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 :ملخص الدراسة 

تهدف الدراسة إلي التعرف علي مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير لدي عينة  
وتكونت عينة ، والملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعوديةالقرى من طالب جامعتي أم 

( طالب من كل 033زعون بالتساوي )مو  الجامعتينطالب من طالب  (033الدراسة من )
جامعة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وطبق عليهم مقياس مهارات ما وراء المعرفة من 

 ترجمة عجوة وأبو سريع (1991) إعداد الباحث، ومقياس أساليب التفكير "ستيرنبرج وواجنر"
 :وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية . (1999)
ت ما وراء المعرفة وأبعادها وألساليب التفكير وأنواعها لدي عينة طالب ـ توجد مظاهر لمهارا1

 . والملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعوديةالقرى جامعتي أم 
بين مهارات ما وراء المعرفة وأبعادها وأساليب أرتباطية ذات داللة إحصائية ـ توجد عالقة 0

والملك عبد العزيز بالمملكة العربية لقرى االتفكير وأنواعها لدي عينة طالب جامعتي أم 
 السعودية.

بين طالب الكليات النظرية والعلمية في مهارات ما وراء ذات داللة إحصائية  ـ ال توجد فروق 0
والملك عبد القرى المعرفة وأبعادها وأساليب التفكير وأنواعها لدي عينة طالب جامعتي أم 

 العزيز بالمملكة العربية السعودية.
مهارات ما وراء المعرفة وأبعادها وأساليب التفكير  ذات داللة إحصائية بين ال توجد فروق ـ 0

والملك عبد القرى وأنواعها بأختالف العمر وسنوات الدراسة لدي عينة طالب جامعتي أم 
 العزيز بالمملكة العربية السعودية.

لك عبد العزيز في والمالقرى بين طالب جامعتي أم ذات داللة إحصائية ـ توجد فروق 5
التخطيط( لدي عينة ، ستراتيجية المعرفيةالا، مهارات ما وراء المعرفة وأبعادها: )الوعي

        والملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.القرى طالب جامعتي أم 
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Abstract 

Metacognition Skills and Thinking Styles of a Sample from Umm Al-

Qura and King Abdul-Aziz university in the Kingdom of Saudi 

Arabia 

this study aims at identifying Metacognition skills and thinking styles of 

a sample from Umm Al-Qura and King Abdul-Aziz university in Saudi 

Arabia.  The sample of the study is composed of (400) students, (200) 

from each university.  This sample was randomly selected.  A 

Metacognition skills scale (designed by the researcher) and a thinking 

styles scale developed by Sternberg Wagner (1991) translated by Ajwah 

& Abu Saree (1999) were both used to collect data for this study.  The 

following results were attained. 

1. Signs of Metacognition skills and their diminutions together with 

thinking styles of different types are found in the study sample.  

2. There is a correlation between Metacognition skills and their 

diminutions and the thinking styles and their types among the 

study sample at Umm Al-Qura and King-Abdul Aziz University 

in the Kingdom of Saudi Arabia. 

3. There is no significant difference between the students in 

theoretical and scientific colleges with regard to their 

Metacognition skills and the thinking styles and their types among 

the study sample at the two universities.  

4. There are no statistically significant differences in Metacognition 

skills and thinking styles and their types that can be attributed to 

age, years of study among the sample of the study. 

5. There are statistically significant differences between the students 

in Metacognition skills and their thinking styles that can be 

attributed to (awareness, strategic knowledge and planning) 

among the study sample from Umm Al-Qura university in The 

Kingdom of Saudi Arabia.     
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  :مقدمة

فاإلنسان يعيش في ، مصدر قوتهوالمعرفة هي  مجتمعاإلنسان هو الثروة الحقيقة ألي       
، رميرفت مختا) عالم يعج بالتباين والتنوع والتغيير أي عالم تتزايد فيه المعرفة يوما بعد يوم

حيث يشير علم ، الحالي . فالمعرفة وثورة المعلومات أصبحت سمة العصر(0 :0333
 .(7 :0336، خليل) المستقبل إلى أن المعرفة البشرية تتضاعف كل ثالث إلى خمس سنوات

فأنه البد من الخروج به من ثقافة تلقي المعلومات إلى ، وبما أن اإلنسان مخلوق متعلم      
مات ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة تتمثل في اكتشاف عالقات وظواهر بما ثقافة بناء المعلو 

 . (63 :0330، الحارون )  يمكنه من االنتقال من مرحلة المعرفة إلى مرحلة ما وراء المعرفة
حيث تلعب ما وراء المعرفة دورا مهما في العملية التعليمية فهي تهتم بقدرة المتعلم       

يسيطر ويقّوم تعليمه الخاص، وبالتالي فهي تعمل على تحسين على أن يخطط ويراقب و 
اكتساب المتعلمين لعمليات التعلم المختلفة وتسمح لهم بتحمل المسئولية والتحكم في 

كما تساعد في تنمية ، العمليات المعرفية المرتبطة بالتعليم وتسهل البناء النشط للمعرفة
حيث أن ما Thomas (2008) عليه دراسة  وهذا ما تؤكد (0330، علي) التفكير المستقل

 .وراء المعرفة معيار أساسي فى الدراسات العليا للممرضات
ن األفراد الذين يمتلكون مهارات مرتفعة لما وراء المعرفة هم األكثر فعالية في تنظيم إ      

هم ولديهم المقدرة على ضبط عمليات التعلم وتحديد ما تحتاجه مشكالت التعلم من، تعلمهم
 .(7 :0337، هنية على) والقدرة على التوافق واالنسجام مع مواقف التعلم المختلفة

على أن مهارات ما وراء المعرفة يمكن تنميتها  الدراساتفقد أكدت نتائج بعض       
ويساعد على  التعليمية،لمهارات يمكن أن يؤثر في النتائج واكتسابها وأن اكتساب تلك ا

 والمتعلم المتفوق ، والمتعلم العادي، متعلم الذي يعاني صعوبة التعلمتضييق الفجوات بين ال
 Calderhead 1987)دراسة كالديرى )ومن بين هذه الدراسات . (181 :0330، بهلول)

والتي هدفت إلى التعرف على أثر استراتيجيات التفكير فوق المعرفي على مهارات الطالب 
الب الذين درسوا استراتيجيات التفكير فوق المعرفي المعلمين التدريبية المختلفة إلي أن الط

من خالل برنامج تدريبي تفوقوا على نظرائهم ممن لم يدرسوا باستخدام استراتيجيات التفكير 
إلى أن عملية فهم القراءة  Wingenbach (1982)دراسة ونجنباش و فوق المعرفي. 

ذات فعالية، وزيادة مستوى الوعي  للموهوبين ترتبط باستراتيجيات تفكير واستراتيجيات قراءة
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لما وراء المعرفة لدى الموهوبين باستراتيجيات القراءة وكانت قدرتهم مرتفعة على االختبار 
باإلضافة إلى أن الفروق في استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة كانت قليلة في ضوء 

عالية التدريب حول ف etal Alexander 1995)وأكد على ذلك دراسة ) الصف الدراسي.
وتوصلت  على مهارات ما وراء المعرفة فأثبتت تأثيرها في تحسين أداء الطالب الموهوبين.

إلى أن هناك تأثيرًا للتدريس االستراتيجي لمهارات ما وراء  Cattell (1999)دراسة كاتل 
طالب المعرفة في قدرة األطفال على فهم النصوص، كما أظهرت النتائج تحسن الفهم القرائي لل

الذين استخدموا واحدة أو أكثر من مهارات ما وراء المعرفة، وأن هناك تأثيرًا كبيرًا لمهارات ما 
 وراء المعرفة في التدريس الفعال القرائي.

والتي أثبتت فاعلية استراتيجيات معرفية وما  Wittman (1985)وكذلك دراسة وتمان       
ت المقارنة بين برنامج التدريب المعرفي وبرنامج وراء معرفية في تحسين فهم القراءة حيث تم

( بحث أثر تدريب التالميذ على مكونات 0330وحاولت دراسة الصاوي ) تعليم الفهم التقليدي.
فهم القراءة المعرفية وما وراء المعرفية في تحسين أدائهم وذلك من خالل برنامج لتدريب 

هي )تمييز معاني الكلمات، وإدراك معني التالميذ على المكونات المعرفية لفهم القراءة و 
الجملة، وإدراك معني الفقرة، وتنظيم المادة المقروءة، وإدراك العالقات( ومكونات ما وراء 

المهمة، وتقييم اإلستراتيجية(  تالمعرفة لفهم القراءة وهي )مراقبة الذات، والتخطيط لبارومترا
ن متوسطات درجات تالميذ المجموعتين وقد كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بي

التجريبية والضابطة في األداء على اختبارات فهم القراءة المعرفية وما وراء المعرفة لصالح 
 (.110،136:0335المجموعة التجريبية )نقال عن أماني البري ، 

راء ( إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين ما و 0330وتوصلت دراسة إبراهيم )      
المعرفة والكفاءة الذاتية األكاديمية، وأن البنية العاملية لما وراء المعرفة ذات بعدين رئيسيين 
هما المعرفة حول المعرفة وتنظيم المعرفة، وأن البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية 

لية لما وراء تشتمل على بعدى الجهد والموهبة كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن البنية العام
 المعرفة والكفاءة الذاتية األكاديمية ال تختلف باختالف التخصص أو الجنس. 

" إمكانية تحسن أداء الطالب "Hackerدراسة فيما يخص التحصيل فقد أوضحت إما       
ذوى التحصيل األكاديمي المنخفض من خالل استخدمهم مهارات ما وراء المعرفة، ودراسة 

Symons& Reynolds  أثبتت أن لمهارات ما وراء المعرفة ارتباطا قويا باألداءت
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وهذا ما أكدت عليه دراسة زوهار (. 8: 0330)الحارون،  والكفاءات الدراسية التنفيذية
Zohar(1999)  عن معرفة فاعلية برنامج في تنمية مهارات التفكير العليا لدى مجموعة من

تيجيات التفكير فوق المعرفي ومعرفة أثر ذلك الطالب المعلمين الذين تم تدريبهم على استرا
على مهارات التفكير العليا لديهم ولدى طالبهم، حيث تبين من الدراسة تحسين أداء المعلمين 

 ونمو مهارات التفكير العليا لديهم.  
أن لمهارات ما وراء المعرفة دور في تحسين حل المشكالت تؤكد " Fieroدراسة "و       

إلى  Cardelle1995 وأشارت دراسةة إلى التحسين في التحصيل الدراسي. العلمية باإلضاف
أن التالميذ منخفضي التحصيل والذين تلقوا تدريبا على مهارات ما وراء المعرفة أظهروا 

( مقارنة بالمجموعة الضابطة، وأظهروا اتجاهات إيجابية نحو %009تحسن بمقدار )
إلي تأثير جوانب مهارات ما  Schraw (1994التحصيل الدراسي. وتوصلت دراسة سشراو )

( طالب من طلبة جامعة 115وراء المعرفة على األداء والتحصيل لدى عينة بلغت )
Midwestern  وحققت النتائج أعلى درجات في األداء والتحصيل بسبب القدرة على تقييم

 كزيد مع اإلدراالذات مما يكسب الفرد ثقة ودقة في األداء كما أن تحسين درجات المتابعة ت
وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه دراسة  المعرفي وبالتالي يساعد الفرد على تنظيم أدائه.

عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  Oneil & Abedi( (1996أونيل وابيدي 
ها لدى عينة قوام بين ما وراء المعرفة بأبعادها المختلفة ومستويات التحصيل الدراسي،

  بة بالمرحلة الثانوية والجامعية.( طالبا وطال705)
تحسن مستوى التحصيل األكاديمي وأكتساب  Chiang (1998وأثبتت دراسة تشينج )      

ته عن أثر استخدام استراتيجيات التفكير ما وراء دراسمهارات ما وراء المعرفة وذلك في 
وراء المعرفة )التخطيط، والمراقبة، المعرفي على التحصيل األكاديمي وتنمية مهارات ما 

وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه دراسة والتقييم( على عينة من طالب الجامعة. 
والتى أثبتت األثر االيجابي للتفكير فوق  Kincannon et al (1999)كينكانون وآخرون 

 المعرفي على التحصيل وممارسة مهارات التخطيط والمراقبة والتقييم.
فاعلية تدريب المتعلمين على بعض  Chang (1990)أكدت دراسة تشانج و       

استراتيجيات التفكير فوق المعرفي في تدريس الرياضيات واللغة االنجليزية، في اكتساب 
المعلمين لتلك االستراتيجيات، وأن مستويات طالبهم قد ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا. كما أثبتت 
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أثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في التدريس  Maqsud (1998)مقصود  دراسة
 منخفضي التحصيل.  الطالب على التحصيل في الرياضيات واالتجاه نحو الرياضيات لدى

( األثر اإليجابي الستخدام استراتيجيات التفكير 0336وأثبتت دراسة الشبل، وأخرون )       
ومات على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات ما وراء المعرفي من خالل الشبكة العالمية للمعل

التفكير العليا لدى عينة من طالبات مقرر البرمجة الرياضية بجامعة الملك سعود بلغت 
( من خالل التدريب على الطريقة الجديدة التي وفرت خبرات تعليمية غنية ومؤثرة بشكل 056)

 الخمايسة، إياد محمدذكر وي فعال ظهر ذلك من خالل التحسن الملحوظ في مستوى األداء.
هدف إلى معرفة درجة ممارسة طلبة كلية التربية في جامعة (: في دراسته التى ت0310)

 على عينة منحائل لمهارات التفكير ما وراء المعرفي من وجهة نظرهم، واتجاهاتهم نحوها. 
ربية في تدنى درجة ممارسة طلبة كلية التوأظهرت النتائج  كلية التربية في جامعة حائل،

( وجاءت 1.00جامعة حائل لمهارات التفكير ما وراء المعرفي، وبلغ المتوسط الحسابي )
اتجاهاتهم سلبية، كما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للمعدل التراكمي، ولدورة 

ن أهمية مهارات يالمهارات الحياتية، وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تعليمية للطالب تب
 وراء المعرفة واستراتيجيات تنفيذها. ام

( تنمية مهارات ما وراء المعرفة وأثرها في 0330وتناولت دراسة نادية لطف هللا )        
التحصيل، وانتقال أثر التعلم لدى الطالب المعلم خالل مادة طرق تدريس العلوم وقد تكونت 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  عينة الدارسة من طالب كلية التربية، وتوصلت النتائج إلى
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي 
البعدي لصالح المجموعة التجريبية وهذا يشير إلى أن حجم تأثير استراتيجيات ما وراء 

ضا أوضحت المعرفة على تحصيل الطالب كبير، مما يوضح فعالية هذه االستراتيجيات، أي
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي المؤجل لصالح المجموعة التجريبية، مما يبين أن 
، استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في التدريس كان لها نتائج إيجابية في بقاء أثر التعلم

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
مقياس التقييم الذاتي لمهارات ما وراء المعرفة البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وهذا 
يشير إلى أن حجم تأثير استراتيجيات ما وراء المعرفة على تنمية مهاراتها لدى الطالب  
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يبين تأثير المتغير المستقل، وهو استراتيجيات ما وراء المعرفة على المتغير كبيرة، مما 
التابع، وهو نمو مهارات ما وراء المعرفة، ذلك ألن استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في 
التدريس وممارسة الطالب لمهاراتها المختلفة مثل التخطيط وإدارة المعلومات والضبط الذاتي، 

 (.0336وتصحيح أخطاء التعلم والتقويم. )نقال عن الشبل، وأخرون، والمراقبة، 
( والتى تهدف إلي معرفة فعالية استخدام 0336وتشير دراسة انتصار السيد )       

استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الفيزياء لطالب الصف األول الثانوي في تنمية 
ى لديهم وقد استخدم مقياس مهارات ما وراء مهارات ما وراء المعرفة والتغيير المفاهيم

الثانوي  لالمعرفة من إعداد الباحثة واختبار التشخيص المفاهيمى لتصورات طالب الصف األو
عن المفاهيم الحرارية المتضمنة بوحدة الطاقة الحرارية، تشير إلي تفوق أفراد المجموعة 

هارات ما وراء المعرفة ككل، كما التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة من حيث تنمية م
توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في 

 القياس البعدي لكل من مهارات ما وراء المعرفة والتغير المفاهيمى. 
( إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين 0336وتوصلت دراسة سعدية عبد الفتاح )      
ي درجات المجموعة التجريبية في مقياس مهارات ما وراء المعرفة، واختبار مهارات ما متوسط

وراء المعرفة، ومقياس االتجاه نحو مادة علم النفس، واختبار التحصيل )لوحدتي دوافع 
وانفعاالت السلوك اإلنساني، والعمليات المعرفية( قبل وبعد دراسة الوحدتين لصالح التطبيق 

استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي الموجه في تدريس الوحدتين لطالبات  البعدي. كما أن
الصف الثاني الثانوي حقق مستًوى مناسًبا من الفعالية في كل من مهارات ما وراء المعرفة 

 )باستثناء مهارة المعرفة الشرطية(. 
مستوى عن  (: في دراسته0311)عبيدات، عالء الدين ، الجراح، الناصر ذيابويذكر        

 التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات
حصول أفراد العينة على  (،ومستوى التحصيل الدراسي ،الجنس، وسنة الدراسة، التخصص)

مستوى مرتفع من التفكير ما وراء المعرفي على المقياس ككل، وعلى جميع أبعاده: معالجة 
ظيم المعرفة، ثم معرفة المعرفة. أما فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة، فقد كشفت المعرفة، وتن

النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء المعرفي، و بعدي معالجة 
المعلومات وتنظيم المعرفة يعزى للجنس و لصالح اإلناث. كما كشفت وجود فروق ذات داللة 
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فكير ما وراء المعرفي، و في األبعاد الثالثة يعزى لمستوى التحصيل إحصائية في مستوى الت
الدراسي، ولصالح ذوي التحصيل المرتفع. أظهرت النتائج أيضا عدم وجود أثر ذي داللة 
إحصائية في مستوى التفكير ما وراء المعرفي يعزى لسنة الدراسة وللتخصص، ووجود اثر ذي 

يعزى للتخصص الدراسي، ولصالح التخصصات  داللة إحصائية في بعد تنظيم المعرفة
 اإلنسانية.

، حمزة، محمد عبد الوهاب هاشم، المواجدة، بكر سميح محمدوتوصلت دراسة      

أثر استخدام مهارات ما وراء المعرفة في عن  (.5402ز )عودة هللا، إزدهار جمال حسين
عينة من ، على اإلسراء التحصيل وتنمية التفكير التأملي لدى طلبة معلم الصف في جامعة

( طالبا وطالبة، من شعبتين لمساق مناهج وأساليب تدريس العلوم، من طلبة قسم معلم 83)
، إلى مجموعتين مجموعة تجريبية: درست باستخدام مهارات ما وراء المعرفة ةوزعمالصف، 

سم معلم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل وكذلك التفكير التأملي لدى طلبة قإلي 
الصف في جامعة اإلسراء في مساق مناهج وأساليب تدريس العلوم، يعزى الستخدام 
استراتيجية ما وراء المعرفة في التدريس. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل استخدام مهارات ما 

 وراء المعرفة في التدريس وتدريب الطلبة عليها.
مساعدة الطالب في تدبر ب فة يهتمالمعر فنجد أن التدريس بغرض تنمية مهارات ما وراء 

ساليبهم أبوتوجيهه، وبذلك يعيدون إنتاج تفكيرهم  ومراقبته، أذهانهم والغوص فيها وضبطه،
  . (033: 0331عصر،) الخاصة

إلي أن التفكير الناقد ما هو إال محصلة لما وراء  Carlo Magno(2010) ويشير
عرفة في التدريس تساعد الطالب على ويالحظ أن استخدام مهارات ما وراء المالمعرفة. 

اإلمساك بزمام تفكيرهم بالرؤية والتأمل ورفع مستوى الوعي لديهم للحد الذي يستطيعون 
 الهدف التحكم فيه وتوجيهه على النحو الصحيح وتعديل مساره في االتجاه الذي يؤدى لبلوغ

وغير ملية والناقدة ذوي الرؤية التألمتفوقين قد يرجع الفرق بين او . (7 :0337، هنية)
 المتفوقين معرفيا إلى اختالف خصائص ما وراء المعرفة لدى كل منهم.

" مهارات ما وراء المعرفة أهمية كبيرة عندما أشارت إلى Bakerولقد أعطت "بيكر          
أن تلك المهارات مالئمة ليس فقط للقراءة ولكن أيضا للكتابة والتحدث واالستماع وحل 

 (.50،0330)محمد، عظم األنشطة األخرى التي تتطلب عمليات معرفية عقليةالمشكالت ولم
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" ومفهوم العمليات "Flavellبين مفهوم ما وراء المعرفة عند  "Kluweربط "و 
التنفيذية فأشار إلى أنه يمكن االستدالل على ما وراء المعرفة من خالل تفكير الفرد فيما 

لفرد وتنظيمه بغيره من األفراد وعن طريق مراقبة ايعرفه عن عمليات التفكير الخاصة به أو 
. (53 :0335، أماني البري ) . أي تفكيره في العوامل المسببة لتفكيره لمسار تفكيره الخاص

 Kuhn & Dean (2004)،Blac (2005)،Schroyens (2005) ت دراسةولقد توصل
،Carlo Magno (2010)  لمعرفة والتفكيربة بين ما وراء الوجود عالقة ارتباطية موج ،

إلي أن ما وراء المعرفة يساعد على التفكير الناقد  Kuhn & Dean (2004)حيث يشير 
" على أهمية البحث في مجال ما وراء Kluweولذلك أكد " والذى يتطلب عمليات عليا.

المعرفة على اعتبار أنها طريقة لفهم أكثر لإلنسان ليس فقط كمفكر ولكن أيضا من ناحية 
الذاتي الذي يجعله قادرا على قياس قدراته بنفسه وتوجيه سلوكه نحو أهداف محددة  التنظيم

على اعتبار أن التفكير ال يحدث كرد فعل ولكن يحدث بفعل الفرد ويمكن مراقبته وتنظيمه عن 
 (.66: 0330قصد )محمد، 

في  األفراد ال يجيدون التفكير رغم توفر المعرفة لديهم والسبب ونظرا لوجود عدد من
ذلك عدم قدرتهم على استخدام مخزونهم المعرفي استخداما مناسبا ـــ برزت الحاجة إلى تعليم 
 الفرد كيف يتعامل مع المعلومات المخزونة في دماغه وكيف يتعلم من خبراته السابقة

وهذا ما  . لذا فالواجب إعادة النظر في أساليب التعليم وأساليب التفكير(0: 0331الحارثي،)
ذلك من خالل التدريب على أساليب يمكن و  (0336) وأخرون  ،دراسة الشبل عليهأكدت 

التفكير وتناول قضايا المعرفة التي تساعد على تطوير آليات التفكير وترتفع باألداء وتبلور 
 .(7:0336،خليل) الخبرة والمعرفة حتى تصبح أكثر أصالة ورسوخا وإقناعا

التفكير الذي تحاول أن تكسبه المتعلمين ذا  إلى أنه كلما كان "Swartz" ولقد أشار
خطوات أكثر وضوحا كلما كان أكثر احتماال أن يتعلموا ويغيروا من عادتهم في التفكير وهذا 
يتطلب من المعلمين تحفيز طالبهم كي يكونوا واعين بما يفكرون فيه ومن ثم يتأملون في 

ما وراء ات التفكير فوق المعرفي )تراتيجيتفكيرهم ويرقبونه ويقّومونه وهذا ما يسمي باس
 . (0336، ، وأخرون الشبل) (المعرفي

 ا. أكدDe Bono & Howardcitron أنإلى  (0330) وقد أشار جمل والهويدي
ا يؤكد ذوه. أهمية تعليم أساليب التفكير على أن تكون هدفا لمؤسسات التربية والتعليم على
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بل يجب أن تعني عناية خاصة ، رف والمعلوماتتالميذها بالمعاال يكفي أن تزود المدرسة  أن
فأساس نجاح جيل اليوم ال يتمثل فيما يحفظ ويستوعب من  بتعليم التالميذ طريقة التفكير،

المواد الدراسية بل في تعلمه عادة فكرية صحيحة تجعله يفكر في أي مشكلة تفكيرا علميا 
مما يساعد في و . (1989، الكناني)  وموضوعيا ويضيف حلوال جديدة لتلك المشكالت

تحسين مستوى وفعالية التفكير ورفع مستوى االتجاهات االيجابية عند الطلبة والمعلمين نحو 
، ي تدريس المنهج المدرسيعملية التعلم والتعليم وتطوير استراتيجيات التعليم عند المعلمين ف

 تاج األفكارإلى إدخال التفكير ضمن المناهج التخاذه سبيال للتحصيل المعرفي وإنو 
 . (0337عبوي،)

موضوع التفكير أصبح بالغ األهمية في التربية المعاصرة التي تؤكد ضاًل عن أن ف         
الذين يجب إعدادهم  (على ضرورة تنمية قدرة األفراد على التفكير وبخاصة طالب )الجامعة
ستقبل والمساهمة في إعدادا يؤهلهم لمواجهة تحديات الغد ليكونوا قادرين على النجاح في الم

وتظهر أهمية دراسة التفكير في مجموعة البحوث التى . (0330، على) تنمية المجتمع
فحص  -:ومن بينهاتحليليا أو التفكير وعالقته ببعض المتغيرات هذا الموضوع  تناولت

للبناء العاملي ألساليب التفكير لدى طالب الجامعة  Sternberg (1994)ستيرنبرج 
متحدة وقد بينت نتائج الدراسة أن بعض أساليب التفكير ترتبط فيما بينها ارتباط بالمملكة ال

موجبا داال )المحافظ مع التنفيذي، التشريعي مع المتحرر( وسماها األساليب المتوائمة، بينما 
البعض اآلخر من أساليب التفكير ترتبط فيما بينها ارتباط سالبا داال )التشريعي مقابل 

تحرر مقابل المحافظ، الداخلي مقابل الخارجي، العالمي مقابل المحلى( وسماها التنفيذي، الم
)ب(( في دراسة  1996األساليب المتضادة. واتفقت تلك النتائج مع ما توصل إليه حبيب )

هدفت عن معرفة الخصائص البنائية لتفكير المعلمين والمعلمات " دراسة نفسية تحليلية " 
من معلمي ومعلمات مراحل التعليم المختلفة وتوصلت الدراسة  (653وذلك على عينة بلغت )

 إلى النتائج التالية:
ـ تختلف أساليب تفكير المعلم باختالف المؤهل )خريجي كليات التربية كانوا األدنى في 1

التفكير المثالي(، وفي التخصص الدراسي )تفوق معلمي الرياضيات والعلوم في التفكير 
راسات االجتماعية في التفكير الواقعي(، وفي مستوى الخبرة )تفوق التركيبي، ومعلمي الد
عام  16عام في التفكير المثالي، والمعلمين ذي خبرة  15ـ 11المعلمين ذوى الخبرة 
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فأكثر في التفكير التحليلي(، وفي المرحلة الدراسية )تفوق معلمي الثانوي العام في 
فكير التحليلي ومعلمي الثانوية الفني في التفكير التركيبي، ومعلمي اإلعدادية في الت

التفكير الواقعي(، أما بالنسبة لنوع التعلم )ارتفاع مستوى التفكير التحليلي لدى معلمي 
 األزهر، وإعتداله لدى التعليم الحكومي، وانخفاضة لدى معلمي التعليم الخاص(.  

ئي البعد، والتفكير ثالثي ـ ال توجد فروق بين المعلمين والمعلمات في كل من التفكير ثنا0
البعد، وكانت النسبة لصالح المعلمات في التفكير أحادي البعد والمعلمين في التفكير 
المسطح، كما تفوقت المعلمات في التفكير المثالي، أما المعلمين فتفوقوا في كل من 

يب التفكير التفكير التركيبي والتفكير العملي، وقد تعددت صور التداخالت الثنائية بين أسال
 لدى عينة المعلمين.  

ـ أن بروفيل التفكير السائد لدى المعلمين والمعلمات هو التفكير أحادى البعد، أما أسلوب 0
 التفكير السائد فكان التفكير المثالي يليه التفكير التحليلي لدى المعلمين والمعلمات. 

تيجيات التفكير المفضلة لدى )أ(( بدراسة لمعرفة إسترا1996ثم أستتبعها حبيب )          
بعض عينات من أساتذة الجامعات )دراسة تشخيصية تقويمية( وذلك على عينة من أعضاء 

( موزعين على أحد عشرة كلية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 013هيئة التدريس بلغت )
 اآلتية: 

المختلفة فكان  ـ وجود فروق دالة في أساليب التفكير بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات1
أساتذة كلية التجارة والهندسة والعلوم األعلى في التفكير التركيبي، وأساتذة كلية الصيدلة، 
وطب األسنان،والمعهد العالي للتمريض أعلى المجموعات في التفكير المثالي، بينما كان 

واآلداب  أساتذة كلية التربية أعلى المجموعات في التفكير العملي، أما أساتذة كلية الطب
فكانت أعلى المجموعات في التفكير التحليلي، أما في التفكير الواقعي فكانت أعلى 

 المجموعات أساتذة المعهد العالي للتمريض والطب والزراعة.  
ـ ال توجد فروق بين األساتذة الذكور واإلناث في بروفيل التفكير )أحادى البعد، ثنائي البعد، 0

سبته أعلى في مجموعة اإلناث، كما كانت نسبة اإلناث أعلى في ثالثي البعد( بينما كانت ن
تفضيل التفكير العملي والتفكير الواقعي، بينما نسبة الذكور أعلى في التفكير التحليلي، وقد 
تعددت صور التداخالت الثنائية بين أساليب التفكير لدى عينة الذكور عنها لدى عينة 



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 071 - 

ضة قوية للتفكير التركيبي وتأييدا معتدال للتفكير اإلناث، وقد أظهرت عينة اإلناث معار 
 العملي، بينما أبدت عينة الذكور اعتدال في التفكير التحليلي.  

ـ أن بروفيل التفكير السائد لدى أساتذة الجامعة كان التفكير أحادى البعد، أما أسلوب 0
 مثالي لدى عينة اإلناث.  التفكير السائد فكان التفكير التحليلي لدى عينة الذكور، والتفكير ال

وتناولت دراسات التفكير والقدرات العقلية والذاكرة والتعلم والتحصيل كما في دراسة 
طبيعة العالقة بين  Sternberg & Grigoerenko (1995)ستيرنبرج وجريجورنكو 

أساليب التفكير وبعض القدرات العقلية مثل )التفكير العلمي والتفكير التحليلي والتفكير 
االبتكاري( باإلضافة إلى متغير التحصيل الدراسي، لدى تالميذ المرحلة الثانوية وتوصلت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج: منها أنه يمكن التنبؤ باألداء األكاديمي للتالميذ من خالل 
أساليب القدرة، وأن العالقة بين أساليب التفكير والقدرة العقلية كانت كالتالي: وجود معامل 
ارتباط دال إحصائيا بين أساليب التفكير )التشريعي، والتنفيذي، والتحليلي( والتفكير االبتكاري، 
ووجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين أسلوبي التفكير )الحكمي، والتحليلي( وكل من التفكير 
 االبتكاري، والتفكير العلمي، ووجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين األسلوب الهرمي في
التفكير والتفكير االبتكاري وعدم وجود عالقة بين بقية األساليب )تسعة أساليب( والقدرات 
العقلية. ووجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين أسلوب التفكير )التشريعي, والحكمي( 
والتحصيل الدراسي, وعدم وجود عالقة بين بقية أساليب التفكير  )أحد عشر أسلوبا( 

  والتحصيل الدراسي.
 & Canoومن بين الدراسة التى تناولت التفكير وعالقته بالتعلم دراسة كانو وهويت         

Hewitt 2000   التى تهدف إلي التعرف على مدى وجود عالقة بين أساليب التفكير
لدى طالب الجامعة،  يوأساليب التعلم، وهل يمكن ألساليب التفكير التنبؤ باالنجاز األكاديم

( من طالب وطالبات الجامعة، واستخدم في هذه الدراسة 013لدراسة من )وتكونت عينة ا
( وقائمة أساليب التعلم إعداد 1991قائمة أساليب التفكير إعداد "ستيرنبرج وواجنر" )

( وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه متوسطة بين 1986"مارشال وميجيت" )
وأن تحصيل الطالب األكاديمي يرتبط بأساليب التفكير أي أنه أساليب التفكير وأساليب التعلم، 

يمكن التنبؤ باإلنجاز األكاديمي من خالل أساليب التفكير، وأنه توجد عالقة ارتباطيه بين 
أساليب التفكير وطرق التدريس لهم، وتوصلت كذلك إلى أن الطالب الذين يفضلون العمل 
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 يستطيعون القيام بالتخطيط لحل المشكالت بمفردهم )األسلوب الداخلي في التفكير( ال
ويحصلون على درجات منخفضة في االنجاز األكاديمي، أما الطالب الذين يتبعون اإلجراءات 
والقواعد الموجودة مسبقا )األسلوب التنفيذي في التفكير( فأنهم يحصلون على درجات مرتفعة 

        من االنجاز األكاديمي. 
أساليب التعلم المفضلة وأساليب التفكير السائدة لدى  ( 2001)شين وتناولت دراسة ت      

بمتغيرات الجنس والعمر، وتكونت عينة  بالطالب في كلية التجارة، ومدى تأثر هذه األسالي
( طالب وطالبة وتم استخدام قائمة أساليب التفكير إعداد "ستيرنبرج 185الدراسة من )

مجموعة من النتائج هي: أن أسلوب التعلم المفضل  وتوصلت الدراسة إلى ،(1990وواجنر" )
لدى الطالب بصورة عامة هو أسلوب التعلم البصري، وان أساليب التفكير السائدة لدى 
الطالب بصورة عامة هي أساليب التفكير )الداخلي، والتشريعي( على الترتيب, وأن الطالب 

فضيل أقوى ألسلوب التفكير ( سنة كان لديهم ت03ـ18الذكور في المرحلة العمرية من )
( كان لديهم تفضيل أقوى 00ـ01التشريعي من الطالبات، بينما الطالبات في المرحلة العمرية )
( سنة، ومن خالل النتائج 00ـ01ألسلوب التفكير الحكمي من الطالب في المرحلة العمرية )

التفكير. )نقال عن  السابقة يتضح أن العمر والجنس لهما تأثير على أساليب التعلم وأساليب
توجد عالقة متباينة ( أنه 0313) اليوسفي، علي عباس(. ويذكر 131: 0336الطيب،  

 -الهرمي -غير دالة( بين أساليب التفكير )الملكي -سالبة( والداللة )دالة -النوع )موجبة
 -المحافظ -المتحرر -العالمي -الحكمي -التنفيذي -التشريعي -األقلي -الفوضوي 
التباعدي( لدى طلبة  -االستيعابي -التقاربي -الداخلي( وأساليب التعلم )التكيفي -الخارجي

 ال يوجد فروق بين أساليب التفكير وأساليب التعلم لدى طلبة كلية الفقه. بينما كلية الفقه.
طبيعة العالقة بين أساليب تفكير  Sternberg (1990)وتناولت دراسة ستيرنبرج       

تفكير تالميذهم، وأثر تلك العالقة على التحصيل األكاديمي للتالميذ،وقد المعلمين وأساليب 
بينت نتائج الدراسة أن هناك ارتباطًا دااًل إحصائيًا بين أساليب تفكير المعلمين والمعلمات من 
جهة وأساليب تفكير التالميذ والتلميذات من جهة أخري، وأن هذا االرتباط يؤثر تأثيرا ايجابيا 

األكاديمي للتالميذ، كما أوضحت النتائج أنه يجب على التربويين أن يأخذوا في  في التحصيل
اعتبارهم أساليبهم في التفكير عند محاولة فهم كيف أن هذه األساليب تؤثر في إدراكاتهم 

( إلى التعرف على طبيعة العالقة 0330وتفاعالتهم مع اآلخرين. وهدفت دراسة أمينة شلبي )
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والتحصيل الدراسي وعدد من المتغيرات مثل التخصص األكاديمي والنوع،  بين أساليب التفكير
( طالب وطالبة 017لدى طالب وطالبات المرحلة الجامعية، وقد تكونت عينة الدراسة من )

بالمرحلة الجامعية واستخدم في هذه الدراسة قائمة أساليب التفكير إعداد "ستيرنبرج وواجنر" 
اسي استخدم المجموع التراكمي لطالب التخصصات المختلفة، ( ولقياس التحصيل الدر 1991)

وتوصلت النتائج إلى وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير التخصصات األكاديمية على تشكيل 
وتنمية بعض أساليب التفكير مثل أسلوب التفكير )التشريعي، والتنفيذي، والحكمي، والهرمي، 

األكاديمية المختلفة على باقي أساليب التفكير الـ والعالمي(، بينما لم يوجد تأثير للتخصصات 
( األخيرة، ووجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في كل من األسلوب التشريعي والحكمي 8)

والهرمي في التفكير لصالح الذكور، وفي األسلوب التنفيذي لصالح الذكور، وفي األسلوب 
لب بين كل من األسلوب التشريعي التنفيذي لصالح اإلناث،وكذلك وجود ارتباط دال سا

واألسلوب العالمي في التفكير مع التحصيل الدراسي، وعدم وجود ارتباط بين األسلوب الهرمي 
أساليب(  13والتحصيل الدراسي، وعدم وجود ارتباط بين كل من أساليب التفكير الباقية )

 والتحصيل الدراسي.  
قته بمتغيرات كالجنس والتخصص والتحصيل وتناولت عديد من الدراسات التفكير وعال      

( والتى تهدف إلي معرفة العالقة بين أساليب 1998الدراسي ومن بينها دراسة عجوة )
التفكير وبعض المتغيرات كالجنس )ذكور/ إناث(، والتخصص الدراسي )علمي، أدبي( 

، ولقد تربيةل( طالب وطالبة بكلية ا100والتحصيل الدراسي، وقد تكونت عينة الدراسة من )
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين بعض أساليب التفكير 
والقدرات العقلية )اللفظية، المكانية، االستداللية، العددية( في حين وجود ارتباط دال إحصائيا 

عام: ال توجد عالقة بين أسلوب التفكير الحكمي والقدرة اللفظية والقدرة االستداللية وبوجه 
دالة إحصائيا بين التفكير والذكاء، وكذلك ال توجد عالقة بين أساليب التفكير وأنماط معالجة 
المعلومات للنصفين الكرويين للمخ )النمط األيسر، والنمط األيمن، والنمط المتكامل(، ووجد 

ير المتحرر والنمط ارتباط دال إحصائيا بين أسلوب التفكير الحكمي والنمط األيسر، والتفك
األيسر، وأسلوب التفكير التنفيذي والهرمي والنمط األيمن، وأساليب التفكير )التشريعي 
والتنفيذي والحكمي والمتحرر والهرمي والملكي والنمط المتكامل(، باإلضافة إلى أنه ال توجد 

وجدت أسلوب( بينما  10أسلوب من  11فروق بين الذكور واإلناث في أساليب التفكير )
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فروق في أسلوب التفكير المحلى، وفي أسلوب التفكير المحافظ لصالح اإلناث، وعدم وجود 
 11في أساليب التفكير ) ةفروق بين ذوى التخصصات العلمية وذوي التخصصات األدبي

( بينما وجدت فروق دالة إحصائيا في أسلوبي التفكير الحكمي واألسلوب 10أسلوب من 
ت األدبية، وأنه ال توجد عالقة بين أساليب التفكير والتحصيل العالمي لصالح التخصصا

(، بينما وجدت عالقة دالة إحصائيا بين أسلوب التفكير الهرمي 10أسلوب من  10الدراسي )
والتى حاولت معرفة طبيعة العالقة بين  Weng (1999)والتحصيل الدراسي. ودراسة ونج 

ساليب التفكير والمعتقدات ودافعية االنجاز، لدى أساليب التفكير، وشرح طبيعة العالقة بين أ
 بتايوان ( مدرسا030مدرسين وطالب بالمرحلة الثانوية وتكونت عينة الدراسة من )

( طالب بالمدارس الثانوية بمنطقة كوشينج بالصين، واستخدم في هذه الدراسة 1017)و
( واستبيان أساليب 1990وجريجورنيكو" ) جمقياس أساليب التفكير للمدرسين إعداد "ستيرنبر 

( وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة 1990وجريجورنيكو" ) جالتفكير للطالب إعداد "ستيرنبر 
من النتائج منها: وجود اختالف بين المدرسين والمدرسات في أساليب التفكير )التشريعي، 

لبة والعالمي، والمتحرر، والمحلى، والمحافظ( لصالح المدرسين، ووجود فروق بين الط
والطالبات في أساليب التفكير )التشريعي، والتنفيذي، والحكمي، والعالمي( لصالح الطلبة، 
ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين معتقدات المدرسين وأساليب تفكيرهم التالية 
)التشريعي، والمحلي، والمتحرر( وكذلك وجود ارتباط دال إحصائيا بين معتقدات المدرسين 

)التشريعي، والمحلى، والمتحرر( وكذلك وجود ارتباط دال إحصائيا  :فكيرهم التاليةوأساليب ت
بين أسلوب التفكير التنفيذي لدى المدرسين ودافعية االنجاز، بينما ال يوجد ارتباط دال 

( 97:0336إحصائيا بين أساليب تفكير الطالب وأساليب تفكير المدرسين. )نقال عن الطيب،
( دراسة هدفت إلى التعرف على أساليب التفكير المفضلة لدى 0333ي )في حين أجرى اللهيب

معلمي ومعلمات التعليم العام بمدراس التعليم العام بمكة المكرمة، والفروق بينهم في أساليب 
التفكير تبعا لمتغيرات )الجنس، والمرحلة الدراسية، والتخصص الدراسي، ومستوى الخبرة، 

( معلم ومعلمة واستخدم مقياس 619عينة الدراسة من ) والمؤهل الدراسي( وقد تكونت
( ولقد توصلت الدراسة إلى أن أساليب 1996أساليب التفكير إعداد "هاريسون وآخرون" )

التفكير المفضلة لدى عينة الدراسة تأخذ الترتيب )المثالي، والتحليلي(. كما توجد فروق ذات 
المعلمين والمعلمات في أسلوب التفكير  داللة إحصائية في أساليب التفكير المفضلة لدى
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المثالي لصالح المعلمات. كما ال توجد فروق في أساليب التفكير لدى المعلمين والمعلمات 
 تبعا لمتغيرات )المرحلة الدراسية، والتخصص الدراسي، ومستوى الخبرة، والمؤهل الدراسي(.

 بينما توصلت دراسة       
والت تهدف إلى التعرف على  Cilliers & Sternberg (2001)سيليرز وستيرنبرج 

أساليب التفكير السائدة لدى الطالب بالمرحلة الجامعية ومدى وجود فروق في أساليب 
( طالب وطالبة 000التفكير باختالف )الكليات، والجنس، واللغة(، وتكونت عينة الدارسة من )

(، توصلت إلى أن أساليب 1990طبق عليهم قائمة أساليب التفكير إعداد ستيرنبرج وواجنر )
التفكير السائدة بالفرقة األولى بالمرحلة الجامعية هي بالترتيب )التنفيذي،  والتشريعي، 
والهرمي، والداخلي، والمحافظ( كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود تأثير لمتغيري النوع 

قال عن )ذكور / إناث( والتخصص على أساليب التفكير لدى طالب الجامعة. )ن
( دراسة هدفت إلى التعرف على أساليب 0331(. في حين رمضان )130:0336الطيب،

التفكير الشائعة لدى عينة من الطالب بالمراحل التعليمية المختلفة، واثر متغيرات )الجنس، 
والتخصص الدراسي، والمستوى الدراسي( على أساليب التفكير، لدى طالب المرحلة الثانوية 

ستخدم في هذه الدارسة قائمة أساليب التفكير إعداد ستيرنبرج وواجنر،  وبينت والجامعية، وا
نتائج الدراسة أن أكثر األساليب سيطرة لدى الطالب بالمرحلتين الثانوية والجامعية أسلوب 
التفكير )التنفيذي، والحكمي، والهرمي، والمحلى، والمتحرر( ووجود فروق بين الجنسين في 

تشريعي، والمحلى، والمحافظ، والملكي، والداخلي(, وأن هناك اختالفا بين أساليب التفكير )ال
الطالب في بعض أساليب التفكير باختالف التخصص )الدراسي، علمي(، والعمر الزمني 

( والتى 0330(. وأثبتت دراسة السبيعي )133: 0336)ثانوي،جامعي( )نقال عن الطيب، 
مفضلة لدى مديري اإلدارات الحكومية بمحافظة تهدف إلى التعرف على أساليب التفكير ال

جدة، والتعرف على بروفيالت التفكير لديهم، والعالقة بين أساليب اتخاذ القرار، والفروق بينهم 
( واستخدم الباحث اختبار التفكير 139في أساليب التفكير واتخاذ القرار، على عينة مقدارها )

تائج الدراسة إلى أن أساليب التفكير المفضلة وتوصلت ن، (1983إعداد "برامسون وأخرون" )
لدى عينة الدراسة هي )التحليلي، والمثالي على التوالي( وأن بروفيل التفكير المفضل هو 
البروفيل أحادي البعد: )المثالي، التحليلي( يليه البروفيل ثنائي البعد: )التحليلي المثالي ثم 

سالبة ودالة إحصائيا بين التفكير الواقعي واتخاذ  التحليلي الواقعي(، كما توجدعالقة ارتباطية
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القرار، وعالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين التفكير التركيبي واتخاذ القرار، وعالقة 
ارتباطية موجبة غير دالة إحصائيا بين التفكير المثالي واتخاذ القرار. كما توجد عالقة 

اذ القرار والتفكير العملي، وال توجد فروق بين عينة ارتباطيه سالبة غير دالة إحصائيا بين اتخ
الدراسة في أساليب التفكير واتخاذ القرار تبعا لمتغيرات )العمر، والتخصص، والمستوى 
التعليمي، والخبرة(. وال توجد فروق بين عينة الدراسة في اتخاذ القرار تبعا الختالف أساليب 

 التفكير.
أساليب تفكير الطالب ومعلميهم فى ( 0311، مريم بولس )دراسة أيوبفي حين تناولت       

، وتهدف الدراسة إلي التعرف على تأثير عالقتها بالدافعية للتعلم على ضوء نظرية ستيرنبرج
المزاوجة بين الطالب ومعليميهم فى أساليب التفكير على دافعية التعلم لدى طالب الصف 

( معلم ومعلمه من معلمى 53لبًا وطالبة و)( طا053الثانى الثانوي، وتكونت العينة من )
 اللغة العربية القائميين بالتدرييس لعينة الطالب، وتوصلت الدراسة إلي ما يلى:

 -الحكمي -وجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين أسلوب التفكير)التشريعي (أ
ة إحصائيا بين الكلى( ودافعية التعلم للطالب، بينما توجد عالقة إرتباطية سالبة ودال

 أسلوب التفكيرالتنفيذى ودافعية التعلم للطالب.
إناث( في أسلوب التفكير  -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين )ذكور (ب

المحلى( كما توجد فروق ذات داللة إحصائية  -الكلى -الحكمي -التنفيذى -)التشريعي
 -الكلى -التنفيذى -أدبى( في أسلوب التفكير )التشريعي -بين التخصص )علمى

أدبى( في أسلوب  -المحلى( وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخصص )علمى
التفكير الحكمى وذلك بين الطالب، كما ال يوجد تأثير للتفاعل بين الجنس والتخصص فى 

 تأثيرهما المشترك على أساليب التفكير الخمس.
المحلية( تأثيرا  -الكلية -الحكمية -فيذيةالتن -تؤثر أساليب تفكير المعلمين )التشريعية (ج

 موجبًا ودااًل إحصائيا على أساليب تفكير طالبهم.
 -الحكمى -تؤثر المزاوجة بين المعلمين وطالبهم فى كل من أسلوب النفكير )التشريعي (د

المحلى( تأثيرًا موجبًا ودااًل إحصائيًا على دافعية التعلم للطالب، بينما ال تؤثر  -الكلى
 جة بين المعلمين وطالبهم فى أسلوب النفكير التنفيذى على دافعية التعلم للطالب.المزاو 
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أثر اختالف أسلوب التفكير واستراتيجية ( 0310دراسة زيان، رانيا عثمان )تناولت و       
 تهدف إلي:، والتى الذاكرة على أداء بعض المهام اللفظية لدى عينة من طالب الجامعة

جيات التى تتبعها الطالبات في االداء على مهمتي التذكراللفظي ) التعرف على االستراتي
 لتعرف على مدي اختالف دقة اداء الطالبات على مهمتي التذكر اللفظيوا استرجاع(. -تشفير

التعرف على مدي اختالف دقة اداء كذلك  استرجاع( باختالف اساليب التفكير. -) تشفير
لتعرف على مدى تأثير وا ختالف استراتيجيات الذاكرة.الطالبات على مهمتي التذكر اللفظي با

التفاعل بين أساليب التفكير واستراتيجيات الذاكرة على دقة اداء الطالبات على مهمتي التذكر 
( طالبة من طالبات الفرقة ٤٩تكونت عينة الدراسة من )و  استرجاع (. -اللفظي ) تشفير

 جامعة المنوفية وتتراوح أعمار عينة الدراسة بين بكلية التربية -اللغة الفرنسية الثانية شعبة
تنوع االستراتيجيات التى تتبعها الطالبات في  :إلىنتائج الدراسة سنة وتوصلت  (03:18)

توجد فروق ذات داللة إحصائية كما  استرجاع(. -)تشفير األداء على مهمتي التذكر اللفظي
تعزي الي اختالف أساليب  .سترجاع(ا -)تشفير في دقة االداء على مهمتي التذكر اللفظي

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في دقة األداء مهمتي التذكر اللفظي )تشفيرو  التفكير.
ال توجد فروق ذات داللة في حين  تعزي الي اختالف استراتيجيات الذاكرة.. إسترجاع(

ل بين أساليب استرجاع( تعزي الي التفاع -إحصائية في أداء مهمة التذكر اللفظي )تشفير
 . التفكير واستراتيجيات الذاكرة

( وضع نموذج للعالقات بين عمليات ما وراء 0330في حين تناولت دراسة محمد )      
ن كليات التربية بجامعة المنوفية، ( طالبة م070المعرفة ومهارات التفكير لدى عينة من )

بين متوسطات الدرجات الكلية وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة متوسطة دالة 
ألفراد العينة على مقياس ما وراء المعرفة ومتوسطات درجاتهم الكلية على اختبار مهارات 
التفكير العليا وأن هناك عالقة موجبة متوسطة دالة بين متوسطات الدرجات ألفراد العينة على 

ار مهارات التفكير العليا، مقياس ما وراء المعرفة الحالة ومتوسطات درجاتهم الكلية على اختب
وتوجد عالقة موجبة دالة بين متوسطات درجات أفراد العينة على األبعاد الفرعية لمقياس ما 
وراء المعرفة السمة ومتوسطات درجاتهم على األبعاد الفرعية الختبار مهارات التفكير العليا، 

لى األبعاد الفرعية لمقياس كما توجد عالقات موجبة دالة بين متوسطات درجات أفراد العينة ع
ما وراء المعرفة الحالة ومتوسطات درجاتهم على األبعاد الفرعية الختبار مهارات التفكير 
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العليا، كما تم صياغة معادالت رياضية تنبؤية من خالل درجات أفراد العينة على مقياسي 
رات التفكير العليا عمليات ما وراء المعرفة )السمة ـ الحالة( يمكن من خاللها التنبؤ بمها

لديهم.  كما كانت أقصي درجة ارتباط بين عمليات ما وراء المعرفة السمة والحالة مع مهارات 
(، وتسهم أبعاد 3.31( وهي دالة إحصائيا عند مستوى )3.09التفكير العليا مجتمعة كانت )

فكير العليا بحيث عمليات ما وراء المعرفة السمة والحالة بنسب متفاوتة في التنبؤ بمهارات الت
أن أبعاد عمليات ما وراء المعرفة الحالة كانت األكثر إسهاما. وتوجد معامالت مسار متوسطة 
القيمة بين مجموعة المنبئات )عمليات ما وراء المعرفة السمة والحالة( ومجموعة المحكات 

 )مهارات التفكير العليا(.
( أن األساليب 0330عة يذكر الدردير )وعن أساليب التفكير المفضله لدى طالب الجام      

، يالمفضلة لدى طالب كلية التربية بقنا هي على الترتيب: أسلوب التفكير الهرمي، الخارج
، ي ، والتفكير الفوضو ي، الملكي، المحلي، والتفكير المتحرر، التنفيذي، الحكمياألقلي، التشريع

أساليب عن  (0311ليم، رضا ربيع )بينما قامت دراسة عبد الح. ي، المحافظ، الداخليالعالم
التفكير ومهارات ما وراء المعرفة وعالقتهم بالتحصيل األكاديمى لدى عينة من طالب كلية 

 ، بالتوصل إلي:التربية بالمنيا
)المحلى، الداخلى، المتحررر، الهرمى، القضائى( هيأساليب التفكير األكثر تفضيال أن       

يب التفكير )الملكى، الفوضوى، األقلية، الخارجى، العالمى( على الترتيب، بينما جاءت أسال
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى التحصيل بين متوسطى و  .على الترتيب هى األقل تفضيال
وفى أسلوبى  ،الملكى( -منخفضى( أساليب التفكير )التشريعى -درجات عينة البحث )مرتفعى

 -لصالح مرتفعى أساليب التفكير )التشريعى وكانت الفروق  ،الخارجى( -متحررالتفكير )ال
توجد فروق كذلك  .الخارجى(، بينما كانت لصالح منخفضى أسلوب التفكير المتحرر -الملكى

منخفضى(  -ذات داللة إحصائية فى التحصيل بين متوسطى درجات عينة البحث )مرتفعى
(، وعند مستوى 3.31المراقبة والتحكم( عند مستوى ) -مهارات ما وراء المعرفة )التخطيط

 .( فى الدرجة الكلية للمهارات لصالح مرتفعى المهارات3.35)
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 في ضوء ما سبق نستخلص ما يلي: 

أن التدريب على مهارات ما وراء المعرفة له أثر واضح وملموس في سلوكيات الطالب  .1
لمعرفة. وبهذا يمكن القول بأهمية القيمة التدريبية المعرفية التربوية لمهارات ما وراء ا

كما تنوعت المراحل التعليمية التي تم فيها إجراء بحوث ودراسات )تجريبية ووصفية( 
 حول مهارات ما وراء المعرفة في عمليتي التعليم والتعلم.  

أكدت بعض الدراسات السابقة على االرتباط بين ما وراء المعرفة وتجهيز المعلومات  .0
 Al Shaye 2002والـ شاي  ،Berkowitz 2004المقروءة كما في دراسة بركويتز 

كما أشارات دراسات اخري مثل دراسة دونلى  .Kaplan 1998ودراسة كابلن 
Dounnelly 1996  1998ودراسة تشينج Chiang  ودراسة كينكانون وآخرونet 

al 1999 Kincannon ( إلى فعالية استخدام التفكير 0330ودراسة نادية لطف هللا )
 تحصيل األكاديمي.  ما وراء المعرفي في ال

( التي أجريت على معلمي ومعلمات التعليم العام 0333اتفقت نتائج دراسة اللهيبي ) .0
( التي أجريت على مديري اإلدارات الحكومية على أن أسلوب 0331ودراسة السبيعي )

التفكير المثالي وأسلوب التفكير التحليلي هي من األساليب المفضلة لديهم. كما أشارت 
( إلى تفوق المعلمات والطالبات على 0333( ودراسة اللهيبي )1996بيب )دراسة ح

)أ(( 1996المعلمين والطالب في كل من التفكير المثالي بينما أشارت دراسة حبيب )
بوجود فروق بين أساتذة الجامعات وطالب الكليات المختلفة في أسلوب التفكير بينما 

باط بين أساليب تفكير الطالب وأساليب ( إلى عدم وجود ارت1999أشارت دراسة ونج )
 تفكير المعلمين.  

أظهرت الدراسات السابقة الحاجة الملحة العداد مقياس أقليمي عربي لمهارات ما وراء  .0
المعرفة للمراحل التعليمية المختلفة بما يتماشي مع مراحلهم ويحقق الشروط العلمية من 

 صدق وثبات.
ة في اختيار االداة المناسبة والمالئمة لقياس مهارات استفاد الباحث من الدراسات السابق .5

ما وراء المعرفة لطالب المرحلة الجامعية، فضال عن إستفادته منها في صياغة 
 التساؤالت وعرض االطار النظري في ضوء المتغير ات ذات العالقة.
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رفة ء المعلذلك سوف تسعي الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة مهارات ما ورا      
طالب الجامعيين في جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد وأساليب التفكير لدى عينة من ال
  . العزيز بالمملكة العربية السعودية

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة طبيعة مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير لدى       
 :األسئلة اآلتيةويمكن تحديدها في  . العربية السعوديةالطالب الجامعين بالمملكة 

ـ ما مظاهر مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير السائدة لدى الطالب الجامعيين في 1
 الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ؟أم القرى و جامعتي 

ب التفكير لدى الطالب ـ هل توجد عالقة ارتباطيه بين مهارات ما وراء المعرفة وأسالي0
 الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ؟ و  أم القرى جامعتي الجامعيين في 

ـ هل توجد فروق بين طالب الكليات النظرية والكليات العلمية في مهارات ما وراء المعرفة 0
 ؟  ديةالملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعو أم القرى و جامعتي وأساليب التفكير في 

ـ هل توجد فروق بين الطالب الجامعيين في مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير تبعا 0
الملك عبد العزيز أم القرى و جامعتي في  (سنوات الدراسة بالجامعةو  العمر) الختالف

  بالمملكة العربية السعودية ؟
بين  رفة وأساليب التفكيرـ هل توجد فروق بين الطالب الجامعيين في مهارات ما وراء المع5

 ؟بالمملكة العربية السعوديةالملك عبد العزيز أم القرى و جامعتي  طالب

 فروض الدراسة:

توجد مظاهر لمهارات ما وراء المعرفة وأبعادها وألساليب التفكير وأنواعها لدي عينة طالب  -1
 جامعتي أم القرى والملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. 

القة أرتباطية ذات داللة إحصائية بين مهارات ما وراء المعرفة وأبعادها وأساليب توجد ع -0
التفكير وأنواعها لدي عينة طالب جامعتي أم القرى والملك عبد العزيز بالمملكة العربية 

 السعودية.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الكليات النظرية والعلمية في مهارات ما وراء  -0
فة وأبعادها وأساليب التفكير وأنواعها لدي عينة طالب جامعتي أم القرى والملك عبد المعر 

 العزيز بالمملكة العربية السعودية.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مهارات ما وراء المعرفة وأبعادها وأساليب التفكير  -0

القرى والملك عبد  وأنواعها بأختالف العمر وسنوات الدراسة لدي عينة طالب جامعتي أم
 العزيز بالمملكة العربية السعودية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب جامعتي أم القرى والملك عبد العزيز في مهارات  -5
ما وراء المعرفة وأبعادها: )الوعي، االستراتيجية المعرفية، التخطيط( لدي عينة طالب 

 العربية السعودية.جامعتي أم القرى والملك عبد العزيز بالمملكة 

 أهمية الدراسة: 

 تتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما:  
  :الأهمية النظرية :أولا

ـ تقديم رؤية واقعية عن مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير لدى الطالب الجامعيين 1
ن التراكم في جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية أل 

المعرفي المتزايد وأساليب التفكير قد جعل الفرد في حاجة ملحة إلى امتالك تلك المهارات 
واألساليب حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع إي نوع من المعلومات والمتغيرات العقلية 

 . رية أي كان مستواها وتراثنا العربي بحاجة لهذه النوعية من الدراساتوالفك
لبحث في مجال ما وراء المعرفة على اعتبار أنها طريقة لفهم أكثر لإلنسان ليس ـ أهمية ا0

فقط كمفكر ولكن أيضا من ناحية التنظيم الذاتي الذي يجعله قادرا على قياس قدراته بنفسه 
محددة على اعتبار أن التفكير ال يحدث كرد فعل ولكن يحدث أهداف وتوجيه سلوكه نحو 

 :0330، محمد) Kluweه وتنظيمه عن قصد وهذا ما أكد عليه بفعل الفرد ويمكن مراقبت
66) . 

ـ إبراز التوجه المعاصر لتناول أساليب التفكير في ظل منظور ما وراء المعرفة حيث أن 0
 على رفع مستوى التعليم الواضح المباشر لعمليات وأساليب التفكير المتنوعة يساعد 

" إننا ال نتعلم من أجل إنتاج مكتبات صغيرة الكفاءة التفكيرية للطالب حيث يقول برونر 
 . (16 :0336، رند العظمة) فحسب بل نهدف إلي إنتاج عقول مفكرة



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 080 - 

ـ أهمية تعليم أساليب التفكير في مؤسسات التربية والتعليم لكي تجعل من الطالب مفكرًا 0
وهذا ما أكد  . منتجًا يبتكر طرقا جديدة لمواجهة احتياجاته المتصورة في عصر دائم التغيير

 .(169 :0330 :الهويديو ، جمل) De Bono & Howardcitron هعلي

  :ثانيا: الأهمية التطبيقية

في توجيه الطالب وإرشادهم  همـ أن توضيح مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير قد يس1
حقيق قد يسهم في ت تفكيرهم والذيإلى التخصصات األكاديمية المناسبة لهم طبقا ألساليب 

أن أسلوب التفكير يجب أن يوضع  "حيث يرى Sternberg" وهذا أكدهالنفسي لهم  التوافق
 في الحسبان عند التوجيه بوضع الفرد في المكان أو التخصص أو الوظيفة المناسبة "

  . (67: 0336، الطيب)
وظيف ـ قد تفيد نتائج الدراسة الحالية القائمون على التربية والتعليم وذلك من خالل ت0

 Zhang حيث أشار . التوجهات المستقبلية لتطوير أساليب التفكير لدى الطالب الجامعين
Sternberg" إلى أن اإللمام بأساليب التفكير تساعد المدرسين على تحسين عمليتي "
 .(81 :0336 الطيب،) . التعليم والتعلم

 الدراسة:أهداف 

  تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على: 
هر مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير لدى الطالب الجامعيين في جامعة أم ـ مظا1

 السعودية.القرى وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية 
ـ العالقة االرتباطية بين مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير لدى الطالب الجامعين في 0

 يز بالمملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العز 
ـ الفروق بين طالب الكليات النظرية والكليات العلمية في مهارات ما وراء المعرفة وأساليب 0

  . التفكير في جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية
     تبعا الختالف اليب التفكيرـ الفروق بين الطالب الجامعيين في مهارات ما وراء المعرفة وأس0

في جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة  (سنوات الدراسة بالجامعةو ، العمر)
  . العربية السعودية
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في جامعة أم  وأساليب التفكيرـ الفروق بين الطالب الجامعيين في مهارات ما وراء المعرفة 5
 . ة العربية السعوديةالقرى وجامعة الملك عبد العزيز بالمملك

 مفاهيم الدراسة:

  :مهارات ما وراء المعرفة  .أ

بأنها مجموعة من القدرات التي يحتاجها الفرد لتتيح له الفهم  "Gunston " عرفها      
 .(0330، على) . والسيطرة على معرفته الخاصة

اعدوا أنفسهم بأنها مجموعة من القدرات يستخدمها التالميذ ليس "Nolan"  كما عرفها      
 المراقبة،و التخطيط،و األهداف،   مهارات هي وضعوتتضمن خمس  وتذكرالمعلوماتعلى التعلم 
 .(0330، على) . والتقويم والتنظيم،
التعريف اإلجرائي: هي التعلم الفعال من خالل توظيف الفرد لوعيه ألداء المهام المنوط       

وذلك من خالل التخطيط السليم ومراقبة مجاالت التقدم ، إليه وفقا لمعايير ومحكات خاصة به
والتي تتمثل في مجموع الدرجات التي يحصل عليها في  . وتقييم وجودة استراتيجيات األداء

  . مقياس مهارات ما وراء المعرفة المستخدم في هذه الدراسة
  :أساليب التفكير .ب

 وهي. ي التفكير عند أداء األعمالف بأنها طريقة الفرد المفضلة "Sternberg" يعرفها       
الشخصية ) تفضيل الستخدام القدرات ويقع بين الشخصية والقدرات إنما هي، ت قدرةليس
فأسلوب التفكير يشير إلى الطريقة المفضلة التي يستخدم أو  (القدراتو أساليب التفكير و 

. داءو المفاتيح لفهم األطرق أكما أن أساليب التفكير هي ال، يوظف بها الفرد قدراته أو ذكائه
 (.09 :0330، الدردير)

الطريقة المفضلة التي يستخدم أو يوظف بها الفرد قدراته  هيف أما التعريف اإلجرائي:      
أو ذكاءه والتي تتمثل في مجموع الدرجات التي يحصل عليها في مقياس أساليب التفكير 

 .المستخدم في هذه الدراسة
  :ينيالطلاب الجامع .ج

يقصد بهم الطالب الملتحقين بالتعليم الجامعي بمراحله وتخصصاته المختلفة في       
جامعة أم القرى بمكة المكرمة وجامعة الملك عبد )جامعات المملكة العربية السعودية المتمثل 

  . (العزيز بمحافظة جدة

  :إجراءات الدراسة

  :أ ـ عينة الدراسة

على عينة هـ 1000ـ 1001لعام الثانياسي تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدر 
تم اختيارهم بطريقة عشوائية من جامعتي أم  ،(033) قوامهاالمرحلة الجامعية  طالبمن 
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 . من المملكة العربية السعودية (القرى بمكة المكرمة وجامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة
 . يوضح توصيف عينة الدراسة (1) والجدول

 ينة الدراسة توصيف ع (1)جدول 
 العدد سنوات الدراسة العدد الفئة العمرية الكليات الجامعة

جامعة أم 
 ى القر 

 نظرية

 15 سنة فأقل 7 سنة فأقل01
 15 سنتان 9 سنة00
 10 سنوات 0 00 سنة00
 00 سنوات 0 03 سنة00
 06 سنوات فأكثر 5 05 سنة فأكثر05

 130 130 األجمالي

 علمية

 15 سنة فأقل 7 سنة فأقل01
 17 سنتان 9 سنة00
 10 سنوات 0 03 سنة00
 00 سنوات 0 03 سنة00
 03 سنوات فأكثر 5 01 سنة فأكثر05

 97 97 األجمالي
 033 إجمالي الجامعة

جامعة 
الملك عبد 
 العزيز

 نظرية
 

 03 سنة فأقل 00 سنة فأقل01
 03 سنتان 03 سنة00
 09 سنوات 0 16 سنة00
 16 سنوات 0 03 سنة00
 18 سنوات فأكثر 5 10 سنة فأكثر05

 130 130 األجمالي

 
 علمية
 

 9 سنة فأقل 00 سنة فأقل01
 03 سنتان 03 سنة00
 03 سنوات 0 10 سنة00
 03 سنوات 0 17 سنة00
 18 سنوات فأكثر 5 10 سنة فأكثر05

 97 97 األجمالي
 033 إجمالي الجامعة

 033 طالب كليات علمية 190 طالب كليات نظرية 036 العام األجمالي
  :ب ـ أدوات الدراسة

  . إعداد الباحث . ما وراء المعرفة للمرحلة الجامعيةمهارات ـ مقياس 
 ـ مراحل بناء المقياس:
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مهارات ما وراء ب ع على التراث النظري الخاصمن أجل تصميم المقياس قام الباحث باالطال
 على عدد من المقاييس وكذلك، ف على الطرق المختلفة لقياس تلك المهاراتالمعرفة للتعر 

واالستبيانات التي وضعت لقياسها للتعرف على شكل بنودها وطريقة تطبيقها وتقويمها 
  :وتقنينها ومنها على سبيل المثال

 . (0335) ـ استبيان مهارات ما وراء المعرفة من إعداد أسماء توفيق مبروك مصطفي1
انسون لي من إعداد سرفي لتالميذ المدرسة االبتدائية مقياس الفهم القرائي الميتامعـ 0

  . (0330) الصاوي و وتراهن ترجمة إبراهيم 
  (0330) ـ مقياس مهارات ما وراء المعرفة من إعداد شيماء حمودة الحارون 0

 ـ الهدف من المقياس:

الب المرحلة الجامعية مهارات ما وراء المعرفة لدى ط يهدف المقياس إلي قياس
حيث يسعي للتعرف على أربع مهارات من مهارات ما وراء المعرفة وهي الوعي واإلستراتيجية 

  . والمراجعة والتقويموالتخطيط المعرفية 
 ـ وصف المقياس: 

أربعة أقسام كل قسم يقيس احد ( عبارة موزعة على 001) يتكون المقياس من
  :التالية المهارات

  . مهارة الوعي ( عبارة تقيس09تكون من )ول من المقياس يالقسم األ  ـ1
 . مهارة االستراتيجية المعرفية ( عبارة تقيس67يتكون من )ـ القسم الثاني من المقياس 0
  . مهارة التخطيط ( عبارة تقيس57تكون من )ي الثالث من المقياس ـ القسم0
 . التقويمو المراجعة  مهارة س( عبارة تقي68يتكون من ) ـ القسم الرابع من المقياس0

جابة على العبارات بأحد مقاييس التقدير بارات بصورة تقريرية ويتم االوقد تم صياغة الع
 (ال تنطبق تماما، تنطبق بعض الشئ، تنطبق غالبا، تنطبق تماما)  :التالية

 ـ تصحيح المقياس:

ود الخاصة بكل البن مع الدرجات التي حصل عليها المفحوص فيبج يتم تقدير الدرجة
 1، 0، 0، 0وفق قيم مقاييس التقدير مهارة من المهارات األربعة التي يتضمنها المقياس 

ويتم في النهاية جمع الدرجات الخاصة بكل مهارة على حدة ثم يتم جمع الدرجة النهائية 
  . للمقياس ككل

 صدق المقياس: 

طالـب  (133) قوامهـا عينة استطالعيةاعتمد الباحث في تقدير صدق المقياس على 
  :غير عينة الدراسة وتم حساب الصدق عن طريق
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  :صدق المحكمينأ ـ 

 الـنفس ( اعضـاء مـن هيئـة التـدريس بقسـم علـم 0قام الباحث بعـرض المقيـاس علـى )      
 وتم، وقد أبدا المحكمون مالحظاتهم ومرئياتهم حول عبارات المقياسالقرى بجامعة أم 

   .1فاكثر من المحكمين (% 75) أظهرت نسبة إتفاقالعبارات التي  ءاقاستب
  الصدق البنائى أو التكوينى:ب ـ 
طريـق حسـاب معـامالت  قـام الباحث بحسـاب الصـدق البنـائى أو التكـوينى للمقيـاس عـن      

ثـم معامـل االرتبـاط بـين كـل بنـد ، بند من بنـود المقيـاس والدرجـة الكليـة للبعـدكل  االرتباط بين
  :على النحو التالي وقد كانت . ي للمقياسوالمجموع الكل

  :كانت معامالت االرتباط على النحو التالي، أ ـ معامل االرتباط بين البند ومجموع كل بند
   . , 63ــ  , 00فقط( أمتدت قيم معامالت االرتباط بين  09ـ مهارات الوعي )1
 .  , 68ــ  , 00االرتباط بين فقط( أمتدت قيم معامالت  67) ـ مهارات االستراتيجية المعرفية0
 .  ,71ــ .,01فقط( أمتدت قيم معامالت االرتباط بين  57مهارات التخطيط )ـ 0
 .  ,70ــ  ,05أمتدت قيم معامالت االرتباط بين  (فقط 68) ـ مهارات المراجعة والتقويم0
لـى النحـو ـ معامل االرتباط بـين البنـد والمجمـوع الكلـي للمقيـاس، كانـت معـامالت االرتبـاط ع ج

  :التالي
   .  ,67ــ  38,3فقط( أمتدت قيم معامالت االرتباط بين  09ـ مهارات الوعي )1
 .  , 60ــ  , 00فقط( أمتدت قيم معامالت االرتباط بين  67) ـ مهارات االستراتيجية المعرفية0
 .  ,67ــ  , 01فقط( أمتدت قيم معامالت االرتباط بين  57ـ مهارات التخطيط )0
 .  , 68ــ  ,00فقط( أمتدت قيم معامالت االرتباط بين  68ت المراجعة والتقويم )ـ مهارا0
  . االبعاد مع المجموع الكلي للمقياسبعد من ـ معامل االرتباط بين كل  د
 , 8 3 = االرتباط فقط( قيمة 09ات الوعي )ـ مهار 1
 ., 90 قيمة االرتباط =فقط(  67)ـ مهارات االستراتيجية المعرفية 0
 , 95 قيمة االرتباط =فقط(  57مهارات التخطيط )ـ 0
 .  ,93قيمة االرتباط =فقط(  68ـ مهارات المراجعة والتقويم )0

 ثبات المقياس:

                                                
 هشام محمد مخمير /ـ د4 ربيع سعيد طة /د.ـ أ3 محمد المرى إسماعيل /د.ـ أ5حمزة السليماني  محمدأ.د/  1
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مقيـاس مهـارات مـا بعـاد الثبـات المعامـل حسـاب  فـي إعادة االختبار طريقة اماستخد تم       
بعـــد مضـــى  اً طالبـــ (53)ها وعـــدد والمجمـــوع الكلـــي علـــى العينـــة االســـتطالعية، وراء المعرفـــة

   ـ :( يوضح معامالت الثبات لمقياس ما وراء المعرفة0وجدول ) . أسبوعين من التطبيق األول
 ( معامالت الثبات لمقياس ما وراء المعرفة0وجدول )
 قيمة الثبات عدد الفقرات األبعاد
 , 80 09 الوعي

 , 91 67 اإلستراتيجية المعرفية
 , 88 57 التخطيط

 , 90 68 جعة والتقويمالمرا
 , 90 001 المقياس ككل

درجـات و  ,من الصدق يتمتع بدرجة مقبولةفي ضوء النتائج السابقة يمكن القول أن المقياس  
  . ح للتطبيق بصورته الحاليةالثبات وصالجيدة من 

 "، Sternberg & Wagner (1990)"ستيرنبرج وواجنر ، ـ اختبار قائمة أساليب التفكير
  (:1999)  عجوة وأبو سريع :ترجمة

  :صدق القائمة -

من خالل االتساق الداخلي القائمة في صورتها األجنبية بالتحقق من صدقها  اقام معد     
 . للمقاييس الفرعية بحساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي

  . فرعيةوقد كشفت النتائج عن وجود اتساق داخلي للمقاييس ال
 أيضا من خالل االتساق الداخليأما القائمة في صورتها العربية فقد تم التحقق من صدقها 

واتضحت أن معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية الفرعية الساليب التفكير 
  . (1999، عجوة وابو سريع) ائياموجبة ودالة إحص

البيئة السعودية من خالل االتساق  عليق بحساب الصد (0336وي )مرفت دهل وقد قامت
وقد كانت موجبة  ي تنتمي إليهذمعامل االرتباط بين كل عبارة واألسلوب ال الداخلي عن طريق

وتم أيضا حساب معامالت االرتباط بين درجات اساليب التفكير والدرجة  . ودالة إحصائيا
 .وكلها كانت موجبة ودالة إحصائياالكلية للقائمة 

  :قائمةثبات ال -
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لك ذو  لثبات لالختبارات الفرعيةمعامل ا بحسابالقائمة في صورتها األجنبية  اـ قام معد
أما بالنسبة للقائمة في صورتها العربية فقد تم حساب معامالت كرونباخ بحساب معامل الفا 

أما ، وطريقة التجزئة النصفيةكرونباخ معامل الفا  تينالثبات لالحتبارات الفرعية للقائمة بطريق
وعن  ,71= كرونباخكانت قيمة معامل الفافقد السعودية  البيئةلقائمة في لثبات ا بالنسبة
 .,80= كان بعد تصحيحة بمعادلة جتمان التجزئية النصفية  طريق

  :نتائج الدراسة

 الأول: لتساؤال

لدى الطالب كثر شيوعا األ هارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير ممظاهر ما       
 . لجامعيين في جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعوديةا

التكرارات والنسب المئوية لعبارات الدرجة الكلية قام الباحث بحساب  لإلجابة على هذا السؤال
  . يوضحان النتيجة (0) ، (0) نوالجدوال ، لمقياس مهارات ما وراء المعرفة 
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 ـ  :المعرفة أ ـ مهارات ما وراء

 .:اس مهارات ما وراء المعرفةمقيألبعاد التكرارات والنسب المئوية  (0) جدول

 التكرارات      م
 المهارات

 تنطبق
 تماما

 تنطبق
 غالبا

 تنطبق
بعض 
 الشيء

 ال تنطبق
 تماما

مجموع 
 التكرارات

متوسط تكرارات 
 البعد

 67,1050 08890 636 5500 18009 00036 (09عدد العبارات ) ـوعـــياا 1

عدد ) االستراتيجية المعرفية 0
 90,1010 81000 1736 13080 09733 09500 (67العبارات 

 39,1030 68519 1008 9118 06900 01305 (57عدد العبارات ) التخطيط 0

عدد ) المراجعة والتقويم 0
 08,1010 80571 1689 13098 00008 08306 (68العبارات

ما وراء مهارات فاع درجة استجابة الطالب على مقياس ارت(: 0)يتضح من الجدول 
مهارات ما وراء المعرفة كانت في  أبعادالعينة على  ألفرادن أعلى االستجابات أو  ،المعرفة
وفي المرتبة ، االستراتيجية المعرفية وتليها مهارة، المراجعة والتقويم م مهارةـثالوعي، مهارة 

 األخيرة مهارة التخطيط.
وعي الفرد وقدرته على الرقابة وتعديل تنظيم أعماله على النتائج  وتؤكد تلك 
وظيفتها  ؛الطالب ىعمليات تحكم عليا لدوجود وتشير إلى ــ . لى التعلمإبالنسبة ــ  المعرفية
وتوضح قدرة الطالب على التفكير في مجريات  فرد في حل المشكالتألداء ال والتقويم المراجعة

تحقق ب تهومعرفاته ذات النشاط العقلي الذي يبقي الفرد على وعي لالتفكير وهي أعلي مستوي
ودقة النتائج ومدى هداف ألالهدف وكيفية التغلب على العقبات والحكم على مدى تحقق ا

 األول التساؤلمن  األوللك يتحقق الجزء ذوب مالءمة النشاطات المستخدمة في عملية التعلم.
أم القرى والملك  :ما وراء المعرفة لدى طالب جامعتيي ينص علي: وجود مظاهر مهارات ذوال

 .عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية
عبيدات، ، الجراح، عبد الناصر ذيابدراسة وتتفق تلك النتائج مع ما أشارت إليه 

( 0310) الخمايسة، إياد محمد، (0311عبد الحليم، رضا ربيع )(، 0311)عالء الدين 
ة ممارسة طلبة كلية التربية جامعة حائل لمهارات التفكير ما وراء تدنى درجوالتى أظهرت 
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، وآخرون المواجدة، بكر سميح محمد(، 0310دراسة زيان، رانيا عثمان ) المعرفي،
(0310.) 

 :ب ـ أساليب التفكير

 أساليب التفكير التكرارات والنسب المئوية لعبارات الدرجة الكلية لمقياس( 0جدول )

( ارتفاع درجة استجابة الطالب على مقياس أساليب التفكير 0يتضح من الجدول )       
حيث أظهرت النتائج: أن الطالب لديهم تنوع في أساليب التفكير، كما يتضح تباين في درجة 

د أن: الطالب يختلفون في درجة تفضيلهم ألساليب التفكير فتبين تفضيل أساليب التفكير فنج
ارتفاع نسبة طالب التفكير التقدمي، وهؤالء يميلون إلى التعامل مع العموميات ويفضلون 
التغيير والتجديد واالبتكار، يليها أسلوب التفكير الحكمي الذي يعتمد علي تحليل وتقييم 

ولديهم القدرة على التخيل واالبتكار، ثـم أسلوب التفكير  األشياء؛ بتقديم اآلراء والمقترحات
التنفيذي وأصحابه يتميزون بالواقعية والموضوعية في معالجتهم للمشكالت ويميلون للتفكير 
في المحسوسات ويفضلون األنواع التنفيذية من المهن؛ في حين احتل أسلوب التفكير 

الباحث ظهور تلك األساليب إلى الثورة  التشريعي والخارجي المرتبة األخيرة، وقد يرجع
المعلوماتية التي يعيشها عصرنا الحالي ـ وما يعرف باالقتصاد المعرفي ـ الذي يتطلب أساليب 

 الرقم
 كراراتالت      

 
 أساليب التفكير

 تنطبق
 تـماما

 تنطبق
ال 

استطيع 
 التحديد

 ال
 تنطبق

 ال تنطبق
 تماما

محموع 
 التكرارات

متوسط 
 تكرارات البعد

 88,1012 12615 150 626 1661 6666 0665 التفكير التشريعي 1
 60,1061 12015 112 182 1801 6665 0655 التفكير التنفيدي 2
 61,1061 12616 121 626 1682 6288 6525 التفكير الحكمي 1
 86,1012 12261 121 616 1112 6658 0565 الكليالتفكير  6
 20,1011 12106 116 002 2101 6102 6620 المحلي التفكير 0
 1656 12806 62 166 1656 6856 0115 التقدمي التفكير 6
 11,1001 12651 111 616 2502 6055 0115 المحافظ التفكير 6
 18,1006 12601 115 655 1662 6626 0620 الهرمي كيرالتف 8
 20,1001 12666 16 016 1162 6116 0655 الملكي التفكير 1
 60,1065 12686 111 616 1150 6206 0665 قليألاالتفكير  15
 0,1026 12225 112 066 1118 6066 0515 الفوضوي  التفكير 11
 86,1016 12161 102 066 1166 6106 0110 الداخلي التفكير 12
 88,1012 12151 116 626 1101 6616 0160 الخارجي التفكير 11
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تفكير محددة من بينها األسلوب التقدمي المتميز بالبحث عن كل جديد ومبتكر في ظل 
د المعرفي ومن ثم على األسلوب التنفيذي في صورة منتج معرفي يسوق في مجتمع االقتصا

الجامعة أن تعمل علي التوسع في نشر تلك األساليب المرتبطة بالثورة المعلوماتية وتوظيفها 
بما يخدم بيئة الطالب ومجتمعهم وهذا يؤكد على فعالية التفكير لدى الطالب ومستوى الفهم 

يب تفكير للذات وتحسن مستوى التحصيل لديهم.  وأنهم يمتلكون مهارات معرفية وأسال
مختلفة تطور من مهاراتهم المعرفية والتي قد تم اكتسابها من خالل التدريب والتواصل مع 
اآلخرين، وبذلك يتحقق الجزء الثاني من التساؤل األول والذي ينص على: وجود مظاهر 
 ألساليب التفكير لدى طالب جامعتي: أم القرى والملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

(، 0311وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه ودراسة أيوب، مريم بولس دانيال )      
 (.0311دراسة عبد الحليم، رضا ربيع )

 ي: ـالثان تساؤلال

بـين مهـارات مـا وراء المعرفـة وأسـاليب ذات داللـة إحصـائية  ةارتباطيعالقة  توجدهل 
امعة الملك عبد العزيز بالمملكـة العربيـة ين في جامعة أم القرى وجيالتفكير لدى الطالب الجامع

يوضـح  (5) والجـدولرتبـاط بيرسـون تم استخدام معامل ا لالجابة على هذا التسأول السعودية.
  . النتيجة
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 بين مهارات ما وراء المعرفة االرتباطيةعالقة ال (5) جدول
 ( 033ن = ) وأساليب التفكير لدى الطالب الجامعين

  (31,3عند مستوى داللة ): دال 
  :مايلي (5) الجدول يتضح من

      بعادهاالختبار مهارات ما وراء المعرفة وأبين الدرجة الكلية  وجود عالقة ارتباطية     
والدرجة الكلية الختبار  (المراجعة والتقويم، التخطيط، ، االستراتيجية المعرفيةالوعي)

، النقدي، المحلي، الكلي، الحكمي، التنفيذي، التشريعيالتفكير ) واعهنأأساليب التفكير و 
علي درجات أ، حيث أن (الخارجي، الداخلي، الفوضوي ، قلياأل، الملكي، الهرمي، المحافظ

 ،التفكير أساليبختبار الدرجة الكلية الختبار ما وراء المعرفة و الدرجة الكلية الاالرتباط بين 
، وتلتها التفكير أساليبم والدرجة الكلية الختبار ـالمراجعة والتقويمهارة بين  م العالقةـث

أن في حين  ،ختبار ما وراء المعرفة وأسلوب التفكير المحليال ةالدرجة الكليالعالقة بين 
 أدني درجات األرتباط بين أسلوب التفكير الداخلي ومهارة الوعي.

التفكير وأبعادهما مفهومان  وأساليبوتدل تلك النتيجة على أن مهارات ما وراء المعرفة    
رتباطهما بالجوانب ال  ،ألحدهما عن اآلخروضروريان الغني عنهما  بعضهمابيرتبطان 

تعد مهارات ما وراء المعرفة ذات مستوى رفيع والعوامل والعمليات العقلية لدي الفرد، حيث 
وهذه المهارات لها أهمية كبيرة في نجاح عملية ، بوعي الفرد بعملية التفكير التي يقوم بها

بمهمة السيطرة  نها تقوموتعرف بأ والمتعلم على حدا سواء التعلم فهي تفيد كال من المعلم

الدرجة 
الكلية 

 ساليبأل
 التفكير

كير
التف

 
جي
خار

ال
 

كير
التف

 
خلي

الدا
 

كير
التف

 
ي  و
وض

الف
 

كير
التف

 
قلي

األ
 

كير
التف

 
كي
لمل
ا

 

كير
التف

 
مي
هر
ال

 

كير
التف

 
افظ
مح
ال

 

كير
التف

 
دي
النق

 

كير
التف

 
حلي

الم
 

كير
التف

 
كلي

ال
 

كير
التف

 
مي
حك
ال

 

كير
التف

 
ذي
نفي
الت

عي 
شري

 الت
كير
التف

 

         
       أساليب 
 التفكير

 أبعاد ما  
ء ورا

 المعرفة 
 الوعي 00,3 05,3 53,3 00,3 08,3 00,3 07,3 08,3 08,3 07,3 08,3 00,3 06,3 ,50

ستراتيجية الا 50,3 55,3 59,3 57,3 60,3 59,3 50,3 63,3 58,3 59,3 57,3 55,3 55,3 ,66
 المعرفية

 التخطيط 50,3 59,3 61,3 58,3 60,3 63,3 50,3 60,3 63,3 59,3 57,3 55,3 58,3 ,67

70, 60,3 58,3 60,3 67,3 65,3 65,3 58,3 67,3 67,3 63,3 66,3 60,3 56,3 
المراجعة 
 والتقويم

 الدرجة الكلية  57,3 60,3 66,3 60,3 68,3 66,3 58,3 67,3 66,3 65,3 60,3 59,3 60,3 ,70



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 090 - 

واستخدام القدرات أو الموارد ، على جميع نشاطات التفكير العاملة والموجهة لكل مشكلة
وهذا يوضح عالقة التأثير  . المعرفية للفرد بفاعلية في مواجهة متطلبات مهمة التفكير

  . ضمن منظمومة واحدة هي التفكير نثر فيما بينهما على اعتبار انهما يقعاوالتأ
، التشريعيالتفكير وأساليب التفكير ) الوعي،القة ارتباطية موجبة ودالة بين ع وجود  

، الفوضوي ، األقلي، الملكي، الهرمي، المحافظ، النقدي، المحلي، الكلي، الحكمي، التنفيذي
 هلدي أكثر وعيا بنفسه كمفكريكون جامعي ا يوضح أن الطالب الذوه (الخارجي، الداخلي

وواجبات  ه من معرفة ما يقوم به من مهاميمكنقد مما التفكير  وأساليب معرفة بمهارات
وأن الفرد لديه شعور مستمر بحالته العقلية أثناء االنشغال في  . تجاه نفسه واآلخرين

  . مهمة ما من مهام التفكير
وأساليب التفكير  ، االستراتيجية المعرفية القة ارتباطية موجبة ودالة بينعوجود   
، الملكي، الهرمي، المحافظ، النقدي، المحلي، الكلي، الحكمي، التنفيذي، ريعيالتشالتفكير )

منصور وآخرون  "وهذه العالقة تؤكد ما أشار إليه ، (الخارجي، الداخلي، الفوضوي ، األقلي
أن التفكير هو العملية العقلية التي ينظم فيها العقل خبراته من خالل األنشطة العقلية من "

 . لك عند حل مشكلة معينةذوالمضامين و  ذهنية للصيغعالجات الكية والميالدينام
وان لدى الفرد استراتيجية معرفية معينة لمراقبة نشاطه العقلي أثناء  (5 :1996،)حبيب

  . العمل على مهمة ما
، التفكير التشريعي) وأساليب التفكير التخطيط، القة ارتباطية موجبة ودالة بينوجود ع  

، الفوضوي ، األقلي، الملكي، الهرمي، المحافظ، النقدي، المحلي، الكلي، الحكمي، التنفيذي
ن التفكير هو التقصي أ في "المانع"وهذه العالقة تؤكد ما ذهب إليه  (الخارجي، الداخلي

و أالقرار  اتخاذالمدروس للخبرة من أجل غرض ما وقد يكون هدا الغرض هو الفهم أو 
 (10 :0333، اللهيبي) . شياء أو القيام بهاألا و حل مشكلة أو الحكم علىأالتخطيط 

التفكير ) وأساليب التفكير ، وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين المراجعة والتقويم  
، األقلي، الملكي، الهرمي، المحافظ، النقدي، المحلي، الكلي، الحكمي، التنفيذي، التشريعي
إلى أن ما وراء المعرفة المتمثلة في  وهذه العالقة تشير (الخارجي، الداخلي، الفوضوي 

مما  مهارات واستراتيجيات التفكيريجعل الفكر واعيا بو منتج هام للتفكير  المراجعة والتقويم
النتائج أو  لى منطقيةإ تشيركما  اتية.ذراجعة والمراقبة الميمكنه من النجاح في عملية ال
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مة اد العينة يتميزون بوجود عملية منظفر أإلى أن  شيرهذا يليها و إالتي يتم التوصل  األفكار
القرارات  واتخاذهداف ألتحقيق اإمكانية تحديد درجة غرض لديهم لجمع وتحليل المعلومات ب

وأن لدى الفرد طريقة معينة في مراجعة نفسه  . أن وجدت القصورمعالجة جوانب  بهدف
من النجاح في لمراقبة تحقق الهدف الخاص به أثناء العمل على مهمة ما مما يمكنه 

  . المراقبة الذاتية
سهام مهارات ما وراء المعرفة في زيادة وعي المتعلم لمستويات التفكير إمدى يؤكد  كما   

   ماطـنألديه وقدرته العقلية للتعامل مع المواقف التعليمية المختلفة مما يساعد على تعديل 
ألفضل له واالستخدام ا هتفكير ء با يدفعه إلى االرتقاذيصبح أكثر مرونة، وه هنأأي تفكيره 

فكار والمعلومات التي ألأن أساليب التفكير تعتمد على الوعي با حيث، أثناء عملية التعلم
تخطيط ا والتي يمكن له المعينة له إستراتيجيةالمعلومات ووضع  هذهتنظيم ها الفرد لايتلق
وتشعب التفكير معلومات تلك الن معلومات وتأمل ومراجعة وتقويم متكامل لما يعرض له مال

 (1982)دراسة ونجنياش  إليهمع ما أشارت تتفق في مالمحها العامة النتائج وهذه  . لديه
Wingenbach (1990) وستيرنبرج Sternberg ،وستيرنبرج Sternberg (1994) 

 (1998) وعجوة Sternberg & Grigoerenko (1995)جريجورنكوو ستيرنبرج و 
 زوهارو  et al (1999) Kincannonينكانون وآخرون كو  Kaplan 1998)كابلن )و 
 (2001)وتشين ، Hall et al (1999)وهل وآخرون  Cattell (1999) كاتلو  (1999)

Chen  2002والـ شاي  (0330) نادية لطف هللاو Al shaye  (0330) والصاوي 
 Kuhn & Deanوما توصلت إليه دراسة ،(0330) ومحمد(، 0330والدردير )
(2004)،Blac (2005)،Schroyens (2005) ، (0336)، وأخرون الشبل ،Carlo 

Magno (2010)( 0311، عبد الحليم، رضا ربيع). 

 الثالث:  تساؤلال

بين طالب الكليات النظريـة والكليـات العلميـة فـي ذات داللة إحصائية فروق  توجدهل 
بــد العزيـز بالمملكــة الملـك عأم القــرى و جـامعتي مهـارات مـا وراء المعرفــة وأسـاليب التفكيــر فـي 

  .  العربية السعودية
 تــم اســتخدام المتوســطات واالنحرافــات المعياريــة واختبــار لإلجابــة علــى هــذا التســأول

  . ( يوضح النتيجة6) والجدول (ت)
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في مهارات ما وراء المعرفة وأساليب  فروق بين طالب الكليات النظرية والكليات العلميةال (6جدول )
 التفكير

والكليات العلمية في  بين طالب الكليات النظرية ( عدم وجود فروق 6من الجدول ) يتضح   
ا وراء المعرفة ال ت مهارا، ويرجع الباحث ذلك إلي أن البنية العاملية لما وراء المعرفةمهارات م
هيم بعض الدراسات السابقة مثل دراسة إبرا اشارت إليهما وهذا  التخصص،ختالف تختلف با

أشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق التفكير فقد  أساليببالنسبة الختبار  أما (،0330)
ة الثقافية وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن المرجعي دالة بين التخصصات العلمية والنظرية

عادات للطالب في المرحلة الجامعية تكاد تكون واحدة حيث أنهم ينتمون لمجتمع واحد و 
كما أنهم يخضعون لنظام تعليمي واحد في كل ابعاده االدارية والفنية  . ة واحدةوتقاليد وثقاف

 األبعاد املتغريات
 درجة  الكليات العلمية الكليات النظرية 

 احلرية
قيمة  
 االحنراف املعياري املتوسط ملعياريااالحنراف  املتوسط )ت(

ت 
هارا

م
 

راء 
ا و

م
 

رفة
املع

 

 301,81 913,828 381,81 81,821 الوعي

131 

931,  
  ,121 112,18 395,205 531,12 1,201 االسرتاتيجية املعرفية

  ,181 089,21 513,892 811,10 11,898 خطيطالت
  ,821 889,15 825,209 299,18 52,201 املراجعة والتقومي
  ,118 19,808 38,908 85,801 5,901 الدرجة الكلية 

يب
سال

أ
 

كري
التف

 

  ,019 881,1 180,18 301,5 15,18 التفكري التشريعي
  ,829 318,5 593,18 895,1 155,18 التفكري التنفيذي
  ,118 281,1 991,18 121,1 150,18 التفكري احلكمي
  ,151 201,1 981,10 185,1 199,10 التفكري الكلي
  ,939 125,1 509,10 531,1 398,23 التفكري احمللي

  ,350 139,5 198,12 039,1 322,18 التفكري التقدمي
  ,038 280,1 001,18 118,1 011,18 احملافظ التفكري 

  ,189 213,1 252,18 503,1 388,10 التفكري اهلرمي
  ,188 081,1 089,18 903,5 188,18 التفكري امللكي
  ,210 131,1 213,18 118,1 881,18 التفكري األقلي

  ,088 895,1 131,10 121,1 181,10 التفكري الفوضوي
  ,811 213,1 553,10 133,1 110,10 التفكري الداخلي
  ,911 118,5 208,18 011,1 150,10 التفكري اخلارجي
  ,113 588,19 09,501 855,93 01,501 الدرجة الكلية 
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لك وتتفق ت . مناهج مقررة تخضع لنمطية معينة تحدد معظم اساليب التفكيروإلي ، والتنظمية
من أنه ال يوجد تأثير لمتغير  (0331) ستيرنبرج وسيليرزالنتائج مع ما أشارت إليه دراسة 
ما أشارت إليه دراسة اللهيبي مع  وكذلكطالب الجامعة،  ىالتخصص علي أساليب التفكير لد

ذا التخصص، وه باختالفالمعلمين  ىفي أساليب التفكير لد من أنه التوجد فروق  (0333)
دبي والعلمي في أساليب من أنه ال توجد فروق بين التخصص األ (1998)عجوة  ما أكد عليه

حصائية في خمس إداللة  ذاتفروق  وجدت (0330)دراسة أمينة شلبي  اال أن، التفكير
والهرمي والعالمي بين التخصصات ، والحكمي، والتنفيذي، أساليب فقط هي التشريعي

نتائج  كذلكخصصات األكاديمية في باقي األساليب، األكاديمية في حين ال توجد فروق بين الت
التي أشارت إلي وجود فروق بين الطالب في أساليب التفكير ( 0331)دراسة رمضان 

 أساتذةفروق بين وجود  )ب( والتي أشارت إلى)أ(،1996حبيب ، ودراسة التخصص باختالف
حيث أنها  عينة الدراسةطبيعة إلى في ذلك السبب  وقد يرجعفي أساليب التفكير،  الجامعات

بينما في تلك الدراسات هم من طالب الجامعية طالب المرحلة من  في الدراسة الحالية هم
 جامعات.ال وأساتذةالثانوية 

 الرابع:  تساؤلال

 فروق بين الطالب الجامعيين في مهـارات مـا وراء المعرفـة وأسـاليب التفكيـر توجدهل 
الملــك عبــد العزيــز و  أم القــرى جــامعتي فــي  (جامعــةســة بالســنوات الدراو ، رالعمــ) تبعــا الخــتالف

حــادي الجابــة علــى هــذا التســأول تــم اســتخدام تحليــل التبــاين اول . بالمملكـة العربيــة الســعودية
  . النتيجة انوضحت( 8)و( 7) ولاجدالو االتجاه 
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 ـ  :أ ـ الفروق تبعا للعمر

 )العمر( تبعا الختالف راء المعرفة وأساليب التفكيرما و فروق بين الطالب الجامعيين في مهارات ال (7) جدول

 اإلبعاد املتغريات
مصدر 
 متوسط املربعات جمموع املربعات التباين

درجة 
 احلرية

 قيمة
 الداللة (ف)

رات
مها

 ما  
عرفة

ء امل
ورا

 

 الوعي

بني 
 6 626,018 666,1802 اجملموعات

داخل  ,261 717,2
 100 111,182 111,220811 اجملموعات

ــ 000,212281 اجملموع  100 ــــــ

اإلسرتاتيجية 
 املعرفية

بني 
 6 106,018 816,1602 اجملموعات

داخل  ,661 ,081
 100 860,2820 216,681011 اجملموعات

ــ 268,686121 اجملموع  100 ــــــ

 التخطيط

بني 
 6 261,066 067,1606 اجملموعات

داخل  ,687 882,2
 100 010,061 172,162801 تاجملموعا

ــ 010,166060 اجملموع  100 ــــــ

املراجعة 
 والتقومي

بني 
 6 620,071 600,1008 اجملموعات

داخل  ,016 ,701
 100 686,2162 082,608100 اجملموعات

ــ 068,606160 اجملموع  100 ــــــ

 ملقياس الدرجة الكلية
 ما وراء املعرفة مهارات

 بني
 6 062,22008 260,67681 اجملموعات

221,2 102, 
داخل 

 100 677,28668 6,6128000 اجملموعات
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مصدر  اإلبعاد املتغريات
درجة  متوسط املربعات جمموع املربعات التباين

 احلرية
 قيمة

 الداللة (ف)

ــ 0,6100108 اجملموع  100 ــــــ

فك
ب الت

سالي
أ

 ري

التفكري 
 التشريعي

بني 
 اجملموعات

187,180 117,02 6 

داخل  ,806 806,1
 اجملموعات

661,0078 000,16 100 

ــ 708,28870 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 ذيالتنفي

بني 
 اجملموعات

610,216 280,12 6 

داخل  ,182 112,0
 اجملموعات

081,28860 601,10 100 

ــ 010,28200 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 احلكمي

بني 
 اجملموعات

666,01 267,21 6 

داخل  ,707 ,672
 اجملموعات

112,22811 018,17 100 

ــ 000,22806 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 الكلي

بني 
 اجملموعات

017,06 216,26 6 

داخل  ,767 ,600
 اجملموعات

162,22011 278,10 100 

ــ 777,22070 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 احمللي

بني 
 اجملموعات

662,61 628,28 6 

داخل  ,017 ,168
 اجملموعات

060,22610 600,10 100 

ــ 128,22670 اجملموع ــــ  100 ــ

 )العمر( تبعا الختالف فروق بني الطالب اجلامعيني يف مهارات ما وراء املعرفة وأساليب التفكري( ال9اتبع جدول )

 )العمر( تبعا الختالف ما وراء املعرفة وأساليب التفكريفروق بني الطالب اجلامعيني يف مهارات ( ال9اتبع جدول )
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مصدر  اإلبعاد املتغريات
درجة  متوسط املربعات جمموع املربعات التباين

 احلرية
 قيمة

 الداللة (ف)

التفكري 
 التقدمي

بني 
 اجملموعات

018,61 718,20 6 

داخل  ,688 , 600
 اجملموعات

168,0820 011,11 100 

ــ 268,0870 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 احملافظ

بني 
 اجملموعات

676,76 220,20 6 

داخل  ,682 ,607
 اجملموعات

266,28000 012,17 100 

ــ 668,22860 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 اهلرمي

بني 
 اجملموعات

810,08 880,18 6 

داخل  ,002 ,781
 اجملموعات

060,22161 026,10 100 

ــ 888,22166 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 امللكي

بني 
 اجملموعات

860,18 022,7 6 

 داخل ,067 ,127
 اجملموعات

760,0171 710,11 100 

ــ 708,0681 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 األقلي

بني 
 اجملموعات

686,02 082,11 6 

داخل  ,010 ,707
 اجملموعات

266,22108 710,10 100 

ــ 708,22662 اجملموع ــــ  100 ــ
التفكري 
 الفوضوي

بني 
 اجملموعات

102,02 060,21 6 660, 761, 



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 033 - 

مصدر  اإلبعاد املتغريات
درجة  متوسط املربعات جمموع املربعات التباين

 احلرية
 قيمة

 الداللة (ف)

داخل 
 اجملموعات

860,28016 606,17 100 

ــ 668,28070 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 الداخلي

بني 
 اجملموعات

118,01 801,11 6 

داخل  ,020 ,021
 اجملموعات

667,22111 626,10 100 

ــ 707,22120 اجملموع ــــ  100 ــ

التفكري 
 اخلارجي

بني 
 اجملموعات

008,00 167,11 6 

داخل  ,611 ,006
 اجملموعات

000,0122 112,11 100 

ــ 070,0188 اجملموع ــــ  100 ــ

 الدرجة الكلية
 ألساليب التفكري

بني 
 اجملموعات

006,0870 066,1820 6 

داخل  ,671 ,000
 اجملموعات

6,2107016 062,1617 100 

ــ 1,2160026 اجملموع ــــ  100 ــ

في المختلفة بين مجموعات الفئات العمرية  توجد فروق  ال :هنأ (7من جدول ) يتضح      
، ويرجع الباحث ذلك إلي أن عينة الدراسة من فئة عمرية متقاربه، مهارات ما وراء المعرفة

المرحلة العمرية لها تأثيرها علي مهارات ما وراء المعرفة ( إلى أن 0330محمد )قد اشار و 
لما كستراتيجية المعرفية والتخطيط والمراجعة والتقويم بالنمو العقلي، فالواإلرتباط مهارة الوعي 
باالستراتيجية المعرفية التي تسبق التخطيط كلما كان علي  جيدوعي كان الفرد علي درجة 

دراسة  تلك النتائج معتتفق االستراتيجية،و  درجة عالية من المراجعة والتقويم الذاتي لتنفيذ تلك
نه ال يوجد فروق في استراتيجيات ما أشارت إلى أوالتي  Wingenbach (1982ونجنياش )

  . وراء المعرفة بين صفوف طالب الصف الرابع والخامس والسادس والسابع
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ه: ال توجد فروق بين مجموعات الفئات العمرية المختلفة، ساليب التفكير فانأل أما بالنسبة
ارب بين أفراد العينة فالبيئة االجتماعية لها ذلك إلي النمو االجتماعي المتقريرجع الباحث 

دراسة نتائج أشارت إليه  المفضل لدي األفراد، وهذا ما تأثيرها علي اختيار أسلوب التفكير
نه ألى إشارت أ( والتي 0333) دراسة اللهيبينتائج مع نتائج تلك التتفق (، و 0330الدردير )

كير لدى المعلمين والمعلمات تبعا لمتغير ساليب التفأفي حصائية إات داللة ذالتوجد فروق 
  .المرحلة الدراسية

شارت أوالتي  (0331) دراسة رمضاننتائج ليه إفي حين اختلفت تلك النتائج عما توصلت 
الثانوي ) ساليب التفكير باختالف العمر الزمنيأالى وجود فروق بين الطالب في بعض 

لت إلى وجود أساليب تفكير مفضلة التي توص Chen (2001)تشين  ودراسة، (والجامعي
لى عدد من إلك االختالف ذويرجع الباحث  .ناث في فئات عمرية مختلفةإل كور واذلدى ال

الثانوية كما في دراسة  الفئات حيث أجريت على المرحلة العمرية لتلكمرحلة ال االعتبارات منها
 (2001)تشين دراسة  كما في ناثإل كور واذالوطبيعة توزيع العينة حيت كانت من رمضان 
Chen .  

 ـ  :الفروق تبعا للصف الجامعي :ب

سنوات الدراسة ) تبعا الختالف رفة وأساليب التفكيرفروق بين الطالب في مهارات ما وراء المعال (8) جدول
 (بالجامعة

متوسط  مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد المتغيرات
 المربعات

 الداللة (ف) قيمة درجة الحرية

رات
مها

 
 ما 

رفة
لمع
ء ا
ورا

 
 الوعي

 0 067,107 800,706 بين المجموعات
 095 533,035 160,103067 داخل المجموعات ,789 ,080

ــ 998,101130 المجموع  099 ـــ

اإلستراتيجية 
 المعرفية

 0 830,069 318,1809 بين المجموعات
 095 035,1306 100,030060 داخل المجموعات ,876 ,063

ــ 163,036010 المجموع  099 ـــ

 التخطيط
 0 590,600 960,0010 بين المجموعات

 095 005,866 970,001005 داخل المجموعات ,590 ,700
ــ 908,000508 المجموع  099 ـــ

المراجعة 
 والتقويم

 0 903,1170 698,5870 بين المجموعات
908, 

053, 
 095 501,1009 060,088071 داخل المجموعات

ــ 963,090005 المجموع  099 ـــ

 )سنوات الدراسة ابجلامعة( فروق بني الطالب يف مهارات ما وراء املعرفة وأساليب التفكري  تبعا الختالف( ال1جدول )
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 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد المتغيرات
متوسط 
 المربعات

 الداللة (ف) قيمة درجة الحرية

 الدرجة الكلية
 لمقياس

مهارات ما 
 وراء المعرفة

 0 805,6807 106,00009 بين المجموعات

 095 900,13703 6,0000351 داخل المجموعات ,673 ,609

ــ 8,0058093 المجموع  099 ـــ

 

التفكير 
 التشريعي

 0 500,09 701,197 بين المجموعات
 095 371,05 309,9878 داخل المجموعات ,165 577,1

ــ 753,13375 المجموع  099 ـــ

التفكير 
 التنفدي

 0 575,0 870,10 بين المجموعات
 095 803,05 360,13177 داخل المجموعات ,990 ,133

ــ 908,13189 المجموع  099 ـــ

التفكير 
 الحكمي

 0 056,06 779,181 مجموعاتبين ال
 095 670,07 119,13930 داخل المجموعات ,057 010,1

ــ 898,11380 المجموع  099 ـــ

 التفكير الكلي
 0 9 ,100 719,05 بين المجموعات

 095 070,09 358,11500 داخل المجموعات ,935 ,010
ــ 777,11578 المجموع  099 ـــ

التفكير 
 المحلي

 0 500,00 716,110 بين المجموعات
 095 009,09 590,11555 داخل المجموعات ,500 ,807

ــ 013,11678 المجموع  099 ـــ

التفكير 
 التقدمي

 0 7 ,990 977,09 بين المجموعات
 095 00 ,903 180,9308 داخل المجموعات ,880 ,009

ــ 163,9378 المجموع  099 ـــ

 التفكير
 المحافظ

 0 10 ,067 000,67 بين المجموعات
 095 07 ,910 036,13998 داخل المجموعات ,789 ,080

يب
سال

أ
 

كير
التف

 

ــ 603,11365 المجموع  099 ـــ
التفكير 
 الهرمي
 

 0 10 ,086 003,60 بين المجموعات
 095 08 ,600 573,11081 داخل المجموعات ,800 ,006

ــ 333,11000 المجموع  099 ـــ

التفكير 
 الملكي

 0 11 ,000 113,57 بين المجموعات
080, 

793, 
 095 00 ,703 683,9005 داخل المجموعات

ــ 793,9030 المجموع  099 ـــ

 دراسة ابجلامعة()سنوات ال فروق بني الطالب يف مهارات ما وراء املعرفة وأساليب التفكري  تبعا الختالف( ال1جدول )
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 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد المتغيرات
متوسط 
 المربعات

 الداللة (ف) قيمة درجة الحرية

 التفكير األقلي
 0 11 ,351 055,55 بين المجموعات

 095 08 ,933 095,11086 داخل المجموعات ,861 ,080
ــ 753,11001 موعالمج  099 ـــ

التفكير 
 الفوضوي 

 0 01 ,007 680,136 بين المجموعات
 095 07 ,586 757,13668 داخل المجموعات ,569 ,770

ــ 003,13975 المجموع  099 ـــ

التفكير 
 الداخلي

 0 10 ,030 339,71 بين المجموعات
 095 08 ,503 788,11000 داخل المجموعات ,778 ,098

ــ 797,11015 المجموع  099 ـــ

التفكير 
 الخارجي

 0 15 ,939 507,79 بين المجموعات
 095 00 ,030 003,9001 داخل المجموعات ,609 ,683

ــ 877,9033 المجموع  099 ـــ
 الدرجة الكلية
ألساليب 
 التفكير

 0 000,908 010,0701 بين المجموعات
 095 759,0050 1,1061175 مجموعاتداخل ال ,907 ,070

ــ 0,1065916 المجموع  099 ـــ
في مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير عدم وجود فروق  (8من الجدول ) يتضح      

، ويرجع الباحث ذلك إلي أن مرحلة الجامعة ختالف سنوات الدراسةتبعا البين طالب الجامعة 
رجة من النضج المعرفي الذي يجعله واعيًا ومخططًا ومراجعًا يكون الطالب فيها علي دقد 

وقادرًا علي تقويم استراتيجيته المعرفية، فطالب الجامعة يظهرون استخدام ذاتي التحكم في 
تتفق النتائج  وهذه(، 0330استراتيجيات ما وراء المعرفة، وهذا ما أشارت إليه دراسة بهلول )

بين  نه التوجد فروق أ من Wingenbach (1982)اش ونجنمع ما أشارت إليه دراسة 
 ،في استراتيجيات ما وراء المعرفة سنوات الدراسة بالصف الرابع والخامس والسادس والسابع

وبالنسبة ألساليب التفكير، فيرجع الباحث عدم وجود فروق بين طالب الجامعة إلي البيئة 
لتعلم المتقاربة، حيث ان البيئة أساليب االثقافية الجامعية التي يعيشها معظم الطالب و 

تتفق الثقافية وأسلوب التعلم من العوامل ذات التأثير علي اختيار أسلوب التفكير المفضل، و 
   . (0333) ة اللهيبيدراسنتائج مع هذه النتيجة 

 الخامس: تساؤلال
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كير هل توجد فروق بين الطالب الجامعيين في مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التف      
لالجابة على هذا  .بين طالب جامعتي أم القرى والملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية؟

( يوضح 9) والجدول( ت واالنحرافات المعيارية وقيمة )تتم استخدام المتوسطا التسأول
 .النتيجة
  راء المعرفة وأساليب التفكيرما و في مهارات  جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيزطالب فروق بين ال (9) جدول

 (.033علما بأن )ن =  (,35عند مستوى ) : دال 
 د فروق دالة إحصائيا في مهارات ما وراء المعرفةنه توجأ( 9)يتضح من الجدول 

حيث  (ات ما وراء المعرفةوالمجموع الكلي لمقياس مهار ، ،التخطيطتراتيجية المعرفيةاالس)
وقد يكون السبب في ذلك استخدام أساليب صالح طالب جامعة الملك عبد العزيز ل كانت

 

 األبعاد
درجة  عبد العزيز جامعة الملك القرى جامعة أم 

 (ت) قيمة الحرية
  االنحراف المعياري  المتوسط االنحراف المعياري  المتوسط

رات
مها

 
وراء

ما 
 

رفة
لمع
ا

 

 816,16 510,121 506,16 115,121 الوعي

118 

685,  
 *568,2 116,11 160,256 621,11 800,255 اإلستراتيجية المعرفية

 202,2 666,28 280,160 620,21 610,168 التخطيط
 *15,1 510,11 810,251 511,16 160,251 المراجعة والتقويم

الدرجة الكلية لمقياس 
 *516,2 118,155 000,610 666,156 620,616 مهارات ما وراء المعرفة 

كير
التف
ب 
سالي

أ
 

 000,1 162,0 110,11 860,6 110,11 التفكير التشريعي
 ,056 566,0 185,11 561,0 665,11 التفكير التنفيذي
 652,1 868,6 555,12 621,0 150,11 التفكير الحكمي
 ,111 656,0 615,15 185,0 650,15 التفكير الكلي

 ,625 181,0 185,15 661,0 115,21 التفكير ا لمحلي
 ,661 620,6 205,12 511,0 515,12 التفكير التقدمي
 ,812 261,0 610,15 261,0 260,11 التفكير المحافظ
 ,266 211,0 160,11 606,0 510,11 التفكير الهرمي
 ,582 661,6 160,11 161,6 210,11 التفكير الملكي
 ,161 110,0 260,11 061,0 180,11 التفكير األقلي

 ,011 216,0 610,15 261,0 605,15 التفكير الفوضوي 
 ,180 166,0 055,15 611,0 210,15 التفكير الداخلي
 ,610 610,6 110,11 120,6 865,15 التفكير الخارجي

 ,215 861,06 610,656 158,01 165,651 الدرجة الكلية ألساليب التفكير 
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واليات  التعليم تعتمد النشاطاتتدريس مختلفة متقدمة تركز على مشاركة الطالب في مواقف 
لقدرة طالب جامعة الملك عبد كذلك وقد يعود ا لتحقيق هذه الغايات سلوبً عاوني أالتعلم الت

هم علي معالجة المعلومات مما يسدرة العزيز على استيعاب المهام والمهارات األكاديمية والق
ا قد يكون لديهم وعي كامل كمفي رفع االستراتيجية المعرفية لديهم والقدرة على التخطيط 

بين  ام التعليمية والقدرة على المفاضلةاجهة المهستراتيجيات العقلية المستخدمة لمو باال
  . نها التمام المهمة التعليميةماالستراتيجيات الختيار األفضل 

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين الطالب الجامعيين في أساليب التفكير 
إلي تقارب المستوي الثقافي واالجتماعي للجامعتين فكالهما يقع في في ذلك  السبب يرجعوقد 

ملكة العربية السعودية، وهذا ما أكدنا عليه من قبل حيث أن البيئة مالمنطقة الغربية لل
 الثقافية واالجتماعية لهما تأثير علي أسلوب التفكير المفضل.

 ـ  :التوصيات

  :ذه الدراسة يستخلص الباحث التوصيات التاليةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها ه
لقياس مهارات ما وراء المعرفة وأساليب  لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليمـ توصيه 1

م إلى التخصصات والكليات التي تتناسب مع مهارات ما وراء هالتفكير لدى الطالب لتوجيه
  . المعرفة وأساليب تفكيرهم لديهم

ه نظر القائمين على العملية التعليمية في مراحل التعليم بأهمية توفير مناخ مالئم من ـ توجي0
أجل تنمية استخدام مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير وتدريب الطالب عليها من 
أجل الخروج بالطالب من ثقافة تلقي المعلومات إلى ثقافة بناء المعلومات بما يمكن 

 . من مرحلة المعرفة إلى مرحلة ما وراء المعرفة الطالب من االنتقال
ي مهارات ما وراء لتطوير المناهج لالهتمام باكساب الطالب المعرفة العلمية باالعتماد عـ 0

  . المعرفة وليس االعتماد على تلقين المعرفة



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 036 - 

 المراجع
يـة األكاديميـة لـدى ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاءة الذات .(2556) .أحمد رمضان محمد، إبراهيم .1

 .جامعة أسيوط ، أسيوطب كلية التربية ،ماجستيررسالة  .طالب كلية التربية
أساليب تفكير الطالب ومعلميهم فـى عالقتهـا بالدافعيـة للـتعلم (. 2511أيوب، مريم بولس دانيـا،، ) .2

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة سوهاج. على ضوء نظرية ستيرنبرج،
فعاليـة اسـتخدام اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تـدريس  .(2556) .محمد محمـد، انتصار السيد .1

الفيزياء لطالب الصف األول الثانوي في تنمية مهارات مـا وراء المعرفـة والتغييـر المفـاهيمى 
  .  جامعة المنيا، المنيا، كلية التربية، لديهم

المعلومــات المقــروءة وعالقتهــا  اســتراتيجيات تجهيــز(. 2550البـري، أمــاني محمـد ريــان ع)مـان. ) .6
جامعـة عـي   رسالة ماجستير، كليـة التربيـة، القـاهر ،بالذاكرة العاملة ومهارات ما وراء المعرفة، 

 شمس.
، اتجاهـات حدي)ـة فــي اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تعلـيم القــراء  .(2556) .إبـراهيم أحمـد، بهلـو، .0

  . الجمعية المصرية للقراء  والمعرفة، القاهر ، 15العدد ، مجلة القراءة والمعرفة
مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي لـدى  (.2511الجراح، عبد الناصر ذياب، عبيدات، عالء الـدي  ) .6

، المجلة األردنية في العلـوم التربويـة. عينة من طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات
 .162-160، ص ص. 2، ع. 6مج. 

أســاليب الكشــف عــن المبــدعين والمتفــوقين وتنميــة  .(2551) .زيــد، هــادمحمــد ج، الهويــدي، جمــ  .6
  . دار الكتاب الجامعي العي ،، التفكير واإلبداع

  .، الريان، مكتبة الشقري 2ط ، تعليم التفكير .(2551)  .إبراهيم ب  أحمد مسلم، الحارثي  .8
ـــتعلم فـــي 2551الحـــارون، شـــيماء حمـــود درويـــ . ) .1 تنميـــة مهـــارات مـــا وراء (. فعاليـــة نمـــوذج أبعـــاد ال

المعرفة والتحصي  لدى طالبـات الصـا األو، ال)ـانوي فـي مـاد  األحيـاء، رسـالة ماجسـتير، كليـة 
 البنات قسم المناهج وطرق التدريس، جامعة عي  شمس، القاهر .  

مكتبـة  ، القـاهر ، هاريسـون وخخـرون ، اختبار أسـاليب التفكيـر .(1116) .مجدي عبد الكريم، حبيب .15
 . المصرية النهضة

ــاد محمــد ) .11 ــل لمهــارات (. 2512الخمايســة، إي ــي جامعــة حائ ــة ف ــة كليــة التربي درجــة ممارســة طلب
مجلـة اتحـاد الجامعـات العربيـة  التفكير ما وراء المعرفي من وجهة نظرهم، واتجاهاتهم نحوهـا،



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 037 - 

 ، ص62: مجلة علميـة محكمـة تعنـق بقضـايا التعلـيم العـالي والجـامعي فـي الـوط  العربـي. ع. 
   .168-166ص. 

دار ، عمــان، (بـرامج تدريبيـة واسـتراتيجيات) سـيكولوجية التفكيــر .(2556)  .كمـا، محمـد، خليـ  .12
 . المناهج للنشر والتوزيع

التحصـي   (. أساليب التفكير لدى المعلمي  وتالميذهم وأثرها علق2551الدردير، عبد المنعم أحمد ) .11
( ، 2( ، المجلـد )6العـدد )ية فى علـم الـنفس، مجلة دراسات عرب الدراسق لدى هؤالء التالميـذ،

 .125 – 20ص ص 
الجــــزء ، دراســــات معاصــــره فـــي علــــم الـــنفس المعرفــــي .(2556)  .عبـــد المــــنعم أحمـــد، الـــدردير .16

  .  عالم الكتب للنشر، األو،،القاهر 
أسـاليب التفكيـر والـذكاء العـاطفي لـدى عينـة مـن طالبـات (. 2556دهلوي، مرفت فيص  زكريا. ) .10

، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعـة أم القـرى، مكـة ة الثانوية في مدينة مكة المكرمةالمرحل
 .المكرمة

أساليب التفكير ومهارات ما وراء المعرفة وعالقـتهم بالتحصـيل  (.2511عبد الحليم، رضا ربيع. ) .16
 جامعة المنيا.رسالة دكتورا ، كلية التربية،  األكاديمى لدى عينة من طالب كلية التربية بالمنيا،

عمــان، ديبونــو ، تنميــة التفكيــر الناقــد مــن خــالل برنــامج الكــورت .(2556) .تيســير، رنــد العةمــة .16
  . للطباعة والنشر

، سيكلوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظـور المعرفـي .(1116) .فتحي مصـطفي، الزيات .18
   .دار النشر للجامعات، القاهر ،  2سلسلة علم النفس المعرفي 

أثـر اخـتالف أسـلوب التفكيـر واسـتراتيجية الـذاكرة علـى (. 2512زيان، رانيـا ع)مـان عبـد العزيـز. ) .11
ــة، ــة مــن طــالب الجامع ــدى عين ــة ل ــة،  أداء بعــض المهــام اللفظي ــة التربي رســالة ماجســتير، كلي

  جامعة المنوفية.
ار لـدى عينـة أسـاليب التفكيـر وعالقتهـا باتخـاذ القـر  .(2552) علي ب  محس  ب  علـي، السبيعي .25

، مكــة المكرمــة، ، كليــة التربيــةرســالة ماجســتير، مــن مــديري اإلدارات الحكوميــة بمحافظــة جــدة
  .  جامعة أم القرى 

 .(1111) ترجمة: عجو  وأبو سريع، اختبار قائمة أساليب التفكير .(1111)، ستيرنبرج وواجنر .21
خدام اسـتراتيجيات التفكيـر (. أثر است2556الشب ، منا،، مصطفي، شعبان, يوسا، عبد الرحم . ) .22

فــوق المعرفــي مــ  خــال، الشــبكة العالميــة للمعلومــات علــق التحصــي  الدراســي وتنميــة مهــارات 



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 038 - 

الجمعيــة المصــرية التفكيــر العليــا لــدى طالبــات مقــرر البرمجــة الرياضــية بجامعــة الملــك ســعود، 
 .180 -106كلية التربية، جامعة عي  شمس، القاهر . ص ص للمناهج وطرق التدريس، 

( . بـروفيالت أسـاليب التفكيـر لطـالب التخصصـات األكاديميـة المختلفـة مـ  2552شلبي، أمينة )   .21
( 12، المجلـد )المجلة المصـرية للدراسـات النفسـيةالمرحلة الجامعية " دراسة تحليلية مقارنـة "، 

  .162-86( فبراير ، ص ص 16، العدد )
قتي االكتشاف الموجه والعروض العملية فـي أثر استخدام طري(. 2555صبحي، ميرفت مختار. ) .26

، رســـالة تـــدريس العلـــوم علـــى تنميـــة حـــب االســـتطالع عنـــد تالميـــذ الصـــف األول اإلعـــدادي
 ماجستير، كلية البنات، جامعة عي  شمس، القاهر . 

فاعليـــة اســتراتيجية مقترحـــة لمـــا وراء المعرفـــة فـــي تنميـــة (. 2556علــق، هنيـــة عبــد الصـــمد. ) .20
والتفكيـر الناقـد واالتجـاه نحـو مـادة التـاريخ لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة، التحصيل المعرفي 

 ، كلية البنات، جامعة عي  شمس، القاهر .رسالة دكتوراه
فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي الموجه في تنميـة  .(2556) .شكري علـقسعدية ، عبد الفتاح  .26

، الـنفس لـدى طـالب المرحلـة الثانويـةبعض مهارات ما وراء المعرفة واالتجاه نحو مادة علـم 
  .  القاهر جامعة عي  شمس، ، كلية البنات لآلداب والعلوم التربوية، رسالة ماجستير

 . دار البداية ناشرون وموزعون  ، عمان، التفكير الفعال .(2556) .زيد منير، عبوي  .07
كليـة التربيـة،  أسـاليب التفكيـر وعالقتهـا بـبعض المتغيـرات، مجلـة 3(1998) .عجو ، عبد العـا، .08

 .620-161، ص ص (11(، العدد)1جامعة بنها، المجلد )
القـاهر ،  ت"،كراسـة التعليمـا" قائمـة أسـاليب التفكيـر(. 1999) ، رضـاعجو ، عبد العا، وأبو سـريع .09

 .مكتبة اإلنجلو المصرية
ية مركـز األسـكندر  ،(استراتيجيات تدريسـه، مهاراته) التفكير .(2551) .حسني عبد البـاري ، عصر .15

 ، األسكندرية.للكتاب
ـــد   محمـــد، علـــق .11 ـــ  عب ـــي تحصـــي   .(2556) .وائ ـــة ف ـــر اســـتخدام اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرف أث

مجلـة دراسـات فـي المنـاهج ، الرياضيات وح  المشكالت لدى تالميذ الصا الخامس االبتـدائي
ص ، القـــــاهر . الجمعيــــة المصــــرية للمنـــــاهج وطــــرق التــــدريس، 16العـــــدد  :وطــــرق التــــدريس

 .215-111ص
القـاهر ، عـالم ، أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصـرة(. 2556الطيب، عصام علـق. ) .12

 الكتب.  



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- 039 - 

ــد  .(1181)  .ممــدوح عبــد المــنعم، الكنــاني .11 العالقــات التفاعليــة بــي  التفكيــر االبتكــاري والتفكيــر الناق
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 . المكرمة
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   . ، المنوفيةجامعة المنوفية، ، كلية التربيةرسالة دكتوراه، ومهارات التفكير العليا
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