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 يا وراء املعرفت وعالقتها بأسهىبي انتعهى  ) انسطحي وانعًيق (
 " دراست يقارنت "

 و. صاحب أسعد ويس انشًري
 كهيت انرتبيت -جايعت سايراء

 نفصم األولا
 أوالً : يشكهت انبحث

لتحصيمي في امجاؿ التربية الىتماميـ بالجانب عامميف في لم انتقاداتالكقت الحالي تكجيو  يشيد
ىماليـ لجكانب أخرل مؤثرة في عممية التعمـ ,  دريسالت فكاقع التدريس ما يزاؿ في نطاؽ ضخ اكبر قدر كا 

مف المعمكمات لعقؿ الطالب دكف الكقكؼ عمى أفضؿ الكسائؿ كاإلستراتيجيات التي تحقؽ لنا المنفعة 
سات التربكية قد ف المؤسأ, كما (  53:  2009) عكاد كاليداكم , النكعية كالكمية لكؿ تمؾ المعمكمات 

أخفقت في تنمية القدرات التعميمية لدل الطمبة , فقد أصبح الطمبة يطكركف فيمان متدنيان لقدراتيـ , مما 
ض الطمبة ألساليب تعميمية ال تتناسب مع قدراتيـ كاستعداداتيـ , يشكه تصكرىـ ألنفسيـ , نتيجة تعر  

ب تعمـ طمبتيـ , كقمة معرفتيـ بكيفية التعامؿ مع كتتجاىؿ أساليب تعمميـ , كبسبب جيؿ المدرسيف بأسالي
مكاناتيـ  يـقدراتل كفقان كؿ أسمكب بشكؿ يمكنيـ مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية إلى أقصى حد  ) العمكاف , كا 

كؿ ذلؾ أدل إلى أف تككف مخرجات التعميـ غير مرضي عنيا مف قبؿ الجميع ,  ,(  30 – 1:  2007
التعميـ العاـ محبطة لآلماؿ إلى حد كبير , فالكثير مف الطمبة الذيف يكممكف  فالمخرجات التعميمية لنظاـ

الثانكية ليسكا في كضع يؤىميـ لتفسير أك تقديـ أدلة تتعدل الشرح اليامشي أك السطحي لممفاىيـ , عالكةن 
 اقعك عمى أنيـ غير قادريف عمى تطبيؽ مضمكف المعرفة التي اكتسبكىا في حؿ المشكالت في العالـ ال

 ( . 2:  2011) أحمد ك كيس ,  
إف تمبية الحاجة إلى القػدرة عمػى الػتعمـ بمزيػد مػف الفاعميػة , يتطمػب زيػادة االىتمػاـ بػالتعرؼ عمػى 
دراؾ أفضػػؿ لتنػػكع أسػػاليب  الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف المتعممػػيف , كمػػف ضػػمنيا الفركقػػات فػػي أسػػاليب الػػتعمـ , كا 

فػػي مراحػػؿ تعمميػػـ كافػػة إلػى اكتسػػاب األسػػاليب التػػي تمكػػنيـ مػػف الػتعمـ بػػيف الطمبػػة , حيػػث يحتػػاج الطمبػة 
ا ) جديػػد كمنصػػكر , إدارة كتحديػد أىػػدافيـ , كسػػبؿ تحقيقيػػا ككيفيػة الحصػػكؿ عمػػى المعرفػػة كاالسػتفادة منيػػ

( , كعمى الرغـ مف أف المدرس قد ال يستطيع أف يتعامؿ مع كؿ طالب كفقان ألسمكب تعممو  96:  2007
التعمميػة داخػؿ الصػؼ أمػر ممكػف ) نكفػؿ كأبػك عػكاد ,  –لتنكيػع فػي األسػاليب التعميميػة المفضؿ , كلكػف ا

2011  :272  . ) 
لذا تتحدد مشكمة البحث الحالي في التعرؼ عمى ميارات مػا كرا  المعرفػة عالقتيػا بأسػاليب الػتعمـ 

 لدل طمبة المرحمة اإلعدادية .
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 ثانيًا : أىمية البحث 
ميػػات مػػا كرا  المعرفيػػة مػػف المختصػػيف فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس المعرفػػي خػػالؿ االىتمػػاـ بالعم ازداد

العقديف الماضييف نظران الرتباطيػا الكثيػؽ بالعديػد مػف المكضػكعات النفسػية كالػذكا  كالنمػك كأسػاليب الػتعمـ 
بػالتعمـ , حيث تػرتبط ميػارات مػا كرا  المعرفػة ارتباطػان كثيقػان  ( 79:  الذاكرة ) الزغكؿ كالزغكؿ , ب . تك 

النػػاجح كاألدا  األكػػاديمي , فالطمبػػة الػػذيف يمتمكػػكف ميػػارات مػػا كرا  المعرفػػة أفضػػؿ مػػف الػػذيف ال يمتمكػػكف 
ىػػذه الميػػػارات فػػي تنظػػػيـ تعمميػػـ , كلػػػدييـ قػػدرة عاليػػػة عمػػى ضػػػبط عمميػػات الػػػتعمـ كاتخػػاذ القػػػرارات كحػػػؿ 

سػػيف عمميػػات القػػرا ة كالفيػػـ كاالنتبػػاه ميػػـ كفعػػاؿ فػػي تح المشػػكالت , فميػػارات مػػا كرا  المعرفػػة تقػػكـ بػػدكر
كالتػػذكر كالمعرفػػة االجتماعيػػة كالػػتعمـ الػػذاتي كاإلدارة الذاتيػػة لممعرفػػة , فػػتعمـ الطمبػػة كامػػتالكيـ ميػػارات مػػا 
دراكيـ لعممية التعمـ كاكتسابيـ لميارات متعددة كميمة  كرا  المعرفة يمكف أف يساعدىـ عمى زيادة كعييـ كا 

قبػػة كالتقػػكيـ كالػػكعي كالتسػػاؤؿ الػػذاتي كانتقػػاؿ أثػػر تعمػػـ ىػػذه الميػػارات إلػػى مكاقػػؼ تعمػػـ مثػػؿ التخطػػيط كالمرا
( أنػو مػف الميػـ لمطمبػة أف يتعممػكا مػا  2002( , كيشير ) ترفجنر كناساب  3:  2009جديدة ) جمجؿ , 

تعممػكه مػا  اىك أكثر مف مجرد تعمـ المعمكمات , كأف يتعممكا عمى كجػو الخصػكك كيػؼ يسػتعممكا كيطبقػك 
كي يككنكا مفكريف منتجيف , كأف يحممكا كيتخيركا كيطكركا اإلمكانات التخػاذ القػرارات كالتيييػر , كيصػبحكا 
قادريف عمى تخطيط طرائقيـ كاستراتيجياتيـ ) اإلدراكية كالسمككية ( لمتعامؿ مع أنكاع كثيرة مف الميمات , 

كا أك يعػػدلكا اسػػتراتيجياتيـ حسػػب الضػػركرة أثنػػا  كيراقبػػكا عمميػػات تفكيػػرىـ بينمػػا ىػػـ يعممػػكف , كأف يصػػحح
( , كمػػا تشػػير معظػػـ البحػػكث إلػػى أف مػػا  11 – 10:  2002العمػػؿ فػػي أم ميمػػة ) ترفجنػػر كناسػػاب , 

كرا  المعرفػػػة تتضػػػمف جانبػػػان تنظيميػػػان ذاتيػػػان لممػػػتعمـ , فالتالميػػػذ الػػػذيف يمتمكػػػكف ميػػػارات مرتفعػػػة لمػػػا كرا  
تنظيـ تعمميػـ , كلػدييـ مقػدرة عمػى ضػبط عمميػات الػتعمـ كتحديػد مػا تحتاجػو  المعرفة ىـ األكثر فعالية في

مشكالت التعمـ منيـ , ككذلؾ القدرة عمى التكافؽ كاالنسجاـ في مكاقؼ الحياة المختمفػة , كمػا أف اسػتخداـ 
الػػتعمـ اسػػتراتيجيات مػػا كرا  المعرفػػة لػػو أىميتػػو الكبيػػرة فػػي االنتقػػاؿ مػػف مسػػتكل الػػتعمـ الكمػػي إلػػى مسػػتكل 

 ( . 4:  2008النكعي الذم يستيدؼ إعداد كتأىيؿ المتعمـ باعتباره محكر العممية التعميمية ) قشطة , 
كمػػا أف الػػتعمـ عمميػػة أساسػػية فػػي الحيػػاة , ككػػؿ إنسػػاف يػػتعمـ , كأثنػػا  تعممػػو تنمػػك أنمػػاط السػػمكؾ 

كرا ىػا , كتكمػف أىميػة دراسػة اإلنساني التي يمارسيا , ككؿ مظاىر النشاط البشرم تعبر عف عممية تعمػـ 
التعمـ في أنيا تسيـ في تحقيؽ األىػداؼ التربكيػة , كفػي تنظػيـ محتكيػات البػراما الدراسػية المختمفػة , كمػا 

:  2001كتسػػيـ فػػي فيمنػػا لكيفيػػة تعمػػـ األنمػػاط السػػمككية , كأنػػكاع السػػمكؾ المختمفػػة ) منسػػي ك خػػركف , 
ـ الباحثيف في مجػاؿ عمػـ نفػس الفػركؽ الفرديػة باعتبػاره أحػد ( , ككذلؾ حظيت أساليب التعمـ باىتما 133

المككنات الرئيسية لمجيكد التػي بػذلت مػف أجػؿ فيػـ العكامػؿ المػؤثرة فػي عمميػة الػتعمـ ) نكفػؿ كأبػك عػكاد , 
( أنػو قػد أشػارت بعػض الدراسػػات  Grigorenko & Sternberg 1997( , كيػذكر )  271:  2011

يػػر فػػي كػػؿ مػػف اإلنجػػاز األكػػاديمي لمطمبػػة كدرجػػة انضػػباطيـ فػػي المدرسػػة التربكيػػة إلػػى حػػدكث تحسػػف كب
( إلػػى أف  Snyder 2000عنػػدما يكػػكف تعمػػيميـ متضػػمنان مػػا يفضػػمكنو مػػف أسػػاليب الػػتعمـ , كمػػا يشػػير ) 
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إتاحػػة الفرصػػة لمطمبػػة ليتعممػػكا باألسػػمكب الػػذم يفضػػمكنو لػػو أثػػر إيجػػابي فػػي تكليػػد الحػػكافز لػػدييـ , كزيػػادة 
 . ( 30 – 1:  2007) العمكاف , دافعية لمتعمـ درجة ال

كفيما يخك ربط البحث الحالي بيف ما كرا  المعرفة كأساليب التعمـ , يذكر الباحث ما يشػير إليػو 
 (Nolan 2000  مػػف أف نظريػػػة مػػا كرا  المعرفػػة تعػػػد ميػػدانان معرفيػػػان يمعػػب دكران كبيػػران فػػػي العديػػد مػػػف )

ة المػتعمـ عمػى أف يخطػط كيراقػب كيق ػكـ تعممػو الخػاك كبالتػالي فيػي تعمػؿ أساليب التعمـ , فيي تيتـ بقدر 
عمى تحسيف اكتساب المتعمميف لمعمميات المستخدمة في التعمـ , كما تسػاعد عمػى تشػجيع المتعممػيف عمػى 

 ( . Nolan , 2000 : Internetالتفكير في عمميات التفكير الخاصة بيـ ) 
 كتتجمى أىمية البحث الحالي في :

 ػ أىمية مكضكع ما كرا  المعرفة .1
 ػ أىمية مكضكع التعمـ كأساليب التعمـ .2
ػػػػػ أىميػػػػة المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة بكافػػػػة تخصصػػػػاتيا , خاصػػػػةن أف ىنػػػػاؾ قمػػػػة فػػػػي الدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت 3

 اإلعداديات المينية كاإلسالمية .
مػف أجػؿ التأكيػد عمػى المتعممػػيف ػػ أىميػة الكشػؼ عػف االرتبػاط بػػيف مػا كرا  المعرفػة كبػيف أسػاليب الػػتعمـ 4

 الستخداـ أسمكب التعمـ الذم يتال ـ مع ما كرا  المعرفة .
 ثالثًا : حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة اإلعدادية بفركعيػا ) العممػي , األدبػي , الصػناعي , التجػارم 
 . ـ2013/2014, اإلسالمي ( في مركز قضا  مدينة سامرا  لمعاـ الدراسي 

 رابعًا : أىداف البحث 
 ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى : 

ػ ميارات ما كرا  المعرفة لدل طمبة المرحمة اإلعدادية كالفركؽ فييا تبعان لمتييػر الجػنس ) ذكػر , أنثػى ( 1
 , كمتيير الفرع  ) العممي , األدبي , الصناعي , التجارم , اإلسالمي ( .

الجنس ) ذكػر , أنثػى ( , كمتييػر  المرحمة اإلعدادية كالفركؽ فييا تبعان لمتييرػ أساليب التعمـ لدل طمبة 2
 الفرع ) العممي , األدبي , الصناعي , التجارم , اإلسالمي ( .

 ػ العالقة بيف ميارات ما كرا  المعرفة كبيف أساليب التعمـ لدل عينة البحث .3
 خامسًا : تحديد المصطمحات

 : (  Metacognitive) ػ ما كرا  المعرفة 1
( بأنيػػا : المعرفػػة العامػػة أك العقميػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تنظػػيـ أم جانػػب  Flavell 1976يعر فيػػا ) 

عقمػػػي معرفػػػي , كمػػػا يعرفيػػػا أيضػػػان بأنيػػػا : كعػػػي اإلنسػػػاف بعممياتػػػو المعرفيػػػة كنكاتجيػػػا , كمػػػا يتعمػػػؽ بيػػػذه 
 ( . 3:  2009العمميات مف خصائك معمكماتية ) جمجؿ , 
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ريؼ اإلجرائي لما كرا  المعرفة فيتحدد بالدرجة التي يحصػؿ عمييػا الطمبػة عمػى مقيػاس مػا أما التع 
 كرا  المعرفة المستخدـ في البحث الحالي .

 ( : Style)  ػ األسمكب2
الطريؽ كالكجو كالمذىب , يقػاؿ : أنػتـ فػي أسػمكب سػك  , كيجمػع  في لساف العرب األسمكب ىك :

األسػػمكبب بالضػػـ : الف،ػػفا , يقػػاؿ : أخػػذ كفػػي مختػػار الصػػحاح , سػػمكب . أسػػاليب , ككػػؿ طريػػؽ ممتػػد فيػػك أ
 ( . 12:  2008) خضير ,  فالفه في أفانيف مف القكؿ , أم أساليب منو

 ( :  Learningػ التعمـ ) 3
( بأنػو تييػر فػي السػمكؾ , ثابػػت نسػبيان , نػاجـ عػف الخبػرة , يسػتدؿ عميػػو  2003يعر فػو ) نشػكاتي 

( بأنػػػو : تيي ػػػر فػػػي األدا   2007( , كيعرفػػػو ) منصػػػكر ك خػػػركف  275:  2003اتي , مػػػف األدا  ) نشػػػك 
نتيجػػة الخبػػرة كالممارسػػة كحصػػيمة الميػػارات كالمعػػارؼ كالخبػػرات التػػي يكتسػػبيا المػػتعمـ لتمكنػػو مػػف مكاجيػػة 

فػػو : جميػػع التييػػرات 2012( , أمػػا ) الزغػػكؿ  236:  2007مكاقػػؼ الحيػػاة ) منصػػكر ك خػػركف ,   ( فيعر 
الثابتة نسبيان في جميع المظاىر السمككية ) العقمية كاالجتماعية كاالنفعالية كالميكية كالحركية ( الناتجة مػف 

 (  82:  2012تفاعؿ الفرد مع البيئة المادية كاالجتماعية ) الزغكؿ , 
 ( :  Learning styleػ أسمكب التعمـ ) 4

يميػػة كالتػػي تسػػتطيع التػػأثير فػػي تعممػػو كتحديػػد ىػػك تفضػػيالت الفػػرد كخياراتػػو لشػػركط العمميػػة التعم 
المكػػاف كالزمػػاف كالطريقػػة التػػي يػػتـ كيحػػدث فييػػا الػػتعمـ , كيمكػػف ليػػذه األسػػاليب أف تمعػػب دكران أساسػػيان فػػي 

( , بينما يعر ؼ  33:  2008سمارة كالعاليمي , تحديد كيفية فيـ المتعمـ لممادة التعميمية كاالستجابة ليا ) 
 (Lemere 2005  أساليب التعمـ بأنيا : السمككيات النفسية كالمعرفيػة كاالنفعاليػة التػي تعمػؿ كمؤشػرات )

لمداللة عمى كيفية إدراؾ المتعمـ لبيئة التعمـ , كتفاعمػو معيػا , كاسػتجابتو ليػا , كالتػي مػف شػأنيا أف تسػيؿ 
 ( . 271:  2011تعمـ الفرد في مكقؼ ما ) نكفؿ كأبك عكاد ,  

 ( : Surface Learning styleالسطحي ) ػ أسمكب التعمـ 5
كىػػك األسػػمكب الػػذم تكػػكف فيػػو الدافعيػػة مصػػدرىا خػػارجي , كيحفزىػػا الخػػكؼ مػػف الفشػػؿ , كتكػػكف  

 غاية التعمـ محدكدة كيتـ تحقيقيا عف طريؽ الحفظ كتذكر كاسترجاع المعمكمات , كالتعمـ نفسو ركتيني .
 ( : Deep Learning styleػ أسمكب التعمـ العميؽ ) 6

كىك األسمكب الذم تككف فيو الدافعية مصدرىا داخمي , يحفزىا االىتمامات الجادة , كييتـ بػالفيـ  
الحقيقػػي لممػػادة الدراسػػية كاسػػػتيعابيا , كالكشػػؼ عػػف المعنػػى , كالػػػربط بػػيف الخبػػرات كتكامميػػا ) الػػػدردير , 

2004  :161 . ) 
جػػة التػػي يحصػػػؿ عمييػػا الطمبػػة عمػػى اسػػػتبانة أمػػا التعريػػؼ اإلجرائػػي ألسػػمكب الػػػتعمـ فيتحػػدد بالدر  

 أساليب التعمـ المستخدمة في البحث الحالي .
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 انفصم انثاني
 أواًل : اإلطار النظري 

( إال أف جذكره التاريخية ترجع  Metacognitiveعمى الرغـ مف حداثة مفيـك ما كرا  المعرفة ) 
لى أفالطكف عن  : دما عب ر عف ما كرا  المعرفة ضمنيان حيف قاؿإلى سقراط كأسمكبو في الحكار كالجدؿ , كا 

( في منتصػؼ القػرف التاسػع عشػر  Kulp" حينما يفكر العقؿ فإنما ىك يتحدث إلى نفسو " , كما أعتقد ) 
أنػػػو بإمكاننػػػا جعػػػؿ النػػػاس يفكػػػركف كيصػػػفكف تفكيػػػرىـ , كسػػػميت ىػػػذه الطريقػػػة باالسػػػتبطاف , حيػػػث كػػػاف 

         جػػػػب أف يكػػػػكف مفتكحػػػػان لالختبػػػػار أك المالحظػػػػة الذاتيػػػػة , كأعتقػػػػداالعتقػػػػاد السػػػػائد ىػػػػك أف عمػػػػؿ الػػػػذىف ي
 (Wundt  بأف االختبار الذاتي المكثؼ قادر عمى تحديد أك التعرؼ إلى الخبرات األكليػة األصػمية التػي )

( , كمػػا أف التجػػارب العديػػدة التػػي أجريػػت  249 – 211:  2011ينشػأ أك يتكػػكف منيػػا التفكيػػر ) قمػػاز , 
(  Duncherاني ) ػمػػػ( كالعػػالـ األل Rogerلتفكيػػر عمػػى يػػد بعػػض العممػػا  مثػػؿ العػػالـ األمريكػػي ) حػػكؿ ا

( أحػػد مؤسسػػي مدرسػػة الجشػػتمت كانػػت تتضػػمف حػػؿ مشػػكالت مختمفػػة  Werteimerكىػػك مػػف تالمػػذة ) 
 2000طريقتو في التفكير خالؿ حمو لممشكمة ) حفني , كذلؾ عمى أف يعبر المفحكك لفظيان عف أفكاره ك 

 :173  ). 
( الػػذم أشػػتقو مػػف  Flavellأمػػا المفيػػـك الحػػديث لمصػػطمح مػػا كرا  المعرفػػة فقػػد ظيػػر عمػػى يػػد ) 

خالؿ دراساتو حكؿ عمميات الػذاكرة , كأكضػحو بأنػو معرفػة الفػرد بعممياتػو المعرفيػة الذاتيػة , كمعرفتػو بػأم 
:  2008جػة المعمكمػات ) بػػدراف , إنتػاج يػرتبط بيػا مثػػؿ الخصػائك أك اإلمكانػات المتعمقػة بتجييػػز كمعال

بعػدان جديػدان  أضػاؼ قػد ـك ما كرا  المعرفي أك فػكؽ المعرفػي فػي بدايػة السػبعيناتمفي( , ككاف ظيكر  14
في مجاؿ عمـ النفس المعرفي , كفتح  فاقان كاسعة لمدراسػات التجريبيػة كالمناقشػات النظريػة فػي مكضػكعات 

ميارات التعمـ , كقد تطكر االىتماـ بيػذا المفيػـك فػي عقػد الثمانينػات الذكا  كالتفكير كالذاكرة كاالستيعاب ك 
رتباطو بنظريات الذكا  كالتعمـ كاسػتراتيجيات حػؿ المشػكمة كاتخػاذ ال كال يزاؿ يمقى الكثير مف االىتماـ نظران 

يف القػػػرار , كقػػػد أجريػػػت دراسػػػات كثيػػػرة لمقارنػػػة مسػػػتكيات ميػػػارات التفكيػػػر مػػػا كرا  المعرفػػػي لػػػدل العػػػادي
كاألفػػراد الػػذيف يعػػانكف مػػف قصػػكر عقمػػي , كأظيػػرت ىػػذه الدراسػػات أف األطفػػاؿ كاألفػػراد الػػذيف  فكالمكىػػكبي

يعػػانكف مػػف قصػػكر عقمػػي يتصػػرفكف بصػػكرة متكػػررة ككػػأنيـ غيػػر كاعػػيف لمػػا ينبيػػي عممػػو أك إتباعػػو مػػف 
مكاجيػػػة متطمبػػػات حػػػؿ  الذاتيػػػة فػػػي ـاسػػػتراتيجيات أك أسػػػاليب لحػػػؿ المشػػػكمة , كمػػػا أف إداراتيػػػـ لسػػػمككياتي

 ( . 51:  2002لمكىكبيف ) جركاف , المشكمة لدييـ ليست فعالة كما ىك الحاؿ لدل العادييف كا
كىناؾ العديد مف التقسيمات لما كرا  المعرفة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ التصنيؼ الذم كضػعو 

(Flavell 1976   ) ي :إف معرفة ما كرا  المعرفة تتضمف ثالثة عناصر ىمف 
( : كتشمؿ كؿ ما يفكػر بػو المػتعمـ حػكؿ طبيعتػو كشػخك  Person Knowledgeػ معرفة الشخك ) 1

 , كطبيعة غيره مف الناس .
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( : كتيتـ بالمعمكمػات المتػكافرة لممػتعمـ خػالؿ العمميػة المعرفيػة ,  Task Knowledgeػ معرفة الميمة )2
ك غيػر مألكفػة , مكػررة أك مكثفػة , منظمػة أك غيػر فربما تككف ىذه المعمكمػات كفيػرة أك ضػئيمة , مألكفػة أ

 منظمة , ممتعة أك مممة , تتمتع بالثقة أك عديمة الثقة , كىكذا .
( : كتتعمؽ بالكميات اليائمة مف المعمكمات التي يمكف Strategy Knowledge ػ معرفة اإلستراتيجية )3

ة فػي تحقيػؽ األىػداؼ الرئيسػية كالثانكيػة ) اكتسابيا بخصكك األماكف التي تككف فييا االستراتيجيات فعال
 ( . 38:  2010ك ) محمد , (  207:  2005العتـك , 
ن،فَّيا إلى : Sternberg 1988أما )    ( فقد ص،

( : كيضػػػـ : تحديػػػد ىػػػدؼ أك اإلحسػػػاس بكجػػػكد مشػػػكمة , اختيػػػار اسػػػتراتيجية  Planningػػػػ التخطػػػيط ) 1
العقبات كاألخطا  المحتممة , تحديػد أسػاليب مكاجيػة الصػعكبات التنفيذ , ترتيب تسمسؿ العمميات , تحديد 

 كاألخطا  , كالتنبؤ بالنتائا المرغكبة أك المتكقعة .

(: كيضـ : اإلبقػا  عمػى اليػدؼ فػي بػؤرة االىتمػاـ ,   Monitoring & Controlػ المراقبة كالتحكـ )  2
دؼ فرعػػي , معرفػػة العمميػػة التاليػػة , الحفػػاظ عمػػى تسمسػػؿ العمميػػات أك الخطػػكات , معرفػػة متػػى يتحقػػؽ ىػػ

 اختيار العممية المالئمة التي تتبع في السياؽ , كاكتشاؼ العقبات كاألخطا  كمعرفة كيفية التيمب عمييا .

( : كيضـ : تقييـ مدل تحقيؽ ىدؼ معيف , الحكـ عمى دقة النتائا ككفا تيا  Assessmentػ التقييـ ) 3
تػػي اسػػتخدمت , كتقيػػيـ كيفيػػة تنػػاكؿ العقبػػات كاألخطػػا  , كتقيػػيـ فاعميػػة , تقيػػيـ مػػدل مالئمػػة األسػػاليب ال

 ( . 26:  2008الخطة كتنفيذىا ) بدراف , 
 ( أف ىذه الميارات ىي : Marzano 1988في حيف ذكر ) 

ػػػ ميػػارات التنظػػيـ الػػذاتي : كتتضػػمف : الػػكعي بقػػرار إنجػػاز الميػػاـ األكاديميػػة , االتجػػاه اإليجػػابي نحػػك 1
 ألكاديمية , كضبط االنتباه بإنجاز المياـ األكاديمية .المياـ ا

ػػػ الميػػارات الالزمػػة ألدا  الميػػاـ األكاديميػػة : كتتضػػمف : المعرفػػة التقريريػػة أك التصػػريحية : معرفػػة الفػػرد 2
حػػػكؿ مياراتػػػو ككسػػػائؿ تفكيػػػػره كقدراتػػػو كمػػػتعمـ , المعرفػػػػة اإلجرائيػػػة : معرفػػػة الفػػػػرد حػػػكؿ كيفيػػػة اسػػػػتخداـ 

يات المختمفػػة مػػف أجػػؿ إنجػػاز إجػػرا ات الػػتعمـ , كالمعرفػػة الشػػرطية : معرفػػة الفػػرد حػػكؿ متػػى , االسػػتراتيج
 كلماذا تككف اإلستراتيجية فعالة .

ػػػ ميػػارات الػػتحكـ اإلجرائػػي ) التنفيػػذم ( : كتتضػػمف :  ميػػارات تقػػكيـ الطمبػػة لمعػػارفيـ قبػػؿ كأثنػػا  كبعػػد 3
طكات كاستراتيجيات إنجاز المياـ , ميارات التنظيـ الالزمة المياـ , ميارات التخطيط المتعمد كالمتركم لخ

 ( . 49:  2009) أبك السعكد ,  ضبط كمراقبة التعمـإلكماؿ المياـ ك 

 ( مككنيف أساسييف لما كرا  المعرفة ىما : Wilen & Philipsكيحدد )  
: اليرض منيا , كما يعرفو ػ الكعي : كيقصد بو كعي الفرد بسمككو المعرفي خالؿ أدا  الميمة التعميمية 1

 بالفعؿ عنيا , كاالستراتيجيات كالميارات التي تيسر الفيـ .
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ػػػػػ السػػػػمكؾ : كيعنػػػػي قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى التخطػػػػيط السػػػػتراتيجيات تعممػػػػو , كمعالجػػػػة أم صػػػػعكبات تظيػػػػر 2
 ( . 39:  2010باستخداـ استراتيجيات تعكيضية , كالمراجعة كالضبط الذاتي لسمككو ) محمد , 

 ( فأشارا إلى أف ميارات ما كرا  المعرفة تتمثؿ في : O'neil & Abedi 1996) أما 
دراكو لما يستخدمو مف عمميات معرفية.1  ػ الكعي : كىك عممية شعكرية لدل الفرد تدؿ عمى كعيو كا 
 ػ التخطيط : كيشير إلى أف الفرد البد مف أف يككف لديو ىدؼ كاضح كمحدد كخطة لتطبيؽ ذلؾ .2
اتيجية المعرفية : كتعني أف يككف لػدل الفػرد المػتعمـ طريقػة أك إسػتراتيجية معرفيػة لمراقبػة نشػاطو ػ اإلستر 3

 العقمي الذم يقـك بأدائو حتى يحقؽ أىدافو بنجاح .
ػ التقكيـ الذاتي : كيشير إلى امتالؾ الفرد ميكانـز مراجعػة الػذات لمراقبػة أم نشػاط عقمػي يقػكـ بػو كمػدل 4

 (. 7:  2009ة التي يؤدييا كتحقيؽ اليدؼ الذم يسعى إلنجازه ) جمجؿ , تحقيؽ تقدـ في الميم
( إنػو ال يمكػف أف تكجػد مػا كرا  المعرفػة دكف أف يكػكف الشػخك عمػى   O'neil & Abediكيؤكػد ) 

 كعي شعكرم بيا , كما يميزاف بيف نكعيف مف ما كرا  المعرفة ىما :
لػػدل األشػػخاك فػػي المكاقػػؼ العقميػػة المختمفػػة , كتتنػػكع  ػػػ مػػا كرا  المعرفػػة كحالػػة : كتعتبػػر حالػػة عػػابرة1

 كتتيير مع الزمف , كتتسـ بالتخطيط , كمراجعة الذات , كالكعي بالذات .
ػ ما كرا  المعرفة كسمة : كىػي تعنػي متييػر الفػركؽ الفرديػة الثابتػة نسػبيان لالسػتجابة فػي المكاقػؼ العقميػة 2

 ( . 39:  2010فة كحالة ) محمد , ذات المستكيات المتنكعة مف ما كرا  المعر 
( إلػػى إجمػػاع التربػػكييف عمػػى أف اسػػتخداـ المتعممػػيف مػػا كرا  المعرفػػة فػػي  2008كيػػذكر ) قشػػطة  

 مكاقؼ التعمـ المختمفة يساعد عمى تكفير بيئة تعميمية تبعث عمى التفكير , كيمكف أف تسيـ في :
 ػ تحسيف قدرة المتعمـ عمى االستيعاب .1
 ة المتعمـ عمى اختيار اإلستراتيجية الفعالة كاألكثر مناسبة .ػ تحسيف قدر 2
 ػ زيادة قدرة المتعمـ عمى التنبؤ بالمخرجات أك األىداؼ المطمكب تحقيقيا .3
 ػ مساعدة المتعمـ عمى القياـ بدكر إيجابي في جمع المعمكمات كتنظيميا كمتابعتيا كتقييميا أثنا  التعمـ .4
 ى استخداـ المعمكمات كتكظيفيا في مكاقؼ التعمـ المختمفة .ػ زيادة قدرة المتعمـ عم5
 ػ تحقيؽ تعمـ أفضؿ مف خالؿ زيادة القدرة عمى التفكير بطريقة أفضؿ .6
 نحك دراسة المادة المتعممة . إيجابي ػ تنمية اتجاه7
 ( 30:  2008ػ يساعد المتعمـ عمى تخطي الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ العممي ليا ) قشطة , 8

أما فيما يتعمؽ بأساليب التعمـ ) كسيتطرؽ الباحث ىنا إلى النظريػات التػي تعػد قريبػة نكعػان مػا مػف 
( كزمالؤه في السكيد , كدراسػات  Marton( فقد كانت أبرز الدراسات فييا ىي دراسات )  Biggsنظرية 

 (Entwistle  ( كزمػػػػالؤه فػػػػي أمريكػػػػا , كدراسػػػػات )Biggs كزمػػػػالؤه فػػػػي أسػػػػتراليا )  كيػػػػذكر ) عفانػػػػة ,
 Gotten( كزمالؤه في )  Matron( أنو مف خالؿ سمسمػة مف الدراسات التػػػي أجراىا )  2006ك خركف 

burg  فقد حددكا طريقتيف مميزتيف لدل الطمبة في قرا تيـ لمنصكك ىما : 1976( في السكيد عاـ , 
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كفيػػو يأخػػذ الطمبػػة الطريقػػة  ( : Surface Level Processingػػػ التعامػػؿ مػػف المسػػتكل السػػطحي ) 1
السػػمبية فػػي تعمميػػـ كييتمػػكف بتيطيػػة المحتػػكل , ككميػػة مػػا تعممػػكه , إيجػػاد األجكبػػة الصػػحيحة , اسػػتيعاب 

 مقادير معرفية راسخة , كالتعمـ حرفيان .
( : كفيػو يتخػذ الطمبػة الطريقػة اإليجابيػة  Deep Level Processingػ التعامؿ مف المسػتكل العميػؽ ) 2

كييتمكف بالنقطة المركزية لممادة , مجاؿ المناقشة , ما يكمف خمؼ المناقشة , الصكرة الكمية , ما  النشطة
 ( . 50 – 49:  2006يمكف اختصاره , النقاط غير الكاضحة , كالتكصؿ إلى نتائا ) عفانة ك خركف , 

أسػاليب تعمػـ  أسػاس العالقػة بػيف عمػى( كزمػالؤه فقػد تكصػمكا إلػى نمػكذج يقػـك  Entwistleأما )  
ثالثػة تكجيػات تػرتبط بػدكافع مختمفػة , كينػتا  تعمـ , حيث يحتػكم ىػذا النمػكذج عمػىالفرد كمستكم نكاتا ال

 تمفػػػة أثنػػػا  عمميػػػة تعممػػػو كيػػػؤدم إلػػػىعنيػػػا أسػػػاليب تعمػػػـ معينػػػة يسػػػتخدميا الفػػػرد فػػػي مكاقػػػؼ الػػػتعمـ المخ
يب الػػػتعمـ المختمفػػة ىػػػي : التكجػػو نحػػػك نػػػتا عنيػػا أسػػالتمسػػتكيات مختمفػػة لمفيػػػـ , ك أىػػـ التكجيػػػات التػػي 

          ادة اإلنتاجيػػػةػػػػػك إعػػػػػو نحػكالتكجػػػ( ,    Personal Meaning Orientation) الشخصػػػيالمعنػػػي 
 (Reproducing Orientation   )كالتكجو نحك التحصػيؿ ,  (Achievement Orientation    , )

 ثالثة أساليب لمتعمـ ىي : كجكد (  Entwistle)  لىذه التكجيات ير  كبنا  عمى
 : كيتميز أصحاب ىذا األسمكب بقػدرتيـ كرغبػتيـ فػي البحػث عػف(  Deep Style ) األسمكب العميؽػ 1

ألفكار الجديػدة ربطيـ ا ىالمعني كاستخداـ التشابو كالتماثؿ في كصؼ األفكار بصكرة متكاممة , عالكة عم
 0كالبراىيف في تعمميـ بالخبرات السابقة , كيميمكف إلي استخداـ األدلة 

 تػذكر بعػض الحقػائؽ فػي مكضػكع مػا : كيميز القادريف عمػى(  Surface Style ) األسمكب السطحي ػ2
التعميمػػات الكاضػػحة كالمنػػاىا  ى, كالتػػي تػػرتبط باألسػػئمة فػػي ىػػذا المكضػػكع , كيعتمػػدكف فػػي دراسػػتيـ عمػػ

 0تفصيالن  الحقائؽ , كاألسمكب المنطقي في الكصكؿ إلىالمحددة , كالحفظ 
 تنظػػيـ أكقػػات اسػػتذكارىـ : كيميػػز غيػػر القػػادريف عمػػى(  Strategic Style ) األسػػمكب االسػػتراتيجي ػػػ3

فقط , كيحاكلكف دائمان لمدركس كاتجاىاتيـ السمبية نحك الدراسة , كدافعيتيـ الخارجية لمتعمـ بيرض النجاح 
  0تعمـ بعض التمميحات كالمؤشرات مف المعمـ في مكقؼ ال الحصكؿ عمى

ألساليب التعمـ سكا  في البيئة العربيػة (  Entwistle) كأجريت دراسات كثيرة حكؿ صدؽ نمكذج 
تمتػع النمػكذج بدرجػة مرتفعػة مػف الصػدؽ كقدرتػو عمػي التنبػؤ بالتحصػيؿ  ا إلػىأك األجنبيػة كأشػارت جميعيػ

تحصػػيؿ  لاخػػتالؼ مسػػتك  المختمفػػة , حيػػث أجمعػػت النتػػائا عمػػىالدراسػػي لمطػػالب فػػي المراحػػػؿ التعميميػػة 
 (   20 – 19ىػ : 1433) السميماني ,  الطالب باختالؼ أساليب التعمـ

 إلى ثالثة أساليب لمتعمـ ىي :  1987( فقد تكصؿ عاـ   Biggsأما فيما يخك ) 
( : كيقػكـ عمػى أسػاس الدافعيػة الخارجيػة كالخػكؼ مػف الفشػؿ ,  Surface styleػ األسػمكب السػطحي ) 1

أف التعمـ طريقيـ نحك غايات أخػرل مثػؿ الحصػكؿ عمػى كظيفػة , كنيػتيـ إنجػاز متطمبػات  كأصحابو يركف
 المادة التي يعتقدكف أنيـ سيؤدكف االمتحاف فيو عف طريؽ الحفظ كالتذكر .
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( : يقػػـك عمػػى أسػػاس الدافعيػػة الداخميػػة كالفيػػـ الحقيقػػي , كأصػػحابو  Deep styleػػػ األسػػمكب العميػػؽ ) 2
راسػػية كفيميػػا كاسػػتيعابيا كيػػدرككف أىميتيػػا المينيػػة , كيبحثػػكف عػػف اكتشػػاؼ المعنػػى , ييتمػػكف بالمػػادة الد

كلػػػػدييـ القػػػػدرة عمػػػػى تفسػػػػير كتحميػػػػؿ المعمكمػػػػات كشػػػػرحيا كتمخيصػػػػيا كالتعػػػػرؼ عمػػػػى األفكػػػػار الرئيسػػػػية , 
 كيربطكف المعرفة السابقة بالحالية , كينظمكف المادة في إطار كامؿ محكـ .

( : كيتضمف اإلستراتيجية التي تجعؿ الطمبة يحصػمكف  Achievement style ػ األسمكب التحصيمي )3
 عمى أعمى الدرجات لتحقيؽ الذات مف خالؿ الدرجات المرتفعة , حيث يككف تركيز الطمبة منصبان عمى 
 تحقيؽ أعمى الدرجات , ال عمى ميمة الدراسة , فيـ ينظمكف كقتيـ كجيدىـ كلدييـ ميارات دراسية جيدة.

( اسػػػتبانة عمميػػػات الدراسػػػة لقيػػػاس أسػػػاليب الػػػتعمـ ) السػػػطحي ,  Biggsضػػػك  ذلػػػؾ أعػػػد )  كفػػػي 
( بػإجرا   Biggsالعميؽ , التحصيمي ( , كالتي حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ البػاحثيف , أدل إلػى قيػاـ ) 

عػػامميف , بإعػػداد اسػػتبانة عمميػػات الدراسػػة المعدلػػة ذات ال 2001تيييػر فييػػا , حيػػث قػػاـ ىػػك كزمالئػػو عػػاـ 
 ( .  165 – 161:  2004لقياس أسمكبي التعمـ ) السطحي , العميؽ ( ) الدردير , 

 
 ثانيًا : دراسات سابقة 

( التػي ىػدفت  2001كانت ما كرا  المعرفة مكضكعان لمعديد مف الدراسات منيا دراسة ) السػميماف 
فػػي تنميػػة ميػػارات الفيػػـ كالػػكعي إلػػى معرفػػة فاعميػػة برنػػاما عالجػػي يقػػـك عمػػى ميػػارات مػػا كرا  المعرفػػة 

القرائي لدل عينة مف التمميذات ذكم صعكبات الفيـ القرائي في الصؼ السادس بدكلة البحريف بمغ عػددىا 
(  1999( تمميػػذةن , طببَػػؽ، عمػػييـ اختبػػار المصػػفكفات المتتابعػػة لػػرافف إعػػداد ) فتحيػػة عبػػد الػػرؤكؼ  23) 

بػػػار الميػػػارات المسػػػبقة لمفيػػػـ القرائػػػي كاختبػػػار ميػػػارات الفيػػػـ كاختبػػػار تحصػػػيمي فػػػي القػػػرا ة الصػػػامتة كاخت
القرائػػي باسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا كرا  المعرفػػة , كمقيػػاس الػػكعي القرائػػي باسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا كرا  
المعرفة كجميعيا مف إعداد الباحثة , كباستخداـ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التبايف تكصمت 

سة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الفيـ القرائي كالكعي القرائي بيف التطبيػؽ القبمػي كالبعػدم الدرا
 ( . 85 – 6:  2001لدل طالبات المجمكعة التجريبية ) السميماف , 

( التػػػي ىػػػدفت إلػػػى بيػػػاف أثػػػر التػػػدريب عمػػػى  2006) بػػػدر دراسػػػة كفػػػي نفػػػس السػػػياؽ جػػػػػػػػػػػػػا ت 
ا  المعرفة في تنمية أساليب التفكير لدل طالبات قسـ الرياضيات فػي كميػة التربيػة بمكػة استراتيجيات ما كر 

( طالبػػةن , تػػـ تػػدريبيـ عمػػى اسػػتراتيجيات مػػا كرا  المعرفػػة المرتبطػػة  67المكرمػػة , بميػػت عينػػة الدراسػػة ) 
الدراسػػػة مػػػف  بطبيعػػػة الرياضػػػيات , كاختبػػػارىـ باختبػػػار أسػػػاليب التفكيػػػر لياريسػػػكف كبرامسػػػكف , اسػػػتخدمت

الكسائؿ اإلحصائية المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاالختبار التائي , كتكصمت إلػى كجػكد أثػر إيجػابي 
لميارات ما كرا  المعرفة في تنمية التفكير التركيبي كالتفكير التحميمي لدل العينة , كما أشارت النتػائا إلػى 

لقبمػػي كالبعػػدم فػػي كػػؿ مػػف أسػػمكب التفكيػػر المثػػالي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف التطبيػػؽ ا
 ( . 30 – 1:  2006كالتفكير العممي كالتفكير الكاقعي ) بدر , 
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( إلػى التعػرؼ عمػى أثػر اسػتراتيجيات مػا كرا  المعرفػة فػي  2007دراسػة ) زيػداف في حيف ىػدفت 
البػةن قبَسػمكا إلػى مجمػكعتيف ( ط 80تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العاـ في مادة األحيا  , بميت العينػة ) 

متساكيتيف : ضابطة كتجريبية , استخدمت الباحثة طريقة تدريس قائمة عمى استراتيجيات ما كرا  المعرفػة 
مع المجمكعة الضابطة كالطريقة العادية مع المجمكعة الضابطة , كباسػتخداـ االختبػار التػائي تبػيف كجػكد 

:  2007تيف كلصػػالح المجمكعػػة الضػػابطة ) زيػػداف , فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تحصػػيؿ المجمػػكع
215 – 248 . ) 

إلػػى معرفػػة فعاليػػة برنػػاما تقنػػي قػػائـ عمػػى أسػػمكب فقػػد ىػػدفت (  2009) أبػػك السػػعكد أمػػا دراسػػة 
المحاكاة في تنمية ميارات ما كرا  المعرفة لػدل عينػة مػف طمبػة الصػؼ التاسػع األساسػي فػي غػزة بميػت ) 

قاـ الباحث بإعداد اختبار لقيػاس ميػارات مػا كرا  المعرفػة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ان كطالبةن ,( طالب 164
عينػػػة , كباسػػػتخداـ المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات الكالتأكػػػد مػػػف صػػػدقو كثباتػػػو كمػػػف ثػػػـ تطبيقػػػو عمػػػى 

ت داللػة المعيارية كمعامػؿ االرتبػاط كاالختبػار التػائي كالنسػب المئكيػة تكصػمت الدراسػة إلػى كجػكد فػركؽ ذا
إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة ) الذككر ( فػي ميػارات مػا كرا  المعرفػة تعػزل ألثػر البرنػاما 

بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كلصالح المجمكعة التجريبية , ككذلؾ 
صػالح المجمكعػة التجريبيػة ) أبػك السػعكد , ) اإلناث ( في ميارات ما كرا  المعرفػة تعػزل ألثػر البرنػاما كل

2009  :7 – 120  ). 
( ىػػك معرفػػة أثػػر برنػػاما تعميمػػي فػػي تنميػػة  2009ككػػاف ىػػدؼ الدراسػػة التػػي قامػػت بيػػا ) زيػػداف 

( طالبػػػان كطالبػػػةن ,  109اسػػػتراتيجيات مػػػا كرا  المعرفػػػة كالفػػػركؽ فييػػػا لػػػدل طمبػػػة الكميػػػة , بميػػػت العينػػػة ) 
( , كبرنػػاما قامػػت الباحثػػة  2006مقيػػاس اسػػتراتيجيات مػػا كرا  المعرفػػة لػػػ ) سػػعيد كقامػػت الباحثػػة بتبنػػي 

بإعداده استنادان إلى استراتيجيات ما كرا  المعرفة , كباسػتخداـ االختبػار التػائي تكصػمت الدراسػة إلػى كجػكد 
االختبػار البعػدم أثر ذم داللة إحصائية يرجع لمبرناما , كبيف االختبار القبمي كاالختبار البعدم كلصػالح 

ستراتيجية التقكيـ ) زيداف ,   ( . 37 – 1:  2009في إستراتيجية المراقبة كا 
معرفػػػػة اثػػػػر اسػػػػتراتيجيات مػػػػا كرا  المعرفػػػػة  فػػػػي  لػػػػىإ(  2009كىػػػػدفت دراسػػػػة ) عػػػػكاد كاليػػػػداكم 

َسمكا إلػى قب ,  كطالبةن  ( طالبان  50 عينة البحث مف ) تتككننحك مادة طرائؽ التدريس ,  التحصيؿ كاالتجاه
نحػػػك مػػػادة  لالتجػػػاه مقياسػػػان , ك  تحصػػػيميان  الباحثتػػػاف اختبػػػاران  طبقػػػت عمػػػييـ ,  كضػػػابطة تجريبيػػػةمجمػػػكعتيف 

فيػػي : معامػػؿ  الدراسػة ايالكسػػائؿ اإلحصػائية التػػي اسػػتخدمت , أمػا ( فقػػرةن  20يتكػكف مػػف ) طرائػؽ التػػدريس
فػركؽ ذات  كجػكد إلػى دراسةكتكصمت ال ,خ كركنبا - ارتباط بيرسكف كمعامؿ االختبار التائي كمعادلة الفا

 المجمكعػػػػة التجريبيػػػػةبػػػػيف  كاالتجػػػػاه نحػػػػك مػػػػادة طرائػػػػؽ التػػػػدريس التحصػػػػيؿ متييػػػػر فػػػػيداللػػػػة إحصػػػػائية 
 ( . 65 - 51:  2009) عكاد كاليداكم , كلصالح المجمكعة التجريبية  الضابطة كالمجمكعة

( إلػػى التعػػرؼ عػػف العالقػػة بػػيف  2007دراسػػة ) جديػػد  أسػػاليب الػػتعمـ فقػػد ىػػدفتأمػػا فيمػػا يخػػك 
( طالبػػػان كطالبػػػةن , طبقػػػت الباحثػػػة عمػػػييـ اسػػػتبياف  264أسػػػاليب الػػػتعمـ كقمػػػؽ االمتحػػػاف , بميػػػت العينػػػة ) 
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أسػػاليب المػػذاكرة لػػػ ) منسػػي ( كمقيػػاس قمػػؽ االختبػػار لػػػ ) شػػعيب ( , كبتحميػػؿ البيانػػات إحصػػائيان باسػػتخداـ 
تػػائي كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف , تكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد ارتبػػاط المتكسػػطات كاالنحرافػػات كاالختبػػار ال

سالب داؿ إحصائيان بيف أسمكب تعمـ ) المعالجة العميقة ( , كقمؽ االختبار كعدـ كجكد ارتباط بيف األخير 
كأسمكب تعمـ ) المعالجة السػطحية ( , كارتبػاط مكجػب داؿ إحصػائيان بػيف أسػاليب تعمػـ ) المعالجػة العميقػة 

 ( . 123 – 93:  2007عالجة السطحية ( كالتحصيؿ الدراسي ) جديد , كالم
إلػى معرفػة أسػاليب الػتعمـ التػي يفضػميا طمبػة  فقد ىػدفت ( 2006أما دراسة ) الساعدم كالشمرم 
( طالبان كطالبةن , طبؽ الباحث عمػييـ مقيػاس أسػاليب الػتعمـ بعػد  45الكمية التقنية , بميت عينة الدراسة ) 

سػػػتخراج صػػػدقو كثباتػػػو , كباسػػػتخداـ التكػػػرارات تبػػػيف أف أكثػػػر األسػػػاليب تفضػػػيالن ىػػػي األسػػػمكب ترجمتػػػو كا
 ( . 14 – 1:  2007الحركي كأخيران األسمكب السمعي ) الساعدم كالشمرم ,  –البصرم , ثـ الحسي 

( إلػػى التعػػرؼ عمػػى أسػػاليب الػػتعمـ المفضػػمة لػػدل طمبػػة  2007فػي حػػيف ىػػدفت دراسػػة ) العمػػكاف  
( طالبػان  220ارس الثانكية كالفركؽ فييا تبعان لمتييرم الجنس كالتخصك الدراسي , بمغ عدد العينة ) المد

( كباستخداـ المتكسطات كاالنحرافات  Oliver 1995كطالبةن طبؽ الباحث عمييـ قائمة أساليب التعمـ لػ ) 
تفضيالن لدل الطمبة ىي : األسمكب  المعيارية كاالختبار التائي تكصمت الدراسة إلى أف أكثر أساليب التعمـ

السمعي يميو البصرم , كأقميا ىك الممسي , كما أشارت النتائا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية 
فػػػي أسػػػاليب الػػػتعمـ راجعػػػة لمتييػػػر الجػػػنس, ككجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي أسػػػاليب الػػػتعمـ راجعػػػة 

أساليب التعمـ البصرية كالممسػية , فػي حػيف فضػؿ طمبػة لمتيير التخصك حيث فضؿ طمبة الفرع العممي 
 ( . 30 – 1:  2007الفرع األدبي أسمكب التعمـ السمعي ) العمكاف , 

( فقػػد ىػػدفت إلػػى استقصػػا  أنمػػاط الػػتعمـ لػػدل طمبػػة الصػػؼ  2009دراسػػة ) ركاشػػدة ك خػػركف أمػػا 
كطالبػػػةن , اسػػػتخدمت الدراسػػػة  ( طالبػػػان  978التاسػػػع كأثرىػػػا عمػػػى التحصػػػيؿ , تألفػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ) 

( كباسػػتخداـ التكػػرارات كمربػػع كػػام تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف )  Herrmannاسػػتبانة معػػدة كفقػػان لنمػػكذج ) 
% ( مػػػنيـ بنمطػػػيف أك ثالثػػػة أنمػػػاط , كمػػػا 18% ( مػػػف العينػػػة ذكم نمػػػط منفػػػرد سػػػائد , بينمػػػا كػػػاف ) 82

ختالؼ الجنس , كأف تحصيؿ الطمبة يختمػؼ بداللػة تكصمت الدراسة إلى أف نسبة النمط التعممي تختمؼ با
إحصػػائية بػػاختالؼ نمػػط تعمميػػـ , كلػػـ يكػػف ىنػػاؾ فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي تحصػػيؿ الطمبػػة تعػػزل لمتييػػر 

 ( . 375 – 361:  2009الجنس ) ركاشدة ك خركف , 
ييف ىػػ ( ىػك التعػرؼ عمػى أنمػاط معالجػة المعمكمػات لمنصػف1433دراسة ) السػميماني ككاف ىدؼ 

(  249الكػػركييف كأسػػاليب الػػتعمـ كالعالقػػة بينيمػػا لػػدل عينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الثالػػث الثػػانكم بميػػت ) 
طالبةن , استخدمت الدراسة مقياس أنماط معالجة المعمكمػات لمنصػفيف الكػركييف لممػخ لػػ ) تػكرانس ك خػركف 

اإلحصػػػػائية المتكسػػػػطات  ىػػػػػ ( كمػػػػف الكسػػػػائؿ 1428( كمقيػػػػاس أسػػػػاليب الػػػػتعمـ لػػػػػ ) اليػػػػاـ كقػػػػاد  1984
كاالنحرافػػات المعياريػػة كاالختبػػار التػػائي كمعامػػؿ االرتبػػاط , كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف أكثػػر أنمػػاط معالجػػة 
المعمكمات سيادة لدل العينة ىك النمط المتكامؿ , يميو النمط األيمػف ثػـ األيسػر مػع عػدـ كجػكد فػركؽ فيػو 
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ف أكثػػػر أسػػػاليب الػػػتع مـ السػػػائدة لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة ىػػػي التجريػػػب الفعػػػاؿ ثػػػـ تبعػػػان لمتييػػػر التخصػػػك , كا 
المالحظػػػة التأمميػػػة ثػػػـ المفػػػاىيـ المجػػػردة كأخيػػػران الخبػػػرة المحسكسػػػة كعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ فييػػػا جميعػػػان تبعػػػان 

 ( . 74 – 5ىػ : 1433لمتخصك ) السميماني , 
 

 انفصم انثانث
 ينهج انبحث وإجراءاته

 مجتمع البحث : أواًل 
( إعػػداديات داخػػؿ  5( طالبػػان كطالبػػةن مػػكزعيف عمػػى )  452بحػػث الحػػالي مػػف ) يتػػألؼ مجتمػػع ال 

 مركز مدينة سامرا  .
 ثانيًا : عينة البحث

% ( مػف مجتمػع 57.74( طالبػان كطالبػةن , شػكمكا نسػبة )  261تألفت عينة البحػث الحػالي مػف )  
مػػا يقابمػػو الصػػؼ الخػػامس ( البحػػث , تػػـ اختيػػارىـ بصػػكرة عشػػكائية مػػف طمبػػة الصػػؼ الثػػاني إعػػدادم ) ك 

 (  1( إعداديات , ككما مبيف في جدكؿ )  6تكزعكا عمى ) 
 ( عينة البحث مكزعة عمى المدارس 1جدكؿ ) 

 اسـ            
 المدرسة   

 الجنس

إعداديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الخطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 لمبنيف

إعدادية عمكرية 
 لمبنات

إعداديػػػػػػػػػػػػة 
سػػػػػػػػػػػػػػػامرا  
 الصناعية

إعداديػػػػػػػػػػة 
الدراسػػػػات 
اإلسالمية 

 لمبنيف

ديػػػػػػػػػػة إعدا
الدراسػػػػات 
اإلسالمية 

 لمبنات

إعداديػػػػػػػػة 
سػػػػػػػػػػػامرا  
 التجارية

 
 المجمكع

 أدبي عممي أدبي عممي
 129 13 --- 23 34 --- --- 26 33 ذكر
 132 37 25 --- 4 27 39 --- --- أنثى

 261 50 25 23 38 27 39 26 33 المجمكع
 ثالثًا : أداتا البحث 

 (   O'neil & Abediـ مقياس ما وراء المعرفة لـ ) 3

مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ البحػػػث فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى ميػػػارات مػػػا كرا  المعرفػػػة لػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة 
(  Harold O'neil & Jamal Abediاإلعداديػة قػػاـ الباحػث بتبنػػي كاسػتخداـ المقيػػاس الػػذم أعػده ) 

 ( . 2009كقامت بإجرا ات ترجمتو كتقنينو ) نصرة محمد عبد المجيد جمجؿ 
 مقياس :ػػ كصؼ ال
( فقػرةن يجػاب عنيػا بتػدرج ربػاعي ) ال تنطبػؽ , تنطبػؽ أحيانػا , تنطبػؽ  20يتألؼ المقياس مػف )  

 ( .  2غالبان , تنطبؽ دائمان ( , كتتكزع الفقرات عمى أربعة أبعاد كما مبيف في جدكؿ ) 
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 ( تكزيع فقرات مقياس ما كرا  المعرفة 2جدكؿ ) 

 التقكيـ الذاتي التخطيط يةاإلستراتيجية المعرف الكعي األبعاد
 18-14-10-6-2 20-16-12-8-4 19-15-11-7-3 17-13-9-5-1 أرقاـ الفقرات

 ػػ صدؽ المقياس 
قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ الصػػدؽ الظػػاىرم لمحصػػكؿ عمػػى صػػدؽ مقيػػاس مػػا كرا  المعرفػػة حيػػث قػػاـ  

فػي ميػداف العمػـك التربكيػة مػف ذكم الخبػرة  الباحث بعرض المقياس عمى مجمكعة مػف الخبػرا  كالمحكمػيف
 كالنفسية , كقد أشار السادة الخبرا  ببعض التعديالت التي أخذ بيا الباحث .

ػػ ثبات المقياس : قاـ الباحث باستخداـ طريقة إعادة االختبار مف أجؿ الحصكؿ عمى ثبات المقياس , إذ 
( طالبان  40ث بمغ عددىـ ) قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى مجمكعة مف الطمبة مف ضمف مجتمع البح

, كبعد مركر ثالثة أسابيع تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى نفس العينة , كباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف 
 ( . 0.73تكصؿ إلى ثبات المقياس كالذم بمغ ) 

 (  R-SPQ-2F 2001ذات العاممين ) ٌ  –ـ استبانة عمميات الدراسة المعدلة 2
يب تعمػـ طمبػة المرحمػة اإلعداديػة قػاـ الباحػث بتبنػي كاسػتخداـ اسػتبانة   مػف أجػؿ التعػرؼ عمػى أسػال 

 (Revised Two-Factor Study Process Questionnaire  ( التػي أعػدىا )Biggs  كزمػال ه )
 لقياس أسمكبيف مف أساليب التعمـ ىما ) التعمـ السطحي , التعمـ العميؽ ( . 2001عاـ 

 ػػ كصؼ االستبانة 
ّ  طالقاق   تنطبق   ال( فقػرةن , يجػاب عنيػا بتػدرج خماسػي )  20تتألؼ االسػتبانة مػف )          تنطبق ,  علق

ّ  اليق   ّ  أحي نق   نطب  ت،  عل ّ  ثييق    تنطبق  ،  عل ّ  ئ اًق      علق , كىػذه الفقػرات مكزعػة عمػى ، تنطبق  علق
 (  3أربع مجاالت فرعية ككما مبيف في جدكؿ ) 

 
 
 
 

                                                 
  : ىم كل من 
 ػ أ.د. عبد المطيؼ جدكع ناصر                كمية التربية / جامعة تكريت 1
 ػ أ.د. صباح مرشكد منكخ                      كمية التربية / جامعة تكريت2
 التربية / جامعة تكريت ػ أ.ـ.د. نضاؿ العزاكم                         كمية3
 ػ ـ. زكريا عبد أحمد                           كمية التربية / جامعة تكريت4
 ػ ـ. رحاب عبد الكىاب أحمد                   كمية التربية / جامعة تكريت5
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 ( R-SPQ-2F 2001يع فقرات استبانة ) ه ( تكز  3جدكؿ ) 

 العميؽ السطحي 
 الدافعية السطحية تضـ الفقرات الدافعية

3    ,7    ,11    ,15    ,19 
 الدافعية العميقة تضـ الفقرات

1    ,5    ,9    ,13    ,17 
 اإلستراتيجية السطحية تضـ الفقرات اإلستراتيجية

4    ,8    ,12    ,16    ,20 
 تراتيجية العميقة تضـ الفقراتاإلس
2    ,6    ,10    ,14    ,18 

 ــ صدق االستبانة : 
مف أجؿ التحقؽ مف صدؽ االستبانة قاـ الباحث بالتحقؽ مف الصػدؽ الظػاىرم لالسػتبانة , كذلػؾ 

مػػػف ذكم الخبػػػرة فػػػي ميػػػداف العمػػػـك  مػػػف خػػػالؿ عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف الخبػػػرا  كالمحكمػػػيف
 كالنفسية , كقد أشار السادة الخبرا  بصالحية االستبانة لمتطبيؽ . التربكية

 ـــ ثبات االستبانة : 
مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى ثبػػات االسػػتبانة قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ طريقػػة إعػػادة االختبػػار حيػػث قػػاـ 

قػاـ ( طالبػان , ثػـ  40بتطبيؽ االستبانة عمى عينة مف الطمبة ضمف مجتمع البحث األصػمي بمػغ عػددىـ ) 
بعد مركر ثالثة أسابيع بإعػادة التطبيػؽ عمػى نفػس العينػة , كباسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف تكصػؿ إلػى 

 ( . 0.81ثبات االستبانة كالذم بمغ ) 
 ـ الوسائل اإلحصائية رابعًا 

 قاـ الباحث باستخداـ الكسائؿ اإلحصائية التالية : 
 المحكميف .ػ مربع كام لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف  ررا  1
 ػ معامؿ ارتباط بيرسكف لمتعرؼ عمى ثبات أداتي البحث .2
 ػ المتكسطات كاإلنحرافات المعيارية .3
 ػ تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى مقدار الفركؽ في استجابات العينة عمى أداتي البحث .4
 البحث .( لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ لمتيير الفرع عمى أداتي  Gabrielػ اختبار ) 5
 . ما كرا  المعرفة كأساليب التعمـ  للتع ف على  لعقاة بين  Kendall's tau_bػ معامؿ ) 6

                                                 
  : ىم كل من 
 كمية التربية / جامعة تكريت     ػ أ.د. قصي محمد لطيؼ           1
 كمية التربية / جامعة تكريت      عبد المطيؼ جدكع ناصر    ػ أ.د. 2
 كمية التربية / جامعة تكريت       ػ أ.د. حساـ طو محمد            3
 كمية التربية / جامعة تكريت                صباح مرشكد منكخػ أ.د. 4
 كمية التربية / جامعة تكريت                أ.ـ.د. حميد سالـ خمؼ ػ 5
 كمية التربية / جامعة تكريت       ػ ـ. رحاب عبدالكىاب أحمد       6
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 انفصم انرابع
 عرض اننتائج وتفسريها

يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عرضػػػان لمنتػػػائا التػػػي تػػػـ التكصػػػؿ إلييػػػا بعػػػد تطبيػػػؽ أداتػػػي البحػػػث , كجمػػػع 
 اسبة , ككما مبيف في ما يأتي :البيانات كتحميميا باستخداـ الكسائؿ اإلحصائية المن

 النتائج المتعمقة باليدف األول
مػػػػف أجػػػػؿ التعػػػػرؼ عمػػػػى ميػػػػارات مػػػػا كرا  المعرفػػػػة لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة , كباسػػػػتخداـ 

 ( . 4المتكسطات كاالنحرافات المعيارية تكصؿ البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) 
 يارية لدرجات العينة عمى مقياس ما كرا  المعرفة كفقان لمجنس كالفرع( المتكسطات كاالنحرافات المع 4جدكؿ ) 

 المجال  
 الفرع

 الدرجة الكمية التقويم الذاتي التخطيط اإلستراتيجية الوعي

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط

 5.32 23.14 2.51 33.34 1.32 33.32 2.32 33.51 2.22 33.31 الذكور
 4.21 21.34 2.23 32.33 2.32 32.41 2.51 33.43 2.31 33.31 اإلناث

 5.23 25.35 2.42 33.35 1.24 33.23 2.32 31.55 2.24 31.32 العممي 
 3.41 35.42 2.32 33.53 2.31 33.33 2.35 31.35 2.34 33.33 األدبي
 5.45 21.32 1.32 32.55 2.45 32.33 1.54 31.53 2.31 33.15 اإلسالمي
 4.55 21.35 2.21 32.11 2.11 32.33 1.53 33.34 2.51 33.15 الميني
 3.31 35.54 2.35 33.35 3.53 33.41 3.52 33.52 2.34 32.34 التجاري
 5.52 21.33 2.41 32.53 2.53 32.24 2.43 33.12 2.35 33.11 المجموع

ت المقيػاس كانػػت كميػا أعمػػى ( إف متكسػػطات درجػات العينػػة عمػى مجػػاال 4كيتبػيف مػػف الجػدكؿ ) 
( , ككػػذلؾ فػػي الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس , ممػػا يػػدؿ  10مػػف المتكسػػط الفرضػػي لمجػػاالت المقيػػاس كالبػػالغ ) 

عمى أف عينة البحث تتمتع بمستكل جيد في ميارات ما كرا  المعرفة ) الكعي , اإلستراتيجية , التخطيط , 
 التقكيـ الذاتي ( .

فػػي ميػػارات مػػا كرا  المعرفػػة تبعػػان لمتييػػر الجػػنس ) ذكػػر , أنثػػى ( , فقػػد أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالفركؽ 
 (  5تكصؿ البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) 

 ( تحميؿ التبايف األحادم لدرجات العينة عمى مقياس ما كرا  المعرفة كفقان لمجنس 5جدكؿ ) 
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين النماذج

 الحرية
متوسط 

 عاتالمرب
القيمة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 التعميق

 
 الوعي

  5.211 3.121 35.122 3 35.122 بين المجموعات
   3.245 235 3443.214 داخل المجموعات غير دال

    225 3452.555 المجموع

ــــد مســــتوى  5.525 3.123 11.131 3 11.131 بين المجموعات اإلستراتيجية دال عن
    235 2351.312 مجموعاتداخل ال 5.53داللة 

    225 2314.551 المجموع



 " يا وراء املعرفت وعالقتها بأسهىبي انتعهى  ) انسطحي وانعًيق ( " دراست يقارنت     
 و. صاحب أسعد ويس انشًري
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 التخطيط

ــــد مســــتوى  5.552 5.432 45.312 3 45.312 بين المجموعات دال عن
    235 2322.243 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 2251.535 المجموع

ــــد  5.553 3.433 23.351 3 23.351 بين المجموعات التقويم الذاتي مســــتوى دال عن
    235 2512.521 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 2551.233 المجموع

ــــد مســــتوى  5.551 5.513 331.254  3 331.254 بين المجموعات الدرجة الكمية دال عن
   34.542 235 25132.222 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 23325.435 المجموع

 ا يأتي :( م 5يتبيف مف الجدكؿ ) 
ػػػ ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية راجعػػة لمتييػػر الجػػنس عمػػى المجػػاؿ األكؿ ) الػػكعي ( حيػػث كانػػت 1

(  0.05( أصػػػير مػػػف القيمػػػة الفائيػػػة الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )  1.423القيمػػػة الفائيػػػة المحتسػػػبة ) 
 ( . 3.84( كالبالية )  260:1كبدرجة حرية ) 

صائية راجعة لمتيير الجنس عمى المجاؿ الثاني ) اإلستراتيجية ( حيث كانت ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إح2
( كبدرجػة  0.05( أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية عند مستكل داللة )  5.461القيمة الفائية المحتسبة ) 

( , كقػػد كانػػت ىػػذه الفػػركؽ لصػػالح اإلنػػاث , إذ كػػاف متكسػػط درجػػات  3.84( كالباليػػة )  260:1حريػػة ) 
( , كمػػا أشػػارت النتػػائا إلػػى  15.04( كىػػك أكبػػر مػػف متكسػػط درجػػات الػػذككر البػػالغ )  15.87اإلنػػاث ) 

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية راجعػػة لمتييػػر الجػػنس عمػػى المجػػاؿ الثالػػث ) التخطػػيط ( حيػػث كانػػػت 
( كبدرجػة  0.01)  ( أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية عند مستكل داللة 9.852القيمة الفائية المحتسبة ) 

( كقػػد كانػػت الفػػركؽ أيضػػان لصػػالح اإلنػػاث , إذ إف متكسػػط درجػػاتيف    6.63( كالباليػػة )  260:1حريػػة ) 
( , ككػػذلؾ كانػػت ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة  15.72( أكبػػر مػػف متكسػػط درجػػات الػػذككر البػػالغ )  16.83) 

يـ الػػػذاتي ( إذ كانػػػت القيمػػػة الفائيػػػة إحصػػػائية راجعػػػة لمتييػػػر الجػػػنس عمػػػى المجػػػاؿ الرابػػػع لممقيػػػاس ) التقػػػك 
( كبدرجػػػػة حريػػػػة         0.01( أكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة الفائيػػػػة الجدكليػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )  7.851المحتسػػػػبة ) 

( , ككػػاف اتجػػاه الفػػرؽ فػػي صػػالح اإلنػػاث أيضػػان , إذ بمػػغ متكسػػط درجػػػات  6.63( كالباليػػة )  260:1) 
( , كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية  15.58جات الذككر البالغ ) ( كىك أكبر مف متكسط در  16.55اإلناث ) 

لممقيػػاس , فقػػد كانػػت ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية راجعػػة لمتييػػر الجػػنس فييػػا , حيػػث كانػػت القيمػػة 
( كبدرجػة حريػة  0.01( أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية عنػد مسػتكل داللػة )  9.035الفائية المحتسبة ) 

( , كمػػػػف الطبيعػػػػي أف تكػػػػكف الفػػػػركؽ لصػػػػالح اإلنػػػػاث , إذ كػػػػاف متكسػػػػط  6.63اليػػػػة ) ( كالب 260:1) 
( , كقػػد يكػػكف السػػبب فػػي  61.48( كىػػك أكبػػر مػػف متكسػػط درجػػات الػػذككر البػػالغ )  64.78درجػػاتيف ) 

فػي اسػتخداـ نصػفي الػدماغ إذ تسػتطيع النسػا  المػزج بػيف كظػائؼ النصػفيف بكفػا ة ذلؾ راجعان إلى الفركؽ 
 . ( 17,  1999ف الرجاؿ الذم يسيطر عمييـ استخداـ نصؼ دكف  خر.) الطيبي , أعمى م
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كفيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالفركؽ فػػػػي ميػػػػارات مػػػػا كرا  المعرفػػػػة كفقػػػػان لمتييػػػػر الفػػػػرع  ) العممػػػػي , األدبػػػػي , 
 (  6الصناعي , التجارم , اإلسالمي ( , فقد تكصؿ البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) 

 التبايف األحادم لدرجات العينة عمى مقياس ما كرا  المعرفة كفقان لمفرع ( تحميؿ 6جدكؿ ) 
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين النماذج

 الحرية
متوسط 
 المربعات

القيمة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 التعميق

 
 الوعي

دال عنــــد مســــتوى  5.553 1.332 13.213 1 322.323 بين المجموعات
   2.532 232 3325.133 موعاتداخل المج 5.53داللة 

    225 3452.555 المجموع

دال عنــــد مســــتوى  5.555 31.153 55.342 1 152.315 بين المجموعات اإلستراتيجية
   2.411 232 3332.331 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 2314.551 المجموع

 
 التخطيط

دال عنــــد مســــتوى  5.555 3.435 35.454 1 215.353 بين المجموعات
   3.235 232 3521.124 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 2251.535 المجموع

دال عنــــد مســــتوى  5.555 3.555 33.251 1 252.133 بين المجموعات التقويم الذاتي
   3.132 232 3443.252 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 2551.233 ت المجموع

دال عنــــد مســــتوى  5.555 32.111 423.333 1 1112.513 بين المجموعات يةالدرجة الكم
   25.211 232 33321.423 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 23325.435 المجموع

 ( ما يأتي : 6يتبيف مف الجدكؿ ) 
نػت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية راجعة لمتيير الجنس عمى المجاؿ األكؿ ) الكعي ( حيػث كا

( كبدرجػة  0.01( أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية عند مستكل داللة )  4.576القيمة الفائية المحتسبة ) 
( , كما بينت النتائا أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  3.31( كالبالية )  260:4حرية ) 
(  14.491يمػة الفائيػة المحتسػبة ) ( عمػى المجػاؿ الثػاني ) اإلسػتراتيجية ( حيػث كانػت الق 0.01داللة ) 

( , ككذلؾ أشارت النتائا إلى  3.31( كالبالية )  260:4أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية كبدرجة حرية ) 
( عمى المجاؿ الثالػث ) التخطػيط ( حيػث  0.01أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

(  260:4( أكبػػر مػػف القيمػػة الفائيػػة الجدكليػػة كبدرجػػة حريػػة )  7.810كانػػت القيمػػة الفائيػػة المحتسػػبة ) 
( عمػى المجػاؿ  0.01( , ككذلؾ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )  3.31كالبالية ) 

( أكبػر مػف القيمػة الفائيػة الجدكليػة  7.000الرابع ) التقكيـ الذاتي ( حيث كانت القيمة الفائيػة المحتسػبة ) 
( , كأخيػػػػران أشػػػػارت النتػػػػائا إلػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػػة  3.31( كالباليػػػػة )  260:4ريػػػػة ) كبدرجػػػػة ح

( أكبػر مػف القيمػة  12.444إحصائية عمى الدرجػة الكميػة لممقيػاس حيػث كانػت القيمػة الفائيػة المحتسػبة ) 
 ( . 3.31( كالبالية )  260:4( كبدرجة حرية )  0.01الفائية الجدكلية عند مستكل داللة ) 



 " يا وراء املعرفت وعالقتها بأسهىبي انتعهى  ) انسطحي وانعًيق ( " دراست يقارنت     
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كليرض التعرؼ عمى داللػة الفػركؽ فػي درجػات العينػة عمػى مقيػاس مػا كرا  المعرفػة , كباسػتخداـ 
 ( . 7فقد تكصؿ البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) ( Gabriel)  اختبار

 ( لدرجات العينة عمى مقياس ميارات ما كرا  المعرفة Gabriel( نتائا اختبار )  7جدكؿ ) 
 التجاري الميني اإلسالمي ياألدب العممي المجال

       العممي
      األدبي
    1**  اإلسالمي
      الميني
  2** 1/*2** 1/**1/**2** 3/**1/**1/**2/**3** التجاري

 ( 0.05داؿ عند مستكل داللة )     (          *  0.01**   داؿ عند مستكل داللة ) 
 = الدرجة الكمية  5= التقكيـ الذاتي  ,   4التخطيط  ,  =  3= اإلستراتيجية  ,   2= الكعي   ,   1

( أف الفػػػركؽ فػػػي المجػػػاالت كافػػػة , كفػػػي الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس كانػػػت  7يتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ )  
لصػالح طمبػػة الفػرع التجػػارم , كقػػد يرجػع السػػبب فػي ذلػػؾ إلػػى طبيعػة المنػػاىا الخاصػة بإعداديػػة التجػػارة , 

 ة ميارات رل في تنميكالتي قد تسيـ بصكرة أك بأخ
 ثانيالنتائج المتعمقة باليدف ال

مػػػف أجػػػؿ التعػػػرؼ عمػػػى أسػػػاليب الػػػتعمـ لػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة اإلعداديػػػة , كباسػػػتخداـ المتكسػػػطات 
 ( . 8كاالنحرافات المعيارية تكصؿ البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) 

 كالفرع ة عمى استبانة أساليب التعمـ كفقان لمجنس( المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لدرجات العين 8جدكؿ ) 
 المجال  
 

 النماذج

 التعمم العميق االستراتيجية العميقة الدافعية العميقة التعمم السطحي السطحيةاإلستراتيجية الدافعية السطحية

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط إنحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط

 3.23 13.33 1.53 33.21 1.43 32.41 3.25 23.12 1.42 33.33 1.31 32.11 الذكور
 3.35 11.51 1.35 32.21 1.41 32.15 2.33 22.52 1.53 33.22 1.33 33.13 اإلناث
 3.12 11.41 1.52 32.21 1.33 33.25 2.32 21.32 1.33 31.52 1.32 35.22 العممي
 3.33 12.21 1.53 32.34 1.14 32.11 4.32 25.11 1.13 32.51 1.54 31.13 األدبي
 4.12 12.15 3.53 33.24 1.51 32.35 3.11 22.22 1.33 31.35 1.33 32.54 اإلسالمي
 2.15 15.33 1.34 31.21 1.33 32.53 3.53 22.35 1.12 31.53 3.32 33.32 الميني
 1.53 12.22 1.23 33.52 2.12 32.24 2.52 15.15 2.53 33.42 1.11 32.31 التجاري
 3.33 12.15 1.55 33.51 1.43 32.23 3.54 23.23 1.45 33.15 1.13 33.44 المجموع

 
( إف طمبػػة اإلعداديػػة أمتػػازكا بمسػػتكل أفضػػؿ فػػي األسػػمكب العميػػؽ , إذ  8كيتبػػيف مػػف الجػػدكؿ ) 

كانت متكسطات درجات العينة عمى أسمكب التعمـ العميؽ , أعمى مف متكسط درجاتيـ عمى أسمكب التعمـ 
 طحي .الس
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الجػنس ) ذكػر  أما فيما يتعمؽ بالفركؽ في أساليب التعمـ لدل طمبة المرحمة اإلعدادية تبعان لمتييػر
 (  9, أنثى ( , فقد تكصؿ البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) 

 ( تحميؿ التبايف األحادم لدرجات العينة عمى استبانة أساليب التعمـ كفقان لمجنس 9جدكؿ ) 
درجة  مجموع المربعات التباين مصدر النماذج

 الحرية
متوسط 
 المربعات

القيمة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 التعميق

الدافعية 
 السطحية

  5.332 2.312 35.141 3 35.141 بين المجموعات
   35.422 235 3313.151 داخل المجموعات غير دال

    225 3353.334 المجموع

اإلستراتيجية 
 السطحية

  5.231 3.152 35.321 3 35.321 عاتبين المجمو 
   33.315 235 1534.345 داخل المجموعات غير دال

    225 1514.132 المجموع

أسموب التعمم 
 السطحي

  5.323 5.124 32.352 3 32.352 بين المجموعات
   35.234 235 31532.551 داخل المجموعات غير دال

    225 31511.135 المجموع

  5.113 5.451 31.233 3 31.233 بين المجموعات ية العميقةالدافع
   31.435 235 1414.131 داخل المجموعات غير دال

    225 1423.242 المجموع

االستراتيجية 
 العميقة

دال عند مستوى  5.553 3.425 324.325 3 324.325 بين المجموعات
   32.114 235 1213.325 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 1125.314 المجموع

أسموب التعمم 
 العميق

  5.333 2.534 352.345 3 352.345 بين المجموعات
   33.253 235 31241.123 داخل المجموعات غير دال

    225 31155.535 المجموع

جػاؿ ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية راجعة لمتيير الجنس عمى م 9يتبيف مف الجدكؿ ) 
( أصػير مػف القيمػة الفائيػة الجدكليػة  2.536) الدافعية السطحية ( حيث كانت القيمػة الفائيػة المحتسػبة ) 

( , كما أشارت النتائا إلى عدـ  3.84( كالبالية )  260:1( كبدرجة حرية )  0.05عند مستكل داللة ) 
راتيجية السػطحية ( حيػث كانػت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية راجعة لمتيير الجنس عمى مجاؿ ) االسػت

(  0.05( أصػػػير مػػػف القيمػػػة الفائيػػػة الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )  1.306القيمػػػة الفائيػػػة المحتسػػػبة ) 
( , ككذلؾ لـ تظير النتائا كجػكد فػركؽ لمتييػر الجػنس عمػى  3.84( كالبالية )  260:1كبدرجة حرية ) 

أصير مف القيمة الفائيػة الجدكليػة (  0.328حتسبة ) أسمكب التعمـ السطحي حيث كانت القيمة الفائية الم
( , كمػا لػـ تكػف الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية عمػى مجػاؿ ) الدافعيػة العميقػة (  0.05عند مستكل داللة ) 

( كىي أصير مف القيمة الفائية الجدكلية عند مستكل داللػة  0.893حيث كانت القيمة الفائية المحتسبة ) 
( , كحتى فيمػا يتعمػؽ بأسػمكب الػتعمـ العميػؽ , لػـ  3.84( كالبالية )  260:1)  ( كبدرجة حرية 0.05) 
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أصػير مػف (  0.328حيث كانت القيمػة الفائيػة المحتسػبة )  تظير النتائا كجكد فركؽ لمتيير الجنس فيو
 القيمة الفائية الجدكلية .

) االسػػتراتيجية  فػػي حػػيف كانػػت الفػػركؽ الخاصػػة بػػنفس المتييػػر ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى مجػػاؿ 
( أكبػػر مػػف القيمػػة الفائيػػة الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل  7.869العميقػػة ( حيػػث كانػػت القيمػػة الفائيػػة المحتسػػبة ) 

( , أمػػػػا اتجػػػػاه الفػػػػرؽ فقػػػػد كػػػػاف لصػػػػالح  6.63( كالباليػػػػة )  260:1( كبدرجػػػػة حريػػػػة )  0.01داللػػػػة ) 
مػف متكسػط درجػات الػذككر كالػذم بمػغ  ( كىك أكبر  16.63الطالبات اإلناث , إذ كاف متكسط درجاتيف ) 

( , كقد يككف السبب في ذلؾ راجعان إلى مػا نممسػو مػف إىتمػاـ اإلنػاث بصػكرة أكبػر مػف الػذككر  15.23) 
 فيما يتعمؽ بفيـ المكاد الدراسية , كارتفاع دافعيتيف نكعان ما عف الذككر .
) العممػػي , األدبػػي , الصػػناعي , أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالفركؽ فػػي أسػػاليب الػػتعمـ كفقػػان لمتييػػر الفػػرع 

 ( . 10التجارم , اإلسالمي ( , فقد تكصؿ البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) 
 لمفرع( تحميؿ التبايف األحادم لدرجات العينة عمى استبانة أساليب التعمـ كفقان  10جدكؿ ) 

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين النماذج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ال
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 التعميق

الدافعية 
 السطحية

دال عنــــد مســــتوى  5.553 1.213 43.213 1 135.334 بين المجموعات
   34.523 232 1413.355 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 3353.334 المجموع

اإلستراتيجية 
 السطحية

ل عنــــد مســــتوى دا 5.555 5.121 322.132 1 353.155 بين المجموعات
   31.135 232 1112.421 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 1514.123 المجموع

أسموب التعمم 
 السطحي

دال عنــــد مســــتوى  5.555 4.232 132.512 1 3153.322 بين المجموعات
   13.543 232 33313.211 داخل المجموعات 5.53داللة 

    225 31511.135 المجموع

  5.323 5.314 33.554 1 11.512 بين المجموعات عية العميقةالداف
   31.531 232 1433.231 داخل المجموعات غير دال

    225 1423.242 المجموع

اإلستراتيجية 
 العميقة

  5.331 3.251 22.213 1 352.335 بين المجموعات
   32.233 232 1231.335 داخل المجموعات غير دال

    225 1125.314 المجموع

أسموب التعمم 
 العميق

  5.332 3.253 42.333 1 111.354 بين المجموعات
   35.522 232 31512.211 داخل المجموعات غير دال

    225 31155.535 المجموع

( أف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية راجعػة لمتييػر الفػرع عمػى مجػاؿ   10كيتبيف مف الجدكؿ ) 
( أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية عند  4.631طحية ( , إذ كانت القيمة الفائية المحتسبة ) ) الدافعية الس

( , كمػػا كانػػت الفػػركؽ ذات داللػػة  3.31( كالباليػػة )  260:4( كبدرجػػة حريػػة )  0.01مسػػتكل داللػػة ) 
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ت القيمػة الفائيػة ( بالنسبة لمجاؿ ) اإلستراتيجية السطحية ( , إذ كانػ 0.01إحصائية عند مستكل داللة ) 
( ,  3.31( كالباليػػػة )  260:4( أكبػػػر مػػػف القيمػػة الفائيػػػة الجدكليػػػة بدرجػػة حريػػػة )  4.631المحتسػػبة ) 

, كالتي أشارت النتػائا إلػى كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فييػا  ككذلؾ بالنسبة ألسمكب التعمـ السطحي
  مػػف القيمػػة الفائيػػة الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة أكبػػر كىػػي (  8.272 كانػػت القيمػػة الفائيػػة المحتسػػبة ) إذ, 
 ( . 3.31( كالبالية )  260:4( كبدرجة حرية )  0.01) 

كلػػػـ تكػػػف الفػػػركؽ فػػػي متييػػػر الجػػػنس ذات داللػػػة إحصػػػائية عمػػػى مجػػػاؿ ) الدافعيػػػة العميقػػػة ( , إذ 
(  0.05تكل داللػة ) ( أصير مف القيمة الفائية الجدكلية عند مس 0.738كانت القيمة الفائية المحتسبة ) 

( , ككػػػذلؾ بالنسػػػبة لمجػػػاؿ ) اإلسػػػتراتيجية العميقػػػة ( حيػػػث  2.37( كالباليػػػة )  260:4كبدرجػػػة حريػػػة ) 
(  0.05( أصير مف القيمة الفائية الجدكلية عند مستكل داللػة )  1.604كانت القيمة الفائية المحتسبة ) 

لنسػبة ألسػمكب الػتعمـ العميػؽ الػذم كانػت القيمػة ( , ككػذلؾ با 2.37( كالبالية )  260:4كبدرجة حرية ) 
 ( كىي أصير مف القيمة الفائية الجدكلية المذككرة  نفان . 1.691الفائية المحتسبة لو ) 

 
       اختبػػػػار كألجػػػؿ التعػػػػرؼ عمػػػػى اتجػػػػاه الفػػػركؽ فػػػػي أسػػػػمكب الػػػػتعمـ السػػػطحي بمجاليػػػػو , كباسػػػػتخداـ 

 (Gabriel ) ( . 11ة في جدكؿ ) تكصؿ البحث إلى النتائا المبين 
 ( لدرجات العينة عمى استبانة أساليب التعمـ Gabriel( نتائا اختبار )  11جدكؿ ) 

 التجاري الميني اإلسالمي األدبي العممي المجال

 1**/2**/ 3**   1**/ 2*/  3**  العممي
      األدبي
 2**     اإلسالمي
 2**     الميني
      التجاري

 
 ( 0.05داؿ عند مستكل داللة )     (          *  0.01ستكل داللة ) **   داؿ عند م

 = أسمكب التعمـ السطحي         3= اإلستراتيجية السطحية     ,     2= الدافعية السطحية       ,       1
 

( أف الفػػػركؽ فػػػي الػػػتعمـ السػػػطحي كمجاليػػػو كانػػػت لصػػػالح طمبػػػة الفػػػرع  11يتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ ) 
 رع التجارم .األدبي كالف
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 النتائج الخاصة باليدف الثالث
فيما يخك العالقة ما بيف ميارات ما كرا  المعرفة كأساليب التعمـ لدل عينة البحث , فقػد تكصػؿ  

 ( . 12البحث إلى النتائا المبينة في جدكؿ ) 
 التعمـرا  المعرفة أساليب ك ( لمعالقة بيف ميارات ما  Kendall's tau_b( معامالت )  12جدكؿ ) 

 أساليب التعمم 

الدافعية  
 السطحية

اإلستراتيجية 
 السطحية

األسموب 
 السطحي

 الدافعية 
 العميقة

االستراتيجية 
 العميقة

 األسموب
 العميق 

رفة
لمع
را ا
ا و
م

 

 5.233** 5.354** 5.353** 5.552 5.524 5.31- الوعي
 5.35 5.531 5.512 5.31 5.553* 5.525 االستراتيجية
 5.333** 5.334** 5.535 5.511- 5.552- 5.511- التخطيط

 5.314** 5.312** 5.55* 5.511- 5.522 5.543- التقويم الذاتي
 5.332** 5.313** 5.332** 5.553 5.513 5.23- الدرجة الكمية

 (  5.53دال عند مستوى داللة ) **(                                          5.53دال عند مستوى داللة ) *
عدـ كجكد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف ميػارات مػا كرا  (  12جدكؿ ) كبالنظر إلى 

المعرفػة كالدافعيػة السػطحية , كالدافعيػة العميقػة , كاألسػمكب السػطحي , عػدا مجػاؿ االسػتراتيجية السػػطحية 
ع ميػػارة ) اإلسػػتراتيجية ( ( مػػ 0.05الػػذم ارتػػبط بعالقػػة مكجبػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ) 

 ضمف ميارات ما كرا  المعرفة .
( بيف  0.01كما أشارت النتائا إلى كجكد عالقة مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

ميارات ما كرا  المعرفػة كأسػمكب الػتعمـ العميػؽ , عػدا ميػارة ) اإلسػتراتيجية ( التػي لػـ يظيػر كجػكد عالقػة 
 يا مع أسمكب التعمـ العميؽ .ذات داللة إحصائية ل
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 انفصم اخلايس
 االستنتاجاث وانتىصياث واملقرتحاث

 
 أوالً : االستنتاجاث

 تكصؿ البحث إلى االستنتاجات التالية : 
ػ يتمتػع طمبػة الدراسػة اإلعداديػة بمسػتكل جيػد فػي ميػارات مػا كرا  المعرفػة , مػع كجػكد فػركؽ ذات داللػة 1

 , كحسب الفرع كلصالح طمبة الفرع التجارم . فييا حسب الجنس كلصالح اإلناث
ػ امتاز طمبة الدراسة اإلعدادية بمستكل أعمى في أسمكب التعمـ العميؽ مقارنةن بأسمكب التعمـ السػطحي , 2

مػػع عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي األسػػمكبيف تبعػػان لمجػػنس ) عػػدا مجػػاؿ االسػػتراتيجية العميقػػة ضػػمف أسػػمكب الػػتعمـ 
 ييا لصالح اإلناث ( .العميؽ الذم كانت الفركؽ ف

ػ ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ميارات ما كرا  المعرفة كأسمكب التعمـ السطحي , بينمػا كانػت 3
( بيف كؿ مف الكعي كاإلستراتيجية كالتقكيـ الػذاتي  0.01العالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

 المعرفة كأسمكب التعمـ العميؽ .ككذلؾ الدرجة الكمية لمقياس ميارات ما كرا  
 

 ثانيًا : انتىصياث
 في ضك  النتائا التي تـ التكصؿ إلييا يكصي الباحث باآلتي : 

 ػ تكضيح مفيـك ما كرا  المعرفة مف خالؿ النشرات التعريفية أك الندكات العممية .1
 لمعرفة لدل الطمبة .ػ استخداـ البراما التعميمية كطرائؽ التدريس التي تنمي ميارات ما كرا  ا2
 ػ تشجيع الطمبة عمى اتقاف تعمـ المكاد الدراسية مف أجؿ تحقيؽ التفكؽ الدراسي .3

 ثانثا : املقرتحاث 
 : يقترح الباحث إجرا  البحكث اآلتية 

 ػ إجرا  دراسة مقارنة في ميارات ما كرا  المعرفة لدل طمبة المرحمة الثانكية كالمرحمة الجامعية .1
 راسة لمتعرؼ عمى أساليب تعمـ طمبة الجامعة .ػ إجرا  د2
ػ إجرا  دراسة لمتعرؼ عمى عالقة ميارات ما كرا  المعرفة أك أسػمكب الػتعمـ السػطحي كالعميػؽ بمتييػرات 3

 أخرل كمكقع الضبط , أك أساليب التفكير , أك غيرىا .
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 املصادر
إسـموب المحاكـاة لتنميـة بعـا ميـارات مـا قـائم عمـ   تقنـي برنـامج(  2009أبك السعكد , ىاني إسماعيؿ )  -1

, رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة , كميػة  وراء المعرفة فـي منيـاج العمـوم لـدى طمبـة الصـف التاسـع األساسـي ب ـزة
 التربية , الجامعة اإلسالمية , غزة .

 أســباب تــدني مســتوى التحصــيل الدراســي لــدى طمبــة(  2011أحمػػد , حػػاـز مجيػػد , كصػػاحب أسػػعد كيػػس )  -2
( 8, بحػث منشػكر فػي مجمػة سبػرَّ مػف رأل , مػا ) المرحمة الثانوية من وجية نظر المدرسين والمدرسـات والطمبـة

 . 2012( كانكف الثاني 28ع )
أثر التدريب عم  اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة أسـاليب التفكيـر لـدى (  2006بدر بثينة محمد )  -3

, بحث منشػكر فػي مجمػة مسػتقبؿ التربيػة العربيػة , المركػز  تربية بمكة المكرمةطالبات قسم الرياضيات في كمية ال
 . 2006( 41( ع )12العربي لمتعميـ كالتنمية , ما )

, العمػػـ كاإليمػػاف  ميــارات مــا وراء المعرفــة وعالقتيــا بالكفــاءة الم ويــة(  2008بػػدراف , عبػػد المػػنعـ أحمػػد )  -4
 لمنشر كالتكزيع , مصر .

( أسس التفكير وأدواتو تدريبات فـي تعمـم التفكيـر بنوعيـو  2002دكنالد . ج . , ككاركؿ ناسػاب ) ترفجنر ,  -5
, الطبعػػػة األكلػػػى , ترجمػػػة منيػػػر الحػػػكراني , دار الكتػػػاب الجػػػامعي , العػػػيف , اإلمػػػارات العربيػػػة  اإلبـــداعي والناقـــد

 المتحدة .
مــن أنمــاط معالجــة المعمومــات وقمــق االمتحــان العالقــة بــين أســاليب الــتعمم كــنمط (  2007جديػػد , لبنػػى )  -6

وأثرىما عم  التحصيل الدراسي ) دراسة ميدانية عم  عينة من طمبة الصف الثاني الثـانوي فـي مـدارس محافظـة 
 . 2010( ممحؽ 26, بحث منشكر في مجمة جامعة دمشؽ , ما ) دمشق الرسمية (

ـــيم التفكيـــر م(  2002جػػػركاف , فتحػػػي عبػػػد الػػػرحمف )  -7 , الطبعػػػة الثانيػػػة , دار الكتػػػاب  فـــاىيم وتطبيقـــاتتعم
 الجامعي , بيركت .

ترجمػػة كتقنػػيف لمقيػػاس ىاركلػػد أكنيػػؿ  مقيــاس مــا وراء المعرفــة(  2009جمجػػؿ , نصػػرة محمػػد عبػػد المجيػػد )  -8
 كجماؿ أبيدم , مكتبة النيضة المصرية , القاىرة .

 . , كتب عربية عمم النفس العام(  2000حفني , قدرم )  -9
دراسة مقارنة في أساليب تفكير طمبة المرحمة الثانوية المتفـوقين (  2008خضير , صاحب أسعد كيػس )  -10

 , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية التربية , جامعة تكريت . والمتأخرين دراسياً واتجاىاتيم نحو المستقبل
, عػػالـ الكتػػب ,  1, ج مــم الــنفس المعرفــيدراســات معاصــرة فــي ع(  2004الػػدردير , عبػػد المػػنعـ أحمػػد )  -11

 .القاىرة 
أنماط التعمم لدى طمبـة الصـف التاسـع فـي أربـد وأثرىـا فـي تحصـمييم (  2009ركاشدة , إبراىيـ ك خركف )  -12

 . 2010( 4( ع )6, بحث منشكر في المجمة األردنية في العمـك التربكية , ما ) في الكيمياء
, دار الشػػػركؽ لمنشػػػر  عمـــم الـــنفس المعرفـــياد عبػػػد الػػػرحيـ الزغػػػكؿ ) ب ت ( الزغػػكؿ , رافػػػع النصػػػير كعمػػػ -13

 كالتكزيع , عماف , األردف .
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, دار الكتػاب الجػامعي , العػيف ,  2, ط مبادئ عمم الـنفس التربـوي(  2012الزغكؿ , عماد عبد الػرحيـ )  -14
 اإلمارات العربية المتحدة .

دام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل طالبـات الصـف الرابـع أثر استخ(  2007زيداف , أمؿ فتاح )  -15
ــوى ــاء فــي مركــز محافظــة نين ( 2( ع )17, بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة التربيػػة كالعمػػـ , مػػا ) العــام فــي مــادة األحي

2010 . 
أثــر برنــامج تعميمــي فــي تنميـــة اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة لــدى طمبـــة (  2009___________ )  -16

, بحػػػث منشػػػكر فػػػي مجمػػػة دراسػػػات مكصػػػمية , مجمػػػة فصػػػمية محكمػػػة يصػػػدرىا مركػػػز دراسػػػات الموصـــل جامعـــة 
 . 2009( ايمكؿ 24المكصؿ , العدد )

أسـاليب الـتعمم التـي يفضـميا طمبـة (  2006الساعدم , فاضؿ شاكر حسػف , ككػريـ عبػد سػاجر الشػمرم )  -17
 ( . 78اب , العدد ) , بحث منشكر في مجمة كمية اآلد ب داد –الكمية التقنية 

أثر برنامج قائم عم  استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفـة فـي تنميـة (  2001السميماف , ميا عبػد ا  )  -18
, رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة  ميارة الفيم القرائي لدى تميمذات صعوبات القراءة فـي الصـف السـادس االبتـدائي

 , جامعة الخميا العربي , البحريف .
أنمــاط معالجــة المعمومــات لمنصــفين الكــرويين لممــ  (  -ق 1433السػػميماني , ميرفػػت بنػػت محمػػد حمػػزة )  -19

, رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ,  وأساليب التعمم لدى عينة من طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة مكة المكرمة
 كمية التربية , جامعة أـ القرل , المممكة العربية السعكدية .

 ,مفــاىيم ومصــطمحات فــي العمــوم التربويــة (  2008مارة , نػػكاؼ أحمػد ك عبػػد السػالـ مكسػػى العاليمػي ) سػ -20
 الطبعة األكلى , دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة , عماف , األردف .

رة , الطبعػػة الثانيػػة , دار المسػػي عمــم الــنفس المعرفــي النظريــة والتطبيــق(  2010العتػػـك , عػػدناف يكسػػؼ )  -21
 لمنشر كالتكزيع كالطباعة , عماف , األردف .

 .ترجمة كتعريب , بال دار نشر أساليب التعمم في مجموعات(  2006عفانة , عزك إسماعيؿ , ك خركف )  -22
أساليب التعمم المفضمة لدى طمبة المـدارس الثانويـة فـي مدينـة معـان فـي (  2007العمكاف , أحمد فالح )  -23

, بحث منشػكر فػي مجمػة جامعػة الشػارقة لمعمػـك اإلنسػانية  ت يري الجنس والتخصص األكاديمياألردن وعالقتيا بم
 .   2010( عدد خاك 7كاالجتماعية , ما )

المعرفـة   اثـر اسـتخدام إسـتراتيجيات مـا وراء(  2009عكاد , زينب عبد السػادة , كسػنابؿ ثعبػاف  اليػداكم )  -24
, بحػث منشػكر فػي مجمػة كميػة التربيػة , ربيـة فـي مـادة طرائـق التـدريس لدى طمبـة كميـة الت في التحصيل واالتجاه
 . 2011(  ذار 4( ع )1جامعة ذم قار , ما )

 , المكتبة الثقافية , بيركت , لبناف عالج النسيان( 1999الطيبي , عكاشة عبد المناف ) -25
ــ(  2008قشػػطة , أحمػػد عػػكدة )  -26 ــر توظيــف اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة ف ــة أث ــة المفــاىيم العممي ي تنمي

ــة الصــف الخــامس األساســي ب ــزة ــدى طمب ــالعموم ل ــة ب , رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة , كميػػة  والميــارات الحياتي
 غزة . –التربية , الجامعة اإلسالمية 
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, بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة  التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتفســير الســموك المرضــي(  2011قمػػاز , فريػػدة )  -27
سػػػية كتربكيػػػة , مجمػػػة عمميػػػة محكمػػػة تصػػػدر عػػػف مخبػػػر تطػػػكير الممارسػػػات النفسػػػية كالتربكيػػػة , العػػػدد دراسػػػات نف

 ـ .2011السادس , جكاف 
ـــتعمم .. نمـــاذج وتطبيقـــات(  2010محمػػػد ,  مػػػاؿ جمعػػػة عبػػػد الفتػػػاح )  -28 ـــدريس وال , دار  اســـتراتيجيات الت

 الكتاب الجامعي , العيف , اإلمارات العربية المتحدة .
 , بال دار نشر . المدخل إل  عمم النفس التربوي(  2001منسي , محمكد عبد الحميـ , ك خركف )  -29
ــم الــنفس التربــوي(  2007منصػػكر , عبػػد المجيػػد سػػيد أحمػػد )  -30 , مكتبػػة العبيكػػاف , الريػػاض ,  5, ط  عم

 المممكة العربية السعكدية .
 , دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع , عماف . 4, ط ويعمم النفس الترب(  2003نشكاتي , عبد المجيد )  -31
, دار المسػػيرة لمنشػػر كالتكزيػػع  عمــم الــنفس التربــوي(  2011نكفػػؿ , محمػػد بكػػر , كفػػب محمػػد أبػػك عػػكاد )  -32

 كالطباعة , عماف , األردف .
33- Nolan , M . B ( 2000 ) : The role of metacognition in learning with an interactive 

science simulation , Internet ; www.Eric.net .   
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 ( O'neil & Abediمقياس ما كرا  المعرفة لػ ) (  1ممحؽ ) 

ال تنطبؽ  الفقرات ت
عمي  
 إطالقان 

تنطبؽ 
عمي  إلى 
 حد ما

تنطبؽ 
عمي  
 غالبان 

تنطبؽ 
عمي  
 دائمان 

     سئمة االختبار قبؿ الشركع في اإلجابة عميياأفيـ أ 1
     أقـك بمراجعة أدائي أثنا  أدا  االختبار 2
     أبحث عف النقاط الرئيسية في أسئمة االختبار 3
     أحاكؿ فيـ أسئمة االختبار قبؿ الشركع في اإلجابة عمييا 4
     خدامياأحدد طريقة التفكير التي أستخدميا كالكقت المناسب الست 5
     أقـك بتصحيح أخطائي عندما أشعر أنني أخطئ 6
أتسا ؿ بيني كبيف نفسي عف مدل عالقة أسػئمة االختبػار بمػا أعرفػو  7

 بالفعؿ
    

     أفيـ أسئمة االختبار قبؿ الشركع في حميا 8
     أشعر بحاجتي لكضع خطة لإلجابة عمى أسئمة االختبار 9

     ركتيا مف االختبار كعمي  أف أكممياأحدد األجزا  التي ت 10
أبحث عف معنى أسئمة االختبار في ما لدم  مف معمكمات قبؿ البػد   11

 في اإلجابة عمييا
    

     أتأكد إنني فيمت تمامان ما ىك المطمكب مني أف أفعمو كطريقة أدائو 12
     أككف عمى كعي بخطكات التفكير الالزمة لحؿ أسئمة االختبار 13
أتػػػػابع مسػػػػار تقػػػػدمي كعنػػػػد الضػػػػركرة أقػػػػـك بتيييػػػػر أسػػػػمكبي كطريقػػػػة  14

 تفكيرم
    

     أستخدـ البدائؿ المتنكعة كالمتاحة في حؿ األسئمة 15
     أقـك بتحديد الطريقة المالئمة لحؿ األسئمة 16
     أستطيع كصؼ ما يدكر في عقمي كتفكيرم 17
     في اإلجابة عمى األسئمةأراجع دقة إجاباتي أثنا  استمرارم  18
     أقـك باختبار كتنظيـ المعمكمات لحؿ أسئمة االختبار 19
أحػػػدد بالضػػػبط مػػػا تتطمبػػػو أسػػػئمة االختبػػػار مػػػف معمكمػػػات كأسػػػتطيع  20

 استحضارىا
    

  
 

 استبانة أساليب التعمـ  ( 2ممحؽ ) 
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ال تنطبق  الفقرات ت
 عمّي إطالقاً 

تنطبق 
عمّي 
 قميالً 

تنطبق 
 عميّ 
 أحياناً 

تنطبق 
عمّي 
 كثيراً 

تنطبق 
عمّي 
 تماماً 

      تمنحني أكقات االستذكار الشعكر بالرضا الشخصي العميؽ 1
أجػػػد أننػػػي يجػػػب أف أقػػػـك بفعػػػؿ الكثيػػػر مػػػف العمػػػؿ فػػػي مكضػػػكع مػػػا حتػػػى  2

 أصؿ إلى استنتاجاتي قبؿ رضائي عنو
     

      ىدفي أف أجتاز المقرر الدراسي بقميؿ مف الجيد 3
      أذكر فقط ما أكمؼ بو مف أعماؿ في قاعة الدرس 4
      أشعر باقتناع بأف أم مكضكع سيككف ممتعان عند تطرقي إليو 5
أجد أف معظػـ المكضػكعات الجديػدة ممتعػة كغالبػان مػا أقضػي كقتػان إضػافيان  6

 في الحصكؿ عمى معمكمات كثيرة عنيا
     

      بة لي لذا ال أبذؿ جيدان كبيران فيوال أجد المكاد الدراسية ممتعة بالنس 7
      أتعمـ ) أحفظ ( بعض األشيا  عف ظير قمب حتى إذا لـ أفيميا 8
      أجد أف مذاكرة المكاد الدراسية قد تككف ممتعة كقصة سينمائية 9

      أختبر نفسي في المكضكعات الميمة حتى أفيميا تمامان  10
االمتحػػاف بحفػػظ بعػػض األجػػزا  الميمػػة مػػف  أجػػد أنػػو مػػف الممكػػف أجتيػػاز 11

 المادة أكثر مف فيميا
     

التػػػػـز عمكمػػػػان فػػػػي مػػػػذاكرتي بمػػػػا ىػػػػك محػػػػدد ألننػػػػي أعتقػػػػد أنػػػػو لػػػػيس مػػػػف  12
 الضركرم أف أضيؼ شيئان  خر

     

      أجتيد في دراستي ألنني أجد المكاد الدراسية ممتعة 13
لمكضػػكعات الممتعػػة التػػي أقضػػي كثيػػران مػػف كقػػت فراغػػي فػػي البحػػث عػػف ا 14

 تـ دراستيا
     

أجد أنو ليس مف المفيد أف أقػرأ المػكاد الدراسػية بتعمػؽ فإنيػا تضػيع الكقػت  15
 فكؿ ما أحتاجو ىك اإلطالع السطحي عمييا

     

أجد أف الطريقة الصحيحة الجتيػاز االمتحػاف ىػي محاكلػة تػذكر اإلجابػات  16
 المحتممة ألسئمتيا

     

      ى معظـ الدركس كفي ذىني أسئمة كثيرة أرغب في اإلجابة عنياأذىب إل 17
      لدم اىتماـ كبير في البحث عف القرا ات المقترحة مف قبؿ المدرسيف 18
      ال أرل أىمية مف دراسة المادة التي ليس مف المحتمؿ أف أمتحف فييا 19
كػافي فػي دراسػػة أعتقػد أف المدرسػيف ال يتكقعػكف مػػف طالبيػـ قضػا  كقػػت  20

 مادة ال يمتحف فييا الطمبة
     

 


