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أثر برنامج لتنمية مهارات ما وراء المعرفة في سياق تعاوني (: 2010ايمان صالح ضحا.)
درجة الماجستير في ، على سلوك حل المشكلة لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي

 -" من قسـم علم النفس التربوي بكلية التربية بدمنهور التربية "تخصص علم النفس التربوي
 .جامعة اإلسكندرية.

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

يواجه الفرد اليوم في هذا العصر الذذ  يمييذب لذغلمايرال اليمعذغرلك ال ميذر يذك الي ذ  ل         
القغئييك للى  المي ممراوح درجغل معقدهغ يك اليآبق الصايرة إلى القضغيغ ال لر . ييغ يحمم للى

غدًرا للذى موجيهذه  المرليك والمعليم االهميغم لذغلفرد والعيذع للذى ماييذر ةريقذك مف يذر  لحيذق ي ذوك  ذ
و غدًرا للى اللحق الوالي واليعمير لك العيليغل المي مقود  في نهغيك اليةغف إلى   والمح م فيه
 الحع العليم.

ولذذذلت مرهذذر ةهييذذك مذذدريع الةذذ ع للذذى يهذذغرال يذذغ وراج اليعرفذذك المذذي مجعذذع الفذذرد فذذي         
حغلك يعميرة يذك اللحذق والمقصذي واليرا لذك الواليذك لعيليغمذه وحغالمذه ومقللغمذه االنفعغليذك والدافعيذك 

ريع فذذي والمذي معذغلد  للذذى المعغيذع امفضذع يذذف اليوا ذف والي ذذ  ل  وال عذييغ ةك يذمم هذذذا المذد
ال الفرد في عيغق اجميغلي معغوني ليغ له يك ةمر ة دمه العديد يك الدراعغل للى ليليغل ويهغر 

  وللى من ية العديد يك اليهغرال يغ وراج اليعرفيك المي ممةللهغ مفغل ل حع الي  لك يك نغحيك
 امفراد اللفريك واالجميغليك يك نغحيك ةخرى.

 مشكلة الدراسة :
 لدراعك في المعغؤالل اآلميك :ممحدد ي  لك ا 

يغ فغلليك اللرنغيج المدريلي اليقمرح لمنييك يهغرال يغ وراج اليعرفك في عيغق معغوني لدى  .1
 لينك يك ة ع الصف اموع المغنو  ؟
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يغ ةمر اللرنغيج المذدريلي اليقمذرح لمنييذك يهذغرال يذغ وراج اليعرفذك فذي عذيغق معذغوني للذى  .2
 ؟ك ة ع الصف اموع المغنو يعلوت حع الي  لك لدى لينك 

 أهداف الدراسة :
 مهدف الدراعك الحغليك إلى :

منييذذك يهذذغرال يذذغ وراج اليعرفذذك لذذدى لينذذك يذذك ةذذ ع الصذذف اموع المذذغنو  لذذك ةريذذق  .1
 مدريلهم للى اللرنغيج المدريلي الذ  عمقوم اللغحمك لإلداد  خصيًصغ للدراعك.

ميعذير منييذك يهذذغرال يذغ وراج اليعرفذك لذذدى العذعي لل  ذف لذك ةمذذر العذيغق المعذغوني فذذي  .2
 لينك الدراعك.

 المحقق يك وجود ل  ك ليك يهغرال الفرد يغ وراج اليعرفيك وعلو ه في حع الي  لك. .3
العذذعي لل  ذذف لذذك ةمذذر اللرنذذغيج المذذدريلي اليقمذذرح لمنييذذك يهذذغرال يذذغ وراج اليعرفذذك فذذي  .4

 .عيغق معغوني للى علوت حع الي  لك لدى لينك الدراعك
 أهمية الدراسة :

مقذذدم الدراعذذك لرنغيًجذذغ مذذدريلًيغ إذا ملمذذل فعغليمذذه  ذذد يعذذغلد للذذى النهذذو  ليعذذموى مف يذذر  -1
امفذذراد ةمنذذغج حذذع الي ذذ لك ليرمقذذي لهذذم إلذذى يعذذمويغل المف يذذر المذذي ممضذذيك : ولذذي الفذذرد 

الي  لك لعلو يغمه الذهنيك وامدائيك وييغرعمك معغليع الضلة والمقييم الذامييك ةمنغج حع 
 ععًيغ إلى محقيق يعموى ةفضع يك امداج لليهغ والوصوع إلى ةنعع الحلوع.

معذذغلد الدراعذذك فذذي م ذذويك امجذذغ  إيجذذغلي لذذدى الةذذ ع نحذذو العذذيغق المعذذغوني فذذي معلذذم  -2
 .ال مير يك اليهغرال وحع الي   ل

غرال يذغ مقدم الدراعك اخملغًرا لقيغس علوت الفرد في حع الي   ل فض  لذك مقذدير اليهذ -3
ك ةريذذذق ليليذذذك محليذذذع وراج اليعرفذذذك المذذذي اعذذذمخديهغ ةمنذذذغج حذذذع ي ذذذ  ل االخملذذذغر لذذذ

 يذذغ معذذهم الدراعذذك فذذي لنذذغج يقيذذغس ليهذذغرال يذذغ وراج اليعرفذذك يعميذذد للذذى  اللرومو ذذوالل 
المقرير الذامي في حغع محقق  روة ملغمه وصد ه  د يعمفيد لذه المرلويذوك واللذغحموك فذي 
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لحغجذذك إلذذى محديذذد درجذذك اعذذمخدام الفذذرد ليهذذغرال يذذغ وراج اليعرفذذك للذذم الذذنفس و ذذع يذذك 
 ةمنغج حع الي  لك.

 عينة الدراسة :
( إحدى ول روك ةغللك يذك ةغللذغل الصذف اموع المذغنو  21م ونل لينك الدراعك يك )

 ليدرعك لير  غيع المغنويك لللنغل المغلعك إلدارة لندر دينهور المعليييك ليحغفرك اللحيرة.
 ت الدراسة :أدوا

 البرنامج التدريبي على مهارات ما وراء المعرفة )إعداد الباحثة(: .1
ويم وك يك خيس يراحع مدريليك اعذمارق مةليقهذغ  ذهراك ونصذف  يوبلذك للذى  

 ( جلعك ويمضيك.13)
 )إلداد اللغحمك(  اعميغرة مقييم الجلعك.
 )إلداد اللغحمك(  اعميغرة مقييم اللرنغيج.

 المشكلة )إعداد الباحثة(.اختبار سلوك حل 2
 .مقياس مهارات ما وراء المعرفة )إعداد الباحثة( 3

 إجراءات الدراسة :
 مضينل إجراجال الدراعك الخةوال اآلميك : 

المةليذذق القللذذي ليقذذغييس الدراعذذك وهذذي )اخملذذغر عذذلوت حذذع الي ذذ لك يقيغس يهذذغرال يذذغ  -1
 وراج اليعرفك.

 ك غير يمجغنعك.مقعيم لينك الدراعك إلى يجيولغل معغوني -2
مةليذذذذق اللرنذذذذغيج المذذذذدريلي لمنييذذذذك يهذذذذغرال يذذذذغ وراج اليعرفذذذذك فذذذذي عذذذذيغق معذذذذغوني للذذذذى  -3

 يجيولغل الدراعك.
 المةليق اللعد  ليقغييس الدراعك للحصوع للى الليغنغل ال ييك وال يفيك -4

 المعالجة اإلحصائية :
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 لإلجغلك للى معغؤالل الدراعك  غيل اللغحمك لإجراج المغلي : 
رنك ليك درجغل الةغللغل )لينك الدراعك( للى يهذغرال يذغ وراج اليعرفذك   يذغ  يعذل اليقغ -1

لواعةك  ع يك محليذع اللرومو ذوالل ويقيذغس يهذغرال يذغ وراج اليعرفذك  لذع ولعذد مةليذق 
 اللرنغيج.

حعغع يعغيع االرملغة ليك درجغل الةغللغل للى اخملغر علوت حع الي  لك ودرجذغمهك  -2
 الل وللى يقيغس يهغرال يغ وراج اليعرفك.للى  ع يك اللرومو و 

 اليقغرنك ليك ةداج الةغللغل للى اخملغر علوت حع الي  لك  لع ولعد مةليق اللرنغيج. -3
اليقغرنك ليك يموعذة درجذغل يهذغرال يذغ وراج اليعرفذك المذي اعذمخديمهغ الةغللذغل فذي  ذع  -4

  والل.ي  لك يك ي   ل االخملغر في المحليليك القللي واللعد  لللرومو 
اليقغرنك ليك يموعذةغل درجذغل يهذغرال يذغ وراج اليعرفذك المذي اعذمخديمهغ الةغللذغل فذي   -5

  ع يك الي   ل العغيك والفيبيغئيك  وذلت في المحليليك القللي واللعد  لللرومو والل.
اليقغرنذذك لذذيك درجذذغل يهذذغرال يذذغ وراج اليعرفذذك لذذيك الةغللذذغل الحغصذذ ل للذذى درجذذغل   -6

 ل للى درجغل ينخفضك في علوت حع الي  لك وذلت في  ع ي  لك يرمفعك  والحغص
 يك ي   ل االخملغر.

 :SPSSوكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة كالتالي باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 .Paired Samples T-testاخملغر "ل" لعينميك غير يعمقلميك )يرملةميك(  )ة( 

( لحعذذغع حجذذم مذذ مير اللرنذذغيج للذذى  d( و ذذغنوك حجذذم المذذ مير)  2)ع( يعغدلذذك يرلذذف إيمذذغ )
 يمايرال الدراعك.

 )ج( يعغيع ليرعوك ل رملغة.
 Descriptiveاإلحصغج الوصفي لحعغع درجغل ويموعةغل يهذغرال يذغ وراج اليعرفذك  )د(

Statistics. 
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وراج  لحعذذغع داللذذك الفذذرق لذذيك درجذذغل يهذذغرال يذذغ  2χ(Chi Square( 2اخملذذغر  ذذغ )هذذذ(
 اليعرفك ليك الةغللغل اليرمفعغل والينخفضغل في علوت حع الي  لك.

 أهم نتائج الدراسة :
موجذذذد فذذذروق ذال داللذذذك إحصذذذغئيك لذذذيك يموعذذذةغل درجذذذغل  ةغللذذذغل لينذذذك الدراعذذذك فذذذي  -1

وذلذت لصذغلا المحليذع اللعذد   0.01المحليليك القللي واللعد  لللرومو والل لنذد يعذموى 
  ليًرا.و غك حجم الم مير 

موجذذذد فذذذروق ذال داللذذذك إحصذذذغئيك لذذذيك يموعذذذةغل درجذذذغل  ةغللذذذغل لينذذذك الدراعذذذك فذذذي  -2
  0.01المةليقذذذيك القللذذذذي واللعذذذد  للذذذذى يقيذذذذغس يهذذذغرال يذذذذغ وراج اليعرفذذذك لنذذذذد يعذذذذموى 

لصذذغلا  غفذذك ةلعذذغد يقيذذغس يهذذغرال يذذغ وراج اليعرفذذك فييذذغ لذذدا لعذذد المخةذذية ف ذذغك الفذذرق 
  لينيذذذغ لذذذم م ذذذك الفذذذروق دالذذذك  إحصذذذغئًيغ  للذذذى لعذذذد 0.05داع  إحصذذذغئًيغ لنذذذد يعذذذموى 

 .الولي
 يغ  -ليك  ع يك يهغرال يغ وراج اليعرفك 0.01يوجد ارملغة داع إحصغئًيغ لند يعمو   -3

وعذذلوت حذذع  - يعذذل لواعذذةك  ذذع يذذك محليذذع اللرومو ذذوالل ولغعذذملغنك يذذغ وراج اليعرفذذك 
 لي واللعد  .الي  لك لدى ةغللغل لينك الدراعك في المةليقيك القل

موجذذذد فذذذروق ذال داللذذذك إحصذذذغئيك لذذذيك يموعذذذةغل درجذذذغل ةغللذذذغل لينذذذك الدراعذذذك فذذذذي  -4
  وذلذذت 0.01المةليقذذيك القللذذي واللعذذد  للذذى اخملذذغر عذذلوت حذذع الي ذذ لك لنذذد يعذذموى 

 لصغلا المةليق اللعد  و غك حجم الم مير  ليًرا.
ي  ع ي  لك يك ي   ل في يهغرال يغ وراج اليعرفك اليعمخديك ف  موجد فروق نوليك  -5

 اخملغر علوت حع الي  لك وفي الي   ل العغيك والفيبيغئيك  ٍع للى حدة.
موجذذد فذذروق نوليذذك ذال داللذذك إحصذذغئيك لذذيك الةغللذذغل الحغصذذ ل للذذى درجذذغل يرمفعذذك  -6

 والحغص ل للى درجغل ينخفضك في اخملغر علوت حع الي ذ لك فذي اليهذغرال يذغ وراج
 هغ ةمنغج حع ي   ل االخملغر.اليعرفيك المي يعمخدين
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The Effect of a Program for Developing Metacognitive Skills in 
a cooperative Context on Problem Solving Behavior for 

 a sample of the First Grade Secondary 
 School Students 

Summary of the Study 
 Introduction: 
         The individual of that age, that is full of rapid changes, faces 
many problems that varies in their complexity from the small 
impasse to the big issues. Making it imperative for educators to 
concern for the individual and work to change his way of thinking 
to be able to direct and control his thinking on one hand, and to do 
a conscious and continuous search about the operations, which led 
him eventually to the right solution on the other hand.  

This shows the importance of training students on 
Metacognitive skills, that make them in a constant state of research 
and investigation and help them for doing a conscious control of 
both their thinking processes, their cases, their emotive and 
motivation variabilities, that help them to deal better with 
situations and problems. in particular that such training be done in 
a social cooperative context because of its effect on the individual’s 
processes and skills of problem solving on one hand, and on the 
revitalization of many  Metacognitive skills  that the individuals’ 
verbal and social interactions required  on the other hand. 

 
The problem of the study: 

The problem of study Determined by the following questions: 
1. What is the effectiveness of the training proposal program 

for developing metacognitive skills in a cooperative context 
in developing metacognitive skills for a sample of students 
in the first-grade secondary school? 

2. What is the effect of the proposed training program for 
developing metacognitive skills in a cooperative context in 
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Problem solving behavior for a sample of students in the 
first-grade secondary school? 

 
Study Objectives: 

The present study aims at: 
1. Developing a metacognitive skill for a sample of students in 

the first-grade secondary school through training them on 
the training program which the researcher prepared 
specifically for the study. 

2. a quest to uncover the effect of the cooperative context in 
facilitating the development of metacognitive skills for the 
study sample. 

3. Verification of the existence of a relationship between a 
person's metacognitive skills and his problem solving 
behavior. 

4. Seeking to detect the effect of the proposed training program 
for developing metacognitive skills in a collaborative context 
on the problem solving behavior of the study sample.  

 
Study Importance: 

 The study provides a training program that may help 
individuals promote their levels of thinking while solving the 
problem in order to raise these levels, this contains the 
individuals’ awareness of their mental and performance 
behaviors, and instruct them on how to practice the methods 
of self-control and self-evaluation while solving the problem 
in order to achieve better performance on the problem and 
access the most appropriate solutions.  

 The study helps in formation a positive attitude for students 
towards the cooperative context in learning a lot of skills and 
problem solving. 
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 The study provides a test for measuring both quantitative 
and qualitative components of the individual’s behavior in 
solving problems, and  the study also contributes to building 
an instrument to metacognitive skills based on self-report 
that may benefit both educators and researchers in 
psychology and all who want to determine the levels of 
Individuals at these variables. 

 
Methodology 

 

The study sample:  
The study sample consisted of (21) Twenty-one female 

student in the first grade of secondary school in Omar Kamel 
Elwkeel Secondary School for Girls at Bandar Damanhour 
Educational Directorate at Behera Governorate. 

 
Study tools: 

1. The Training program on metacognitive skills (prepared by 
the researcher): 

 It consists of five stages of training applied to subjects 
for two months and half, it was divided into thirteen 
sessions (prepared by the researcher):   

2. Furthermore, the program employs two checklists: 
 the session evaluation checklist (prepared by the 

researcher) 
 The suggested program evaluation checklist  (prepared 

by the researcher):  
3. Problem solving behavior test (prepared by the researcher) 
4. Metacognitive skills measurement (prepared by the 

researcher) 
 

Study procedures: 
The current study included the main following steps:  
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1.  A pre- test for the study instrument, (problem solving 
behavior test, metacognitive skills measurement) 

2. The division of the study sample to Heterogeneous 
cooperative groups. 

3. Implementation of the training program for developing the 
metacognitive skills in collaborative context on the study 
groups.  

4. A post- test for the study instrument, (problem solving 
behavior test, metacognitive skills measurement) to get the 
quantitative and qualitative data.  

 

Statistical treatment: 

 
To answer the study questions the researcher did the following: 

1. A comparison between students’ degrees on the 
metacognitive skills as measured by both the protocol 
analysis and metacognitive skills measurement before and 
after implementing the program.  

2.  Calculating the correlation coefficient between the students’ 
degrees on problem solving behavior test and their degrees 
on both protocol analysis and metacognitive skills 
measurement. 

3. A comparison between the students’ performance on 
problem solving behavior test before and after implementing 
the program. 

4. A comparison between the averages of students’ 
metacognitive skills degrees that the students used in each 
problem in pre and post protocol analysis.  

5. A comparison between the averages of students’ 
metacognitive skills degrees that the students used in both 
the general and physical problems in pre and post protocol 
analysis.  
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6.  A comparison between the degrees of metacognitive skills 
between (students who score high marks and students who 
score low marks in problem solving behavior test) in every 
problem of the test. 

  
The statistical methods used are as follows using the 
statistical program SPSS: 

 

 T test for non-independent samples (Paired Samples T-test). 

  Effect size (d) and (2) equation to calculate the effect size of 
the program on the variables of the study. 

  Pearson Correlation Coefficient.  

 Descriptive statistics to calculate the degrees and the averages 
of metacognitive skills. 

  (Chi Square χ2) test to calculate significant difference of the 
degrees of metacognitive skills between (students who score 
high marks and students who score low marks in problem 
solving behavior test). 

  
Most important results of the study: 

 
1. There are significant differences between the students’ 

means scores in both pre and post protocol analysis at the 
0.01 level; in favor of the post analysis, with high effect size. 

2.  There are significant differences between the students 
means score in both pre and posttest of metacognitive skills 
measurement at the 0.01 level; in favor of the posttest in all 
components of the measurement except the planning 
component where the difference was significant at the 0.05 
level, while the differences were not significant in the 
awareness component. 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

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

 

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

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

3.   there is a statistically significant correlation at the 0.01 
level between each of metacognitive skills - as measured by 
both the protocol analysis and metacognitive skills 
measurement - and the problem solving behavior in two pre 
and posttest.  

4. There are significant differences between the students’ 
mean scores in both pre and posttests of problem solving 
behavior test at the 0.01 level; in favor of the post test, with 
high effect size.  

5. There are qualitative differences in metacognitive skills 
used in every problem of the problem solving behavior 
test& and in the general and physical problems.  

6.  There are statistically significant qualitative differences 
between (students who score high marks and students who 
score low marks in problem solving behavior test) in 
metacognitive skills that they used in solving the problems 
of the test. 
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