحمؿ المتعمـ المسؤولية اتخاذ ق ارراتو التي تتصؿ باختيار االساليب او االشكاؿ المختمفة لتحقيؽ اىدافو التي حددىا بنفسو . يسمح لكؿ متعمـ بمساعدة المعمـ و المتخصصيف باف يقوـ ذاتو حتى يتعرؼ عمى نقاط ضعفو و يعمؿ عمى عالجيا ذاتيا ،ومف ثـيصبح تقدمو مرتبطا باستعداداتو ىو و ليس باستعدادات الجماعة التي ينتمي الييا و بذلؾ يتجنب المتعمـ الشعور بالنقص او

الخوؼ او الفشؿ .

 ال ينحصر التعمـ الذاتي عمى الفصؿ و المدرسة فقط ،بؿ يمكف أف يتـ خارجيا مثؿ المكتبات والمتاحؼ والبرامج التعميميةالمسجمة...الخ.

 -يوظؼ خبرة المتعمـ.

 تعبير عف سموؾ واعي و إرادي ،وىو نتاج كؿ مف ارادة المتعمـ وادارة الذات. يتيح لممتعمـ الفرص لمتفاعؿ مع المواقؼ التعميمية بطريقة ايجابية ناشطة كوف المتعمـ ليس مستقبال لممعمومات واّنما ىو جامعوباحث ودارس ليا (أحمد دوقة،2014:ص ص .)28،29
ثالثا /المقاربة بالكفاءات
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 -1تعريف التعميم بالمقاربة بالكفاءات :ىو تعبير عف تصور لخطة تربوية  /بيداغوجية موجية لنشاط التعميـ في مختمؼ المستويات
انطالقا مف تحديد اطار الكفاءة المستيدفة في نياية مسار تعمـ ما لضبط استراتيجية التكويف في المدرسة مف حيث مكونات عممية

التدريس و الوسائؿ التعمي مية ،أىداؼ التعميـ وانتقاء محتويات التعمـ ،طرؽ االنجاز وأساليب التقويـ(أحمد دوقة،2014:ص .)59

أ -المقاربة لغة :قرب منو ،فرًبا وقربانا وِقربانا:دنا،فيو قريب ومنو فالمقاربة تعني الدنو.
ب -المقاربة اصطالحا :ويقصد بيا الكيفية العامة أو الخطة المستعممة لنشاط ما (مرتبطة بأىداؼ معينة) والتي يراد منيا وضعية أو
مسألة،أو حؿ مشكمة أو بموغ غاية معينة ،أو االنطالؽ في مشروع ما.
وقد استخدمت في ىذا السياؽ كمفيوـ تقني لمداللة عمى التقارب الذي يقع بيف مكونات العممية التي ترتبط فيما بينيا عف طريؽ

عالقة منطقية مف أجؿ تحقيؽ غاية تعميمية ،وقؼ استراتيجية تربوية و بيداغوجية واضحة(خير الديف ىني،2005:ص .)101

ج -الكفاءة لغة :في قاموس المنيؿ(سييؿ ادريس،1999:ص  )176نجد أف الكفاءة تعني":الجدارة أو األىمية".ولفظ الكفاءة أي
( )Compétenceذو أصؿ التيني يعني الجدارة و القدرة و األىمية (محمد صالح الحثروبي،2002:ص .)42
د -الكفاءة اصطالحا  :ىي تجنيد مجموعة مف المعارؼ و القدرات و الميارات و الخبرات و توضيحيا لحؿ إشكاؿ بسيط أو معقد
يتعمؽ بالجانب الدراسي أو الميني أو الحياتي الخاص والعاـ (محمد الصالح حثروبي، 2005،ص.)11
.

 -2أهداف المقاربة بالكفاءات :
إف ىذه المقاربة كتصور و منيج لتنظيـ العممية تعمؿ عمى تحقيؽ جممة مف األىداؼ منيا:
 إفساح المجاؿ أماـ المتعمـ إلظيار طاقاتو الكامنة و قدراتو ،اتفتح و تعبر عف ذاتيا.
 بمورة استعداداتو و توجيييا في االتجاىات التي تتناسب و تيسِّر لو الفطرة.

 تدريبو عمى كفاءات التفكير،والربط بيف المعارؼ في المجاؿ الواحد و االشتقاؽ مف الحقوؿ المعرفة المختمفة.
 تجسيد الكفاءات المتنوعة التي يكتسبيا مف تعممو في سياقات واقعية.
 سبر الحقائؽ و دقة التحقيؽ وجودة البحث و حجة االستنتاج.

 استخداـ أدوات منيجية ومصادر تعميمية متعددة مناسبة لممعرفة التي يدرسيا وشروط اكتسابيا.
 القدرة عمى تكويف نظرة شاممة األمور و لمظواىر المختمفة التي تحيط بو.

 االستبصار والوعي بدور العمـ و التعميـ في تغيير الواقع وتحسيف نوعية الحياة (حاجي فريد،2005:ص ص .)23-22
. 

رابعا  /الكفاءة الذاتية:

 -1تعريفها :يرى الزيات( )2001بأف الكفاءة الذاتية ىي اعتقاد وادراؾ الفرد لمستوى كفاءتو و فاعميتو وامكاناتو و قدراتو الذاتية وما
ينطوي عمييا مف مقومات عقمية ،ومعرفية ودافعية وحسية و فسيولوجية وعصبية لمعالجة المواقؼ و المياـ أو المشكالت ،واألىداؼ
األكاديمية ،و التأثير في األحداث لتحقيؽ انجاز ما في ظؿ المحددات البيئية القائمة.

أما أبو حسونة( )1999فيرى أف الكفاءة الذاتية تعمؿ بمثابة مرايا معرفية( )Cogmitive Mirrorsلمدى قدرة الفرد عمى التحكـ في
وّ
أفعالو الشخصية ،وأعمالو بطريقة أكثر فاعمية ،وأكثر قدرة عمى مواجية التحديات البيئية واتخاذ الق اررات ،وضع أىداؼ ذات مستوى متميز

(نافذ نايؼ يعقوب، 2012:ص .)77

 -2الفرق بين الكفاءة الذاتية و بعض المفاهيم المشابهة:

يوجد مف المصطمحات ما يستخدـ لمتعبير عف الكفاءة الذاتية مثؿ  :الثقة بالنفس ومركز التحكـ وفاعمية الذات المدركة.
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تعرؼ الفاعمية الذاتية المدركة :بأنيا ايماف الناس بقدراتيـ والتي تؤدي الى مستويات منتجة لألداء الذي يمارس النفوذ عمى األحداث التي
تؤثر عمى حياتيـ وتحدد معتقدات الفاعمية الذاتية كيؼ يشعر ويفكر ويتصرؼ الناس وكيؼ يحفزوف أنفسيـ ،كما تؤدي الى تأثيرات مختمفة

خالؿ التأمؿ و الحفز و الوجداف وعمميات واالختبار()Bandura ,1994
-

كما يطمق عميها باندورا( )Banduraالكفاءة الذاتية حيث يعرفيا أنيا  :حكـ ذاتي بقدرة الشخص عمى أداء شيء معيف (أستطيع/أو
ال أستطيع) مثال أستطيع في الرياضيات وال أستطيع في النحو.

-

الكفاءة أو الفاعمية الذاتية األكاديمية :يشير ىذا المفيوـ الى اعتقاد أو ادراؾ الفرد لمستوى أو كفاءة

أو فاعمية إمكاناتو أو قدراتو

الذاتية وما ينطوي عميو مف مقومات عقمية معرفية و انفعالية ،دافعية وحسية فسيولوجية عصبية ،لمعالجة المواقؼ أو المياـ أو المشكالت أو
األىداؼ األكاديمية و التأثير في األحداث لتحقيؽ إنجاز ما في ظؿ المحددات البيئية القائمة (فتحي الزيات،2011:ص .)479

-

حدد باندورا( )Banduraثالثة أبعاد تغير الكفاءة الذاتية تبعا ليا،وىذه األبعاد ىي:
 -3أبعاد الكفاءة الذاتية ّ :

 – 1-2قدر الكفاءة الذاتية :Self-efficacyوىو يختمؼ تبعا لطبيعة و صعوبة الموقؼ ،و يتضح قدر الكفاءة عندما تكوف
المياـ مرتبة وفؽ مستوى الصعوبة  ،واالختالفات بيف األفراد في توقعات الكفاءة ويتحدد ىذا البعد كما يشير باندورا()Bandura
مف خالؿ صعوبة الموقؼ ،ويظير ىذا القدر بوضوح عندما تكوف المياـ مرتبة مف السيؿ الى الصعب لذلؾ يطمؽ عمى ىذا

البعد مستوى صعوبة الميمة( .رزقي،2012:ص .)33

 – 2-3العمومية  :Generalityو العمومية ىي انتقاؿ فعالية الذات مف موقؼ ما الى مواقؼ مشابية،فالفرد مكنو النجاح في
أداء مياـ مقارنة نجاحو في أداء أعماؿ و مياـ مشابية ()Bandura ,1977,p85
وتتبايف درجة العمومية ما بيف الالمحدودية األحادية التي تقتصر عمى مجاؿ أو نشاط أو مياـ محددة و تختمؼ درجة العمومية

و باختالؼ المحددات التالية:درجة تماثؿ األنشطة ،وسائؿ التعبير عف االمكانية "سموكية –معرفية –انفعالية " و الخصائص الكيفية

لممواقؼ ومنيا خصائص الشخص أو الموقؼ محور السموؾ (غالب بف محمد عمى،2008:ص.)86
الشدة(ّ :)Strengthبيف ألبرت باندو ار( )Bandura 1997,p44 ,54أف قوة الشعور بالفاعمية الشخصية تعبر عف
 – 3-3القوة أو ّ
المثابرة العالمية و القدرة المرتفعة التي تمكف مف اختيار األنشطة التي سوؼ تؤدي بنجاح كما يذكر أيضا أنو في حالة التنظيـ الذاتي لمفاعمية
فإف الناس سوؼ يحكموف عمى ثقتيـ في ّأنيـ يمكنيـ أداء النشاط بشكؿ منظـ خالؿ فترات زمنية .
ويشير أيضا ىذا البعد الى عمؽ االحساس بالكفاءة الذاتية بمعنى قدرة أو شدة أو عمؽ اعتقاد أو ادراؾ الفرد أف بإمكانو أداء المياـ
الشدة عمى متصؿ ما بيف قوي جدا الى ضعيؼ جدا(فتحي الزيات، 2001:ص.)510
أو األنشطة موضوع القياس،ويتدرج بعد القوة أو ّ
االجراءات المنهجية لمدراسة:
الدرسة  :اتبعنا المنيج الوصفي المقارف ،كونو المنيج األنسب في دراستنا والتي تبحث عف الفروؽ بيف مرتفعي و
 -1منهج ا
منخفضي الكفاءة الذاتية وكذا عند مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ الدراسي.

 -2مجتمع الدراسة وكيفية اختيار العينة :تـ تحديد المجتمع األصمي بتالميذ المرحمة الثانوية في احدى ثانويات والية بسكرة و

المسجميف في السنة الدراسية  2017/2016حيث قمنا باختيار عينة مف ىذا المجتمع ،وبمغ عددىـ ( )90تمميذا وتمميذة مف المرحمة

الثانوية موزعوف عمى المستوياتيا المختمفة وذلؾ بطريقة قصديو ،حيث تـ اختيارىـ بعد االطالع عمى معدالتيـ في الفصؿ الثاني مف نفس
السنة الدراسية،حيث أٌخذت عينة مف ( ) 45تمميذا مف منخفضي التحصيؿ وىـ الذيف تحصموا عمى معدالت دوف المعدؿ( )20/10و()45
تمميذا وتمميذة مف مرتفعي التحصيؿ الدراسي وىـ الذيف تحصموا عمى معدالت تفوؽ المعدؿ ( )20/12مف نفس الثالثي.
 -3أداة الدراسة :اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى أداتيف لمقياس ىما:
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أ -مقياس استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا:و الذي عربو عزت عبد الحميد مف صورتو االجنبية الى صورة عربية حيث تـ أخذ البنود
التي تقيس استراتيجيات الميتامعرفية والذي يتضمف(استراتيجية التخطيط،استراتيجية المراقبة الذاتية ،و استراتيجية التقويـ الذاتي) حيث يتـ

االجابة عمى عبارات المقياس بالتدرج مف  1الى  5ويشير الرقـ  1الى رفض الفرد المستجيب لمعبارة بشدة ،بينما يشير الرقـ  5الى الموافقة

بشدة في حالة العبارة الموجبة ،أما في حالة العبارات السالبة فتعكس ىذه الدرجات.
لمعبارة ّ

 الخصائص السيكومترية لألداة في صورته العربية :حيث تـ التأكد مف ثبات المقياس بمعامؿ ألفا كرونباخ حيث باغ معامؿ ثبات
المقياس بػ ()0889وبمغت نسبة ثبات بعد االستراتيجيات ماوراء المعرفية مف( )0861-0855كما بمغ معامؿ الصدؽ العاممي والذي تـ
حسابو بطريقة المكونات األساسية بتدوير(فريماكس) وكاف تشبع عامؿ(استراتيجيات ماوراء المعرفة بػ (.)0.90

يتكوف مف  22فقرة مدرجة كؿ منيا عمى سمـ مف  5درجات وكانت
ب -مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية :مف اعداد أحمد الزؽ ،والذي ّ
الفقرة التي تدؿ عمى الكفاءة الذاتية األكاديمية العالية تعطي( 5درجات) في حالة االجابة عنيا بػ(صحيح تماما)،و ( 4درجات) لإلجابة
(صحيح) و( 3درجات) في حالة االجابة (ال أعرؼ) و 2لإلجابة (نادرا) و درجة واحدة لإلجابة (غير صحيح عمى االطالؽ).

 الخصائص السيكومترية لألداة  :تـ حساب الشروط السيكومترية لممقياس باستخراج دالالت الصدؽ المنطقي لممقياس مف خالؿ عرضو
عمى عشرة محكميف مف المختصيف في عمـ النفس التربوي ،وكذا استخراج معامؿ ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لالختبار ،حيث تراوحت
معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية بيف ( )0822-0839وقد تـ اعتبار ذلؾ مؤشر عمى القدرة التميزية لمفقرات ،ومف ثـ اعتبار

االختبار صادقا  ،كما تـ استخراج ثبات االختبار عف طريؽ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار بعد تطبيقو عمى العينة األولية التي
بمغت  120طالبا ،حيث بمغت قيمة ألفا كرونباخ المحسوبة ( )0878وقد اعتبر أحمد الزؽ ىذه القيمة مناسبة ألغراض دراستو (أحمد

الزؽ،2009:ص ص .)47،48
.I

عرض وتفسير نتائج الدراسة:

نص الفرضية العامة :

" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االستراتيجيات الميتامعرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في
ظؿ المقاربة بالكفاءات تعزى لمستوى الفاعمية الذاتية (مرتفعة  /منخفضة) "

الختبار صحة الفرضية قمنا بحساب معامؿ الفروؽ لعينتيف مستقمتيف غير متساويتيف باستخداـ اختبار

( )T testحيث

،n1≠n2

والجدوؿ التالي يوضح قيمة النتائج المحصؿ عمييا.
الجدول رقم( )1يوضح داللة الفروق بين التالميذ مرتفعي ومنخفضي الفاعمية الذاتية في االستراتيجيات الميتامعرفية في التعمم
المنظم ذاتيا في ظل المقاربة بالكفاءات.
العينة

المجموعة

اإلحصائية

عدد

األفراد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

"ت"

المحسوبة

درجة

الحرية

مستوى
الداللة
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مرتفعي
االستراتيجيات
الميتامعرفية

69

81.92

10.07

الفاعمية
21

منخفضي

57.3
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5.35

11.11

88

داؿ عند

مستوى 0.01

الفاعمية
المقدر بػ ( )81.92و بانحراؼ معياري ( )10.07أكبر مف
يبيف الجدوؿ أعاله أف المتوسط الحسابي لمرتفعي الفاعمية الذاتية و ّ
المقدر بػ ( )57.3و انحراؼ معياري مقدر بػ ( )5.35غير أف القيمة المحسوبة
المتوسط الحسابي لفئة منخفضي الفاعمية الذاتية و ّ
بيف العينتيف و المقدرة بػ  11.89ىي أكبر مف القيمة المجدولة والمقدرة بػ ( )2.61عند درجة حرية ( )170وعميو فإف الفرؽ داؿ و ىذا
ما يعني عدـ تحقؽ الفرضية العامة أي أننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة
احصائية في االستراتيجيات الميتامعرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات تعزى لمستوى الفاعمية (مرتفعة/منخفضة).
وىذا ما يعني أف أفراد العينة مف مرتفعي الفاعمية الذاتية يستخدموف االستراتيجيات الميتامعرفية (التخطيط،المراقبة والتقويـ الذاتي) في حيف أف
تالميذ منخفضي الفاعمية الذاتية فيـ ال يستخدموف االستراتيجيات الميتامعرفية في تعمميـ.
نص الفرضية الفرعية األولى:

" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االستراتيجيات الميتامعرفية تعزى لمستوى التحصيؿ
(مرتفع  /منخفض) "
الختبار صحة الفرضية قمنا بحساب معامؿ الفروؽ لعينتيف مستقمتيف متساويتيف باستخداـ اختبار( )T testحيث  ،n2=n1والجدوؿ
التالي يوضح قيمة النتائج المحصؿ عمييا
الجدول رقم( )2يوضح داللة الفروق بين التالميذ مرتفعي و منخفضي التحصيل في االستراتيجيات الميتامعرفية في التعمم المنظم
ذاتيا .
العينة

االستراتيجيات

المجموعة

اإلحصائية
مرتفعي

التحصيؿ

عدد

األفراد
45

المتوسط
الحسابي
36893

االنحراؼ

المعياري
5846

"ت"

المحسوبة

5.35

درجة

الحرية

88

مستوى

الداللة

داؿ عند
مستوى
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منخفضي

45

30.13

ISNN :1112-9212 .......
7102
العدد0
مجلد 01

0.01

6.46

التحصيؿ
يبيف الجدوؿ أعاله أف المتوسط الحسابي لمرتفعي التحصيؿ المقدر بػ ( )36.93و بانحراؼ معياري مقدر بػ ( )5.46أكبر مف المتوسط
المقدر بػ (  )30.13و انحراؼ معياري مقدر بػ ( )6.46فيذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات
الحسابي لدى فئة منخفضي التحصيؿ و ّ
داللة إحصائية بيف تالميذ مرتفعي التحصيؿ الدراسي

و تالميذ منخفضي التحصيؿ الدراسي في االستراتيجيات الميتامعرفية ،ىذا

المقدرة بػ ( )5.35أكبر مف قيمة " ت " المجدولة و المقدرة بػ ( )2.61عند مستوى الداللة  0.01و عند
ألف قيمة " ت " المحسوبة و ّ

درجة حرية ( )170وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ،ونقبؿ الفرضية البديمة و التي تنص عمى وجود فروؽ دالة احصائيا بيف تالميذ
مرتفعي التحصيؿ و تالميذ منخفضي التحصيؿ في استخداـ االستراتيجيات الميتا معرفية.
نص الفرضية الفرعية الثانية :

" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية تعزى لمستوى التحصيؿ (مرتفع /
منخفض) "
الختبار صحة الفرضية قمنا بحساب معامؿ الفروؽ لعينتيف مستقمتيف متساويتيف باستخداـ اختبار( )T testحيث  ،n2=n1والجدوؿ
التالي يوضح قيمة النتائج المحصؿ عمييا.
الجدول رقم ( : )3يوضح داللة الفروق بين مرتفعي و منخفضي التحصيل في الكفاءة الذاتية.
العينة

المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

"ت"

درجة

مستوى

اإلحصائية

األفراد

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

الداللة

مرتفعي

45

82.47

11.57

45

67.43

12.08

الكفاءة

التحصيؿ

الذاتية

منخفضي

5.16

88

داؿ عند
مستوى
0.01

التحصيؿ
 -3يبيف الجدوؿ أعاله أف المتوسط الحسابي لمرتفعي التحصيؿ في الكفاءة الذاتية و المقدر بػ ( ) 82.47بانحراؼ معياري مقدر بػ
قدر بػ ( )67.43و بانحراؼ معياري
( )11.57أكبر مف المتوسط الحسابي لفئة منخفضي التحصيؿ في الكفاءة الذاتية و الذي ّ
( )12.08فيذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف العينتيف ،ىذا ألف قيمة " ت " المحسوبة والمقدرة بػ ( )5.96أكبر مف
قيمة "ت" المجدولة و المقدرة ب( )2.61عند مستوى داللة  0.01و بدرجة حرية (، )170وذلؾ لصالح فئة مرتفعي التحصيؿ الذيف أبدو
كفاءة ذاتية أعمى مف فئة منخفضي التحصيؿ ،وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ،ونقبؿ الفرضية البديمة مما يعني أف تالميذ مرتفعي
التحصيؿ يتمتعوف بكفاءة ذاتية عالية.
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ثانيا :مناقشة نتائج الدراسة:
 -1مناقشة نتائج الفرضية العامة لمدراسة:

نصت الفرضية عمى " :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في االستراتيجيات الميتامعرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا في ظؿ المقاربة بالكفاءات

تعزى ل مستوى الكفاءة الذاتية (مرتفعة/منخفضة).
ومف خالؿ عرض نتيجة ىذه الفرضية التي أسفرت عمييا نتائج الدراسة الميدانية إلى "وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات

الميتامعرفية في التعمم المنظم ذاتيا في ظل المقاربة بالكفاءات تعزى لمستوى الكفاءة الذاتية (مرتفعة/منخفضة) "و ىذا لصالح التالميذ
مرتفعي الك فاءة الذاتية الذيف حصموا عمى متوسط حسابي أعمى في استخداـ االستراتيجيات الميتامعرفية ،بينما حصؿ أصحاب التحصيؿ
المنخفض عمى متوسط حسابي أقؿ في استخداـ االستراتيجيات الميتامعرفية في التعمـ المنظـ ذاتيا.

ويمكف تفسير النتائج عمى ضوء أف مستوى الكفاءة الذاتية يؤثر بصورة واضحة عمى مدى استخداـ االستراتيجيات ماوراء المعرفية .فكمما

ارتفع مستوى الكفاءة الذاتية زاد استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في عممية التعمـ بصورة عامة و العكس صحيح.وىذه النتيجة منطقية الى

حد كبير،حيث اف معتقدات الطالب االيجابية عف قدراتو و امكاناتو تجعمو أكثر ثقة في استخداـ الميارات العميا لمتفكير ومنيا الى استراتيجيات

ما وراء المعرفة فالطالب الذيف يحمموف معتقدات ايجابية عف فاعميتيـ األكاديمية لمقياـ بأي ميمة تعميمية يستخدموف استراتيجيات معرفية
واستراتيجيات ماوراء معرفية أكثر مف الطالب الذيف يحمموف معتقدات غير ايجابية (&.) Ertmer,2000 Schunk

حيث أشار باندورا( ) Bandura ,1977الى أف ما يحممو الطالب مف معتقدات تتعمؽ بفاعميتو الذاتية تؤثر عمى استراتيجيات التنظيـ

تعد
الذاتي لمتعمـ التي يستخدميا الطالب خالؿ عممية التعمـ.ونتيجة ليذه العالقة الوثيقة بيف فاعمية الذات وعممية التنظيـ الذاتي لممعرفة(التي ّ
جزءا مف ميارات ما وراء المعرفة)اىتـ الباحثوف في المجاؿ المعرفي بيذه العالقة و أصبحت موضوعا لمبحث في الكثير مف الدراسات
حيث أشارت دراسة كولنز() Collnis,1982التي أجريت عمى ثالث مجموعات مف الطالب متفاوتي القدرات الرياضية (منخفضي القدرة

،ومتوسطي القدرة ،ومرتفعي القدرة) وفي الوقت نفسو يتفاوت الطالب في مستوى الفاعمية الذاتية في كؿ مجموعة(مرتفعي الفاعمية الذاتية

ومنخفضي الفاعمية الذاتية) وقد تـ اختبار الطالب في كؿ مجموعة بواسطة مجموعة مف المسائؿ الرياضية وأعطيت الفرصة لكؿ طالب إلعادة

حؿ المسائؿ التي لـ يستطع حميا في البداية.وقد أظيرت النتائج ارتباط مستوى القدرة الرياضية بأداء الطالب ،ولكف بغض النظر عف القدرة

الرياضية ،فإف الطالب أصحاب الفاعمية الذاتية المرتفعة استطاعوا حؿ مسائؿ أكثر ،وأعادوا حؿ المسائؿ التي لـ يكمموىا بصورة أكبر مف

الطالب الذيف يحمموف مستويات منخفضة مف الفاعمية الذاتية  ،والطالب أصحاب الفاعمية الذاتية المرتفعة يستخدموف عمميات التنظيـ الذاتي

ار عمى مواجية التحديات
لممعرفة بصورة أكثر فاعمية .فالطالب األكثر ثقة يميؿ الى مراقبة وقت التعمـ بصورة أكثر فاعمية ،ويكوف أكثر إصر ا
التعميمية ويتجاوز العوائؽ التي تعترض طريقو بصورة أكبر،وكمما ارتفعت الفاعمية الذاتية زادت دقة التقويـ الذاتي لمنتائج (Bouffard-

 )Bouchard ,Parent&Larivee,1991ففي دراسة لنت وبراوف والركف()Lent ,Brown& Larki ,1984عمى مجموعة مف طالب
الجامعة الذيف فضموا االنخراط في التخصصات العممية و اليندسية األكثر صعوبة ،وجدوا أف ىؤالء الطالب يحتاجوف فاعمية ذاتية مرتفعة
لممحافظة عمى مستوى تحصيؿ أكاديمي مرتفع .وتوصؿ برينتش ودي جورت ( )Pintrich & DeGroot,1990الى أف الفاعمية األكاديمية

مرتبطة بكؿ مف اال ستراتيجيات ماوراء المعرفية.وقد توصؿ الباحثاف الى أف الفاعمية األكاديمية تسيؿ عممية االندماج المعرفي لمطالب ،وأف رفع
الفاعمية األكاديمية لدى الطالب قد تؤدي الى زيادة استخداـ الميارات المعرفية وما وراء المعرفية و بالتالي يؤدي الى زيادة التحصيؿ الدراسي.
 -2مناقشة نتيجة الفرضية الفرعية األولى:
نصت الفرضية عمى ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االستراتيجيات الميتامعرفية تعزى لمستوى التحصيؿ الدراسي (مرتفع /

منخفض).
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ومف خالؿ عرض نتيجة ىذه الفرضية التي أسفرت عمييا نتائج الدراسة الميدانية إلى "وجود فروق دالة إحصائيا في االستراتيجيات تعزى
لمستوى التحصيل الدراسي " و ىذا لصالح تالميذ مرتفعي التحصيؿ الذيف حصموا عمى متوسط حسابي أعمى في استخداـ استراتيجيات ميتا
معرفية ،بينما حصؿ أصحاب التحصيؿ المنخفض عمى متوسط حسابي أقؿ في استخداـ استراتيجيات ميتا معرفية .

ويمكف أف نعزو ذلؾ الى أف تالميذ مرتفعي التحصيؿ يستخدموف استراتيجيات ماوراء المعرفة أثناء تعمميـ،وأف لدييـ القدرة عمى المراقبة

الدائمة أثناء االجابة عف األنشطة  ،وينظموف عمميـ بطريقتيـ الخاصة ويصبغوف المياـ بمغتيـ الخاصة ،باإلضافة الى أنيـ يدركوف أنفسيـ
أكثر كفاءة مف الناحية المعرفية مما يجعميـ أكثر ثقة بأنفسيـ،وأكثر تحكما بعوامؿ نجاحيـ أو فشميـ الدراسي ،وأما بخصوص امتالكيـ
لالستراتيجيات الميتامعرفية فيي تساعدىـ في تحسيف األداء أكثر و أكثر خاصة في محتوى مقرراتيـ ،وتحسف تعمميـ في جميع الجوانب .

فالتالميذ مرتفعي التحصيؿ يبذلوف جيدا في أداء مياميـ و يتسموف بتقدير جيد لمذات ،وىذا ما يدفعيـ الى االجتياد و المواظبة عمى تأدية

أعماليـ عمى نحو سميـ و سريع قدر االمكاف ،فيـ يتمتعوف بقدرة فائقة عمى التحمؿ و التصميـ ويكافحوف مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ لما لدييـ
مستوى مرتفع مف ال طموح و المثابرة ،ويتميزوف عف منخفضي التحصيؿ بأنيـ أكثر رغبة في المعرفة و أكثر قدرة عمى تقييـ الذات ،و ادارتيا
سواء مف التخطيط أو التنظيـ أو التقييـ.

و ِ
يقرنوف النجاح بك ْـ
كما أف التالميذ المتفوقوف وكما أثبتتو العديد مف الدراسات أنيـ يعزوف نجاحيـ الى قدراتيـ و جيدىـ المبذوؿ
االجتياد الذي قدموه و المعرفة بأساليب وطرؽ التعمـ الصحيح وىذا ما يجعؿ الحس الميتا معرفي لدييـ مرتفع أي لدييـ القدرة عمى المعرفة

بالذات و بمتطمبات الميمة ومنو ينظموف تعمميـ و يخططوف لو بنجاح .فيـ يتسموف بالفضوؿ العممي وىو يدفعيـ الى التساؤؿ عف أىمية
االستراتيجيات التي يستخدمونيا ،ومتى يستخدموف ىذه االستراتيجية دوف غيرىا ،وىـ أكثر قصديو في استخداـ االستراتيجيات عند أداء

الميمات وفي تقييـ نتائج أدائيـ

و تعزيزىا ذاتيا ،حيث يسيؿ عمييـ مكافأة أنفسيـ إذا حققوا األىداؼ و المعايير التي وضعوىا أو يقوموا

ِ
بموـ ذاتيـ إذا لـ يحققوا األىداؼ المطموبة ،مما يؤدي بشعورىـ الداخمي بأنيـ قادريف عمى تحقيؽ اليدؼ إذا بذلوا جيدا أكبر.

وقد أكد أوتيرو ( ) Utéro1992أف مرتفعي التحصيؿ لدييـ القدرة عمى التنظيـ و التخطيط و التحكـ بالنشاطات المعرفية ،ومراقبتيا

وتقويميا واستخداـ االستراتيجيات المعرفية و الميتا معرفية المناسبة في الوقت المناسب  ،كما انيـ قادريف عمى اتخاذ الق اررات المنبثقة مف خالؿ

التحميؿ الموضوعي لمبدائؿ المتاحة باإلضافة الى قدرتيـ عمى معرفة ما الميمة التي ىـ بصدد حميا وبمورتيا مف خالؿ استخداـ ميارة المراقبة
التي توجو لمحصوؿ عمى المعمومات عف عمميات تفكيره ،ح يث تتضمف ق اررات المتعمـ التي تساعده تنقيح و مراجعة التقدـ في العمؿ ،و تقييـ
ىذا التقدـ في ضوء األىداؼ المحددة و التنبؤ بالنتائج التي يحصؿ الييا (الطيب ،2006،ص.) 61

في حيف توصمت نتائج دراسة (رقية وافي )2016،وىو ما يتوافؽ مع دراستنا الحالية الى أف تالميذ منخفضي التحصيؿ يفشموف في

التعميـ و الحفاظ عمى الميارات الميتامعرفية واالستراتيجيات طواؿ فترة حؿ الميمة ،التي ال ترجع فقط إلى نقص الميارات األساسية لمتعمـ و
إنما يرجع الى نقص في ميارات التفكير الميتا معرفي ،بمعنى أنو بدال مف اكتساب المعمومات و حفطياو إعادة إنتاجيا و تطبيؽ الحقائؽ و
اإلجراءات المناسبة في تحميؿ الميمات ،نجدىـ معتمديف عمى ميارات بسيطة كحفظ الصـ المجرد مف التفكير المعتمد عمى الميارات

الميتامعرفية و ىذا األمر يتطمب مف المتعمـ تقبؿ المسؤولي ة في تعمـ ذاتو ،كما يتطمب منو أف يأخذ عمى عاتقو التحكـ في عممية تعممو مف
خالؿ المراقبة التنظيمية لطبيعة الميمة و الوعي بيا و المفاىيـ و المبادئ إلى معنى يستخدـ في الميمات التعميمية ،باإلضافة إلى نقص

الوعي باالستراتيجيات المعرفية و الميتامعرفية التي يوظفيا في حؿ الميمات و ضعؼ القدرة عمى التخميف أو تقدير األخطاء أثناء الحؿ ،و في
القدرة عمى مراقبة الحؿ ،و في القدرة عمى االختيار و التنظيـ أثناء النشاط ،إال أنيـ يبذلوف قصار جيدىـ في محاولة رفع مستواىـ في

التحصيؿ الدراسي و الدليؿ عمى ذلؾ ىو أنيـ مف فئة المتروييف ،فيـ يفكروف مميا قبؿ اإلجابة لكنيـ يخفقوف في أغمب الحاالت و ىذا راجع
إلى نقص في تنظيـ الميارات الميتامعرفية
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و تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت إليو دراسة " رومانفيل  )1116("Romanfilleو التي ىدفت إلى التحقيؽ مف طبيعة
العالقة بيف التفكير الميتا معرفي و التحصيؿ الدراسي  ،حيث أشارت نتائج تمؾ الدراسة إلى أنو كمما زاد التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة كانوا

أكثر وعيا بقواعد الميتا معرفية ،و أقدر عمى استدعاء ميارات  ،حيث كانت ىذه المعرفة عندىـ أقوى بناءا و تنظيما مف الطمبة األقؿ تحصيال.
ودراسة " ألهيني ،تشمدرز )1116(" Childers -El-henniالتي توصمت إلى وجود عالقة ايجابية قوية بيف كؿ مف درجات الوعي الميتا
معرفي

و درجات تفسير النجاح في القدرة عمى ضبط عممية التعمـ ،و دراسة "دولي )1111( Dollyالتي توصمت إلى عدـ فاعمية

الجيد المبذوؿ مف طرؼ التالميذ منخفضي التح صيؿ بسبب خمؿ أو نقص في توظيؼ المعارؼ الميتامعرفية فيؤالء التالميذ مثال  :يكتسبوف
المعارؼ و القدرات الالزمة لكنيـ ال يعرفوف كيؼ يستعممونيا و ال كيؼ يحولونيا

و يكيفونيا لموضعيات المختمفة التي يتواجد فييا فيالحظ

أف ىذه الصعوبات التي تواجييـ ترجع إلى نقص مستوى االستراتيجيات المعرفية و الميتامعرفية .كما أكدت عمى أف كؿ التالميذ يكتسبوف

السجالت المعرفية الالزمة يكم ف االختالؼ بيف مرتفعي التحصيؿ و منخفضي التحصيؿ في ثروة السجؿ المعرفي و في سيولة استخدامو و
استعماؿ المعارؼ الموجودة فيو ،و مف الصعب عمى التمميذ منخ فض التحصيؿ استعماؿ ىذا السجؿ ألف ذلؾ يتطمب منو معرفة المعمومات

الالزمة و فيـ أىمية تنشيط ىذه المعمومات في وضعيات تعميمية دوف أخرى ،فحتى إذا استطاع ىذا التمميذ تحديد المعمومات المناسبة لموضعية
التعميمية المطروحة عنده ،فيو لف يتمكف مف الربط بيف الحؿ المتوفر في السجؿ المعرفي الخاص بو والوضعية التعميمية الحالية إذ يظير
عجزه عمى مستوى االستراتيجيات التي يصعب عميو تكيفيا وفؽ متطمبات الوضعية وىذا معناه أنيـ ال يكتسبوف المعارؼ الميتامعرفية الالزمة

التي تسمح ليـ بفيـ الوضعيات التعميمية والتغمب عمييا،كما أنيـ قد ال ي كتسبوف الميارات الميتامعرفية الالزمة التي تتضمف التميز الواعي

لممياـ المنجزة (أندسوف،2007،ص .)52

 -3مناقشة نتيجة الفرضية الفرعية الثانية:
نصت الفرضية عمى ":ال توج د فروؽ ذات داللة إحصائية في الفاعمية الذاتية تعزى لمستوى التحصيؿ الدراسي (مرتفع  /منخفض).
ومف خالؿ عرض نتيجة ىذه الفرضية التي أسفرت عمييا نتائج الدراسة الميدانية إلى "وجود فروق دالة إحصائيا في الكفاءة الذاتية
تعزى لمستوى التحصيل الدراسي " و ىذا لصالح تالميذ مرتفعي التحصيؿ الذيف حصموا عمى متوسط حسابي أعمى في الكفاءة الذاتية ،بينما
حصؿ أصحاب التحصيؿ المنخفض عمى متوسط حسابي أقؿ في الكفاءة الذاتية ،وىذا ما يعني أف فئة ذوي التحصيؿ المرتفع يظيروف كفاءة
ذاتية مرتفعة عمى غرار أصحاب التحصيؿ المنخفض الذيف أبدوا كفاءة ذاتية منخفضة  ،ويمكف تفسير الفروؽ بيف العينتيف إلى الخصائص التي

يتميز بيا فئة الكفاءة(الفاعمية) الذاتية التي يبدونيا في المجاؿ األكاديمي.
ّ

حيث ذكر باندو ار أف األفراد مرتفعي التحصيؿ يتصوروف المزيد مف النجاح وذلؾ بناءا عمى ثقتيـ في الفاعمية الذاتية ،فاعتقاد تالميذ

يتميزوف بالثقة في النفس كما نجدىـ واثقوف مف أنفسيـ و قدراتيـ و يقوموف بأصعب األعماؿ
مرتفعي التحصيؿ في فاعميتيـ الذاتية يجعميـ»
ّ
يتميزوف بالقدرة عمى أف يثقوا فيما يسعوف إليو ،ومف ثـ يصبروف و يثابروف عمى
و اإلقباؿ إلى حؿ المسائؿ الدراسية الصعبة ُبيسر بميغ فيـ ّ

تحقيقو فالثقة بالنفس ىي طاقة دافعة تعيف صاحبيا عمى مواجية شتى المواقؼ الجديدة ،كما أنيـ يقبموف عمى إخراج طموحاتيـ مف داخميـ إلى

حيز الوجود و فييا ينتقموف مف نجاح إلى نجاح  ،ولدييـ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية فيـ يبدعوف عند أداء واجباتيـ مستخدميف كؿ طاقاتيـ و
ّ
قدراتيـ ،يقدموف عمى التأثير في اآلخريف .و يتخذوف ق ارراتيـ بحكميـ ،ويثؽ اآلخريف فييـ عمى تحمؿ المسؤولية ،وفي كونيـ يمكف االعتماد
عمييـ و يختاروف األىداؼ المناسبة  ،كما يتصفوف بالواقعية فيما يتعمؽ بقدراتيـ كما يتمتعوف بالتفكير التحميمي المنطقي الممنيج فنجدىـ
يستجوبوف لممواقؼ الدراسية الجديدة بطريقة مناسبة و يتمتعوف بالمرونة و اال يجابية فيـ قادروف عمى مواجية المشكالت الغير المألوفة
فيدركوف ببصيرتيـ األسموب األمثؿ لحؿ المشكالت « (عمر صديؽ،1986:ص)21:
14
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أما التالميذ منخفضي التحصيؿ والذيف يتسموف بعدـ الثقة بالنفس بسبب معتقداتيـ السمبية عف الذات وعف قدراتيـ وبالتالي فيـ ال
ّ
يندفعوف بثق ة مف اجؿ تحصيؿ نتائج جيدة في التحصيؿ فمدييـ دائما توقع لمفشؿ حتى ولو كانت لدييـ مخططات ذىنية لطرؽ الوصوؿ الى
الحؿ إال أنيـ في النياية يفشموف ومع تكرار الخبرات الفاشمة يتشكؿ ذلؾ التوقع المسبؽ عف الفشؿ في أداءات جديدة في كؿ مرة .كما أف

تصوراتيـ المتدنية عف قدراتيـ يجعميـ يفشموف ويشعروف دائما بالقمؽ ،ويعتقدوف أف المواقؼ التي يواجيونيا تتجاوز قدراتيـ ،ولذا فيـ ال
يستطيعوف بذؿ جيود كبيرة في فيـ أي موضوع دراسي ىاـ كما نجدىـ يتيربوف كثي ار مف المواد الدراسية الصعبة فيٌـ قميمي المثابرة عندما
يواجيوف عوائؽ تعيقيـ عف الفيـ و التحصيؿ ،كما نجدىـ يشعروف بالضيؽ واإلحباط عندما يفشموف في ميمة دراسية ما،فيٌـ ال يقوموف بحؿ

المياـ والمسائؿ الدراسية المطموبة منيـ « حيث يظير ذلؾ مف خالؿ دراسة السيد أبو هاشم حسن في دراستو " مؤشرات التحميؿ البعدي

 Meta-Analisisلبحوث فاعمية الذات في ضوء نظرية باندو ار " حيث أسفرت نتائج الدراسة عمى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بيف

الفاعمية الذاتية و التحصيؿ الدراسي األكاديمي ،وىذا ما يعني ّأنو كمّما زادت الفاعمية الذات زاد التحصيؿ الدراسي و كمّما زاد التحصيؿ الدراسي

ارتفعت معو فاعمية الذات ،فاألفراد الذيف يحصموف عمى عالمات دراسية جيدة و بالتالي تحصيؿ دراسي مرتفع نجدىـ يتمتعوف بفاعمية ذاتية

مرتفعة (موجبة) وكما ّأنو كمّما زادت فاعمية الذات أقبموا عمى النجاح و بالتالي تفوؽ دراسي .وفي ىذا الصدد يرى باندو ار أف األفراد ذوي

أما ذوي فاعمية الذات المنخفضة
الفاعمية الذات المرتفعة يرسموف سيناريو نجاح مسبؽ و يعمموف عمى تحقيقو (أي تحصيؿ دراسي مرتفع) ّ
فيميموف مسبقا إلى رسـ سيناريو فشؿ (توقع فشؿ) و يستمروف في تنفيذ نفس الفكرة التي تقودىـ في النياية إلى الفشؿ (وبالتالي تحصيؿ دراسي

منخفض) .

باإلضافة إلى ذلؾ نجد دراسة الندين و ستيوارت ( )Landine& Stewart ,1998التي ىدفت إلى فحص العالقة بيف القدرات ما
وراء المعرفة و الدافعية و الكفاءة الذاتية و التحصيؿ الدراسي األكاديمي  ،حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى وجود عالقة طرديو ( )+موجبة

بيف الكفاءة الذاتية و معدؿ دراجات الطمبة ا ألكاديمية .و في المقابؿ نجد التالميذ ذوي التحصيؿ المنخفض يظيروف فاعمية ذات منخفضة

تبيف لنا مف خالؿ نتائج الدرجات التي تحصمت عمييا ىذه الفئة عمى مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية (.السيد ابو ىاشـ
و ىذا ما ّ
حسف ،2005 ،ص)88-87
توصيات :
يمكف مف خالؿ ىذه الدراسة أف نشير الى بعض التوصيات المتمثمة فيما يمي:
-

ضرورة االىتماـ باكتساب التالميذ المرحمة الثانوية االستراتيجيات الميتامعرفية ومحاولة توظيفيا أثناء تعمميـ.

ضرورة توفير برامج تعميمية و تربوية لتنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى تالميذ المرحمة الثانوية ،و يمكف أف يكوف ذلؾ مف
خالؿ المناىج الدراسية.

-

التوسيع في خدمات االرشاد الطالبي المقدمة لتالميذ المرحمة الثانوية وبشكؿ خاص تالميذ منخفضي التحصيؿ لتحسيف مستوى

التحصيؿ الدراسي العاـ لدييـ.
-

استثمار المستوى المرتفع في استخداـ االستراتيجيات الميتا معرفية لدى التالميذ في زيادة التوافؽ األكاديمي ،وذلؾ مف خالؿ

إدماج التالميذ في نشاطات منيجية ونشاطات مرفقة لممنياج مصممة خصيصا ليذا الغرض.
-

تعزيز أنشطة التعمـ المنظـ ذاتيا في مساقات دراسية لبرامج الطور الثانوي بما يساىـ في ربط التمميذ بمصادر المعرفة المختمفة.

-

توفير البيئة التربوية الداعمة و المشجعة لممعمميف عمى استخداـ استراتيجيات الميتا معرفية أثناء تعمميـ.

-

إجراء المزيد مف الدراسات لتأكيد أو نفي ما توصمت اليو نتيجة الدراسة الحالية.
15
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قائمة المراجع:
-

أحمد الزؽ  )2009(،الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدى طمبة الجامعة األردنية في ضوء متغير الجنس و الكمية و المستوى
الدراسي،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،الجمد ، 10العدد .2

-

أحمد دوقة وآخروف  ) 2014(،دور التعمـ الذاتي التنظيـ و أثره عمى النجاح الدراسي في ضوء المقاربة بالكفاءات ،بدوف ط ،
الجزائر :مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع.

-

السيد ابو ىاشـ حسف ، 2005 ،مؤشرات التحميؿ البعدي لبحوث فعالية الذات في ضوء نظرية بندورة ،مركز بحوث كمية التربية،
جامعة المموؾ سعود ،المممكة العربية السعودبة ،ص88-87

-

أندرسوف جوف،ترجمة محمد صبري سميط ،ورضا سعد اهلل مسعد جماؿ  )2007(،عمـ النفس المعرفي

-

حاجي فريد  ) 2005(،بيداغوجيا التدريس بالكفاءات األبعاد و المتطمبات،بدوف ط ،الجزائر :دار الخمدونية لمنشر و التوزيع.

،األردف :دار الفكر.

و تطبيقاتو ،ط 1

-

خير الديف ىني  )2005(،مقاربة التدريس بالكفاءات،ط ،1الجزائر :مطبعة ع/بف.

-

رزقي رشيد( ) 2012الفعالية الذاتية وعالقتيا باالنضباط الصحي لدى مرضى القصور الكموي المزمف  ،رسالة ماجستير غير

-

رقية وافي( )2016التفكير الميتا معرفي وعالقتو باألسموب المعرفي التروي/االندفاع،رسالة ماستر في عمـ النفس المدرسي

-

سميماف عبد الواحد يوسؼ  )2011(،الفروؽ الفردية في العمميات العقمية المعرفية،ط ،1األردف :دار المسيرة لمنشر و التوزيع.

منشورة،قسـ عمـ النفس وعموـ التربية ،جامعة الحاج لخضر باتنة.

وصعوبات التعمـ غير منشورة ،قسـ عمـ النفس،جامعة محمد خيضر بسكرة.

-

سييؿ ادريس،جبور عبد النور(،)1999المنيؿ قاموس فرنسي عربي،ط ،24لبناف :دار األدب دار العمـ لممالييف.

-

الطيب عمي عصاـ  )2006(،أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصر ،ط ،1القاىرة :عالـ الكتاب.

-

غالب بف محمد عمي(،)2008قمؽ المستقبؿ وعالقتو بكؿ مف فاعمية الذات ومستوى الطموح لدى عينة مف طالب جامعة الطارؼ
،رسالة ماجستير منشورة،كمية التربية ،جامعة األزىر.

-

فتحي مصطفى الزيات ، )2001(،عمـ النفس المعرفي ،ج ، 1ط ، 1مصر:دار النشر لمجامعات.

-

مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز أبادي(، )2004القاموس المحيط ،ط ،1لبناف ،دار الكتب العممية.

-
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