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 امللخص:
ة امتالك طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية يف جامعة بيشة هدف البحث احلالي إىل تعرُّف درج

ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ونظر أسااتتتهم   ولتحيياا افادف س اساتخدان املا ه       
الوصفي )املسحي  والسبيب امليارن(  وتكونت عي ة البحث مان يياط طلباة ماجساتري امل ااه  وطارق       

( طالًباا وطالباة    ١٠٥ها  والتين بلغ عاددهم ) ١٤٤١الفصل األول من العان التدريس املييدين خالل 
( أستاًذا  كماا س إعاداد اساتبانة مهاارات الاتفكري فاوق       ٣٦باإلضافة إىل أساتتتهم التين بلغ عددهم )

املعريف لدى طلبة الدراسات العليا وتطبييها على عي ة البحث من الطلبة واألسااتتة  وأههارت ال تاا      
ك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف بدرجة مرتفعة من وجهاة نظارهم  وبدرجاة    امتال

متوسطة من وجهة نظر أساتتتهم  باإلضافة إىل وجود فروق دالة إحصا يًًّا يف درجة اماتالكهم ملهاارات   
حصاا يًًّا يف درجاة   التفكري فوق املعريف ُتعزى ملتغري ال وع يف اجتاه اإلناا،  وعادن وجاود فاروق دالاة إ     

امتالكهم ملهارات التفكري فوق املعريف ُتعزى ل اوع النناام  أو للسا ة الدراساية  ويف ضاوت ال تاا   س       
 تيديم بعض التوصيات 

أعضاات هيةاة التادريس     -طلباة الدراساات العلياا    -مهارات التفكري فاوق املعاريف   الكلمات املفتاحية:
 باجلامعة 
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Degree of Possessing Metacognitive Thinking Skills among Graduate 
Students' Faculty of Education' University of Bisha  

from their Opinion and Professors 
Nourah Awdah Alasmari & Fatma Hassan alshehri 

 

Abstract: 
The study aimed at identifying the degree of possessing metacognitive thinking 

skills among graduate students in the Faculty of Education, University of Bisha from their 
point of view and their professors. The descriptive (survey, causal-comparative) approach 
was used. The sample consisted of all the students of the Master's curriculum and teaching 
methods enrolled during the first semester of the year 1441, of (105) students, (36) 
professors. By using the questionnaire, the findings showed that the students possessed a 
high degree, and professors possessed a moderate degree. There are statistically significant 
differences due to the gender variable in the direction of females and absence of statistically 
significant differences due to the type of program or the academic year. 

Keywords: metacognitive thinking skills –  Graduate Students – Academic Staff 

 مقدمة:

تالحية وتطورات ها لة مشلت كافة جماالت احلياة؛ مالعصر احلالي تغريات  يشهد
األمر التي يتطلب من اليا مني على العملية التعليمية ضرورة مواكبة هته التغريات مان  

 وعة للتعامال ماط   لديهم اليدرة على التفكري واستخدان أساليب مت متعلمني خالل إعداد
  املستجدات احمللية والعاملية

على ممارسة التفكري والاوعي   تعلمنيومما نادت به الرتبية احلديثة ضرورة تدريب امل
به  وأال ييتصر التعليم على استخدان عدد من العمليات املعرفية فيط؛ بل ي بغي االرتيات 

إلعاداد ماتعلم   وذلك املعريف   قفوالتفكري مستوى مبستوى تفكري املتعلم للوصول به إىل 
أقدر على التعامل بفاعلية مط املعلومات ومعاجلتها بطريية صحيحة ورفط وعياه مبساتوى   

 ( ٢٠٠٨تفكريه وتوجيهه إىل املسار الصحيح )عصفور  
وعي يف عملياات الاتفكري    الاالهتمان بت مياة اليادرة علاى الاتحكم با     وعليه فإن 

لومات إىل ثيافة ب ات املعلومات ومعاجلتها وحتويلاها إىل  املعتليي يتطلب اخلروج من ثيافة 
لدى املتعلم معرفة  ثم االنتيال من مرحلة املعرفة إىل مرحلة ما ورات املعرفة  حتى تتكون 

التجدياد    والبحاث عان املعرفاة مان مصاادرها املختلفاة      و الاتعلم الاتاتي   اليدرة علاى 
 واإلبداع 

يف  (Metacognitive)ات املعرفااة وقااد ههاار مصااطلح فااوق املعرفااة أو مااا ور 
السبعي يات من اليرن العشرين  وتطور االهتماان باه يف الثماني ياات الرتباطاه ب ظرياات      
التكات والتعلم واسرتاتيجيات حل املشكلة واختاذ اليرار  ويعاود األسااا ال ظاري فاتا     

رة مان قبال   املفهون إىل أصل نشأة علم ال فس  حيث متت اإلشارة إليه بطريية غري مباشا 
العديد من علمات ال فس األوا ل أمثال ويليم جايمس؛ حاني ت ااول مكوناات العملياات      

التي وصف العمليات فوق املعرفياة بأنهاا     املعرفية والتأمل التاتي الواعي  وجون ديوي
 ( ٢٠١٠)العتون   عوري خالل عملية التفكري والتعلمعمليات التأمل التاتي الش
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ن الصاايغ للتعاابري عاان مفهااون مااا فااوق املعرفااة    كمااا اسااتخدمت العديااد ماا 
(Metacognition)   م هااا: اإلدراك فااوق املعااريف  وإدراك مااا ورات املعرفااة  واملعرفااة

باملعرفة  وامليتا معرفاة  والاتفكري يف الاتفكري  والاوعي باالتفكري  وييعهاا مصاطلحات        
ياات تفكريهام   مرتادفة تصف قدرات املاتعلمني يف فهام ومراقباة وتوجياه ومعاجلاة عمل     

 ( ٢٠١٩وتعلمهم )أبو احلاج  
وقد ههرت بعض ال ماذج املفسرة ملكونات ما فوق املعرفاة  لعال أقادمها جاوذج     

والتي أشار فيه إىل وجود مكونني ملا فوق املعرفة هما: املعرفة  (Flavel, 1979)فالفل 
ليها  وترتبط بثالثاة  فوق املعرفية؛ وتعين معرفة الفرد عن عملياته املعرفية وآلية سيطرته ع

أبعاد تتمثل يف: بعد يتعلا مبعرفة الفرد لعملياته املعرفية التاتية  وبعد يتعلا مبعرفة الفارد  
بالعمليات املعرفية لآلخارين  وبعاد يتعلاا مبعرفاة الفارد باملهماات واألنشاطة املعرفياة         

نة فوق املعرفياة؛  واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها أث ات تعلمه  أما املكون الثاني فهو: اخل
ويرتبط مبجموعة من االسرتاتيجيات فوق املعرفية اليت تهدف إىل ت ظيم األنشطة املعرفياة  

 من خالل عمليات: التخطيط  واملراقبة  والتيويم  
فيد قدما جوذًجا آخر ملكوناات  ( Jacobs, Paris, 1987)أما جاكوبس وباريس 

هماا: التياويم الاتاتي للمعرفاة ويشامل:      التفكري فوق املعريف تضامن بعادين أساسايني    
)املعرفة التيريرية  واملعرفة اإلجرا ية  واملعرفة الشرطية(  واإلدارة التاتية ملا فوق املعرفاة  

 وتتضمن: )التخطيط  والت ظيم  والتيويم( 
جوذًجاا حاديًثا أشاار فياه إىل أن ماا ورات       (Ozturk, 2016)كما قادن اوتتارك   
ملعرفااة  وصا فها ألرباط مكونااات هاي: )التخطايط  واملراقبااة      املعرفاة تتضامن ت ظايم ا   

والت ظيم  والتيييم(؛ حيث يتعلا التخطيط بتحديد األهداف اليت توجه املعرفة بشكل عان 
واملراقبة على وجه التحديد  وتتعلا املراقبة بتيييم التعلم واألدات أث ات العمل  بي ما يتعلا 

يتماشى مط األهاداف ومطالاب املهاان  وأخاريا التييايم      الت ظيم بتغيري املعرفة والسلوك ل
 التي يتعلا بتيييم ال تاجات وفاعلية التعلم 

وتشري مهارات التفكري فوق املعريف إىل إدراك الفرد ملا لديه من مصاادر وأسااليب   
  وهي تهدف (Vagle, 2009)ألدات املهان املكلف بها بفاعلية أكثر لتحييا نتا   أفضل 

لطلبة التفكري مبهارة  من خاالل تادريبهم علاى الاتفكري باساتياللية  وتوجياه       إىل تعليم ا
أنفسهم  مبتعدين عن التليي؛ وبالتالي تدريبهم على مراقبة عمليات تفكريهام وضابطها   
وتوجيهها  وإثارة وعيهم بالكيفية اليت يفكرون بهاا  والطريياة الايت ي تهجونهاا ملواجهاة      

وخطاوات   تان مبهمته  حيث حيدد هدفهيتميز بأن لديه وعي  املشكالت  فاملفكر فوق املعريف
حتيييه  ويلتزن باخلطة الايت وضاعها ماط مراعااة املروناة أث اات الت فيات  وتياويم تفكاريه          

 ( ٢٠١٣ أدا ه ومعاجلتها )اليوامسة وأبو غزالة باستمرار للتعرف على مواطن الضعف يف 
 ;An & Cao, 2014; Corlss, 2005)ما هم:   قاان عادد مان البااحثني    وقد 

Fowler, 2003; Meale, 2005 )      بتص يف مهارات التفكري فاوق املعاريف الر يساة
  :كما يلي  م ها واملهارات الفرعية املتضم ة يف كلٍّ

وتعين وضط اخلطاط واألهاداف  وحتدياد خطاوات إ اات       :(Planning)التخطيط  -١
همة  وتتضامن: الشاعور باملشاكلة    املهمة واملصادر الر يسة للتعلم قبل وأث ات إ ات امل

وحتديد األهداف  واختيار اسرتاتيجية لت فيت احلل  وترتيب تسلسال خطاوات ت فيات    
احلل  والت بؤ بالصعوبات واألخطات احملتمل مواجهتها أث ات الت فيت  وحتدياد أسااليب   
مواجهة هته الصعوبات واألخطات  وحتديد الوقت الاالتن للاتعلم  والت باؤ بال تاا       

 املرغوب فيها أو املتوقعة 
وتعاين وعاي املاتعلم مباا      :(Monitoring and Controlling)املراقبة والتحكم  -٢

يسااتخدمه ماان اساارتاتيجيات للااتعلم وإ ااات املهمااة  وقدرتااه علااى اسااتخدان       
االسرتاتيجيات البديلة لتصحيح الفهم واألخطات  وتتضمن: اإلبيات علاى افادف يف   

ة على تسلسل اخلطوات  وحتديد الزمن الالتن إل ات املهماة   بؤرة االهتمان  واحملافظ
ومعرفة متى يتحيا كل هدف فرعي  ومعرفة متاى باب االنتياال للخطاوة التالياة       
وانسجان األساليب مط نوع املهمة  واكتشاف الصعوبات واألخطاات  ومعرفاة كيفياة    

 التغلب على العيبات والتخلص من األخطات 
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لطلبة التفكري مبهارة  من خاالل تادريبهم علاى الاتفكري باساتياللية  وتوجياه       إىل تعليم ا
أنفسهم  مبتعدين عن التليي؛ وبالتالي تدريبهم على مراقبة عمليات تفكريهام وضابطها   
وتوجيهها  وإثارة وعيهم بالكيفية اليت يفكرون بهاا  والطريياة الايت ي تهجونهاا ملواجهاة      

وخطاوات   تان مبهمته  حيث حيدد هدفهيتميز بأن لديه وعي  املشكالت  فاملفكر فوق املعريف
حتيييه  ويلتزن باخلطة الايت وضاعها ماط مراعااة املروناة أث اات الت فيات  وتياويم تفكاريه          

 ( ٢٠١٣ أدا ه ومعاجلتها )اليوامسة وأبو غزالة باستمرار للتعرف على مواطن الضعف يف 
 ;An & Cao, 2014; Corlss, 2005)ما هم:   قاان عادد مان البااحثني    وقد 

Fowler, 2003; Meale, 2005 )      بتص يف مهارات التفكري فاوق املعاريف الر يساة
  :كما يلي  م ها واملهارات الفرعية املتضم ة يف كلٍّ

وتعين وضط اخلطاط واألهاداف  وحتدياد خطاوات إ اات       :(Planning)التخطيط  -١
همة  وتتضامن: الشاعور باملشاكلة    املهمة واملصادر الر يسة للتعلم قبل وأث ات إ ات امل

وحتديد األهداف  واختيار اسرتاتيجية لت فيت احلل  وترتيب تسلسال خطاوات ت فيات    
احلل  والت بؤ بالصعوبات واألخطات احملتمل مواجهتها أث ات الت فيت  وحتدياد أسااليب   
مواجهة هته الصعوبات واألخطات  وحتديد الوقت الاالتن للاتعلم  والت باؤ بال تاا       

 املرغوب فيها أو املتوقعة 
وتعاين وعاي املاتعلم مباا      :(Monitoring and Controlling)املراقبة والتحكم  -٢

يسااتخدمه ماان اساارتاتيجيات للااتعلم وإ ااات املهمااة  وقدرتااه علااى اسااتخدان       
االسرتاتيجيات البديلة لتصحيح الفهم واألخطات  وتتضمن: اإلبيات علاى افادف يف   

ة على تسلسل اخلطوات  وحتديد الزمن الالتن إل ات املهماة   بؤرة االهتمان  واحملافظ
ومعرفة متى يتحيا كل هدف فرعي  ومعرفة متاى باب االنتياال للخطاوة التالياة       
وانسجان األساليب مط نوع املهمة  واكتشاف الصعوبات واألخطاات  ومعرفاة كيفياة    

 التغلب على العيبات والتخلص من األخطات 
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وتعين اليدرة على حتليال األدات واالسارتاتيجيات الفعالاة     :(Evaluation)التيويم  -٣
بعد حدو، التعلم أو إ ات املهمة  وتشري إىل تيييم املتعلم لعمليات تعلماه  وتياويم   
تيدمه يف أنشطة التعلم  وتتضمن: تياويم مادى حتيياا افادف  واحلكام علاى دقاة        

مة لتحييا املهماة  وتياويم   ال تا   وكفايتها  وتيويم مدى مالتمة األساليب املستخد
الطرق واألساليب املتبعة يف معاجلاة الصاعوبات واألخطاات  وتياويم فاعلياة اخلطاة       

 واالسرتاتيجية املستخدمة  وكيفية ت فيتها 

املؤمترات إىل االهتمان بالتفكري عموًما والتفكري فوق املعاريف  وقد دعت العديد من 
ته لدى املتعلمني ت ميية حديثة تسهم يف تبين أساليب وطرق تعليم بوجه خاص  وضرورة

لضامان جاودة التعلايم    الادولي التاساط   العرباي   يف ييط املراحل التعليمية  م ها: املؤمتر
الرتبياة وحتاديات اليارن    التي نظمته اجلامعة اللب انية الدولياة؛ وماؤمتر    (٢٠١٩) العالي

 سادات ( التي نظمته كلية الرتبية جبامعة ال٢٠١٩) احلادي والعشرين
وتكمن أهمية ت مية مهارات التفكري فوق املعريف لدى املتعلم يف أنها تساعده علاى  
ختطيط وت ظيم كل خطوة من خطوات تعلمه  ومراقباة ذاتاه أث اات عملياة الاتعلم بصافة       
مستمرة  وكتلك مراقبة تيدمه  ومراجعة أخطا اه وتعديلاها  وتييايم عملياة تعلماه؛ مماا       

 ى أدا ه وقدراته يسهم يف االرتيات مبستو
إال أن املتأمل يف أساليب التعليم خالل املراحل التعليمية املختلفة وم هاا اجلاامعي   
يرى أنها ما تالات تركاز علاى إكسااب املاتعلمني أكان قادر مان املعاارف واملعلوماات           
واليوانني وال ظريات عن طريا التليني واحملاضرة  وبالتالي الرتكيز على نيال املعلوماات   

لمني بدال من توليدها واستعمافا ومعاجلتها  باالرغم مان حاجاة املاتعلم لةنشاطة      للمتع
 واملهان اليت تتطلب التأمل والتفكري والبحث 

؛ واليت متثال األدوات  وت ميتهامن ه ا تنت أهمية تعلم مهارات التفكري بشكٍل عان 
  ة م هاا بصاورة أفضال   ا واالساتفاد ها اليت حيتاجها املتعلم ملعاجلة املعلومات والتفاعل مع

واليت جتعل املتعلم على وعاي وإدراك   ؛ت مية مهارات التفكري فوق املعريف بشكٍل خاصو

دي إىل ب اات املعرفاة   ؤوهاتا يا    لعملية تفكريه وتعلمه وت ظيمها والتخطايط فاا وتيواهاا   
هاتا  و  ا عن التليني واستيبال املعلومة دون وعاي بهاا  واستمرار عملية التعلم لديه؛ بعيًد

علاى مواكباة التطاور     امن شأنه أن يسلح املتعلم باملهاارات واملعاارف الايت جتعلاه قاادرً     
 م واالنفجار املعريف والتك ولوجي والعلمي يف ييط مراحل التعلي

ويف إطااار االهتمااان مبهااارات الااتفكري فااوق املعااريف باملرحلااة اجلامعيااة ومرحلااة  
، والدراساات؛ حياث أجارى أكاني     الدراسات العليا فيد أجريت العدياد مان البحاو   

(Akpuri, 2017      دراسة هدفت إىل الكشف عان الدرجاة الت بةياة ملساتويات الطاالب )
اجلامعيني من احلاجة إىل املعرفة  وما ورات املعرفة يف حتصيلهم األكاداي  ولتحييا افدف 

( NFCS & MAIاسُتخِدن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت أداتي الدراسة املتمثلة يف ميياسي )
( طالًبا  كما ُأِخَت متوسط ال ياا  الايت حصالوا عليهاا     ٢٥٣على عي ة من الطلبة بلغت )

خالل الفصل الدراساي حلسااب أدا هام األكااداي  وأههارت ال تاا   ارتفااع مساتوى         
التفكري فوق املعريف لدى أفراد العي ة  كما أههارت وجاود ارتباا  موجاب باني حاجاة       

أجارى الادليمي    اورات املعرفة يف الت بؤ بتحصيلهم األكاداي  كمالطالب إىل املعرفة  وما 
( دراساة هادفت إىل تعارف درجاة اماتالك طلباة       ٢٠١7واملسيعدين واليديرات وغ يم )

الدراسات العليا يف اجلامعات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار         
ِدَن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت استبانة األساتتة والطلبة أنفسهم  ولتحييا هتا افدف اسُتخ

( أستاًذا  ومن الطلبة بلغات  ١٢٢مهارات ما ورات املعرفة على عي ة من األساتتة بلغت )
( طالًبا وطالبة  وأههرت ال تا   أن امتالك الطلبة ملهارات التفكري فوق املعاريف مان   ٥٣)

لدكتوراه  أما مان وجهاة   وجهة نظرهم حبسب متغري املؤهل جاتت كبرية ويف اجتاه طلبة ا
نظر األساتتة فيد جاتت درجة امتالك الطلبة فته املهارات متوساطة  يف حاني ال توجاد    

( دراساة  ٢٠١7فروق ذات داللة إحصا ية تعزى ملتغري ال اوع  يف حاني أجارى صاا  )    
هدفت إىل التعرف على مستوى التفكري ما ورات املعريف لادى طلباة جامعاة طانق وفي اا      

: )ال وع  والتخصص الدراسي  واملرحلة الدراسية(  ولتحييا افادف اساتدخِدَن   ملتغريات
املعااريف  وراتالصااورة املعرباة مليياااا الاتفكري مااا   املا ه  الوصاافي التحليلاي  وُطِبَياات   
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دي إىل ب اات املعرفاة   ؤوهاتا يا    لعملية تفكريه وتعلمه وت ظيمها والتخطايط فاا وتيواهاا   
هاتا  و  ا عن التليني واستيبال املعلومة دون وعاي بهاا  واستمرار عملية التعلم لديه؛ بعيًد

علاى مواكباة التطاور     امن شأنه أن يسلح املتعلم باملهاارات واملعاارف الايت جتعلاه قاادرً     
 م واالنفجار املعريف والتك ولوجي والعلمي يف ييط مراحل التعلي

ويف إطااار االهتمااان مبهااارات الااتفكري فااوق املعااريف باملرحلااة اجلامعيااة ومرحلااة  
، والدراساات؛ حياث أجارى أكاني     الدراسات العليا فيد أجريت العدياد مان البحاو   

(Akpuri, 2017      دراسة هدفت إىل الكشف عان الدرجاة الت بةياة ملساتويات الطاالب )
اجلامعيني من احلاجة إىل املعرفة  وما ورات املعرفة يف حتصيلهم األكاداي  ولتحييا افدف 

( NFCS & MAIاسُتخِدن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت أداتي الدراسة املتمثلة يف ميياسي )
( طالًبا  كما ُأِخَت متوسط ال ياا  الايت حصالوا عليهاا     ٢٥٣على عي ة من الطلبة بلغت )

خالل الفصل الدراساي حلسااب أدا هام األكااداي  وأههارت ال تاا   ارتفااع مساتوى         
التفكري فوق املعريف لدى أفراد العي ة  كما أههارت وجاود ارتباا  موجاب باني حاجاة       

أجارى الادليمي    اورات املعرفة يف الت بؤ بتحصيلهم األكاداي  كمالطالب إىل املعرفة  وما 
( دراساة هادفت إىل تعارف درجاة اماتالك طلباة       ٢٠١7واملسيعدين واليديرات وغ يم )

الدراسات العليا يف اجلامعات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار         
ِدَن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت استبانة األساتتة والطلبة أنفسهم  ولتحييا هتا افدف اسُتخ

( أستاًذا  ومن الطلبة بلغات  ١٢٢مهارات ما ورات املعرفة على عي ة من األساتتة بلغت )
( طالًبا وطالبة  وأههرت ال تا   أن امتالك الطلبة ملهارات التفكري فوق املعاريف مان   ٥٣)

لدكتوراه  أما مان وجهاة   وجهة نظرهم حبسب متغري املؤهل جاتت كبرية ويف اجتاه طلبة ا
نظر األساتتة فيد جاتت درجة امتالك الطلبة فته املهارات متوساطة  يف حاني ال توجاد    

( دراساة  ٢٠١7فروق ذات داللة إحصا ية تعزى ملتغري ال اوع  يف حاني أجارى صاا  )    
هدفت إىل التعرف على مستوى التفكري ما ورات املعريف لادى طلباة جامعاة طانق وفي اا      

: )ال وع  والتخصص الدراسي  واملرحلة الدراسية(  ولتحييا افادف اساتدخِدَن   ملتغريات
املعااريف  وراتالصااورة املعرباة مليياااا الاتفكري مااا   املا ه  الوصاافي التحليلاي  وُطِبَياات   
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Schraw and Dennison ( طالًبا وطالباة  مان   ٢١٠على عي ة عشوا ية تكونت من )
أسفرت ال تا   عن املساتوى املتوساط للاتفكري ماا     طلبة كلية اآلداب والعلون باجلامعة  و

ورات املعريف ككل وعلى ييط  أبعاده  كما توجد فروق دالة إحصا يًّا تعزى ملاتغري ال اوع   
يف اجتاه اإلنا،  وال توجاد فاروق دالاة إحصاا يًّا تعازى ملاتغريي التخصاص واملرحلاة         

التعارف علاى مساتوى    ( دراساة هادفت إىل   ٢٠١7الدراسية  وأجرى صواحلة واملومين )
التفكري ما ورات املعريف لدى عي ة من الطلبة اجلامعيني املتغاربني جبامعاة إرباد األهلياة يف     
ضوت متغريات: )ال وع  نوع الكلياة  السا ة الدراساية  ومساتوى التحصايل الدراساي(        

ى عي ة ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  الوصفي  وُطِبَا ميياا التفكري ما ورات املعريف عل
( طالًبا وطالبة  وأههرت ال تا   حصاول أفاراد العي اة علاى مساتوى      ٣٦7تكونت من )

متوسط من التفكري ما ورات املعريف على امليياا ككال وعلاى يياط أبعااده  كماا توجاد       
فروق دالة إحصا يًّا يف مستوى التفكري ما ورات املعريف يعزى لل وع ويف اجتاه التكور  كما 

إحصا يًّا يف مستوى التفكري ما ورات املعريف يعازى للسا ة الدراساية ويف     توجد فروق دالة
اجتاه الس تني الثالثة والرابعة  كما توجد فروق دالة إحصا يًّا يف مستوى الاتفكري ماا ورات   
املعااريف يعاازى ملسااتوى التحصاايل ويف اجتاااه التحصاايل املرتفااط  كمااا أجاارى كوسااكن  

(Coşkun, 2018)  املعاريف   وراتالاتفكري ماا   مهاارات  ديد مستوى حتدراسة هدفت إىل
لدى طلبة جامعة كهرمان مرعش سوتشو إمان برتكيا  ولتحيياا افادف اساُتخِدَن املا ه      

( طالباا  ٤٠7الوصفي  وُطِبَا ميياا التفكري ماا ورات املعاريف علاى عي اة تكونات مان )      
اب  وإدارة األعماال   وطالبة من كليات )الرتبية البدنية والرياضاة  وعلاون الرتبياة واآلد   

واف دسة  والغابات والزراعة( ومن مستويات دراسية خمتلفاة  وأههارت ال تاا   ارتفااع     
لادى أفاراد عي اة البحاث  باإلضاافة إىل وجاود        املعريف وراتالتفكري ما مهارات مستوى 

حاني   فروق دالة إحصا يًّا تعزى ملتغري الس ة الدراسية يف اجتاه الس ة الدراسية األعلاى  يف 
( دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى مهارات الاتفكري  Fauzi, 2019أجرى فوتي )

 هاتا  اخاتالف  فوق املعريف لدى طلبة التعليم العان يف مدارا ما الن  بأندونيسيا  ومدى
متغري الس ة الدراسية  ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  التجرييب  وُطِبَا  باختالف املستوى

التفكري فوق املعريف ضمن احملتوى العلمي مليرر العلون على عي ة عشوا ية  اختبار مهارات
 ٩٨طالًبا يف الصاف الساابط  و   ٩٩( طالًبا  موتعني كما يلي: )٤٥٨من الطالب بلغت )

 ٨٦طالًبا يف الصف العاشر  و 77طالًبا يف الصف التاسط  و ٩٨طالًبا يف الصف الثامن  و
 لادى  فاوق املعاريف   الاتفكري  مستوى أن  تا  الأههرت طالًبا يف الصف احلادي عشر(  و

 الاتفكري  مساتوى  إحصا يًّا يف دالةق كما أههرت ال تا   وجود فرو كان م خفًضا  الطلبة
فوق املعريف تعزى للمرحلة الدراسية يف اجتاه املرحلة الدراسية األعلى  وأجارى الغرايباة   

ما ورات املعريف والتعلم امل ظم ذاتيًّا  ( دراسة هدفت إىل تيصي العالقة بني التفكري٢٠١٩)
لدى طلبة الدراسات العليا  ولتحييا افدف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي  وُطِباَا مييااا      
التفكري ما ورات املعريف  وميياا التعلم امل ظم ذاتيًّا على عي ة من طلبة كلية الرتبية جبامعة 

 تا   وجود فروق دالة إحصاا يًّا يف  ( طالًبا وطالبة  وأههرت ال١٩٤امللك سعود بلغت )
املستوى العان للتفكري ما رات املعاريف يعازى ملاتغري ال اوع يف اجتااه اإلناا،  كماا أجارى         

( دراسة هدفت إىل تعارُّف مساتوى الاتفكري ماا ورات املعاريف ومهاارات       ٢٠١٩الشريدة )
ادة األعمال لدى عي اة  ريادة األعمال  واليدرة الت بةية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ري

من طلبة الدراسات العليا يف جامعة أن اليرى  ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  الوصفي  
  Schraw  & Dennisonاملعاريف  وراتالاتفكري ماا   ي )الصورة املعربة مليياسا وُطِبَيت 

(  على عي اة الدراساة الباالغ عاددهم     Florian & Rossiterومهارات ريادة األعمال 
( طالًبا وطالبة مبرحليت املاجستري والدكتوراه مان الكلياات العلمياة واإلنساانية يف     ١7٤)

اجلامعة  وأههرت ال تا   أن الطلبة اتلكون مستوى مرتفط من التفكري ماا ورات املعاريف    
كما أنه اكن الت بؤ بالدرجة الكلية مليياا مهارات رياادة األعماال مان خاالل الدرجاة      

( دراساة هادفت إىل   ٢٠١٩ورات املعاريف  وأجارى إباراهيم ومريغاين )    الكلية للتفكري ما 
الكشف عن العالقة بني درجات التفكري ماا ورات املعاريف ودرجاات السالوك األكااداي      
لدى طالب جامعة اجلزيرة بوالية اجلزيارة  ولتحيياا افادف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي       

عريف  والسلوك األكااداي اإلباابي( علاى    االرتباطي  وُطِبَا ميياسي )التفكري ما ورات امل
( طالًبا وطالبة اثلون التخصصات العلمية واألدبية  وأههرت ٤٠عي ة من الطلبة بلغت )
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التفكري فوق املعريف ضمن احملتوى العلمي مليرر العلون على عي ة عشوا ية  اختبار مهارات
 ٩٨طالًبا يف الصاف الساابط  و   ٩٩( طالًبا  موتعني كما يلي: )٤٥٨من الطالب بلغت )

 ٨٦طالًبا يف الصف العاشر  و 77طالًبا يف الصف التاسط  و ٩٨طالًبا يف الصف الثامن  و
 لادى  فاوق املعاريف   الاتفكري  مستوى أن  تا  الأههرت طالًبا يف الصف احلادي عشر(  و

 الاتفكري  مساتوى  إحصا يًّا يف دالةق كما أههرت ال تا   وجود فرو كان م خفًضا  الطلبة
فوق املعريف تعزى للمرحلة الدراسية يف اجتاه املرحلة الدراسية األعلى  وأجارى الغرايباة   

ما ورات املعريف والتعلم امل ظم ذاتيًّا  ( دراسة هدفت إىل تيصي العالقة بني التفكري٢٠١٩)
لدى طلبة الدراسات العليا  ولتحييا افدف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي  وُطِباَا مييااا      
التفكري ما ورات املعريف  وميياا التعلم امل ظم ذاتيًّا على عي ة من طلبة كلية الرتبية جبامعة 

 تا   وجود فروق دالة إحصاا يًّا يف  ( طالًبا وطالبة  وأههرت ال١٩٤امللك سعود بلغت )
املستوى العان للتفكري ما رات املعاريف يعازى ملاتغري ال اوع يف اجتااه اإلناا،  كماا أجارى         

( دراسة هدفت إىل تعارُّف مساتوى الاتفكري ماا ورات املعاريف ومهاارات       ٢٠١٩الشريدة )
ادة األعمال لدى عي اة  ريادة األعمال  واليدرة الت بةية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ري

من طلبة الدراسات العليا يف جامعة أن اليرى  ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  الوصفي  
  Schraw  & Dennisonاملعاريف  وراتالاتفكري ماا   ي )الصورة املعربة مليياسا وُطِبَيت 

(  على عي اة الدراساة الباالغ عاددهم     Florian & Rossiterومهارات ريادة األعمال 
( طالًبا وطالبة مبرحليت املاجستري والدكتوراه مان الكلياات العلمياة واإلنساانية يف     ١7٤)

اجلامعة  وأههرت ال تا   أن الطلبة اتلكون مستوى مرتفط من التفكري ماا ورات املعاريف    
كما أنه اكن الت بؤ بالدرجة الكلية مليياا مهارات رياادة األعماال مان خاالل الدرجاة      

( دراساة هادفت إىل   ٢٠١٩ورات املعاريف  وأجارى إباراهيم ومريغاين )    الكلية للتفكري ما 
الكشف عن العالقة بني درجات التفكري ماا ورات املعاريف ودرجاات السالوك األكااداي      
لدى طالب جامعة اجلزيرة بوالية اجلزيارة  ولتحيياا افادف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي       

عريف  والسلوك األكااداي اإلباابي( علاى    االرتباطي  وُطِبَا ميياسي )التفكري ما ورات امل
( طالًبا وطالبة اثلون التخصصات العلمية واألدبية  وأههرت ٤٠عي ة من الطلبة بلغت )
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ال تا   إبابية السلوك األكاداي ومساتوى الاتفكري ماا ورات املعاريف لادى أفاراد العي اة         
بابي ومستوى التفكري ماا  وكتلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بني السلوك األكاداي اإل

ورات املعريف  وعدن وجود فروق دالة إحصا يًّا يف ميياا التفكري ماا ورات املعاريف تعازى    
 ملتغري ال وع أو التخصص 

وعلى الرغم من وجود اختالفات بني جممل الدراسات السابية يف جمتمط الدراساة  
دت علاى أهمياة تضامني مهاارات     وعي تها  وجمافا  وأدواتها  ونتا جها إال أنها ييًعا أك

التفكري فوق املعريف يف امليررات الدراسية  وضرورة ت ميتها لادى املاتعلمني وتشاجيعهم    
على ممارستها  وإجرات املزيد من البحو، والدراسات يف هتا اجملال  ول ادرة الدراساات   

تنت احلاجاة   اليت ت اولت مهارات التفكري فوق املعريف يف مرحلة الدراسات العليا وقلتها 
  هته املهارات لدى طلبة الدراسات العليا فراتشخيص الواقط وحتديد مدى توإىل 

 مشكلة البحث:

انطالق ا من أهمية التفكري فوق املعريف كونه أحاد مكوناات الاتعلم الفعاال الاتي      
حيتاج إليه املتعلم لتخطيط مهمات تعلمه وإدارة عمليات تفكاريه بشاكٍل واٍع ميصاود ال    

فيه االندفاع أو تداعي األفكار  وت مية اجتاهاتاه واو الساعي واملثاابرة للحصاول       يتحكم
على ما حيتاج إليه من معلومات وت ظيمهاا وتوهيفهاا يف مواقاف الاتعلم اجلديادة  وماا       
خلصت إليه نتا   بعض الدراسات من وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مهارات التفكري 

م األخرى مثل: الت ظيم التاتي وفعالية الاتات األكاداياة   فوق املعريف وبعض نوات  التعل
(  والسالوك األكاااداي اإلباابي يف دراساة إباراهيم ومريغااين     ٢٠١٨يف دراساة جاودة )  

(  والتكات االنفعاالي يف دراساة   ٢٠١٩(  والتعلم امل ظم ذاتيًّا يف دراسة الغرايبة )٢٠١٩)
ن نتا   حول امتالك طلبة التعلايم  (  وما توصلت إليه بعض الدراسات م٢٠٢٠الزعيب )

اجلامعي ملهارات التفكري فوق املعريف بدرجات متوسطة أو م خفضة  وما أوصت به تلك 
الدراسات من ضرورة ت اول هته املهارات بالدراسة والتيييم لدى مراحل تعليمية أخرى 

؛ ٢٠١7؛ وصاواحلة واملاومين    ٢٠١7؛ وصاا    ٢٠١٥مثل دراسة كاٍل مان: )ق اديل     

يف حدود علم -(  باإلضافة إىل ندرة الدراسات السابية ٢٠١٨؛ وفارا  ٢٠١٨وجودة  
اليت ت اولت هته املهارات لدى طلبة الدراسات العلياا  ومان ه اا فياد جاات       -الباحثتني

البحث احلالي حملاولة التعرُّف على درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري   
 نظرهم ونظر أساتتتهم فوق املعريف من وجهة 

 أسئلة البحث:

 سعى البحث احلالي إىل اإلجابة عن األسةلة التالية:
 ما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ -١
ما درجة امتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار            -٢

 أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )  هل توجد  -٣

 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ألنفسهم ومن وجهة نظر أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥هل توجد فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )   -٤

 ؟عزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (العليا ملهارات التفكري فوق املعريف ُت

 أهداف البحث:

هدف البحث احلالي إىل تعارُّف درجاة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات        
التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ونظر أسااتتتهم  ومادى اخاتالف درجاة اماتالك      

  ة الدراسية  نوع الننام ( الطلبة فته املهارات باختالف متغريات )ال وع  الس

 أهمية البحث:

يعد البحث احلالي استجابة للتوجهات احلديثة اليت تركز على التفكري فوق املعريف 
وت مية اليدرة على حل املشكالت  ويؤمل أن  ومهاراته كشكل من أشكال تطوير التفكري

 تفيد ال تا   اليت سوف يسفر ع ها البحث كٍل من:
 املعريف  ملهارات التفكري فوق طلبتهم امتالك على درجة الوقوفالعليا يف أساتتة الدراسات  -
 الطلبة يف حتسني أدا هم من خالل وعيهم مبهارات التفكري فوق املعريف ودرجة امتالكهم فا  -
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يف حدود علم -(  باإلضافة إىل ندرة الدراسات السابية ٢٠١٨؛ وفارا  ٢٠١٨وجودة  
اليت ت اولت هته املهارات لدى طلبة الدراسات العلياا  ومان ه اا فياد جاات       -الباحثتني

البحث احلالي حملاولة التعرُّف على درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري   
 نظرهم ونظر أساتتتهم فوق املعريف من وجهة 

 أسئلة البحث:

 سعى البحث احلالي إىل اإلجابة عن األسةلة التالية:
 ما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ -١
ما درجة امتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار            -٢

 أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )  هل توجد  -٣

 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ألنفسهم ومن وجهة نظر أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥هل توجد فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )   -٤

 ؟عزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (العليا ملهارات التفكري فوق املعريف ُت

 أهداف البحث:

هدف البحث احلالي إىل تعارُّف درجاة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات        
التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ونظر أسااتتتهم  ومادى اخاتالف درجاة اماتالك      

  ة الدراسية  نوع الننام ( الطلبة فته املهارات باختالف متغريات )ال وع  الس

 أهمية البحث:

يعد البحث احلالي استجابة للتوجهات احلديثة اليت تركز على التفكري فوق املعريف 
وت مية اليدرة على حل املشكالت  ويؤمل أن  ومهاراته كشكل من أشكال تطوير التفكري

 تفيد ال تا   اليت سوف يسفر ع ها البحث كٍل من:
 املعريف  ملهارات التفكري فوق طلبتهم امتالك على درجة الوقوفالعليا يف أساتتة الدراسات  -
 الطلبة يف حتسني أدا هم من خالل وعيهم مبهارات التفكري فوق املعريف ودرجة امتالكهم فا  -
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أصحاب اليرار واملسؤولني عن برام  الدارسات العليا يف الرتكيز على ما يؤدي إىل تفعيال   -
 ي ضمن برام  الدراسات العليا وميرراتها عمليات التفكري الواع

 حدود البحث:

التزن البحث احلالي بيياا التفكري فاوق املعاريف ع اد املهاارات الر يساة التالياة:       
)التخطيط  واملراقبة والتحكم  والتيويم(  على طالب وطالبات ماجستري امل اه  وطارق  

لفصل الدراسي األول من العان التدريس وأساتتتهم بكلية الرتبية يف جامعة بيشة خالل ا
 ها ١٤٤١اجلامعي 

 مصطلحات البحث:

 مهارات التفكري فوق املعريف:  ١

( مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف بأنهاا: ةجمموعاة مان        ٤٥  ٢٠٠٨عرَّف تيتاون ) 
اليدرات على التخطيط لعمل ما وفا خطاة مدروساة ومراجعتهاا ومراقباة التيادن واو       

اردة أث ات الت فيت والييان على معاجلتها مبع ى التأمال يف  ت فيتها والكشف عن األخطات الو
 التفكري قبل إ ات املهمة وأث ات إ اتها وبعدها ومن ثم تيييمهاة 

( بأنها: ةقدرات عيلية معيدة جتعل الفارد  ١٦  ٢٠١٤يف حني عرَّفها شرف الدين )
يف ضوت خطة  كما تياون  املتعلم يفكر فيما يعرفه  وفيما حيتاج إىل معرفته وتيييم ما عرفه 
 بت ظيم وترتيب اخلطوات واالسرتاتيجيات الالتمة حلل املشكلةة 

( بأنهاا: ةمهاارات عيلياة معيادة تعاد مان أهام        ٥٢  ٢٠١٦كما عرَّفهاا جاروان )  
مكونات السلوك التكي يف معاجلة املعلومات  وت ماو ماط تيادن العمار واخلانة  وتياون       

العاملة املوجهاة حلال املشاكلة  واساتخدان املاوارد      بالسيطرة على ييط نشاطات التفكري 
 املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبات مهمة التفكرية 

جمموعة من املهارات  وتعرف الباحثتان مهارات التفكري فوق املعريف إجرا ًيا بأنها:
 هي: هاراتالعليا ع د ت فيته ملهان التعلم  وهته املالعيلية اليت يستخدمها طالب الدراسات 

: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى وضاط خطاة وأهاداف ملهماة        التخطيط . أ
التعلم  وحتديد خطوات إ اتها واملصادر الر يسة للاتعلم قبال وأث اات إ اات املهماة       
ويياا بالدرجة اليت حيييها الطالب وأستاذه من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة 

 يف ُبعد التخطيط 
: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى مراجعاة ذاتاه ومتابعاة       والتحكم املراقبة . ب

وضبط مدى تيدمه يف إ ات املهمة وفا اخلطاة املعادة سالف ا  وييااا بالدرجاة الايت       
حيييها الطالب وأستاذه مان خاالل اساتجابتهم لعباارات االساتبانة يف ُبعاد املراقباة        

 والتحكم 
ت العلياا علاى حتليال أدا اه واالسارتاتيجيات      : ويعين قدرة طالاب الدراساا  التيويم . ت

الفعالة أث ات وبعد إ ات مهمة التعلم  ويياا بالدرجة اليت حيييهاا الطالاب وأساتاذه    
 من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة يف ُبعد التيويم 

 منهج البحث:

استخدن البحث امل ه  الوصفي )املسحي  والسبيب امليارن(  للوقوف على درجاة  
تالك طلبة الدراسات العليا بيسم امل اه  وطرق التدريس ملهارات التفكري فوق املعريف  ام

والكشف عن درجة اختالف املهارات باختالف متغريات: )ال وع  الس ة الدراساية  ناوع   
 الننام ( 

 جمتمع البحث وعينته:

بياة  تكون جمتمط البحث من ييط طلبة ماجستري امل اه  وطرق التدريس بكلية الرت
هاا  والباالغ عاددهم    ١٤٤١يف جامعة بيشة  املييادين خاالل الفصال األول مان العاان      

( طالًبا وطالبة  باإلضافة إىل أعضات هيةاة التادريس الاتين يدرساون فام والباالغ       ١٠٥)
( أستاًذا  وقد متثلت عي ة البحث يف ييط أفراد جمتمعه من الطلبة واألساتتة  ٣٦عددهم )

 عي ة ويوضح توتيعها حسب متغريات البحث:( يصف ال١واجلدول )
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: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى وضاط خطاة وأهاداف ملهماة        التخطيط . أ
التعلم  وحتديد خطوات إ اتها واملصادر الر يسة للاتعلم قبال وأث اات إ اات املهماة       
ويياا بالدرجة اليت حيييها الطالب وأستاذه من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة 

 يف ُبعد التخطيط 
: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى مراجعاة ذاتاه ومتابعاة       والتحكم املراقبة . ب

وضبط مدى تيدمه يف إ ات املهمة وفا اخلطاة املعادة سالف ا  وييااا بالدرجاة الايت       
حيييها الطالب وأستاذه مان خاالل اساتجابتهم لعباارات االساتبانة يف ُبعاد املراقباة        

 والتحكم 
ت العلياا علاى حتليال أدا اه واالسارتاتيجيات      : ويعين قدرة طالاب الدراساا  التيويم . ت

الفعالة أث ات وبعد إ ات مهمة التعلم  ويياا بالدرجة اليت حيييهاا الطالاب وأساتاذه    
 من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة يف ُبعد التيويم 

 منهج البحث:

استخدن البحث امل ه  الوصفي )املسحي  والسبيب امليارن(  للوقوف على درجاة  
تالك طلبة الدراسات العليا بيسم امل اه  وطرق التدريس ملهارات التفكري فوق املعريف  ام

والكشف عن درجة اختالف املهارات باختالف متغريات: )ال وع  الس ة الدراساية  ناوع   
 الننام ( 

 جمتمع البحث وعينته:

بياة  تكون جمتمط البحث من ييط طلبة ماجستري امل اه  وطرق التدريس بكلية الرت
هاا  والباالغ عاددهم    ١٤٤١يف جامعة بيشة  املييادين خاالل الفصال األول مان العاان      

( طالًبا وطالبة  باإلضافة إىل أعضات هيةاة التادريس الاتين يدرساون فام والباالغ       ١٠٥)
( أستاًذا  وقد متثلت عي ة البحث يف ييط أفراد جمتمعه من الطلبة واألساتتة  ٣٦عددهم )

 عي ة ويوضح توتيعها حسب متغريات البحث:( يصف ال١واجلدول )
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 (: وصف وتوتيط أفراد العي ة حسب متغريات البحث١جدول )
 ال سبة املةوية التكرار الفةات املتغري العي ة

 الطلبة

 ذكر  ال وع
 انثى

٤٦ 
٥٩ 

٤٤٪ 
٥٦٪ 

 ٪١٠٠ ١٠٥ اجملاااامااااااااوع

 الس ة الدراسية
 األوىل
 الثانية
 الثالثة

٥٣ 
٢٩ 
٢٣ 

٥٠٪ 
٢٨٪ 
٢٢٪ 

 ٪١٠٠ ١٠٥ اجملاااامااااااااوع

 نوع الننام 
 رسالة عان
 ميررات 

 رسالة مسارات

٥7 
٣7 
١١ 

٥٤٪ 
٣٥٪ 
١١٪ 

 ٪١٠٠ ١٠٥ اجملاااامااااااااوع
 ٪١٠٠ ٣٦ اجملاااامااااااااوع أعضات هيةة التدريس

 أداة البحث:

هارات التفكري فوق بعد مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابية اليت ت اولت م
املعريف س إعداد استبانة موجهة إىل كل من طلبة الدراسات العلياا وأسااتتتهم؛ تضام ت    

( عبارة صيغت للطلبة بلغة املتكلم مثل: أحدد األهداف املراد حتيييها حتديًدا دقيي اا   ٣7)
دقيي اا   يف حني صيغت لةساتتة بلغة الغا ب مثل: حيدد األهداف املاراد حتيييهاا حتدياًدا    

وذلك من خالل ثال، مهارات ر يسة للتفكري فاوق املعاريف هاي: )التخطايط  واملراقباة      
 والتحكم  والتيويم( 

 صدق األداة:

 س التحيا من صدق استبانة مهارات التفكري فوق املعريف من خالل ما يلي:
( مان األسااتتة   ٩الصدق الظاهري: وذلك بعرض الصورة األولية لالستبانة علاى )   أ

تخصصني يف امل اه  وطرق التدريس بكلية الدراسات العلياا الرتبوياة يف جاامعيت    امل
)الياهرة  وامللك عبد العزيز(  وذلك إلبدات آرا هم حول الصاحة العلمياة واللغوياة    
حملتوى األداة  وم اسبتها للهدف م ها ولعي ة البحث  وكفاية العبارات وارتباا  كاٍل   

مي إليها  وقد اتفا ييط احملكمني على أن األداة م اسبة  م ها باملهارة الر يسة اليت ت ت
 واقتصرت التعديالت على إعادة صياغة بعض املفردات 

صاادق االتساااق الااداخلي: وذلااك حبساااب معاماال االرتبااا  بااني درجااات عي ااة    ب
( أساتاًذا   ٢٩( طالًبا وطالبة  و)٤٢استطالعية من خارج عي ة البحث  بلغ عددهم )

بارات املهارة الر يسة ودرجة املهاارة الر يساة ككال  ثام حبسااب      يف كل عبارة من ع
( ١معامل االرتبا  بني درجة املهارة الر يسة والدرجة الكلياة للمييااا  واجلادول )   

 يوضح ذلك:
 (: صدق االتساق الداخلي مليياا مهارات التفكري فوق املعريف١جدول )

 يممهارة التيي مهارة املراقبة والتحكم مهارة التخطيط

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

٠,٣ ١7** ٠ **٠,٦١ ١ **٠,٦٥,7٠,٦٩ **٦٦ ٠ ١ **٥** 
٠ **٠,٦٦ ٢ **٠,٦٦ **٠,٥٨ ٢ **٠,٦٨ **٠,٥٠ ٢,7٢** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٣7** ٠,٦٩ **٠,٦٢ ٣ **٠,٦٨ **٠,٥٩ ٣** 
٠ ٤ **٠,٨٨ **٠,٦٢ ٤ **٠,٨٤ **٠,٦٥ ٤,7٠ **١,7٨** 
٠ **٠,٦٢ ٥,7٠,٦٥ **٠,٦٥ ٥ **٠,٦٦ **٠,٥٤ ٥ **١** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٦7** ٠,٦ ٦ **٠,٦٠ **٠,٦٥ ٦7** ٠,٦٥** 
7 ٠ **٠,٦٠,7٠** 7 ٠,٨٤ **٠,٥٩** 7 ٠,٦ **٠,٥٤7** 
٠ **٠,٥٣ ٨,7٠,٦ **٠,٦٣ ٨ **٠,٦٢ **٠,٥٥ ٨ **٣7** 
٠ **٠,٦٩ ٩,7٠,٦ ٩ **٠,٦٣ **٠,٥٥ ٩ **٠7** ٠,٨٣** 

٠ **٠,٦٤ ١٠,7٠,٦٩ **٠,٦٢ ١٠ **٠,٦٨ **٠,٦٢ ١٠ **٢** 
٠ ١١,7٠ **١,7٠,٤ **٠,٣٩ ١١ **٣7** ٠ **٠,٦٩ ١١,7٢** 

ار
ارة

امله
  

تبا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٢ **٠,٨٦** 

٠ **٠,٦٥ ١٢,7٠ **٠,٥٩ ١٢ **٢,7٨** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٥ **٠,٩٣** 

٠,٤٩ **٠,٦٠ ١٣** 
٠,٥ ١٤7** ٠,٦7** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
 

كلية
ة ال

رج
بالد

 

٠,٩٦ **٠,٩٠** 

 (٠,٠١(  ** دالة ع د )٠,٠٥* دالة ع د )
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مي إليها  وقد اتفا ييط احملكمني على أن األداة م اسبة  م ها باملهارة الر يسة اليت ت ت
 واقتصرت التعديالت على إعادة صياغة بعض املفردات 

صاادق االتساااق الااداخلي: وذلااك حبساااب معاماال االرتبااا  بااني درجااات عي ااة    ب
( أساتاًذا   ٢٩( طالًبا وطالبة  و)٤٢استطالعية من خارج عي ة البحث  بلغ عددهم )

بارات املهارة الر يسة ودرجة املهاارة الر يساة ككال  ثام حبسااب      يف كل عبارة من ع
( ١معامل االرتبا  بني درجة املهارة الر يسة والدرجة الكلياة للمييااا  واجلادول )   

 يوضح ذلك:
 (: صدق االتساق الداخلي مليياا مهارات التفكري فوق املعريف١جدول )

 يممهارة التيي مهارة املراقبة والتحكم مهارة التخطيط

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

٠,٣ ١7** ٠ **٠,٦١ ١ **٠,٦٥,7٠,٦٩ **٦٦ ٠ ١ **٥** 
٠ **٠,٦٦ ٢ **٠,٦٦ **٠,٥٨ ٢ **٠,٦٨ **٠,٥٠ ٢,7٢** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٣7** ٠,٦٩ **٠,٦٢ ٣ **٠,٦٨ **٠,٥٩ ٣** 
٠ ٤ **٠,٨٨ **٠,٦٢ ٤ **٠,٨٤ **٠,٦٥ ٤,7٠ **١,7٨** 
٠ **٠,٦٢ ٥,7٠,٦٥ **٠,٦٥ ٥ **٠,٦٦ **٠,٥٤ ٥ **١** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٦7** ٠,٦ ٦ **٠,٦٠ **٠,٦٥ ٦7** ٠,٦٥** 
7 ٠ **٠,٦٠,7٠** 7 ٠,٨٤ **٠,٥٩** 7 ٠,٦ **٠,٥٤7** 
٠ **٠,٥٣ ٨,7٠,٦ **٠,٦٣ ٨ **٠,٦٢ **٠,٥٥ ٨ **٣7** 
٠ **٠,٦٩ ٩,7٠,٦ ٩ **٠,٦٣ **٠,٥٥ ٩ **٠7** ٠,٨٣** 

٠ **٠,٦٤ ١٠,7٠,٦٩ **٠,٦٢ ١٠ **٠,٦٨ **٠,٦٢ ١٠ **٢** 
٠ ١١,7٠ **١,7٠,٤ **٠,٣٩ ١١ **٣7** ٠ **٠,٦٩ ١١,7٢** 

ار
ارة

امله
  

تبا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٢ **٠,٨٦** 

٠ **٠,٦٥ ١٢,7٠ **٠,٥٩ ١٢ **٢,7٨** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٥ **٠,٩٣** 

٠,٤٩ **٠,٦٠ ١٣** 
٠,٥ ١٤7** ٠,٦7** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
 

كلية
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رج
بالد

 

٠,٩٦ **٠,٩٠** 

 (٠,٠١(  ** دالة ع د )٠,٠٥* دالة ع د )



درجة �متالك طلبة �لدر��سات �لعليا ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 317المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م316

( إىل أن ييط قيم معاامالت االرتباا  دالاة    ١شارت ال تا   املوضحة يف جدول )أ
بني كل عبارة من عبارات املهارة الر يسة والدرجة الكلياة للمهاارة الر يساة  وتراوحات     

( ملهارة التخطيط يف استبانة الطالب  وماا  ٠,7١: ٠,٣7قيم معامالت االرتبا  ما بني )
أعضات هيةاة التادريس  كماا تراوحات قايم معاامالت        ( يف استبانة٠,٨٤: ٠,٦٥بني )

( ملهارة املراقبة والتحكم يف اساتبانة الطاالب  وماا باني     ٠,٦٥: ٠,٣٩االرتبا  ما بني )
( يف استبانة أعضات هيةة التدريس  وتراوحت قيم معامالت االرتبا  ماا  ٠,٨٤: ٠,٤7)

( يف ٠,٨٣: ٠,٤٩ني )( ملهارة التيويم يف اساتبانة الطاالب  وماا با    ٠,7١: ٠,٥٤بني )
(  كماا أشاارت   ٠,٠١استبانة أعضات هيةة التدريس  وييعها قايم دالاة ع اد مساتوى )    

( بني الدرجة الكلية ملهارات ٠,٠١ال تا   إىل وجود ارتباطات طردية دالة ع د مستوى )
)التخطاايط  واملراقبااة والااتحكم  والتيااويم( والدرجااة الكليااة للميياااا  حيااث بلغاات 

( على التوالي  ومعامالت ٠,٩٠  ٠,٩٣  ٠,٨٦تبا  الستبانة الطالب )معامالت االر
( علاى التاوالي    ٠,٩٦  ٠,٩٥  ٠,٩٢االرتبا  الستبانة أعضات هيةة التادريس علاى )  

 وهي مؤشرات صدق مرتفعة حتيا أغراض البحث 

 ثبات األداة:

س حساب معامالت )الفاا كرونباا ( لكال مهاارة ر يساة مان املهاارات الاثال،         
( يابني  ٢لدرجة الكلية لالستبانة ككال لادى عي اة البحاث االساتطالعية  واجلادول )      وا

 ال تا  :
 (: معامالت ثبات الفا كرونبا  ٢جدول )

 معامل الفا ألعضات هيةة التدريس معامل الفا للطالب املهارة
 ٠,٩٠ ٠,٨١ التخطيط

 ٠,٨٩ ٠,٨٠ املراقبة والتحكم
 ٠,٩٢ ٠,٨٨ التيويم

 ٠,٩٦ ٠,٩٣ الدرجة الكلية

 ( أن معامالت الثبات مرتفعة وحتيا أغراض البحث ٢يتضح من نتا   اجلدول )

 األساليب اإلحصائية:

األداة   لب اود  والرتاب  احلسابية واملتوسطات املةوية وال سب س حساب التكرارات
 -Tوُدِرَست الفروق بني متوساطات عي اة البحاث باساتخدان اختباارات )ماان وياتين         

Testليل التباين األحادي (  وحتANOVA  

 نتائج البحث ومناقشتها:

 ال تا   املتعلية بالسؤال األول: -

لإلجابة عن السؤال األول التي نص علاى: ةماا درجاة اماتالك طلباة الدراساات       
 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ة

وصااني ( حلساااب الفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات املفح  ٢س اسااتخدان )كااا 
ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
فوق املعاريف الر يساة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  وقاد ُقاِدرت          
استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق 

سلم ثالثي تضمن االستجابات التالية: )ت طبا دا ًما  ت طبا أحياًنا  ال ت طبا  املعريف وفا
(  وبالتاالي يكاون احلكام علاى     ١  ٢  ٣أبًدا(  ييابلها على التوالي التيديرات التالياة: ) 

متوسط استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات      
(  ومتوساط ا إذا  ١,٦٦ – ١فًضا إذا كان مدى الادرجات مان )  التفكري فوق املعريف م خ

(  ومرتفًعا إذا كان مادى الادرجات أكان    ٢,٣٣ -١,٦٦كان مدى الدرجات أكن من )
 ( ٣ -٢,٣٣من )

( للفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات طلبااة ٢واجلاادول التااالي يوضااح قاايم )كااا
ملعيارياة )ع( علاى عباارات    الدراسات العليا  ومتوسطات )ن( اساتجاباتهم واورافاتهاا ا  

مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة التالية: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم  والتياويم(     
 كما يلي:
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 األساليب اإلحصائية:

األداة   لب اود  والرتاب  احلسابية واملتوسطات املةوية وال سب س حساب التكرارات
 -Tوُدِرَست الفروق بني متوساطات عي اة البحاث باساتخدان اختباارات )ماان وياتين         

Testليل التباين األحادي (  وحتANOVA  

 نتائج البحث ومناقشتها:

 ال تا   املتعلية بالسؤال األول: -

لإلجابة عن السؤال األول التي نص علاى: ةماا درجاة اماتالك طلباة الدراساات       
 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ة

وصااني ( حلساااب الفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات املفح  ٢س اسااتخدان )كااا 
ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
فوق املعاريف الر يساة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  وقاد ُقاِدرت          
استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق 

سلم ثالثي تضمن االستجابات التالية: )ت طبا دا ًما  ت طبا أحياًنا  ال ت طبا  املعريف وفا
(  وبالتاالي يكاون احلكام علاى     ١  ٢  ٣أبًدا(  ييابلها على التوالي التيديرات التالياة: ) 

متوسط استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات      
(  ومتوساط ا إذا  ١,٦٦ – ١فًضا إذا كان مدى الادرجات مان )  التفكري فوق املعريف م خ

(  ومرتفًعا إذا كان مادى الادرجات أكان    ٢,٣٣ -١,٦٦كان مدى الدرجات أكن من )
 ( ٣ -٢,٣٣من )

( للفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات طلبااة ٢واجلاادول التااالي يوضااح قاايم )كااا
ملعيارياة )ع( علاى عباارات    الدراسات العليا  ومتوسطات )ن( اساتجاباتهم واورافاتهاا ا  

مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة التالية: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم  والتياويم(     
 كما يلي:
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 ( للفروق بني تكرارات استجابات الطلبة ومتوسطات استجاباتهم ٢(: قيم )كا٣جدول )
 واورافاتها املعيارية على عبارات األداة:

ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يط
خط

 الت
ارة

مه
 

أقرأ املهمة املطلوبة بعما قبال البادت     ١
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,7٠ **7٨,٢٣ ٢ ٢٨ 7٥ يف دراستها 

أحادد األهاداف املااراد حتيييهاا ماان      ٢
 مرتفعة ٠,٤٩ ٢,٦٠ *٢ ٤ ٠ ٤٢ ٦٣ املهمة املطلوبة حتديًدا دقيي ا 

أحدد املتطلبات اليت أحتاجها إل اات    ٣
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,7٠ **٨٠,٩7 ٢ ٢7 7٦ املهمة املطلوبة أول ا 

أحدد االسارتاتيجية امل اسابة إل اات      ٤
 مرتفعة ٠,٦٣ ٢,٤١ **٣١,٦ ٨ ٤٦ ٥١ املهمة املطلوبة 

أجزئ املهمة الكبرية إىل مهان صغرية   ٥
ثام إ اات    حتى يسهل إ اتهاا ومان  

 املهمة األساسية 
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٥٩ **٥٥,٠٨ ٣ ٣7 ٦٥

أحدد الصعوبات واألخطاات احملتمال     ٦
 متوسطة ٠,٦٥ ٢,٢٢ **٢٦,٤٦ ١٣ ٥٦ ٣٦ مواجهتها ع د ت فيت املهمة املطلوبة 

أحدد أسااليب مواجهاة الصاعوبات      7
واألخطات اليت قد تاواجهين يف أث اات   

 إ ات املهان املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦٤ ٢,٢٣ **٢٨,٩7 ١٢ ٥7 ٣٦

اك ين الت بؤ بال تا   الايت أرغاب يف     ٨
الوصااول إليهااا ع ااد االنتهااات ماان   

 املهمة 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٤٤ **٤١,٢٠ ٤ ٥١ ٥٠

أخطط كم من الوقت أحتاج إل اات    ٩
 مرتفعة ٠,٦٨ ٢,٤١ **٢7,٤٩ ١١ ٤٠ ٥٤ املهمة املطلوبة 

أخطط للتأكد من صحة ال تا   الايت    ١٠
 مرتفعة ٠,٥٦ ٢,٣٩ **٤٢,٩١ ٤ ٥٦ ٤٥ م التوصل إليها سيت

أراعااي التسلساال امل طيااي يف ت ظاايم   ١١
 مرتفعة ٠,٥٩ ٢,٥١ *٤٣,٢ ٥ ٤١ ٥٩ خطوات إ ات املهمة املطلوبة 

ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

 مرتفعة ٠,٥٨ ٢,٤7 مهارة التخطيط ككل

كم
تح

وال
قبة 

ملرا
رة ا

مها
 

أحافظ على توجيه أفكااري واو ماا      ١٢
 شاود  هو مطلوب لتحييا افادف امل 

 من املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٤7 7٢,٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77

أحااافظ علااى تسلساال العمليااات      ١٣
واخلطااوات كمااا خططاات فااا أث ااات 

 إ ات املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,٦٣ **٦٢,٤٠ ١ ٣7 ٦7

أراجااط نتيجااة كاال مهمااة جز يااة      ١٤
توصلت إليها قبل االنتياال للمهماة   

 املطلوبة التالية 
 مرتفعة ٠,٦٢ ٢,٤٨ **٢٦,٣7 7 ٤١ ٥7

اعرف متى باب أن أنتيال للخطاوة      ١٥
 مرتفعة ٠,٦٠ ٢,٥7 **٥١,٦٠ ٦ ٣٣ ٦٦ التالية 

أنفاات بدقااة االساارتاتيجية الاايت س      ١٦
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٤٣ **٣٤,١١ 7 ٤٦ ٥٢ اختيارها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

ُأجري التعديالت الالتمة على خطة   ١7
ة حاال اكتشااف   ت فيت املهمة املطلوبا 

 أخطات أو صعوبات يف ت فيتها 
 مرتفعة ٠,٥٣ ٢,٦٤ **٦٤,٥١ ٣ ٣٢ 7٠

أجت ب تكرار ما أقط فياه مان أخطاات      ١٨
يف كاال خطااوة ماان خطااوات ت فياات 

 املهمة
 مرتفعة ٠,٤٨ 7٤,٢ **٩٣,٠٩ ٢ ٢٣ ٨٠

أحفز نفسي على االستمرار يف إ اات    ١٩
 عةمرتف ٠,٤7 ٢,7٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77 املهمة املطلوبة 

أفكر باستمرار حول ما أعرفه وما ال   ٢٠
 مرتفعة ٠,٦٤ ٢,٥١ **٤١,٦٦ ٨ ٣٥ ٦٢ أعرفه 

أقيس باستمرار مادى قادرتي علاى      ٢١
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٩ **٥٤,٩١ ٤ ٣٦ ٦٦ فهم ما أتعلمه 

أعن عن أفكاري بصوت مسموع يف   ٢٢
 متوسط ٠,7٤ ٢,٢7 **١٢,7٤ ١٨ ٤١ ٤٦ أث ات إ ات كل مهمة مطلوبة 

مدى توافا خطواتي يف ت فيات   أقارن  ٢٣
املهمة مط خطاة أدات املهماة املطلوباة    

 املوضوعة مسبي ا 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٦٤ **٤١,٣١ ٤ ٤٩ ٥٢
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

 مرتفعة ٠,٥٨ ٢,٤7 مهارة التخطيط ككل

كم
تح

وال
قبة 

ملرا
رة ا

مها
 

أحافظ على توجيه أفكااري واو ماا      ١٢
 شاود  هو مطلوب لتحييا افادف امل 

 من املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٤7 7٢,٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77

أحااافظ علااى تسلساال العمليااات      ١٣
واخلطااوات كمااا خططاات فااا أث ااات 

 إ ات املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,٦٣ **٦٢,٤٠ ١ ٣7 ٦7

أراجااط نتيجااة كاال مهمااة جز يااة      ١٤
توصلت إليها قبل االنتياال للمهماة   

 املطلوبة التالية 
 مرتفعة ٠,٦٢ ٢,٤٨ **٢٦,٣7 7 ٤١ ٥7

اعرف متى باب أن أنتيال للخطاوة      ١٥
 مرتفعة ٠,٦٠ ٢,٥7 **٥١,٦٠ ٦ ٣٣ ٦٦ التالية 

أنفاات بدقااة االساارتاتيجية الاايت س      ١٦
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٤٣ **٣٤,١١ 7 ٤٦ ٥٢ اختيارها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

ُأجري التعديالت الالتمة على خطة   ١7
ة حاال اكتشااف   ت فيت املهمة املطلوبا 

 أخطات أو صعوبات يف ت فيتها 
 مرتفعة ٠,٥٣ ٢,٦٤ **٦٤,٥١ ٣ ٣٢ 7٠

أجت ب تكرار ما أقط فياه مان أخطاات      ١٨
يف كاال خطااوة ماان خطااوات ت فياات 

 املهمة
 مرتفعة ٠,٤٨ 7٤,٢ **٩٣,٠٩ ٢ ٢٣ ٨٠

أحفز نفسي على االستمرار يف إ اات    ١٩
 عةمرتف ٠,٤7 ٢,7٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77 املهمة املطلوبة 

أفكر باستمرار حول ما أعرفه وما ال   ٢٠
 مرتفعة ٠,٦٤ ٢,٥١ **٤١,٦٦ ٨ ٣٥ ٦٢ أعرفه 

أقيس باستمرار مادى قادرتي علاى      ٢١
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٩ **٥٤,٩١ ٤ ٣٦ ٦٦ فهم ما أتعلمه 

أعن عن أفكاري بصوت مسموع يف   ٢٢
 متوسط ٠,7٤ ٢,٢7 **١٢,7٤ ١٨ ٤١ ٤٦ أث ات إ ات كل مهمة مطلوبة 

مدى توافا خطواتي يف ت فيات   أقارن  ٢٣
املهمة مط خطاة أدات املهماة املطلوباة    

 املوضوعة مسبي ا 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٦٤ **٤١,٣١ ٤ ٤٩ ٥٢
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٨ مهارة املراقبة والتحكم ككل

ويم
التي

رة 
مها

 

أتأكد من مدى حتيا األهاداف الايت     ٢٤
خططت فا بعاد االنتهاات مان إ اات     

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٤٨ 7٠,٢ **٢٠,77 ١ ٣٠ 7٤

أحتيا مان مادى م اسابة األسااليب       ٢٥
اليت س استخدامها أث ات ت فيات املهماة   

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٦ **٥٠,١١ ٤ ٣٨ ٦٣

أقاايم فاعليااة األساااليب املسااتخدمة    ٢٦
للتغلاااب علاااى الصاااعوبات الااايت 

 واجهتين أث ات ت فيت املهمة 
 ةمرتفع ٠,٦٥ ٢,٤١ **٢٩,٨٩ ٩ ٤٤ ٥٢

أحتيا من دقة ال تا   اليت س التوصل   ٢7
 مرتفعة ٠,٥٤ ٢,٦٥ **٦٦,7٤ ٣ ٣١ 7١ إليها بعد ت فيت املهمة املطلوبة 

أحتيااا ماان كفايااة ال تااا   الاايت س     ٢٨
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٤ **٤٩,٤7 ٤ ٤٠ ٦١

أحتيااا ماان صااحة ال تااا   الاايت س     ٢٩
بعااد ت فياات املهمااة  التوصاال إليهااا  

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٨ ٢,٦٣ **77,٦٣ ٥ ٢٩ 7١

أقااايم ال تاااا   واحللاااول بطريياااة    ٣٠
 مرتفعة ٠,٥١ ٢,7١ **٨٥,٥٤ ٣ ٢٤ 7٨ موضوعية بعيدة عن التحيز والتاتية 

أهتم بتصحيح األخطات الايت وقعات     ٣١
 مرتفعة ٠,٤٦ ٢,7٨ **١٠7,٠٣ ٢ ١٩ ٨٤ فيها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

أقارن ال تا   الايت س التوصال إليهاا      ٣٢
مط ال تا   اليت س الت بؤ بها قبل ت فيت 

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٤7 **٣7,77 ٦ ٤٤ ٥٥

أحاادد مااواطن الضااعف واليااوة يف    ٣٣
اخلطااة الاايت وضااعتها إل ااات املهمااة 

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٣ ٢,٥٩ **٥٥,٦٠ ٢ ٣٩ ٦٤

كال   أقيم مدى قادرتي علاى وضاط     ٣٤
البدا ل املخطط فا يف اعتبااري أث اات   

 ا ات املهمة 
 مرتفعة ٠,٦٨ ٢,٤٥ **٣١,٦٠ ١١ ٣٦ ٥٨

ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

أبادر بطرح أفكار جديدة للتعامل مط   ٣٥
 مرتفعة ٠,٦٦ ٢,٤٣ **٣٠,٠٠ ١٠ ٤٠ ٥٥ املهمة املطلوبة بعد ا اتها 

أسااتطيط توهيااف مااا س تعلمااه يف     ٣٦
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٦١ **٥٨,٥١ ٣ ٣٥ ٦7 مواقف جديدة ذات عالقة 

أقارن الزمن التي تطلباه أدات املهماة     ٣7
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٥٠ **٤١,٢٠ ٦ ٤٠ ٥٩ املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا ها 

 مرتفعة ٠,٥٤ ٢,٥7 مهارة التيويم ككل

 (٠,٠١(  ** دالة ع د مستوى داللة )٠,٠٥* دالة ع د مستوى داللة )
لفروق بني تكرارات اساتجابات عي اة   ( ل٢( يتضح أن قيم )كا٣من خالل جدول )

( دالاة ع اد مساتوى    ٢البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة التخطيط بدرجات حرية )
(  ٠,٠٥(  باستث ات الفيرتني الثانية واحلادية عشر اليت جاتتا دالة ع اد مساتوى )  ٠,٠١)

جابة ( كانات يف اجتااه اسات   ١١  ٩  ٥  ٤  ٣  ٢  ١كما أن الفاروق يف العباارات رقام )   
)ت طبا دا ًما( حياث إنهاا االساتجابة األكثار تكارارا   يف حاني كانات الفاروق يف اجتااه          

(  أيًضاا يتضاح مان    ١٠  ٨  7  ٦استجابة )ت طبا أحيانا( يف كل مان العباارات رقام )   
ال تا   أن درجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا جبامعاة بيشاة ملهاارة التخطايط ككال           

رتبطة بهته املهارة من وجهاة نظارهم كانات )مرتفعاة(  عادا      وكتلك جلميط العبارات امل
واألخطاات احملتمال مواجهتهاا ع اد ت فيات املهماة       (: ةأحادد الصاعوبات   ٦الفيرتني رقم )

واألخطاات الايت قاد تاواجهين يف      (: ةأحدد أساليب مواجهة الصعوبات7املطلوبةة  ورقم )
ك فا متوسطة  وقد يعزى ذلاك إىل أن  أث ات إ ات املهان املطلوبةة حيث كانت درجة االمتال

الطلبة يف تعاملهم مط مهان التعلم ييفون ع د مرحلة الفهم والتطبيا فيط وال يتجااوتون  
ذلك إىل استيرات املعطيات احلالية واملعلومات السابية وحتليلها بصورة متعمية تسااعد يف  

( للفاروق باني تكارارات    ٢كما يتضاح أن قايم )كاا    .الت بؤ مبا سوف يتم مواجهته الحي ا
استجابات عي ة البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة املراقبة والتحكم بدرجات حرياة  

(  كما أن الفروق يف اجتاه اساتجابة )ت طباا دا ًماا( حياث     ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢)
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

أبادر بطرح أفكار جديدة للتعامل مط   ٣٥
 مرتفعة ٠,٦٦ ٢,٤٣ **٣٠,٠٠ ١٠ ٤٠ ٥٥ املهمة املطلوبة بعد ا اتها 

أسااتطيط توهيااف مااا س تعلمااه يف     ٣٦
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٦١ **٥٨,٥١ ٣ ٣٥ ٦7 مواقف جديدة ذات عالقة 

أقارن الزمن التي تطلباه أدات املهماة     ٣7
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٥٠ **٤١,٢٠ ٦ ٤٠ ٥٩ املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا ها 

 مرتفعة ٠,٥٤ ٢,٥7 مهارة التيويم ككل

 (٠,٠١(  ** دالة ع د مستوى داللة )٠,٠٥* دالة ع د مستوى داللة )
لفروق بني تكرارات اساتجابات عي اة   ( ل٢( يتضح أن قيم )كا٣من خالل جدول )

( دالاة ع اد مساتوى    ٢البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة التخطيط بدرجات حرية )
(  ٠,٠٥(  باستث ات الفيرتني الثانية واحلادية عشر اليت جاتتا دالة ع اد مساتوى )  ٠,٠١)

جابة ( كانات يف اجتااه اسات   ١١  ٩  ٥  ٤  ٣  ٢  ١كما أن الفاروق يف العباارات رقام )   
)ت طبا دا ًما( حياث إنهاا االساتجابة األكثار تكارارا   يف حاني كانات الفاروق يف اجتااه          

(  أيًضاا يتضاح مان    ١٠  ٨  7  ٦استجابة )ت طبا أحيانا( يف كل مان العباارات رقام )   
ال تا   أن درجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا جبامعاة بيشاة ملهاارة التخطايط ككال           

رتبطة بهته املهارة من وجهاة نظارهم كانات )مرتفعاة(  عادا      وكتلك جلميط العبارات امل
واألخطاات احملتمال مواجهتهاا ع اد ت فيات املهماة       (: ةأحادد الصاعوبات   ٦الفيرتني رقم )

واألخطاات الايت قاد تاواجهين يف      (: ةأحدد أساليب مواجهة الصعوبات7املطلوبةة  ورقم )
ك فا متوسطة  وقد يعزى ذلاك إىل أن  أث ات إ ات املهان املطلوبةة حيث كانت درجة االمتال

الطلبة يف تعاملهم مط مهان التعلم ييفون ع د مرحلة الفهم والتطبيا فيط وال يتجااوتون  
ذلك إىل استيرات املعطيات احلالية واملعلومات السابية وحتليلها بصورة متعمية تسااعد يف  

( للفاروق باني تكارارات    ٢كما يتضاح أن قايم )كاا    .الت بؤ مبا سوف يتم مواجهته الحي ا
استجابات عي ة البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة املراقبة والتحكم بدرجات حرياة  

(  كما أن الفروق يف اجتاه اساتجابة )ت طباا دا ًماا( حياث     ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢)
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يتضح مان ال تاا   أن درجاة    إنها االستجابة األكثر تكرارا  يف ييط عبارات املهارة  أيًضا 
امتالك طلبة الدراسات العليا جبامعة بيشة ملهارة املراقبة والتحكم ككل  وكاتلك جلمياط   

(: ١١العبارات املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظرهم كانت )مرتفعة(  عدا العبارة رقام ) 
جاة  ةأعن عن أفكاري بصوت مسموع يف أث ات إ ات كال مهماة مطلوباةة حياث كانات در     

االمتالك فا متوسطة  وقد يعزى ذلك إىل عادن رغباة الطلباة يف نياد أنفساهم  أو عادن       
تيبلهم لل يد من اآلخرين  أو خاوفهم مان التعارض لالنتيااد ع اد التعابري عان آرا هام         

( للفروق بني تكرارات استجابات عي اة البحاث   ٢وكتلك يتضح أن قيم )كا وأفكارهم 
(  ٠,٠١( دالة ع اد مساتوى )  ٢لتيويم بدرجات حرية )يف كل عبارة من عبارات مهارة ا

كما أن الفروق يف اجتاه استجابة )ت طبا دا ًما( حياث إنهاا االساتجابة األكثار تكارارا  يف      
ييط عبارات املهارة  أيًضا يتضح من ال تا   أن درجاة اماتالك طلباة الدراساات العلياا      

ارات املرتبطة بهته املهارة من وجهاة  جبامعة بيشة ملهارة التيويم ككل  وكتلك جلميط العب
 نظرهم كانت )مرتفعة( 

وتتفا ييط ال تا   السابية فيما خيص ارتفاع درجة التفكري فوق املعريف لدى أفراد 
العي ة من وجهة نظرهم يف كل مهارة مان مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف  ويف مهاارات       

)الادليمي واملسايعدين والياديرات     التفكري فوق املعريف ككل مط نتا   دراساةكلًٍّ مان:   
 ,Akpuri, 2017; Coşkun ٢٠١٩؛ إباراهيم ومريغاين    ٢٠١٨؛ الشاريدة   ٢٠١7
؛ وصاواحلة واملاومين    ٢٠١7(  يف حني ختتلف مط نتا   دراسةكلًٍّ من: )صا   ;2018
( اليت توصلت إىل أن درجة التفكري فوق املعريف لدى الطلبة جات بدرجة متوسطة  ٢٠١7

هارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف التفكري فاوق املعاريف ككال  ودراساة     يف كل م
اليت توصالت إىل أن الاتفكري فاوق املعاريف لادى الطلباة جاات          (Fauzi, 2019)فوتي 

بدرجة م خفضة  يف كل مهارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف التفكري فاوق املعاريف   
ة البحو، السابية يف العديد من املاتغريات حياث   ككل  وقد يعزى ذلك إىل اختالف عي 

أنهم من مراحل دراسية أقال  وختصصاات علمياة خمتلفاة  وحتصايل دراساي متفااوت         
خبالف طلبة مرحلة الدراسات العليا بيسم امل اه  وطرق التدريس يف كلية الرتبية الاتين  

 الدراسية  ضمن ميرراتهم يتميزون بتحصيل دراسي مرتفط  كما أنهم يت اولون التفكري ومهاراته

 ال تا   املتعلية بالسؤال الثاني: -

لإلجابة عن السؤال الثاني التي نص على: ةما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا 
ملهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  واملراقبة والاتحكم  والتييايم( مان وجهاة نظار      

 أساتتتهم؟ة
تكرارات استجابات أعضات هيةة التادريس  ( حلساب الفروق بني ٢س استخدان )كا

ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
( ٤فوق املعريف الر يسة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  واجلادول )      

 يوضح ال تا  :
 

ت أعضات هيةة التدريس ومتوسطات استجاباتهم ( للفروق بني تكرارات استجابا٢(: قيم )كا٤جدول )
 واورافاتها املعيارية على عبارات األداة

ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يط
خط

 الت
ارة

مه
 

ييرأ املهمة املطلوبة بعما قبال البادت     ١
 متوسطة ٠,٤٠ ٢,١١ **٤١,١7 ١ ٣٠ ٥ يف دراستها 

حيدد األهداف املراد حتيييهاا حتدياًدا     ٢
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,١٩ **٢٣,١7 ٢ ٢٥ ٩ دقيي ا 

حيدد املتطلبات اليت حيتاجها يف إ اات    ٣
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١ املهمة املطلوبة أول ا 

حياادد االساارتاتيجية امل اساابة إل ااات   ٤
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ املهمة املطلوبة 

بزئ املهمة الكبرية إىل مهان صاغرية    ٥
حتى يسهل إ اتهاا ومان ثام إ اات     

 املهمة األساسية 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

حيدد الصاعوبات واألخطاات احملتمال      ٦
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ مواجهتها ع د ت فيت املهمة املطلوبة 

اليب مواجهااة الصااعوبات حياادد أساا  7
واألخطات اليت قاد تواجهاه يف أث اات    

 إ ات املهان املطلوبة
 متوسطة ٠,٦٥ ١,٩٢ **١٠,٥٠ ٩ ٢١ ٦
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 ال تا   املتعلية بالسؤال الثاني: -

لإلجابة عن السؤال الثاني التي نص على: ةما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا 
ملهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  واملراقبة والاتحكم  والتييايم( مان وجهاة نظار      

 أساتتتهم؟ة
تكرارات استجابات أعضات هيةة التادريس  ( حلساب الفروق بني ٢س استخدان )كا

ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
( ٤فوق املعريف الر يسة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  واجلادول )      

 يوضح ال تا  :
 

ت أعضات هيةة التدريس ومتوسطات استجاباتهم ( للفروق بني تكرارات استجابا٢(: قيم )كا٤جدول )
 واورافاتها املعيارية على عبارات األداة

ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يط
خط

 الت
ارة

مه
 

ييرأ املهمة املطلوبة بعما قبال البادت     ١
 متوسطة ٠,٤٠ ٢,١١ **٤١,١7 ١ ٣٠ ٥ يف دراستها 

حيدد األهداف املراد حتيييهاا حتدياًدا     ٢
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,١٩ **٢٣,١7 ٢ ٢٥ ٩ دقيي ا 

حيدد املتطلبات اليت حيتاجها يف إ اات    ٣
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١ املهمة املطلوبة أول ا 

حياادد االساارتاتيجية امل اساابة إل ااات   ٤
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ املهمة املطلوبة 

بزئ املهمة الكبرية إىل مهان صاغرية    ٥
حتى يسهل إ اتهاا ومان ثام إ اات     

 املهمة األساسية 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

حيدد الصاعوبات واألخطاات احملتمال      ٦
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ مواجهتها ع د ت فيت املهمة املطلوبة 

اليب مواجهااة الصااعوبات حياادد أساا  7
واألخطات اليت قاد تواجهاه يف أث اات    

 إ ات املهان املطلوبة
 متوسطة ٠,٦٥ ١,٩٢ **١٠,٥٠ ٩ ٢١ ٦
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

اك ه الت بؤ بال تاا   الايت يرغاب يف      ٨
الوصول إليها ع د االنتهات من إ اات  

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٣ ١,٩٤ **٢٤,٦7 ٦ ٢٦ ٤

 اات  خيطط كم من الوقات حيتااج إل    ٩
 متوسطة ٠,7٤ ٢,١7 **٣,٥٠ 7 ١٦ ١٣ املهمة املطلوبة 

خيطط للتأكد من صحة ال تاا   الايت     ١٠
 متوسطة ٠,٦٦ ٢,١7 **٩,٥٠ ٥ ٢٠ ١١ يتم التوصل إليها 

يراعااي التسلساال امل طيااي يف ت ظاايم   ١١
 متوسطة ٠,٦٢ ٢,٣١ **١١,١7 ٣ ١٩ ١٤ خطوات إ ات املهمة املطلوبة 

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ مهارة التخطيط ككل

كم
تح

وال
قبة 

ملرا
رة ا

مها
 

حيافظ على توجيه أفكاره وو ما هاو    ١٢
مطلوب لتحييا افدف امل شاود مان   

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٤٢ **١٥,٥٠ ١ ١٩ ١٦

حياااافظ علاااى تسلسااال العملياااات   ١٣
واخلطوات كما خطط فا أث ات إ اات  

 املهمة املطلوبة 
 سطةمتو ٠,٦٢ ٢,٣١ **١١,١7 ٣ ١٩ ١٤

يراجط نتيجة كل مهمة جز ية توصل   ١٤
 متوسطة ٠,٦7 ٢,١١ **٨,٦7 ٦ ٢٠ ١٠ إليها قبل االنتيال للمهمة التالية 

يعرف متى باب أن ي تيال للخطاوة      ١٥
 متوسطة ٠,٦٥ ٢,٢٥ **٩,٥٠ ٤ ١٩ ١٣ التالية 

ي فاات بدقااة االساارتاتيجية الاايت س      ١٦
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٢٢ **١٥,١7 ٣ ٢٢ ١١ اختيارها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

بري التعديالت الالتمة على خطاة    ١7
ت فيت املهمة حال اكتشاف أخطاات أو  

 صعوبات يف ت فيتها 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١

يتج ب تكرار ما ييط فيه من أخطاات    ١٨
يف كاال خطااوة ماان خطااوات ت فياات 

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٦٠ ٢,٤٢ **١٢,٥٠ ٢ ١7 ١7

فز نفسه على االساتمرار يف إ اات   حي  ١٩
 مرتفعة ٠,٥٩ ٢,٣٦ **١٣,١7 ٢ ١٩ ١٥ املهمة املطلوبة 

ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يفكر باستمرار حول ما يعرفه وما ال   ٢٠
 متوسطة ٠,٥٢ ٢,١١ **٢٥,١7 ٣ ٢٦ 7 يعرفه 

يييس باساتمرار مادى قدرتاه علاى       ٢١
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7 فهم ما يتعلمه 

ساموع يف  يعن عن أفكاره بصاوت م   ٢٢
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ أث ات إ ات املهمة املطلوبة 

ييارن مادى توافاا خطاوات ت فيات       ٢٣
املهمااة املطلوبااة مااط خطااة األدات    

 املوضوعة مسبي ا 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٢٣ مهارة املراقبة والتحكم ككل

ويم
التي

رة 
مها

 

أهدافاه الايت   يتأكد مان مادى حتياا      ٢٤
خطااط فااا بعااد االنتهااات ماان إ ااات 

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١

يتحيا من مادى م اسابة األسااليب      ٢٥
اليت س استخدامها أث ات ت فيات املهماة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٢٢ **١٥,١7 ٣ ٢٢ ١١

يييم فاعلية األساليب اليت استخدمها   ٢٦
بات اليت واجهته للتغلب على الصعو

 أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦١ ١,٩7 **١٥,١7 7 ٢٣ ٦

يتحيااا ماان دقااة ال تااا   الاايت س      ٢7
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٦ ٢,١7 **١٩,٥٠ ٣ ٢٤ ٩

يتحيااا ماان كفايااة ال تااا   الاايت س    ٢٨
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

يتحيااا ماان صااحة ال تااا   الاايت س    ٢٩
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥١ ٢,٢٨ **٢٢,١7 ١ ٢٤ ١١

ييااايم ال تاااا   واحللاااول بطريياااة    ٣٠
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ موضوعية بعيدة عن التحيز والتاتية 
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يفكر باستمرار حول ما يعرفه وما ال   ٢٠
 متوسطة ٠,٥٢ ٢,١١ **٢٥,١7 ٣ ٢٦ 7 يعرفه 

يييس باساتمرار مادى قدرتاه علاى       ٢١
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7 فهم ما يتعلمه 

ساموع يف  يعن عن أفكاره بصاوت م   ٢٢
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ أث ات إ ات املهمة املطلوبة 

ييارن مادى توافاا خطاوات ت فيات       ٢٣
املهمااة املطلوبااة مااط خطااة األدات    

 املوضوعة مسبي ا 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٢٣ مهارة املراقبة والتحكم ككل

ويم
التي

رة 
مها

 

أهدافاه الايت   يتأكد مان مادى حتياا      ٢٤
خطااط فااا بعااد االنتهااات ماان إ ااات 

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١

يتحيا من مادى م اسابة األسااليب      ٢٥
اليت س استخدامها أث ات ت فيات املهماة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٢٢ **١٥,١7 ٣ ٢٢ ١١

يييم فاعلية األساليب اليت استخدمها   ٢٦
بات اليت واجهته للتغلب على الصعو

 أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦١ ١,٩7 **١٥,١7 7 ٢٣ ٦

يتحيااا ماان دقااة ال تااا   الاايت س      ٢7
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٦ ٢,١7 **١٩,٥٠ ٣ ٢٤ ٩

يتحيااا ماان كفايااة ال تااا   الاايت س    ٢٨
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

يتحيااا ماان صااحة ال تااا   الاايت س    ٢٩
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥١ ٢,٢٨ **٢٢,١7 ١ ٢٤ ١١

ييااايم ال تاااا   واحللاااول بطريياااة    ٣٠
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ موضوعية بعيدة عن التحيز والتاتية 
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

وقط فيها يهتم بتصحيح األخطات اليت   ٣١
 متوسطة ٠,٥٤ ٢,٢٢ **٢٠,٦7 ٢ ٢٤ ١٠ أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

ييارن ال تا   الايت س التوصال إليهاا      ٣٢
مط ال تا   اليت س الت بؤ بها قبل ت فيت 

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٠٦ **١٨,١7 ٥ ٢٤ 7

حياادد مااواطن الضااعف واليااوة يف     ٣٣
 اخلطااة الاايت وضااعها إل ااات املهمااة 

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦١ ٢,٠٣ **١٥,١7 ٦ ٢٣ 7

يييم مادى قدرتاه علاى وضاط كال        ٣٤
البدا ل اليت س التخطيط فا يف اعتباره 

 أث ات إ ات املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦

يبادر بطرح أفكار جديدة للتعامل مط   ٣٥
 متوسطة ٦٠ ٠ ١,٩٢ **١٥,٥٠ ٨ ٢٣ ٥ املهمة املطلوبة بعد أ زها 

يسااتطيط توهيااف مااا س تعلمااه يف     ٣٦
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦ مواقف جديدة ذات عالقة 

ييارن الزمن التي تطلبه أدات املهماة    ٣7
 م خفضة ٠,7٥ ١,٤٩ **٢,١7 ١١ ١٦ ٩ املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا ها 

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٠٨ مهارة التيويم ككل

 (٠,٠١(  ** دالة ع د مستوى داللة )٠,٠٥لة )* دالة ع د مستوى دال

( للفروق بني تكرارات اساتجابات عي اة   ٢( يتضح أن قيم )كا٤من خالل جدول )
( دالاة ع اد مساتوى    ٢البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة التخطيط بدرجات حرية )

األكثار   (  كما أن الفروق يف اجتاه استجابة )ت طبا أحياًنا( حيث إنهاا االساتجابة  ٠,٠١)
تكرارا  يف ييط عبارات املهارة  أيًضا يتضح من ال تا   أن درجة امتالك طلبة الدراساات  
العليا جبامعة بيشة ملهارة التيويم ككل  وكتلك جلميط العبارات املرتبطة بهته املهاارة مان   

( للفاروق باني تكارارات    ٢وجهة نظر أساتتتهم كانت )متوسطة(  كما يتضح أن قيم )كا
ات عي ة البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة املراقبة والتحكم بدرجات حرياة  استجاب

(  كما أن الفروق كانت يف اجتاه استجابة )ت طباا أحياًناا(   ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢)

حيث أنها االستجابة األكثر تكارارا   أيًضاا يتضاح مان ال تاا   أن درجاة اماتالك طلباة         
هارة املراقباة والاتحكم ككال  وكاتلك جلمياط العباارات       الدراسات العليا جبامعة بيشة مل

(: ١املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظر أساتتتهم كانت )متوسطة(  عدا العبارات رقام ) 
ةحيافظ على توجيه أفكاره وو ما هو مطلوب لتحييا افدف امل شود من املهماة املطلوباةة    

كل خطوة من خطاوات ت فيات املهماة     (: ةيتج ب تكرار ما ييط فيه من أخطات يف7ورقم )
(: ةحيفز نفسه على االستمرار يف إ اات املهماة املطلوباةة  حياث كانات      ٨املطلوبةة  ورقم )

درجة االمتالك فا )مرتفعة(  وهو ما يتفا مط وجهة نظار الطلباة حاول اماتالكهم فاته      
( ٢قايم )كاا   املهارات الفرعية املتضام ة يف مهاارة املراقباة والاتحكم  وكاتلك يتضاح أن      

للفروق بني تكرارات استجابات عي ة البحث يف كل عباارة مان عباارات مهاارة املراقباة      
(  كما أن الفروق كانت يف اجتااه  ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢والتحكم بدرجات حرية )

استجابة )ت طبا أحياًنا( حيث أنها االستجابة األكثر تكرارا   أيًضا يتضح مان ال تاا   أن   
ك طلبة الدراسات العليا جبامعة بيشة ملهارة املراقبة والاتحكم ككال  وكاتلك    درجة امتال

جلميط العبارات املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظار أسااتتتهم كانات )متوساطة(  عادا      
(: ةييارن الزمن التي تطلبه أدات املهمة املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا هااة   ١٤العبارة رقم )

ك فا )م خفضة(  وقد يعزى ذلك إىل أن الطلبة ي فصالون عان   حيث كانت درجة االمتال
مهمة التعلم املطلوبة مبجرد االنتهات م ها وتيداها فاال يعاودون يياارنون الازمن الفعلاي      
املستغرق بالزمن املخطط له  ويظهر ذلك لةساتتة من خالل عدن تطاور مهاارات إدارة   

 الوقت لدى الطلبة 
ة مط نتاا   دراساة: )الادليمي واملسايعدين والياديرات      وتتفا ييط ال تا   السابي

(  اليت توصلت إىل أن درجة التفكري فوق املعاريف لادى طلباة الدراساات     ٢٠١7وغ يم  
العليا من وجهة نظر األساتتة متوسطة يف كل مهارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف 

احلالي قد اقتصرت على طلباة  التفكري فوق املعريف ككل  على الرغم من أن عي ة البحث 
 مرحلة املاجستري بي ما العي ة يف البحث السابا مشلت طلبة الدكتوراه أيًضا 
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حيث أنها االستجابة األكثر تكارارا   أيًضاا يتضاح مان ال تاا   أن درجاة اماتالك طلباة         
هارة املراقباة والاتحكم ككال  وكاتلك جلمياط العباارات       الدراسات العليا جبامعة بيشة مل

(: ١املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظر أساتتتهم كانت )متوسطة(  عدا العبارات رقام ) 
ةحيافظ على توجيه أفكاره وو ما هو مطلوب لتحييا افدف امل شود من املهماة املطلوباةة    

كل خطوة من خطاوات ت فيات املهماة     (: ةيتج ب تكرار ما ييط فيه من أخطات يف7ورقم )
(: ةحيفز نفسه على االستمرار يف إ اات املهماة املطلوباةة  حياث كانات      ٨املطلوبةة  ورقم )

درجة االمتالك فا )مرتفعة(  وهو ما يتفا مط وجهة نظار الطلباة حاول اماتالكهم فاته      
( ٢قايم )كاا   املهارات الفرعية املتضام ة يف مهاارة املراقباة والاتحكم  وكاتلك يتضاح أن      

للفروق بني تكرارات استجابات عي ة البحث يف كل عباارة مان عباارات مهاارة املراقباة      
(  كما أن الفروق كانت يف اجتااه  ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢والتحكم بدرجات حرية )

استجابة )ت طبا أحياًنا( حيث أنها االستجابة األكثر تكرارا   أيًضا يتضح مان ال تاا   أن   
ك طلبة الدراسات العليا جبامعة بيشة ملهارة املراقبة والاتحكم ككال  وكاتلك    درجة امتال

جلميط العبارات املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظار أسااتتتهم كانات )متوساطة(  عادا      
(: ةييارن الزمن التي تطلبه أدات املهمة املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا هااة   ١٤العبارة رقم )

ك فا )م خفضة(  وقد يعزى ذلك إىل أن الطلبة ي فصالون عان   حيث كانت درجة االمتال
مهمة التعلم املطلوبة مبجرد االنتهات م ها وتيداها فاال يعاودون يياارنون الازمن الفعلاي      
املستغرق بالزمن املخطط له  ويظهر ذلك لةساتتة من خالل عدن تطاور مهاارات إدارة   

 الوقت لدى الطلبة 
ة مط نتاا   دراساة: )الادليمي واملسايعدين والياديرات      وتتفا ييط ال تا   السابي

(  اليت توصلت إىل أن درجة التفكري فوق املعاريف لادى طلباة الدراساات     ٢٠١7وغ يم  
العليا من وجهة نظر األساتتة متوسطة يف كل مهارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف 

احلالي قد اقتصرت على طلباة  التفكري فوق املعريف ككل  على الرغم من أن عي ة البحث 
 مرحلة املاجستري بي ما العي ة يف البحث السابا مشلت طلبة الدكتوراه أيًضا 
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 ال تا   املتعلية بالسؤال الثالث: -
لإلجابة عن السؤال الثالث التي نص على: ةهل توجد فروق دالاة إحصاا يًّا ع اد    

ليا ملهارات التفكري فوق ( بني متوسطي درجة امتالك طلبة الدراسات الع٠,٠٥مستوى )
 املعريف من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أساتتتهم؟ة 

اسُتخِدن اختبار مان ويتين لدراسة الفاروق باني متوساطات جمماوعتني مساتيلتني      
)الطلبة  وأعضات هيةة التدريس( يف تيييم درجة امتالك طلبة الدراساات العلياا ملهاارات    

: )التخطيط  املراقبة والاتحكم  والتياويم( مان وجهاة     التفكري فوق املعريف الر يسة التالية
نظرهم ومن وجهة نظر أساتتتهم وكتلك يف الدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعاريف  
ككل  وقد اسُتخِدن اختبار مان وتين نظًرا لزيادة الفروق بني عدد اجملموعتني  حياث بلاغ   

( ٥(  واجلادول ) ٣٦دريس )(  يف حني بلاغ عادد أعضاات هيةاة التا     ١٠٥عدد الطالب )
 يوضح ال تا   املتعلية بتلك:

 (: نتا   اختبار مان ويتين لدراسة الفروق بني متوسطات جمموعيت البحث ٥جدول )
 يف تيييم درجة امتالك الطلبة ملهارات التفكري فوق املعريف

توى مس Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعة مهارات التفكري فوق املعريف
 الداللة

 ١٥٨٥,٠٠ ٤٤,٠٣ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٤,٦٠٦ ٨٤٢٦,٠٠ ٨٠,٢٥ ١٠٥ الطلبة مهارة التخطيط

 ١٦١٨,٥٠ ٤٤,٩٦ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٤,٤٤٨ ٨٣٩٢,٥٠ 7٩,٩٣ ١٠٥ الطلبة مهارة املراقبة والتحكم

 ١٣١٤,٥٠ ٣٦,٥١ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٥,٨٨٥ ٨٦٩٦,٥٠ ٨٢,٨٢ ١٠٥ الطلبة مهارة التيويم
مهارات التفكري فوق املعريف 

 ككل
 ١٤٠٤,٠٠ ٣٩,٠٠ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٥,٤٥٠ ٨٦٠7,٠٠ ٨١,٩7 ١٠٥ الطلبة

( وجود فروق دالة إحصا يًّا بني درجاة اماتالك   ٥يتضح من خالل نتا   اجلدول )
ري فاوق املعاريف )التخطايط  واملراقباة والاتحكم       طلبة الدراسات العلياا ملهاارات الاتفك   

والتيويم( من وجهة نظر الطلبة جتاه أنفسهم ومن وجهة نظر أساتتتهم فام  وكاتلك يف   
دالة إحصا يًّا  Zالدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعريف ككل  حيث جاتت ييط قيم 

 ( ٠,٠٠١ع د مستوى داللة )

لطلبة وأعضات هيةة التدريس يف اجلادول الساابا   ومبيارنة متوسطات الرتب لدى ا
 د أن تيدير الطلبة ألنفسهم يف درجة امتالك مهارات التفكري فوق املعريف مرتفط ميارناة  
بتيدير أساتتتهم فم  حيث بلغ متوسط رتاب مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف ملهاارات:       

  ٨٠,٢٥ألنفسااهم ) )التخطاايط  واملراقبااة والااتحكم  والتيااويم( ع ااد تياادير الطلبااة  
( على التوالي  بي ما بلغ متوسط رتب املهارات ع اد تيادير األسااتتة    ٨٢,٨٢  7٩,٩٣
( علااى التااوالي  وكااتلك بال ساابة ملتوسااط رتااب ٣٦,٥١  ٤٤,٩٦  ٤٤,٠٣للطلبااة )

الدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعريف ككل؛ حيث بلغ متوسط رتاب تيادير الطلباة    
(؛ واكان  ٣٩,٠٠ ما بلغ متوسط رتب تيدير األساتتة للطلباة ) (  بي٨١,٩7ألنفسهم )

تفسري ذلك بأن الطلبة عادة ييدِّرون ألنفسهم درجات أعلى مان تيادير أسااتتتهم فام      
كما أن طلبة الدراسات العليا قد يعتدون بأنفساهم وقادراتهم فيعتيادون أنهام اتلكاون      

أو أنهام يادركون متكا هم مان هاته      مهارات التفكري فوق املعريف بدرجاة مرتفعاة فعل اا     
املهارات بدرجة متوساطة لكا هم بدوناه مان غاري املال ام التصاريح باتلك  بادليل أن          
استجابات األساتتة أشارت إىل اماتالك طلباتهم ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف بدرجاة        
متوسطة  ومل تت اول أي من الدراسات الساابية هاتا الساؤال بالبحاث والتفساري إال أناه       

(  اد أنهاا توصالت إىل    ٢٠١7استيرات دراسة الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ ايم ) ب
نفس ال تيجة من أن درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من 

 وجهة نظرهم مرتفعة بي ما هي متوسطة من وجهة نظر أساتتتهم 

 ال تا   املتعلية بالسؤال الرابط: -
السؤال الرابط التي نص على: ةهل توجد فاروق دالاة إحصاا ًيا ع اد      لإلجابة عن

( يف درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف     ٠,٠٥مستوى )
 تعزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (؟ة

  (T- Test)اخُتِبارت الفاروق باني متوساطات جمماوعتني مساتيلتني باساتخدان        
 واإلجابة عن األسةلة الفرعية لكل متغري كما يلي:

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا يًّا ع ااد مسااتوى )  أ
 الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري ال وع )ذكور/ إنا،(؟
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لطلبة وأعضات هيةة التدريس يف اجلادول الساابا   ومبيارنة متوسطات الرتب لدى ا
 د أن تيدير الطلبة ألنفسهم يف درجة امتالك مهارات التفكري فوق املعريف مرتفط ميارناة  
بتيدير أساتتتهم فم  حيث بلغ متوسط رتاب مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف ملهاارات:       

  ٨٠,٢٥ألنفسااهم ) )التخطاايط  واملراقبااة والااتحكم  والتيااويم( ع ااد تياادير الطلبااة  
( على التوالي  بي ما بلغ متوسط رتب املهارات ع اد تيادير األسااتتة    ٨٢,٨٢  7٩,٩٣
( علااى التااوالي  وكااتلك بال ساابة ملتوسااط رتااب ٣٦,٥١  ٤٤,٩٦  ٤٤,٠٣للطلبااة )

الدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعريف ككل؛ حيث بلغ متوسط رتاب تيادير الطلباة    
(؛ واكان  ٣٩,٠٠ ما بلغ متوسط رتب تيدير األساتتة للطلباة ) (  بي٨١,٩7ألنفسهم )

تفسري ذلك بأن الطلبة عادة ييدِّرون ألنفسهم درجات أعلى مان تيادير أسااتتتهم فام      
كما أن طلبة الدراسات العليا قد يعتدون بأنفساهم وقادراتهم فيعتيادون أنهام اتلكاون      

أو أنهام يادركون متكا هم مان هاته      مهارات التفكري فوق املعريف بدرجاة مرتفعاة فعل اا     
املهارات بدرجة متوساطة لكا هم بدوناه مان غاري املال ام التصاريح باتلك  بادليل أن          
استجابات األساتتة أشارت إىل اماتالك طلباتهم ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف بدرجاة        
متوسطة  ومل تت اول أي من الدراسات الساابية هاتا الساؤال بالبحاث والتفساري إال أناه       

(  اد أنهاا توصالت إىل    ٢٠١7استيرات دراسة الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ ايم ) ب
نفس ال تيجة من أن درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من 

 وجهة نظرهم مرتفعة بي ما هي متوسطة من وجهة نظر أساتتتهم 

 ال تا   املتعلية بالسؤال الرابط: -
السؤال الرابط التي نص على: ةهل توجد فاروق دالاة إحصاا ًيا ع اد      لإلجابة عن

( يف درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف     ٠,٠٥مستوى )
 تعزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (؟ة

  (T- Test)اخُتِبارت الفاروق باني متوساطات جمماوعتني مساتيلتني باساتخدان        
 واإلجابة عن األسةلة الفرعية لكل متغري كما يلي:

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا يًّا ع ااد مسااتوى )  أ
 الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري ال وع )ذكور/ إنا،(؟
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تني ولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان اختبار ت للفروق بني متوساطي جمماوع  
 (:٦مستيلتني  وكانت ال تا   كما يف اجلدول )

 (: نتا   اختبار ةتة لدراسة داللة الفروق يف درجة امتالك طلبة الدراسات العليا٦جدول )
 ملهارات التفكري فوق املعريف بال سبة ملتغري ال وع:

درجات  قيمة ت ع ن العدد اجملموعة مهارات التفكري فوق املعريف
 احلرية

مستوى 
 لةالدال

 ٢,٩٤ ٢7,٩7 ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,٤٠ ٤,٥ ٢٦,٢٢ ٤٦ الطالب مهارة التخطيط

 ٢,٨7 ٣١,٥٤ ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,٣7 ٤,77 ٢٩,7٦ ٤٦ الطالب مهارة املراقبة والتحكم

 ٤,٠٨ ٩٦,٤٤ ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,١٠ ٥,٩٥ ٩٠,٨٥ ٤٦ الطالب مهارة التيويم

 ٨,٥٢ ٩٦,٤٤ ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,٥٤ ١٣,٩ ٩٠,٨٥ ٤٦ الطالب تفكري فوق املعريف ككلمهارات ال

( أن قيم ت دالة إحصاا يًّا ع اد مساتوى داللاة     ٦يتضح من خالل نتا   اجلدول )
( يف كل مهارة ر يسة مان مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف  وكاتلك يف مهاارات        ٠,٠٥)

يعاين وجاود فاروق دال إحصاا يًًّا يف درجاة اماتالك طلباة         التفكري فوق املعريف ككل  مما
الدراسااات العليااا ملهااارات الااتفكري فااوق املعااريف يعاازى ملااتغري ال ااوع  وبااالرجوع إىل  
متوسطات كل من التكور واإلنا،  د أن الفاروق يف اجتااه اإلناا، يف كال مهاارة مان       

ل  وقد تعزى هته ال تيجاة  املهارات الر يسة  وكتلك يف مهارات التفكري فوق املعريف كك
إىل تفوق اإلناا، يف مساتوى ال ماو العيلاي علاى الاتكور يف هاته املرحلاة مان العمار           

(  وحيااث أن الااتفكري فااوق املعااريف ماارتبط  ١٩٨١)دوجااالا وأدوياان وجااارلوا   
باليدرات العيلية للفرد فمن الطبيعي أن ي عكس ذلك على تفوق اإلنا، يف اليدرة علاى  

  كماا اكان أن   (Manita & Marcel, 2008)ة والتحكم والتياويم  التخطيط واملراقب
تعزى هته ال تيجة إىل أن طبيعة اإلنا، يف االهتمان بالتفاصيل جتعلهن أكثر حرًصاا علاى   
حتديد األفكار األساسية والفرعية  وتلخيص املوضاوعات  وترمياز املعلوماات يف نياا      

باملهمة التعلمية  وتتفا هته ال تيجة ماط   حمددة  وتسجيل املالحظات والتعليمات املرتبطة

(  لك ها ختتلاف عماا   ٢٠١٩؛ والغرايبة  ٢٠١7ما توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )صا   
؛ وإباراهيم  ٢٠١7توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ يم  

وع  ودراساة  ( من عدن وجاود فاروق دالاة إحصاا يًًّا تعازى ملاتغري ال ا       ٢٠١٩ومريغين  
 ( اليت توصلت إىل وجود فروق دالة إحصا يًًّا يف اجتاه التكور ٢٠١7صواحلة واملومين )

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا ًيا ع ااد مسااتوى )  ب
العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري نوع الننام  )رسالة عان/  الدراسات

 ت(؟ميررات/ رسالة مسارا

حلساب  ANOVAولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان حتليل التباين األحادي 
الفروق بني الطلبة يف مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة  ومهارات التفكري فوق املعريف 

 (:٨ -7ككل يف ضوت متغري نوع الننام   وكانت ال تا   كما يف اجلدولني )
 االورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا (: املتوسطات احلسابية و7جدول )

 يف مهارات التفكري فوق املعريف وفيا  الختالف نوع الننام :
 نوع الننام              

 املهارات
 برنام  الرسالة املسارات برنام  امليررات العان برنام  الرسالة

 ع ن ع ن ع ن
 ٣٥٨ ٢٨7٣ ٤٣٤ ٢٦٣٨ ٣٣٥ ٢7٤٤ مهارة التخطيط

 ٣٢7 ٣٢٤٥ ٤7٠ ٢٩٩٥ ٣٣٣ ٣٠٩٦ مهارة املراقبة والتحكم
 ٥٤٦ ٣٦٣٦ ٥7٢ ٣٥7٠ ٤٦١ ٣٦١٨ مهارة التيويم

 ١١٤7 ٩7٥٥ ١٣٦٥ ٩٢٠٣ ٩٨٢ ٩٤٥٨ مهارات التفكري فوق املعريف ككل
 ١١ ٣7 ٥7 عدد الطالب )ن(

 حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف نوع الننام (: نتا   ٨جدول )

 مهارات التفكري 
 فوق املعريف

 متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

اللة 
الد

ى 
ستو

م
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اتاجملموع

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ١٩١ ١٤٠٩ ٢٦٩٤ ١٠٢ ٢ ١٤٣٦٩٢ ٥٣٨٨ مهارة التخطيط
 غري دالة ١٩٦ ١٤٩٥ ٢٩٢٥ ١٠٢ ٢ ١٥٢٤٥٤٩ ٥٨٤٩ مهارة املراقبة والتحكم

 غري دالة ٠١٢٢ ٢٦١٤ ٣١٩ ١٠٢ ٢ ٢٦٦٦٥٢ ٦٣٩ مهارة التيويم
 مهارات التفكري
 غري دالة ١١٥ ١٣١٥٨ ١٥٠٦٩ ١٠٢ ٢ ١٣٤٢١٥٩ ٣٠١٣٩ فوق املعريف ككل
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(  لك ها ختتلاف عماا   ٢٠١٩؛ والغرايبة  ٢٠١7ما توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )صا   
؛ وإباراهيم  ٢٠١7توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ يم  

وع  ودراساة  ( من عدن وجاود فاروق دالاة إحصاا يًًّا تعازى ملاتغري ال ا       ٢٠١٩ومريغين  
 ( اليت توصلت إىل وجود فروق دالة إحصا يًًّا يف اجتاه التكور ٢٠١7صواحلة واملومين )

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا ًيا ع ااد مسااتوى )  ب
العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري نوع الننام  )رسالة عان/  الدراسات

 ت(؟ميررات/ رسالة مسارا

حلساب  ANOVAولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان حتليل التباين األحادي 
الفروق بني الطلبة يف مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة  ومهارات التفكري فوق املعريف 

 (:٨ -7ككل يف ضوت متغري نوع الننام   وكانت ال تا   كما يف اجلدولني )
 االورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا (: املتوسطات احلسابية و7جدول )

 يف مهارات التفكري فوق املعريف وفيا  الختالف نوع الننام :
 نوع الننام              

 املهارات
 برنام  الرسالة املسارات برنام  امليررات العان برنام  الرسالة

 ع ن ع ن ع ن
 ٣٥٨ ٢٨7٣ ٤٣٤ ٢٦٣٨ ٣٣٥ ٢7٤٤ مهارة التخطيط

 ٣٢7 ٣٢٤٥ ٤7٠ ٢٩٩٥ ٣٣٣ ٣٠٩٦ مهارة املراقبة والتحكم
 ٥٤٦ ٣٦٣٦ ٥7٢ ٣٥7٠ ٤٦١ ٣٦١٨ مهارة التيويم

 ١١٤7 ٩7٥٥ ١٣٦٥ ٩٢٠٣ ٩٨٢ ٩٤٥٨ مهارات التفكري فوق املعريف ككل
 ١١ ٣7 ٥7 عدد الطالب )ن(

 حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف نوع الننام (: نتا   ٨جدول )

 مهارات التفكري 
 فوق املعريف

 متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

اللة 
الد

ى 
ستو

م
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اتاجملموع

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ١٩١ ١٤٠٩ ٢٦٩٤ ١٠٢ ٢ ١٤٣٦٩٢ ٥٣٨٨ مهارة التخطيط
 غري دالة ١٩٦ ١٤٩٥ ٢٩٢٥ ١٠٢ ٢ ١٥٢٤٥٤٩ ٥٨٤٩ مهارة املراقبة والتحكم

 غري دالة ٠١٢٢ ٢٦١٤ ٣١٩ ١٠٢ ٢ ٢٦٦٦٥٢ ٦٣٩ مهارة التيويم
 مهارات التفكري
 غري دالة ١١٥ ١٣١٥٨ ١٥٠٦٩ ١٠٢ ٢ ١٣٤٢١٥٩ ٣٠١٣٩ فوق املعريف ككل



درجة �متالك طلبة �لدر��سات �لعليا ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 333المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م332

( عدن وجاود فاروق دالاة إحصاا يًًّا باني      ٨ -7يتضح من خالل نتا   اجلدولني )
متوسطات نتا   طلباة الدراساات العلياا يف مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف وفياا  ل اوع          
الننام  )رسالة عان  وميررات  ورسالة مساارات(  حياث كانات ال سابة الفا ياة لكال       

التفكري فوق املعريف )التخطيط  املراقبة والتحكم  والتيويم( ومهارات  مهارة من مهارات
التفكري فوق املعريف ككل غري دالة إحصا يًًّا  وقد ُيعزى ذلك إىل أن الطاالب يف برنااجمي   
الرسالة العان والرسالة املسارات خيضعون ل فس شرو  اليبول  إال أن الشارو  أقال يف   

مللتحيني بهتا الننام  أيًضا لديهم نفس الطموح  والرغباة  برنام  امليررات لكن الطلبة ا
يف ال جاح بتفوق وقد يكون أعاق العديد م هم عن االلتحاق بالنناجمني اآلخرين هروف 
أسرية أو هروف العمل اليت ال تسمح فن بالدراساة يف الفارتة الصاباحية  باإلضاافة إىل     

ية والتيواياة يف يياط الانام  با فس     ذلك فإن امليررات الدراساية واألسااليب التدريسا   
املستوى  ومل تت اول أي من الدراسات السابية هتا املتغري بالبحث لعدن وجوده يف مرحلة 

( مباتغريي  ٢٠١7البكالوريوا  واكتفت دراسة الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ يم )
 ال وع واملؤهل الدراسي 

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا ًيا ع ااد مسااتوى ) .ج 
الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري السا ة الدراساية )األوىل/   

 الثانية/ الثالثة( 
حلسااب   ANOVAولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان حتليل التباين األحادي 

ات ككال يف ضاوت   الفروق بني الطلبة يف مهارات التفكري فاوق املعاريف الر يساة  واملهاار    
 -٩متغري الس ة الدراسية )األوىل/ الثانية/ الثالثاة(  وكانات ال تاا   كماا يف اجلادولني )     

١٠:) 

(: املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق ٩جدول )
 املعريف وفيا  الختالف الس ة الدراسية

 الس ة الدراسية
 املهارات

 الس ة الثالثة الس ة الثانية الس ة األوىل
 ع ن ع ن ع ن

 ٢7٨ ٢7٤٣ ٤٢٨ ٢7٠7 ٣٩٤ ٢7١7 مهارة التخطيط
 ٣١٩ ٣١٠٤ ٤١١ ٣٠٢٨ ٤١٠ ٣٠٩١ مهارة املراقبة والتحكم

 ٣٨٨ ٣٦٦٥ ٥٣١ ٣٥٨٩ ٥٤٤ ٣٥٨٣ مهارة التيويم
 77٥ ٩٥١٣ ١٢٠٩ ٩٣٢٤ ١٢٦٠ ٩٣٩١ مهارات التفكري فوق املعريف ككل

 ٢٣ ٢٩ ٥٣ عدد الطالب )ن(

 ( نتا   حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق١٠جدول )
 يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف الس ة الدراسية:

 مهارات التفكري
 فوق املعريف

 عاتمتوسط املرب درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

 

وى
مست

 
اللة

الد
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ٠٠٦٢ ١٤٥٩ ٠٩١ ١٠٢ ٢ ١٤٨٩٩ ١٨١ مهارة التخطيط
 غري دالة ٠٣١7 ١٥٤٢ ٤٨٩ ١٠٢ ٢ ١٥7٢٨ ٩77 بة والتحكممهارة املراق

 غري دالة ٠٢٢١ ٢٦٠٩ ٥77 ١٠٢ ٢ ٢٦٦١٣٨ ١١٥٤ مهارة التيويم
 مهارات التفكري 

 غري دالة ٠١7٤ ١٣٤٠٨ ٢٣٢7 ١٠٢ ٢ ١٣٦7٦٤٥ ٤٦٥٤ املعريف ككل فوق

( عاادن وجااود فااروق دالااة إحصااا يًًّا بااني ١٠ -٩يتضااح ماان نتااا   اجلاادولني )
الخاتالف   متوسطات نتا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق املعاريف وفياا   

الس ة الدراسية )األوىل/ الثانية/ الثالثة(  حياث كانات ال سابة الفا ياة لكال مهاارة مان        
مهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  املراقبة والتحكم  والتياويم( ومهاارات الاتفكري    
فوق املعريف ككل غري دالة إحصا يًّا  واكن أن نعازو ذلاك إىل عادن وجاود فارتة تم ياة       

يضيها طلبة املاجستري يف مياعد الدراسة  باإلضافة إىل أن ه اك تيارًبا يف املستوى طويلة ي
الدراسي بني ييط الطلبة م ت مرحلة اليبول مما قد بعل بي هم تيارًبا يف مهاارات الاتفكري   

(  لك هاا ختتلاف عان نتاا       ٢٠١7أيًضا  وتتفا هته ال تيجة من نتا   دراساة صاا  )  
( الايت   ;٢٠١7Coşkun, 2018; Fauzi, 2019حلة واملاومين   دراسةكلٍّ مان: )صاوا  
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(: املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق ٩جدول )
 املعريف وفيا  الختالف الس ة الدراسية

 الس ة الدراسية
 املهارات

 الس ة الثالثة الس ة الثانية الس ة األوىل
 ع ن ع ن ع ن

 ٢7٨ ٢7٤٣ ٤٢٨ ٢7٠7 ٣٩٤ ٢7١7 مهارة التخطيط
 ٣١٩ ٣١٠٤ ٤١١ ٣٠٢٨ ٤١٠ ٣٠٩١ مهارة املراقبة والتحكم

 ٣٨٨ ٣٦٦٥ ٥٣١ ٣٥٨٩ ٥٤٤ ٣٥٨٣ مهارة التيويم
 77٥ ٩٥١٣ ١٢٠٩ ٩٣٢٤ ١٢٦٠ ٩٣٩١ مهارات التفكري فوق املعريف ككل

 ٢٣ ٢٩ ٥٣ عدد الطالب )ن(

 ( نتا   حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق١٠جدول )
 يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف الس ة الدراسية:

 مهارات التفكري
 فوق املعريف

 عاتمتوسط املرب درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

 

وى
مست

 
اللة

الد
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ٠٠٦٢ ١٤٥٩ ٠٩١ ١٠٢ ٢ ١٤٨٩٩ ١٨١ مهارة التخطيط
 غري دالة ٠٣١7 ١٥٤٢ ٤٨٩ ١٠٢ ٢ ١٥7٢٨ ٩77 بة والتحكممهارة املراق

 غري دالة ٠٢٢١ ٢٦٠٩ ٥77 ١٠٢ ٢ ٢٦٦١٣٨ ١١٥٤ مهارة التيويم
 مهارات التفكري 

 غري دالة ٠١7٤ ١٣٤٠٨ ٢٣٢7 ١٠٢ ٢ ١٣٦7٦٤٥ ٤٦٥٤ املعريف ككل فوق

( عاادن وجااود فااروق دالااة إحصااا يًًّا بااني ١٠ -٩يتضااح ماان نتااا   اجلاادولني )
الخاتالف   متوسطات نتا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق املعاريف وفياا   

الس ة الدراسية )األوىل/ الثانية/ الثالثة(  حياث كانات ال سابة الفا ياة لكال مهاارة مان        
مهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  املراقبة والتحكم  والتياويم( ومهاارات الاتفكري    
فوق املعريف ككل غري دالة إحصا يًّا  واكن أن نعازو ذلاك إىل عادن وجاود فارتة تم ياة       

يضيها طلبة املاجستري يف مياعد الدراسة  باإلضافة إىل أن ه اك تيارًبا يف املستوى طويلة ي
الدراسي بني ييط الطلبة م ت مرحلة اليبول مما قد بعل بي هم تيارًبا يف مهاارات الاتفكري   

(  لك هاا ختتلاف عان نتاا       ٢٠١7أيًضا  وتتفا هته ال تيجة من نتا   دراساة صاا  )  
( الايت   ;٢٠١7Coşkun, 2018; Fauzi, 2019حلة واملاومين   دراسةكلٍّ مان: )صاوا  
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توصلت إىل وجود فروق دالة إحصا ًيا يف مستوى التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري السا ة  
 الدراسية يف اجتاه الس ة الدراسية األعلى 

 توصيات البحث:
 ب ات على ما س التوصل إليه من نتا   يوصي البحث باآلتي:

هارات التفكري وخباصة مهارات التفكري فوق املعريف ع د إعداد بارام   الرتكيز على م  ١
 وميررات الدراسات العليا 

تعليم الطلبة مهارات التفكري فوق املعريف وتدريبهم علاى اساتخدامها ضامن نطااق       ٢
 احملاضرات اليومية  مبا يسهم يف تيادة الوعي بها وتطبييها 

تركز علاى ت مياة مهاارات الاتفكري وخباصاة      تفعيل اسرتاتيجيات التعلم احلديثة اليت   ٣
 مهارات التفكري فوق املعريف ع د تدريس امليررات املختلفة لطلبة الدراسات العليا 

توجيه طلبة الدراسات العليا إىل تطبياا مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف ع اد ت فيات          ٤
 التكليفات واألنشطة واملشروعات البحثية 

ورش العمل اليت تسهم يف تطوير مهارات التفكري فوق  إقامة النام  التدريبية وعيد  ٥
 املعريف لدى طلبة الدراسات العليا بشكل عان والطالب التكور بشكل خاص 

 املراجع:
(  الاتفكري ماا ورات املعاريف وعالقتاه بالسالوك األكااداي       ٢٠١٩إبراهيم  ه ادي؛ ومريغين  مسر ) -

ب جامعة اجلزيرة  يعية الثيافة من أجال الت مياة    اإلبابي وبعض املتغريات الداوغرافية لدى طال
١٣٢ -٩٨(  ١٣٨) ١٩  

(  درجة استخدان املعلمني واملعلمات ملهارات التفكري ماا ورات املعرفاة يف   ٢٠١٩أبو احلاج  جمدي ) -
مديرية الرتبية والتعليم بلوات اجلامعة وعالقتها بالتفوق واإلبداع األكااداي للطلباة  جملاة دراساات     

  ٤٠٣-٣7٥  (٢) ٤٦ون الرتبوية  العل

   عمان: دار الفكر ن(  تعليم التفكري مفاهيم ومتطلبات  األرد2016جروان  فتحي عبد الرمحن ) -

الت ظايم   مهاارتي  يفدراسة ميارنة ملستوى طالبات قسام الطفولاة املبكارة    (  ٢٠١٨جودة  جيهان ) -
  جملة الطفولاة والرتبياة    كري ما ورات املعريفوفعالية التات األكاداية وعالقتهما مبهارات التف التاتي

١٤٠ -٨١(  ٣٦) ١٠  
(  درجاة اماتالك طلباة    ٢٠١7الدليمي  طه؛ واملسيعدين  عاهد؛ واليديرات  را د؛ وغ يم  ساحر )  -

الدراسات العليا يف اجلامعاات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظارهم ونظار           
  ٤٢٤-٤٠٠(  ١7٦) ١معة األتهر  كلية الرتبية  اساتتتهم  جملة الرتبية  جا

(  علم ال فس العان  ترية: إباراهيم  ١٩٨١دوجالا  فراير؛ وأدوين  ه ري؛ وجارلس  سنكس ) -
 يوسف امل صور  العراق  بغداد: مطبعة جامعة بغداد 

طلبة جامعاة  ( التكات االنفعالي وعالقته مبهارات التفكري ما ورات املعريف لدى ٢٠٢٠الزعيب  عماد ) -
 ٣٥  سلسلة العلون اإلنسانية واالجتماعياة -تة للبحو، والدراسات ٔموالبليات التطبييية يف األردن  

(٥  )١7٢١٢ -٥  
مصار  اليااهرة: عاامل      (  تعليم التفكري رؤية تطبييية يف ت مية العيول املفكارة ٢٠٠٨حسن ) تيتون  -

 الكتب 
:   اليااهرة مصريف ومهارات حل املشكلة الرياضية  (  التفكري فوق املعر٢٠١٤شرف الدين  سعاد ) -

 دار السحاب لل شر والتوتيط 
(  اليدرة الت بؤية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ريادة األعمال لدى ٢٠١٩الشريدة  حممد خليفة ) -

  ١7٢ -١٤١(  ٤) ١7طلبة الدراسات العليا  جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم ال فس  
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 املراجع:
(  الاتفكري ماا ورات املعاريف وعالقتاه بالسالوك األكااداي       ٢٠١٩إبراهيم  ه ادي؛ ومريغين  مسر ) -

ب جامعة اجلزيرة  يعية الثيافة من أجال الت مياة    اإلبابي وبعض املتغريات الداوغرافية لدى طال
١٣٢ -٩٨(  ١٣٨) ١٩  

(  درجة استخدان املعلمني واملعلمات ملهارات التفكري ماا ورات املعرفاة يف   ٢٠١٩أبو احلاج  جمدي ) -
مديرية الرتبية والتعليم بلوات اجلامعة وعالقتها بالتفوق واإلبداع األكااداي للطلباة  جملاة دراساات     

  ٤٠٣-٣7٥  (٢) ٤٦ون الرتبوية  العل

   عمان: دار الفكر ن(  تعليم التفكري مفاهيم ومتطلبات  األرد2016جروان  فتحي عبد الرمحن ) -

الت ظايم   مهاارتي  يفدراسة ميارنة ملستوى طالبات قسام الطفولاة املبكارة    (  ٢٠١٨جودة  جيهان ) -
  جملة الطفولاة والرتبياة    كري ما ورات املعريفوفعالية التات األكاداية وعالقتهما مبهارات التف التاتي

١٤٠ -٨١(  ٣٦) ١٠  
(  درجاة اماتالك طلباة    ٢٠١7الدليمي  طه؛ واملسيعدين  عاهد؛ واليديرات  را د؛ وغ يم  ساحر )  -

الدراسات العليا يف اجلامعاات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظارهم ونظار           
  ٤٢٤-٤٠٠(  ١7٦) ١معة األتهر  كلية الرتبية  اساتتتهم  جملة الرتبية  جا

(  علم ال فس العان  ترية: إباراهيم  ١٩٨١دوجالا  فراير؛ وأدوين  ه ري؛ وجارلس  سنكس ) -
 يوسف امل صور  العراق  بغداد: مطبعة جامعة بغداد 

طلبة جامعاة  ( التكات االنفعالي وعالقته مبهارات التفكري ما ورات املعريف لدى ٢٠٢٠الزعيب  عماد ) -
 ٣٥  سلسلة العلون اإلنسانية واالجتماعياة -تة للبحو، والدراسات ٔموالبليات التطبييية يف األردن  

(٥  )١7٢١٢ -٥  
مصار  اليااهرة: عاامل      (  تعليم التفكري رؤية تطبييية يف ت مية العيول املفكارة ٢٠٠٨حسن ) تيتون  -

 الكتب 
:   اليااهرة مصريف ومهارات حل املشكلة الرياضية  (  التفكري فوق املعر٢٠١٤شرف الدين  سعاد ) -

 دار السحاب لل شر والتوتيط 
(  اليدرة الت بؤية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ريادة األعمال لدى ٢٠١٩الشريدة  حممد خليفة ) -

  ١7٢ -١٤١(  ٤) ١7طلبة الدراسات العليا  جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم ال فس  
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(  مستوى التفكري ما ورات املعريف لدى طلبة جامعة طنق وفي ا لابعض  ٢٠١7ا   رحاب سعد )ص -
  ٣٠٣-٢7١(  ١٠املتغريات  جملة احبا، جامعة سرت  كلية اآلداب  )

(  مستوى التفكري ما ورات املعريف لدى طلباة املرحلاة   ٢٠١7صواحله  عبد املهدي؛ واملومين  حممد ) -
بني يف ضوت بعض املاتغريات  جملاة امل اارة للبحاو، والدراساات  جامعاة آل       اجلامعية األوىل املغرت

  ٣٠٤-٢7٣  ( ١) ٢٣البيت  
   عمان: دار املسرية لل شر والتوتيط ٢(  علم ال فس املعريف   ٢٠١٠العتون  عدنان ) -
فاة  (  فاعلية خرا ط التفكري يف ت مية التحصيل ومهارات ما ورات املعر٢٠٠٨عصفور  إاان حس ني ) -

اجلمعياة   لدى طالب الصف األول الثاانوي يف ماادة امل طاا  دراساات امل ااه  وطارق التادريس        
  ٨١-٢٠(  ١٣٢املصرية للم اه  وطرق التدريس  )

(  االسهان ال سيب للتفكري ماا ورات املعاريف باالتعلم املا ظم ذاتًياا لادى طلباة        ٢٠١٩الغرايبة  أمحد ) -
  ١٥٨ -١٢٣(  ١١٨) ٣٠بب ها  الدراسات العليا  جملة كلية الرتبية 

(  درجة امتالك مهارات التفكري ما ورات املعريف لدى طلبة علم الا فس  ٢٠١٨فارا  ابتسان حممد ) -
يف املرحلة اجلامعية يف جامعة دمشا  جملة العلون الرتبوية ال فساية  جامعاة البحارين  مركاز ال شار      

  ٢٥7-٢١٩  ( ٣) ١٩العلمي  
 ساعود  امللاك  جبامعاة  التحضريية الس ة طالب استخدان مدى(  ٢٠١٥ق ديل  رفعت عبد الصمد ) -

  ٣٨7 -٣7٥(  ٣) ١٠  جملة جامعة طيبة للعلون الرتبوية  املعريف ماوارت التفكري تاملهار
(  ت مياة مهاارات الاتعلم والاتفكري والبحاث  األردن       ٢٠١٣اليوامسة  أمحد؛ وأبو غزالة  حمماد )  -

 عمان: دار صفات لل شر والتوتيط 
 يونيو  مصر  ٣٠ -٢٩(  يف الفرتة من ٢٠١٩) الرتبية وحتديات اليرن احلادي والعشرينمؤمتر  -

  أبريال  ١١ -٩(  يف الفارتة مان   ٢٠١٩لضمان جودة التعليم العالي )الدولي التاسط املؤمتر العربي  -
  لب ان

تاتياة العاماة   (  مستوى التفكري ما ورات املعريف ومساتوى الفعالياة ال  ٢٠١7اليوسف  رامي حممود ) -
لدى طلبة اجلامعة األردنية يف ضوت عدد من املتغريات واليدرة الت بؤية بي هما  جملة دراسات العلاون  
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