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Research Abstract   ملخص البحث        
حظي التفكري ما فوق املعريف باهتمام كبري يف السنوات األخرية، ملا له من أمهية يف حتسني طريقة        

تفكري املتعلمني، إذ يزيد من وعي املتعلمني ملا يدرسونه، فالطالب املفكر تفكريًا ما فوق املعريف يقوم بأدوار 
ملواجهة املشكالت اليت تعرتض  التعليمي، أو يف أثناء املوقف ما عدة يف وقت واحد عندما يواجه مشكلة

ويهدف البحث احلايل  حل املشكالت ،قدرته على مسريته العلمية تساعد الفرد على التفكري واملبادرة و 
العالقة بني التفكري ما فوق املعريف والقدرة على حل املشكالت لدى طلبة اجلامعة مما تطلب  التعرف على

ق املعريف فضاًل عن التعرف قدرة الفرد على حل املشكالت مما تطلب تبين أداة لقياس التفكري ما فو  ترمجة
ملتغريين ،وبعد حتليل نتائج اداة لقياس القدرة على حل املشكالت ومن مث التعرف على طبيعة العالقة بني ا

اتضح  )العلمي واالنساين( من طلبة اجلامعة ( طالب وطالبة ومن التخصصني044عينة البحث البالغة )
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وعدم وجود حل املشكالت  علىوجود عالقة طردية موجبة دالة مابني تفكري الطالب وسلوكه يف قدرته 
ومن مث التوصل اىل تقدمي عدد من فروق ذات داللة احصائية بني النوع والتخصص لدى طلبة اجلامعة ، 

 . التوصيات واملقرتحات اليت تساهم يف تنمية التفكري عند الطلبة

 

 Keywords the terminology for research املفتاحية الرئيسية للبحث:املصطلحات 
 meta cognitive thinking scale                        التفكري ما فوق املعريف  
 Problems Solving of Ability                               القدرة على حل املشكالت

 

 

Abstract: 

Cognitive thinking has gained considerable attention in recent 

years because it is important to improve the way learners think, as 

it increases learners' awareness of what they are studying. The 

student is thinking above the cognitive, performing several roles at 

the same time when facing a problem or during the situation The 

aim of this research is to identify the relationship between higher 

cognitive thinking and the ability to solve problems among 

university students, which requires the translation of a tool to 

measure cognitive thinking as well as to identify the ability of the 

individual to solve the problem.After analyzing the results of the 

research sample of (400) students and the (scientific and human) of 

the university students, it became clear that there is a positive 

positive relationship between the student's thinking and his 

behavior. Ability to solve problems and the absence of differences 

of statistical significance between the type and specialization of 

university students, and then reach a number of recommendations 

and suggestions that contribute to the development of thinking 

among students. 
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 Research Problemمشكلة البحث 
مل يُعّد الكم املعريف الذي ميتلكه الفرد للتفكري مؤشرًا حقيقيًا لنجاحه يف مواجهة املشكالت اليت تعرتضُه يف حياته 

موضوع امكانياته على املشاركة الفّعالة يف انتاج املعرفة وما فوقها وكيفية استعماهلا وتطبيقها العلمية او العملية، وامنا أصبح 
نجاحه يف حياته، ألن ذلك يساعد االفراد على تدعيم التفكري لوتوظيفها عند احلاجة يف حل املشكالت هو االساس 

التفكري مما يساعدهم على تعزيز قدراهتم يف جماالت صنع باالسباب واالدلة والرباهني وحتديد املعايري اليت يستند اليها 
 (.441::744القرارات وحل املشكالت )جروان،

تعد قدرة الفرد على حل مشكلة ما ، اجلانب االهم من جوانب التفكري واستخدامه يف احلياة اليومية ،إذ يعد و            
ت ويعين اجياد طريقة لتخطي صعوبة ما أماًل يف حتقيق التكيف احد أهم االنشطة اليت متيز االنسان من غريه من املخلوقا

 .والوصول اىل االهداف املنشودة , لذا جند ان حل املشكالت يسهم يف تطوير احلياة البشرية 
املشكلة موقفًا غامضاً يستدعي احلل بإستخدام قدرات عقلية , فهي جمموعة من العقبات حتتاج اىل تفكري  متثلو 

, وحلها هو إستجابة تتناسب ومقتضيات املوقف املشكل أو هو جمموعة من العمليات املعرفية تستلزم وجود تنبيهات 
عن طريق استجابات يقوم هبا الشخص مستخدماً  تستتبعها عمليات عقلية داخل الدماغ ميكن التعرف على طبيعتها

املعلومات أو املهارات أو كليهما معًا ملعاجلة العقبات اليت تواجهه يف املواقف احلياتية عن طريق االستدالل وتوليد االفكار 
التحرك ( وقد يتطلب الوصول اىل احلل سلسلة من التحركات , و 04:  7191واحللول ووضع االسرتاتيجيات )الكبيسي , 

ومما سبق تتحدد مشكلة  ،سلوك عقلي ضمن هذه السلسلة ويف الغالب فإن سلوكًا حركيًا مالئمًا يصاحب السلوك العقلي
تساؤل اآليت : هل توجد عالقة ارتباطية بني التفكري ما فوق املعريف والقدرة على حل املشكالت البحث احلايل من خالل  ال

 لدى طلبة اجلامعة ؟ 
  The Importance of Researchأهمية البحث 

حظي التفكري ما فوق املعريف باهتمام كبري يف السنوات األخرية، ملا له من أمهية يف حتسني طريقة تفكري املتعلمني، إذ يزيد 
 ةمن وعي املتعلمني ملا يدرسونه، فالطالب املفكر تفكرياً ما فوق املعريف يقوم بأدوار عدة يف وقت واحد عندما يواجه مشكل

تساعد الفرد على التفكري واملبادرة وحل و ملواجهة املشكالت اليت تعرتض مسريته العلمية  ، أو يف أثناء املوقف التعليميما 
  املشكالت ،

كاان االنسااان ماان التعاماال ميُ فهااو ميثاال ساالوكا معقااداً االخاارى فااالتفكري نشاااف تنفاارد بااه الكائنااات البشاارية عاان بقيااة الكائنااات 
كتسااب املعاارف واااربات وفهام الطبيعاة واالشاياء وتفساريها , إوالسيطرة على املتغريات واملواقف املألوفة كما يتم من خالله 

ماان أكثاار    التفكااري مااا فااوق املعااريفو  ،(14:: 442:وحاال املشااكالت واالكتشاااف والتخطاايا واااااذ القاارارات )الزغااول , 
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( العمليات Dewey( وديوي )Jamesموضوعات علم النفس حداثة مع أهنا فكرة ليست جبديدة ، فقد وصف جيمس)
كمااا أن للثااورة التكنولوجيااة  خااالل عمليااة التفكااري والااتعلم،  مااا فااوق املعرفيااة علااى أهنااا حتتااوي علااى التأماال الااذايت والشااعوري 

والايت صانفت علاى أهناا نظرياة معاجلاة للمعلوماات كاان هلاا الادور أكارب ، ة املشاتقة منهاا واالهتمام بالكمبيوتر واألنظمة املعرفي
مان أن هاذا املفهاوم قاد ظهار ضامن  ( Sternberg, 1979واملاؤثر يف بلاورة هاذا املفهاوم ، وهاذا ماا أكاد علياه ساترينربج )

ة  لتميياااز العماال االسااارتاتيجي يف حااال سااياق نظرياااة معاجلااة املعلوماااات، وذلاااك هباادف بنااااء منااوذج لعملياااات الاااتحكم باملعرفاا
 املشكلة. 

ودراسة الفرد ليس بوصفه كائنًا عضويًا بل  ، وان بالعمليات العقلية واملعرفية  اً خاص اهتماماً واهتم علماء النفس املعرفيون 
للوقوف  ( ومت تكريس معاٍن خمتلفة ملصطلح املعرفة444:  440:كجهاز ملعاجلة املعلومات وحل املشكالت )دروزة , 

على االنشطة العقلية اليت تقوم بالتفكري وتكوين املفاهيم وحل املشكالت , فضاًل عن الوقوف على االنشطة العقلية اليت 
تقوم بالتمثيل واالستيعاب والرتكيز والتعلم والفهم والتذكر كعمليات اساسية للذكاء االنساين والتفكري وحل املشكالت 

حل املشكالت هي إحدى قدرات التفكري الذي يعرف بالتفكري املوجه، ويتصل  تعدلذلك   (07:  474:)االسدي , 
: 7112عادة بالقدرات والعمليات الذهنية لدى الفرد وباألساليب اليت يعتمدها يف احلل                 )قطامي وقطامي،

4) 
 :باآليتوتظهر أمهية البحث احلايل 

جدياد يف علاام الانفس علااى حاد علاام  التفكااري ماا فاوق املعااريفتعاد الدراساة احلاليااة مان الدراسااات احلديثاة بأعتبااار متغاري  -1
 الباحث.

 احلالية.الذي يعطي امهية كموضوع للدراسة التفكري ما فوق املعريف أمهية مفهوم  -2
 الطلبة لكون املفهوم يهتم بشرحية مهمة من اجملتمع . املشكالت لدىالقدرة على حل يسلا الضوء على  -3
( اجياااد عالقااة التفكااري مااا فااوق املعااريف بالقاادرة علااى حاال املشااكالت لاادى طلبااة اجلامعااةيعااد موضااوع الدراسااة احلاليااة ) -4

 العالقة بني متغريين  يتم دراستهما معاً يف البحث احلايل .
  The aims of researchأهداف البحث 

 احلايل التعّرف على ما يأيت  : يهدف البحث
 مستوى التفكري ما فوق املعريف لدى طلبة اجلامعة. -7
 .يف مستوى التفكري مافوق املعريف على وفق متغريي النوع   والتخصص  االحصائية داللة الفروق -:
 .طلبة اجلامعةالقدرة على حل املشكالت لدى  قياس -4
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 حل املشكالت على وفق متغريي النوع والتخصص. القدرة على داللة الفروق االحصائية -0
 بني التفكري ما فوق املعريف والقدرة على حل املشكالت لدى طلبة اجلامعة .االرتباطية العالقة نوع واجتاه إجياد  -7

 Limitation  Researchحدود البحث  
الدراسات االولية الصباحية وحبسب النوع  - طلبة كلية الرتبية اجلامعة املستنصريةبيتحدد البحث احلايل        

 (479:-471:))ذكور_إناث( والتخصص الدراسي )علمي_انساين( للعام الدراسي 
 :Terms Definitionتحديد المصطلحات 

ورد يف البحث احلايل مصطلحي التفكري ما فوق املعريف والقدرة على حل املشكالت وفيما يأيت التعريفات العلمية  
 -ين املصطلحني :اليت توضح هذ

 meta cognitive thinking scale   أواًل : التفكير ما فوق المعرفي
 -عرفه كُل من: 

وعاي الفارد الاذايت بعملياتاه املعرفياة  وبنائاه  باناه : Dennison,1994) ( Schraw  andشرراو  ودينسرن  -
ماان خااالل اسااتخدام مهااارات : التخطاايا ، واملراقبااة ، والتقااومي ، واااااذ  املعااريف  موظفاااً هااذا الااوعي يف اهدارة هااذه العمليااات
 .القرارات ، واختيارات االسرتاتيجيات املالئمة 

Dennison,1994:43) ( Schraw  and 
وعاي الفارد وسايطرته علاى عملياتاه املعرفياة باناه  (: Swanson and Torhan,1996 (سوانسون وتورهان   -

 .( Swanson and Torhan,1996:47 ( التعلم .اااصة بعمليات 
بأناااه املعرفااة عااان املعرفاااة فاااذا كانااات املعرفااة االنساااانية تشااري اىل البياناااات واملعلوماااات  :Zachary,2000) (زاكررار  -

املعرفة الداخلية وعملية معاجلة املعلومات داخلياٌ ، وكيف يفكر الفرد وكيف يتحكم يف  املعرفة تشري اىل ما فوقان و املتوفرة ، 
 Zachary,2000): ( 85تفكريه.
بانه التفكري يف التفكري الذايت للمرء وهو يسمح له بالتحكم يف  (:  Guss and Wily 2007 ,غيس وويلي  ) -

 افكاره الذاتية واعادة بنائها ، كما يلعب دوراٌ مهما يف التعلم وحل املشكالت .
  (, 2007 :324 Guss and Wily) 
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حبثاه تعريفاا نظرياا  Dennison,1994) ( Schraw  andشاراو  ودينسان : تبا  الباحاث تعرياف التعرير  النررر 
    .ه اىل اللغة العربية توتب  مقياسه وترمج

 
 : التعري  االجرائي 
عاارب يف هااذا  

ُ
الدرجااة الكليااة الاايت حيصاال عليهااا املسااتجيب نتيجااة الجابتااه علااى مقياااس التفكااري مااا فااوق املعااريف امل

 البحث .
 Problems Solving of Abilityثانياً :القدرة على حل المشكالت 

: بأهنا القدرة على سرعة إنتاج األفكار اجلديدة والسعي لرتكيب األفكار املتباينة (Guiford 1967,جيلفورد) -
  .(771: :44:للوصول إىل حلول أصيلة للمشكالت ) عامر ، 

 (. Best,1986 : 55على اكتشاف العالقة بني عناصر احلّل " )الفرد :  أهنا " قدرة  (Best,1986بيست ) -
 . ( Solso , 1988 3:" التفكري من أجل اكتشاف احلّل ملشكلة حمددة " )هي:  (Solso, 1988سولسو ) -
: أهنا " القدرة  على االنتقال من املرحلة األولية يف املشكلة إىل مرحلة اهلدف "   (Ittenback,1994ايتنباك ) -

6)  : Ittenback ,1994.) 
"عملية يسعى الفرد من خالهلا إىل اطي العوائق اليت تقف يف طريق احلّل  هي: (Sternberg ,2003ستيرنبرغ ) -

 (.Sternberg ,2003:  41أو اهلدف" ) 

  -التعري  النرر : -
اليت تعرتض هدف الفرد أو توصله إىل احلل الذي يزيل  العقبات اوزيعرفها الباحث هي عملية معرفية تفكريية تسعى إىل جت

 املشكلة.
: الدرجة الكلية اليت حيصل عليها املستجيب من خالل اجابته على مقياس القدرة على حل املشكالت  التعري  االجرائي 

 املتب  يف البحث احلايل . 
 الفصل الثاني 

والنظريات اليت فسرت  التفكري ما فوق املعريفيتضمن هذا الفصل عرضاً ألهم النظريات اليت فسرت متغري  ادبيات البحث :
  متغري القدرة على حل املشكالت  وكما يأيت :



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 733 

Volume 5(13), December 2018 

 

 meta cognitive thinking scale  التفكير ما فوق المعرفي  -اوالً :
 -وكاآليت : التفكري ما فوق املعريفالنظريات اليت فسرت متغري 

اعتربت املدرسة السلوكية التقليدية إن ااربة أو التعلم الذي يتشكل نتيجة العالقة بني املثري   النررية السلوكية: .7

، يف تشكيل السلوك  ويرى السلوكيون اجلدد ان املثريات الضمنية والتعزيزية تلعب دورًا هأما   ،واالستجابة هي مبثابة التفكري

ويعد الرتكيز   ، ملثريات يف تنمية التفكري واالستفادة من معلومات الذاكرةحدوث التعلم من خالل الدور الذي تلعبه هذه اان و 

اجلدد بدور التفكري ألن ااربة ال ميكن أن حتدث دون التخزين  من السلوكيني  على ااربة ودورها يف التعلم هو مبثابة اعرتاف 

 يف الذاكرة واالسرتجاع هلذه ااربة عند احلاجة. 

املرئية اليت تسري وفق نظام حمدد،  رى النظرية املعرفية التفكري هو سلسلة من النشاطات املعرفية غريت  النررية المعرفية: .:

موقف  وتبلور  حبيث تنمو وتتطور مع منو الفرد معرفيا وفق عوامل ااربة والنضج.  ويلعب الدماغ دورا مباشرا يف تنظيمها،  

 . جية للمعرفة، واجتاه معاجلة املعلومات، ونظريات بياجيهالنظرية املعرفية من خالل دراسة األساس الفسيولو 

(Flavell,J.1979 :75).   

حاول هذا االجتاه ربا سلوك اإلنسان مع ما جيري داخل اجلسم من عمليات فسيولوجية عديدة يف   االتجاه الفسيولوجي: -أ 

ا جيري داخل الدماغ بدال من الرتكيز على حماولة كما أن حماولة التفكري يتطلب فهم م   اجلهاز العصيب والغدد واحلواس وغريها

لذلك فإن دراسة التفكري تتطلب التعرف على مناطق اإلدراك واالنتباه، واحلواس، واللغة،  فهمها كعملية معرفية جمردة 

ومعرفة آلية انتقال وغريها والتعرف على طبيعة تركيب هذه املناطق ودورها يف ضبا هذه املعلومات املعرفية،  والذاكرة، والتعلم، 

 املعلومات يف هذه األجزاء حىت حيدث التفكري. 

يفرتض اجتاه معاجلة املعلومات عن التفكري حيدث نتيجة سلسلة من العمليات املعرفية   اتجاه معالجة المعلومات: -ب 

للمعلومات احلسية القادمة من البيئة ااارجية كالكشف عن املثريات، والتعرف عليها، واختيار االستجابة املناسبة، فعندما 
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اجلامعة هي خالصة عملية التفكري اليت نتجت عن تسأل شخص عن موقع اجلامعة املستنصرية فأن االستجابة بتحديد موقع 

 عدد من العمليات كإدراك املثري، وترميزه، واالسرتجاع من الذاكرة، وتكوين املفاهيم، واااذ االحكام، واستخدام اللغة. 

وتتمثل وظيفة  ،يعتقد بياجيه ان هنالك وظيفتني أساسيتني للتفكري مها التنظيم والتكيف نررية بياجيه في النمو المعرفي: -ج 

التنظيم من خالل نزعة الفرد إىل ترتيب وتنسيق األنشطة املعرفية بشكل متكامل بينما تشري وظيفة التكيف إىل نزعة الفرد إىل 

ويتحقق التكيف من خالل التمثيل واالستيعاب حيث يتحقق التمثيل عن طريق دمج  ،التالؤم والتآلف مع البيئة ااارجية

ل البناء املعريف حىت يتحقق الفهم واإلدراك )تغيري خارجي يف صورة الشيء لتناسب مع ما يعرفه( بينما الفرد للمعلومات داخ

يتم االستيعاب من خالل نزعة الفرد لتغيري تراكيبه املعرفية لتواجه مطالب البيئة ااارجية )تغيري داخلي للبنية املعرفية حىت 

ت نظرية بياجيه على أمهية تطور التفكري وفقا ملراحل النمو املعريف اليت تتميز وقد أكد ،تتناسب مع مثريات البيئة ااارجية(

         بسلسلة من العمليات التنظيم ونزعات التكيف ااارجية والداخلية يف كل مرحلة، وهذه املراحل هي مرحلة العمليات 

 ة التفكري اجملرد. حركية، ومرحلة ما قبل العمليات، ومرحلة العمليات املادية، ومرحل -احلس 

( رائد هذا االجتاه إىل أمهية حتقيق الفهم الكلي للظواهر حيث اعترب ان Kohlerأشار كوهلر ) النررية الجشتالطية: .4

وترى هذه النظرية ان التفكري جيب ان يتم بصورة كلية من خالل النظرة الكلية للموقف  ،الكل ال يساوي جمموع األجزاء

بني عناصر املوقف مما أدى إىل حتديد ما عرف بالتعلم بالتبصر الذي يعتمد على الربا بني عناصر  وإدراك العالقات القائمة

 املوقف للوصول إىل احلل. 

أن هناك تطورا من األشكال الدنيا إىل األشكال العليا من التفكري خالل  يعتقد فيجوتسكي  : نررية فيجوتسكي .0
 ،قال للتحكم من البيئة إىل الفرد )من التنظيم ااارجي إىل التنظيم الذايت(عملية النمو والتطور، ولذلك يكون هنالك انت

ففي أي عملية معرفية مثل التذكر أو االنتباه، فأن التنظيم الذايت يعين ان الطلبة يستخدمون العملية هبدف تعلم شيء أو 
ينمو مع التطور النفسي ويؤكد فيجوتسكي ان التفكري له أصل اجتماعي حيث  ،التكيف مع شيء ما بشكل واع
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االجتماعي لذلك فأن أفضل أشكال التفكري اإلنساين مترر من جيل إىل جيل من خالل التفاعالت الداخلية بني 
 األشخاص األكثر كفاءة مثل اآلباء واملدرسني واألشخاص األقل كفاءة مثل األطفال. 

 Problems Solving of Ability القدرة على حل المشكالت -ثانياً :
 غري القدرة على حل املشكالت :النظريات اليت فسرت مت

 النررية السلوكية -1
واجهه مشكلة جديدة جيمع من خرباته املاضية ما يالئم املشكلة اجلديدة يتؤكد هذه النظرية ان الفرد عندما  

وفقاً للجوانب املشرتكة بني املوقف اجلديد ويستجيب للعناصر املشرتكة بني املشكلة اجلديدة واملشكالت القدمية املألوفة , أو 
واملواقف املشاهبة اليت لقيها من قبل فإذا مل يتوصل اىل احلل نتيجة هلذا يلجأ اىل احملاولة وااطأ , مستخرجًا من مستودع 

 (.710:  7111سلوكه إستجابة بعد أخرى حىت يعثر على حل للمشكلة )جابر , 
اختيار أو انتقاء االستجابة يف حل املشكالت , ومفتاح هذه النظرية هو ان وقد ركزت هذه النظرية على آلية  

املثري سوف يرتبا بدرجات متفاوتة من الشدة مع جمموعة من االستجابات وقوة كل استجابة يف اجملموعة تعتمد على 
ة لذلك تكون اكثر ضرورة أو مبادئ االشرتاف , اي ان االستجابات اليت غالبًا ما تعزز تكون اقوى ارتباطًا حبل باملشكل

سيادة من غريها, وهذا يعين ان الفرد يواجه الوضع املشكل من جمموعة من االستجابات املختلفة من حيث القوة والرتتيب 
اهلرمي , وإنه حياول الوصول اىل احلل بإستخدام هذه االستجابات )العادات( مراعياً قوهتا وترتيبها , اي يبدأ يف البحث عن 

إستخدام العادات االضعف واالبسا مث ينتقل تدرجييًا اىل استخدام العادات االكثر قوًة وتعقيدًا حىت يصل اىل احلل احلل ب
 (.Cohen , 1977 : 50_51املناسب )

  _نررية الجشتالت2
لقد أضافت نظرية اجلشتالت اىل علم النفس احلديث الكثري من القضايا النظرية والتطبيقية متثلت بالتجارب  

العملية يف حل املشكالت احلياتية واليت تتم عن طريق فهم الكل على اساس ان الشكل واهليئة ظاهرة متكاملة )الدباغ , 
7197  :443) 

واملشكالت من وجهة نظر هذه النظرية ما هي اال مشكالت ادراكية تظهر اىل الوجود عندما حيدث توتر  
(Tension( أو إجهاد )Stressنتيجة للتفاعل ب ) ني االدراك وعوامل التذكر , وعند التفكري هبدف حل مشكلة ما أو

هبدف فحصها من زوايا خمتلفة وعند تقليب االمور إزاءها يربز على السطح ويف حلظة ما أقرب اىل الفجائية احلل الصحيح 
طلق عليه علماء مدرسة لمشكالت يف حلظة تنوير تتم داخل الوعي االمر الذي يلحيدث حل  إذ, وفقاً ملبدأ االستبصار , 

يعد االستبصار من وجهة نظر  إذ( , 74:_:7::  474:الشكل او الصيغة الكلية إسم االستبصار )زين الدين , 
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ان من حيل مشكلة معينة حاًل قائمًا على االستبصار ال يرتاجع اىل اسلوب و اجلشتالتيني أداة فعالة يف حل املشكالت 
قة ومع ذلك فقد أقر علماء النفس اجلشتالتيون بأن احملاولة وااطأ قد تكون ضرورية يف احملاولة وااطأ يف املرات الالح

:  442:املشكالت االكثر تعقيداً الن إدراك مثل هذه املشكالت يف إطارها الكلي قد يكون أمراً بالغ الصعوبة )وينتج , 
:49.) 
 النررية المعرفية -3
جوانب متعددة وزوايا خمتلفة مبا يف ذلك ما يسميه علماء النفس املعريف لقد مت تناول موضوع حل املشكالت من  

 (.77::  474:عملية التمثيل العقلي , أو كيف يتم تصور املشكلة وايلها داخل العقل ؟ )زين الدين , 
دى سلوك ينطوي على عمليات معرفية داخلية حتدث ل احل املشكلة على اهنيف تفكري التنظر هذه النظرية اىل  

االفراد , فهو ليس جمرد تكوين ارتباف بني السلوك واملوقف املشكل حبيث يتقوى ويتكرر وفقًا إلجراءات التعزيز , وإمنا هو 
 (.19::  447:نتاج العمليات املعرفية كاإلدراك واملعاجلة اليت مير هبا الفرد يف ذلك املوقف )الزغول , 

ناتج متوقع ومنطقي لتعلم املفاهيم واملبادئ وتعلم عمليات متتابعة  ومن وجهة نظر بياجيه فإن مهارة حل املشكلة 
ومتتالية تعتمد على املخزون الالزم من املعارف واملهارات اليت تعد متطلبات مسبقة لتعلم ما هو اكثر تعقيداً وصعوبة )غامن 

معرفية نتيجة حلالة عدم التوازن ( وبذلك فإن بياجيه ينظر اىل حل املشكلة على اهنا عملية تكوين ب  40::  440:, 
املعريف اليت يثريها املوقف املشكل عند الفرد ولتحقيق التوازن يلجأ الفرد اىل استعمال ااربات او الب  املعرفية املوجودة عنده 

املشكلة من حل يف تفكري الجانيه  ويعد ،عن طريق عملية التمثيل ويف حالة فشله يف حتقيق التوازن يلجأ اىل عملية التالؤم
العمليات العقلية العليا اليت تتضمن قدرات مثل تنظيم وحتليل وتركيب املعرفة وإستدعائها , وينظر اليه على إنه عملية إدراك 
العالقة بني مبدأين أو أكثر حبيث تتوقف قدرة الفرد على حل املشكالت على وجود شروف داخلية , وهي مبثابة متطلبات 

ع من التعلم لدى االفراد , وتتمثل يف املعرفة باملبادئ واملفاهيم والقدرة على التمييز والتعميم أساسية حلدوث هذا النو 
 (.99::  447:)الزغول , 

ويعتقد علماء النفس املعرفيون ان ما يوجد لدينا من خربة تسهم بدرجة كبرية يف حتديد نوع املعاجلة ودرجة  
 حل املشكلة واكتساب املعرفة اجلديدة وان املخططات العقلية املوجودة وهي مستوى العمليات اليت يتم توظيفها للوصول اىل

عبارة عن انظمة معلومات تعد مفتاح عملية الفهم الهنا تزود الفرد باملعلومات احملددة اليت يفرتض النظر اليها يف موقف 
:  441:شكلة )قطامي , حمدد فضاًل عن التوقعات اليت جيريها الفرد على املوقف ويف ضوء ذلك يتم حل امل

701_701.) 
 _نررية معالجة المعلومات4
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حياول أصحاب نظرية معاجلة املعلومات تفسري عمليات التفكري وحل املشكالت على اساس استخدام بعض  
( حيث تعتمد هذه النظرية يف تفسري تفكري 0:4:  :44:التعميمات املتبعة يف برامج الكومبيوتر )بين جابر وآخرون , 

املشكلة على مبدأ التشابه بني النشاف العقلي الذي حيدث لدى االفراد وعملية معاجلة املعلومات اليت جتري يف  حل
احلاسوب , ويرى اصحاب هذا االجتاه ان قدرة الفرد على حل املشكلة تعتمد على قدرته على التعرف على املعلومات 

اصر يف املوقف , وقدرته على اسرتجاع خربات سابقة من الذاكرة وربطها وترميزها وتفسريها وإدراك العالقات القائمة بني العن
 (.99::  447:باملوقف للوصول اىل احلل املناسب )الزغول , 

كما ان جتهيز املعلومات يعد منوذجًا حسنًا للربا بني املعطيات واالهداف مهتمًا باالسلوب املتبع حلل املشكلة  
ية اليت يقوم هبا املفحوص مع عدم إغفال أمهية ااربات االجتماعية واالدراكية املتعلقة حبل مؤكداً على امهية العمليات الفكر 

 .املشكالت
لقد افادت هذه النظرية من دراسة دماغ االنسان والعمليات العقلية اليت جتري فيه , وبصورة أدق بني الوظائف  

ن اىل دماغ االنسان بوصفه نظاماً متطوراً جداً ملعاجلة املعلومات , نسان وبرنامج احلاسبة اآللية , إذ ينظر الباحثو املعرفية لال
ومن هذه املعلومات ما هو موجود يف البيئة او يف الذاكرة وعندما يعمل الفرد على حل املشكلة فإنه يقوم بتصنيف كميات  

 (.07:  :47:كبرية من املعلومات حىت يصل اىل احلل )النعيمي , 
 -االساسية اليت يقوم عليها اجتاه معاجلة املعلومات يف تفسريه حلل املشكالت وهي :وتوجد بعض االفرتاضات  

االنتباه للمثريات البيئية والقدرة على االختيار االنتقائي ومستوى االداء عند حل أية مشكلة هو ناتج عن عدد من العوامل 
ل من املعلومات البيئية الفورية املتاحة واحملتوى الكامن يف أمهها البيانات املتاحة , وتنوع مصادر جتهيز أو اعداد املعلومات وك
 (.27_24:  474:الذاكرة قصرية املدى اليت تشكل جزءاً من هذه املعلومات )مزيد , 

وعلى الرغم من املعرفة اليت ميكن ان توفرها مناذج معاجلة املعلومات واليت تسهم يف زيادة معرفتنا وفهمنا للسلوك  
ال تسوغ صدق االفرتاض االساس الذي تقوم عليه , وهو التشابه بني عمل احلاسب اآليل والنشاف  البشري , فإهنا

السيكولوجي لألنسان , إن هذا االفرتاض ال ميكن قبوله على حنو مطلق , لوجود كثري من املتغريات األخرى كالدافعية , 
, إن احلاسب اآليل غري قادر على التكيف مع املشكلة وااربات اليت تسهم بدرجات متفاوتة يف النشاف التفكريي البشري 

:  7119اليت تواجهه كما هو احلال بالنسبة لألنسان وإمنا ميارس العمليات اليت يفرض عليه املربمج القيام هبا )نشوايت , 
029.) 

 مناقشة النرريات التي تناولت حل المشكالت
أختالف هذه النظريات يف حتديدها ملفهوم  املشكالت الحظ ليت فسرت مفهوم حلبعد إطالع الباحث على النظريات ا

حل املشكالت بشكل عام ويعود ذلك اىل التباين يف وجهات النظر بني املنظرين واختالف االدوات واملنهجية اليت يتبعوهنا 
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أو املوضوعات ,  نظرية واحدة عامة شاملة يف علم النفس تفسر مجيع الظواهرالتوجد يف تفسريهم ملفهوم حل املشكالت , 
ان جمال البحث واسع ومتعدد االجتاهات وإن االختالف يرجع اىل  ذلك وإن االختالف والتعدد يف وجهات النظر يعين

 تعقد االنسان وصعوبة التعرف بدقة حول كل ما يتعلق به من مظاهر الشخصية والسلوك.
 Procedures of Research إجراءات البحثالفصل الثالث : 

 هذا الفصل سلسلة من اإلجراءات اليت اتبعها الباحث لغرض حتقيق أهداف حبثه وكما يأيت :يتناول 
 Research of Methodمنهجية البحث 

رتباطي والاذي يعاد األنساب ويعتارب هاذا الناوع مان الدراساات النفساية لغارض التحقاق استعمل الباحث املنهج الوصفي اال   
 من العالقة اإلرتباطية بني متغريي البحث . 

 Population of Research مجتمع البحث 
( مقساامني علااى 479:-471:تااألف جمتمااع البحااث احلااايل ماان طلبااة كليااات اجلامعااة املستنصاارية للعااام الدراسااي )    
( كليااات ذات اختصاصااات علميااة, إذ كااان جممااوع طلبااة اجلامعااة 2( ذات اختصاصااات إنسااانية و)9ا )هاايااة من( كل74)

( طالبة حبسب اجلنس وكما هو موضح 77443( طالباً و)74444( طالباً وطالبة موزعني بواقع )4311:املستنصرية )
   .                 (7يف اجلدول )

 )اجلامعة املستنصرية( حبسب اجلنس والتخصصيوضح جمتمع البحث  (7جدول )

 التخصص أسم الكلية ت
 عدد الطلبة

 اجملموع
 األناث الذكور

 الطب  7

  
مي
العل

 
 011 939 7402 

 427 7:: 744 طب األسنان :
 009 470 740 الصيدلة   4
 7023 924 343 اهلندسة 0
 701: 110 7412 العلوم 2
 الرتبية األساسية 3

ساين
األن

 

7019 :414 4217 
 0019 7201 147: األداب 1
 07:1 7191 749: الرتبية 9
 4431 :743 441: األدارة واألقتصاد 1



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 735 

Volume 5(13), December 2018 

 

 74:4 :09 249 القانون 74
 231 04: 4:1 العلوم السياسية 77
 41: 71 4:: الرتبية الرياضية :7
 911 49: 331  العلوم السياحية 74

 4311: 77443 74444 اجملماااوع الكلي        
      Sample of Research:البحث  عينة
( كليااات اختااريوا بطريقااة 2( طالااب وطالبااة ماان طلبااة اجلامعااة مااوزعني علااى )444عينااة البحااث احلااايل ماان ) تتألفاا        

( ، ومان التخصصاات العلمياة،  479:اا 471:للعام الدراسي ) كلية الرتبية   –عشوائية طبقية من طلبة اجلامعة املستنصرية 
 ( يوضح ذلك .:( طالبة لكل من اجلنس، والتخصص، واجلدول )724( طالب و )724واالنسانية، وبواقع )

 (  توزيع افراد عينة البحث:اجلدول ) 

 :Tools of Research أداتا البحث :
  ,1994  لا )شرو ودينيسون  املعريف مقياس التفكري ما فوق ااملعريف الباحث داف البحث اعتمدهلغرض حتقيق أ 

Schraw & Dennison) السايكومرتية، كما اعتمد مقياس القدرة  هبعد ترمجته إىل اللغة العربية، وإجياد خصائص
  وفيما يأيت توضيح خطوات ذلك: (:47:حسن،) على حل املشكالت لا 

 meta cognitive thinking scale     المعرفي ما فوق التفكير مقياس -أ

 اجملموع اإلناث الذكور التخصص الكلية ت
 24 2: 2: علمي اهلندسة 7
 24 2: 2: علمي العلوم :
4  

 الرتبية
 24 2: 2: علمي
 24 2: 2: انساين

 24 2: 2: انساين االدارة واالقتصاد 0
 24 2: 2: انساين اآلداب 2

 444 724 724 اجملماااااااوع
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  ،( Schraw & Dennison  ,1994  لا )شرو ودينيسون املعريفما فوق التفكري مقياس   اعتمد الباحث     

 -امبلتون وآخرونهبرتمجة املقياس من اللغة األنكليزية إىل اللغة العربية إذ يشري ) حثقام البا ( فقرة بعد ان :2املكون من )
ا يقوم مرتجم واحد برتمجة أداة القياس من لغة هالراجعة وفيي طريقة الرتمجة ه( إىل أن الطريقة املفضلة يف الرتمجة 443:

ا إىل لغة املصدر، مث يقوم مرتجم ثالث باحلكم هاملصدر إىل لغة أخرى، مث تعرض الصيغة املرتمجة على مرتجم آخر يعيد ترمجت
امبلتون واخرون، هدقة )على مدى تطابق الصيغة األصلية مع الصيغة املرتمجة من قبل املرتجم الثاين للتأكد من مدى ال

:443 :4:.) 
ا اكثر شيوعًا واستعماأل يف ترمجة األختبارات واملقاييس األجنبية وقد اعتمد يف البحث احلايل طريقة الرتمجة الراجعة إلهن    

 يت:إىل اللغة العربية وعلى النحو اآل
 هن قبل استاذ متخصص يف اللغة األنكليزية ، مث عرضقام الباحث برتمجة املقياس من اللغة األنكليزية إىل اللغة العربية م -أ

حول بعض الصياغات  هحظاتالباحث مبالحية الرتمجة، وقد أخذ من صال باللغة األنكليزية للتأكد *على أحد املختصني
 اللغوية.
 األنكليزية.ا إىل اللغة هيف اللغة األنكليزية، ألعادة ترمجت **عرض النسخة املعربة للمقياس على خمتص آخر -ب
للحكم على مدى تطابق الصيغة األنكليزية الثانية مع الصيغة  ***عرضت النسختان باللغة األنكليزية على مرتجم ثالث -ج

 األنكليزية األصلية األوىل، 
بة أن الصيغتني باللغة األنكليزية على درجة عالية من التطابق، وبذلك أصبحت النسخة املعر ه حظاتمال لالوقد تبني من خ

 للمقياس صاحلة ألستكمال إجراءات حتليل الفقرات وإجياد ااصائص السايكومرتية للمقياس .
 حية الفقراتصال
قام الباحث بعرض الفقرات مرة اخرى على جمموعة من  املعريف  مافوقالتفكري بعد التأكد من صدق ترمجة مقياس     

املختصني واارباء يف ميدان الرتبية وعلم النفس والقياس والتقومي ،وبعد احتساب النسبة املئوية  لغرض املوافقة على  الفقرات 
 ومل حتذف اي فقرة.  (%99 ) ا صاحلة بنسبةهر ان مجيعهظ

 تعليمات المقياس:

                                                           

 المترجمين  ةاسماء الساد
*

 .ةالمستنصري ةالجامع -ةالتربي ةصبري فارس/ كلي ة. م. ماجد
.ةالمستنصري ةالجامع -دابألا ةل حسن جعفر/ كليألاستقأ.م.د **

.
 

 
***
 .ةالمستنصري ةالجامع -ةالتربي ةم. د. علي عبد اللطيف/ كلي 
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جابة ( طالبا وطالبة واتضح ان فقرات املقياس واضحة وان وقت اال44) هاعينة من الطلبة بلغ عددطبق املقياس على     
 ( دقيقة.4:) ه( دقيقة مبتوسا قدر 2: -72على فقرات املقياس ترتاوح بني )

 :المعرفيما فوق  التفكير التحليل األحصائي لفقرات مقياس
دف األساسي من تعد عملية حتليل الفقرات إحصائيًا خطوة أساسية يف بناء املقاييس واألختبارات النفسية، وأن اهل    

و هأن حتليل الفقرات و  ختبار،املقياس أو اال حيةللتأكد من صال و األبقاء على الفقرات املميزة والصادقة والثابتةهالتحليل 
أسلوب اجملموعتني ا القدرة على التمييز بني األستجابات اجليدة والضعيفة ويعد ليت هلبقاء على الفقرة اهدف إىل االإجراء ي

 (.Ebel, 1972, 392قة درجة الفقرة بالدرجة الكلية إجراءين مناسبني يف عملية حتليل الفقرات  )املتطرفتني وعال
 يت:وكاآل ملعريفاما فوق التفكري ذين األجراءين يف حتليل فقرات مقياس ه احثوقد اعتمد الب   

 Contrasted Group methodاسلوب المجموعتين المتطرفتين.
 تية  :ااطوات اآل أتبع الباحث ذة الطريقةلغرض إجياد القوة التمييزية هب

( طالبًا وطالبة اختريوا 044ا )هعلى عينة التحليل األحصائي اليت بلغ عدد أفراد املعريفما فوق التفكري طبق مقياس  -7
 من بني طلبة اجلامعة عشوائياً 
ي هتصحيح استمارات إجابات أفراد عينة التحليل وعزل األستمارات اليت مل تستوف شروف األجابة املطلوبة و  -:

 ا الفقرات األخرية(.ها املستجيب عدداً من الفقرات، أو ترك فيهل فيمه)األستمارات اليت أ
 من أعلى إىل أدىن درجة. ا تنازلياً رتبت استمارات إجابات الطلبة حسب درجاهت -4
راد ا لتحديد عدد أفهمن أدنا % (1:)  من أعلى درجات استمارات األجابات ونسبة % (1:)  حددت نسبة -0

 أكرب حجم وأقصى متايز. اجملموعتني املتطرفتني ليمثال
( يف اجملموعة 749العليا و)( يف اجملموعة 749م )ه( طالباً وطالبة من73:ويف ضوء ذلك فقد بلغ عدد أفراد اجملموعتني ) 

 الدنيا.
استعملت معادلة القوة التمييزية للتعرف على الفقرات املميزة والفقرات غري املميزة، إذ تشري مراجع القياس والتقومي إىل  -2

 .(Ebel,1972,64)   هاا أو حذفهغوبة ويستحسن تعديلتعد مر ( ال4:,4ها عن )أن الفقرة اليت يقل معامل متييز 
( 4واجلدول ) ،مميزة املعريف ما فوق التفكري ت القوة التميزية أتضح أن مجيع فقرات مقياس الل النتائج ملعامومن خال 

 -يوضح ذلك:
 بني اجملموعتني العليا والدنيا املعريفما فوق التفكري ت متييز فقرات مقياس معامال  (4جدول )

مستوى  التائية القيمة العليا اجملموعة الدنيا اجملموعة  ت
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األحنراف  الوسا احلسايب
 املعياري

الوسا 
 احلسايب

األحناراف 
 املعياري

 احملسوبة
 

 الدأللة

 دالة 79:,3 7,427 7,173 7,334 4,413 7
 دالة 2,402 4,111 4,230 7,104 47:,0 :
 دالة 0,203 7,443 944,: 7,010 4,141 4
 دالة 1,493 44:,7 4,721 7,444 39:,0 0
 دالة 412,: 41:,7 144,: 7,001 4,742 2
 دالة 1,472 07:,7 :4,01 :4,37 0,174 3
 دالة 3,412 7,713 :4,41 7,411 0,444 1
 دالة 73:,1 14:,7 4,000 4,921 0,241 9
 دالة 0,411 40:,7 414,: 7,430 :4,41 1
 دالة 1,394 7,739 4,041 4,179 0,392 74
 دالة 9,147 7,417 :::,4 4,990 0,499 77
 دالة 77,492 11:,7 4,7:1 4,3:3 0,333 :7
 دالة :1,24 7,732 4,392 4,0:9 0,9:0 74
 دالة 3,412 40:,7 4,147 4,942 0,3:4 70
 دالة 1,711 ::7,4 4,197 4,017 0,121 72
 دالة 77,112 7,413 4,041 4,092 0,139 73
 دالة 9,149 7,411 4,310 4,201 0,124 71
 دالة 77,123 44:,7 141,: 4,1:1 0,244 79
 دالة 424,:7 19:,7 19:,4 :4,29 0,321 71
 دالة 1,314 7,494 4,749 :4,31 0,210 4:
 دالة :1,21 7,711 4,442 4,114 0,444 7:
 دالة 77,330 74:,7 4,4:0 4,010 0,191 ::
 دالة 74,104 44:,7 4,024 4,004 0,944 4:
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 دالة 317,: 7,710 4,9:0 7,430 47:,0 0:
 دالة 1,419 4,130 4,927 4,334 0,309 2:
 دالة 1,401 :7:,7 47:,4 4,111 13:,0 3:
 دالة 9,344 7,714 4,427 4,9:2 0,241 1:
 دالة 47:,9 7,71 4,339 4,349 :0,10 9:
 دالة 77,3:4 4.141 44:.4 4,314 0,224 1:
 دالة 74,942 4,177 4,094 4,414 0,947 44
 دالة 9,043 7,421 :4,74 7,474 :9:,0 47
 دالة 31:,1 7,4:3 4,411 4,1:0 0,272 :4
 دالة :1,21 :7,79 17:,4 4,319 0,221 44
 دالة 74,142 :7,41 4,497 4,371 0,331 40
 دالة 77,497 7,412 4,791 :4,17 0,3:7 42
 دالة 77,744 1::,7 132,: 4,119 0,272 43
 دالة 74,242 :7,43 904,: :4,17 0,273 41
 دالة 74,144 7,7:7 944,: 4,334 0,2:1 49
 دالة 9,034 7,401 4,447 7,4:3 0,492 41
 دالة 1:1.:7 :7,49 301,: 4,901 0,444 04
 دالة 77,201 7,474 912,: 4,141 0,410 07
 دالة 9,111 7,712 90:,4 4,944 0,2:3 :0
 دالة 1,497 7,493 4,734 4,979 0,412 04
 دالة 1,711 7,434 917,: 7,431 41:,0 00
 دالة 74,410 7,742 119,: :4,12 41:,0 02
 دالة 1,413 7,724 149,: :4,19 17:,0 03
 دالة :40,:7 :7,44 1:3,: 4,931 :0,03 01
 دالة 119,:7 7,410 240,: 4,144 22:,0 09
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 دالة 74,032 7,712 :17,: 4,924 0,414 01
 دالة :77,44 7,412 4,444 :4,99 0,013 24
 دالة 74,347 :7,40 139,: 4,311 0,210 27
 دالة 77,112 7,492 122,: :4,12 0,497 :2

 عألقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:
بايسرييل ألستخراج معامل األرتباف بني درجات كل فقرة والدرجة الكلية  نتاستعمل الباحث معامل ارتباف بوي

ي ذات األستمارات اليت خضعت ه( استمارة و 044ذا األسلوب)للمقياس، حيث كانت األستمارات اااضعة للتحليل هب
ا بالقيمة هإحصائياًعند مقارنترتباف كانت دالة ات األللتحليل يف ضوء أسلوب اجملموعتني املتطرفتني، وتبني أن مجيع معامال

كلما زاد   ه( ومن املعروف )أن419( ودرجة حرية )4.42( عند مستوى دأللة )4.419اجلدولية ملعامل ارتباف بريسون)
ا يف املقياس يزيد من احتمال احلصول على مقياس أكثر جتانسا )عودة، همعامل ارتباف الفقرة باجملموع الكلي كان تضمين

 (.0( وكما مبني يف اجلدول )440 :7199وااليلي، 
 التفكري ما فوق املعريفت ارتباف درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس معامال(0جدول )

قيمة معامل  ت
 األرتباف

قيمة معامل األرتباف  ت
 األرتباف

قيمة معامل  ت
 األرتباف

 قيمة معامل األرتباف ت
 
 
 
 
 األرتباف

7 4,423 70 4,441 :1 4,432 04 4,020 
: 4,:20 72 4,4:3 :9 4,497 07 4,001 
4 4,:17 73 4,413 :1 4,:12 0: 4,241 
0 4,422 71 4,430 44 4,490 04 4,342 
2 4,714 79 4,4:1 47 4,437 00 4,214 
3 4,421 71 4,447 4: 4,403 02 4,219 
1 4,424 :4 4,71: 44 4,:12 03 4,237 
9 4,4:7 :7 4,202 40 4,49: 01 4,210 
1 4,4:4 :: 4,209 42 4,217 09 4,240 
74 4,441 :4 4,244 43 4,222 01 4,221 
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77 4,031 :0 4,2:2 41 4,421 24 4,372 
7: 4,222 :2 4,249 49 4,342 27 4,242 
74 4,217 :3 4,012 41 4,21: 2: 4,210 

 :التفكير ما فوق المعرفيالرخرصائرص السايكومترية لمقياس 
والثبااات لكااي يكااون املقياااس صاااحلاً لألسااتعمال، فيعااد الصاادق والثبااات ماان اجلوانااب األكثاار يتعااني تااوافر الصاادق 

 .يت وكاآل  بالنسبة للمقياس، يةمهأ
 :Validityالصدق  -1
ا هامهأ ومان هياة يف جماال القيااس النفساي، وقاد تعاددت تعريفاتامهيم األساساية أهوم الصادق مان أكثار املفااهيعد مف 
 يت:اآلل ق الصدق يف املقياس احلايل من خالوقد حتق  هاملصمم على قياس ما وضع من أجلو: قدرة املقياس ه
 : Face Validityر  هالصدق الرا  -أ

شااك أن أفضاال  سااتخراج معاماال صاادق املقياااس، والو أحااد األجااراءات الهااري هإن احلصااول علااى الصاادق الظااا
م هيااس علاى جمموعاة مان ااارباء املختصاني واألخاذ باآرائي عن طرياق عارض فقارات املقهري هطريقة ألستخراج الصدق الظا

ري هوقاااد حتقاااق الباحاااث مااان الصااادق الظاااا،(474: 7194ا)فرج، هحاااول مااادى متثيااال فقااارات املقيااااس للصااافة املاااراد قياسااا
، ومبااا ان الباحااث قااام  (1)علااى جمموعااة ماان احملكمااني واملتخصصااني يف العلااوم الرتبويااة والنفسااية  هل عرضاالمقياااس ماان خااالل

 وحتقاق،راء احملكمنيآل مان خاال هريا من قياس ملا أعدت مان أجال قياساهقياس كما تبدو ظااملحية فقرات من صال بالتأكيد
 .هريا من قياس ما أعد من أجل قياسهقياس صادقا ظااملا لذا يعد هم الفقرات وطريقة األجابة عنهمن وضوح التعليمات وف

 : Construct Validityصدق البناء -ب
قة درجاة الفقارة بالدرجاة ل معامالت متييز الفقرات، فضال عن إجياد عالحتقق الباحث من صدق البناء للمقياس من خال   
 للمقياس . الكلية
 : Reliabilityالثبات -2

 -تية:مت التحقق من ثبات املقياس بالطرائق اآل
 : Test-Retestإعادة األختبار   –طريقة األختبار  -أ

                                                           
(1 )

أ.د.سامي سوسة سلمان    -7 أ.د.محمد سعود صغير -4أ.د.علي عودة الحلفي -3أ.د.قبيل كودي حسين -2أ.د.ةيثم ضياء عبد األمير -1 

 أ..د. نبيل عبد الغفور -5العادلي أ..د. كاظم كريدي  -5أ.د.نمير عبد الحسن -5



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 745 

Volume 5(13), December 2018 

 

ائياااة علاااى عيناااة مؤلفاااة هالن همعامااال الثباااات بطريقاااة إعاااادة األختباااار للمقيااااس احلاااايل، طباااق املقيااااس بصاااورتحلسااااب         
( يوماً ، وباستعمال معامل 70ا بعد مرور )ه( طالباً وطالبة من طلبة اجلامعة مث أعيد تطبيق املقياس على العينة نفس04من)

ذة القيماة مؤشارا جيادا علاى اساتقرار إجاباات األفاراد هوتعد (،4.93ارتباف بريسون أتضح أن معامل الثبات للمقياس بلغ )
إذا كااااااان معاماااااال األرتباااااااف بااااااني التطبيقااااااني األول  ه( إىل اناااااا7192،  علااااااى املقياااااااس عاااااارب الاااااازمن، حيااااااث أشار)العيسااااااوي

( 29: 7192وي، ( فأكثر، فإن ذلك يعد مؤشراً جيداً لثبات األختبارات يف العلوم الرتبوية والنفسية )العيسا4.14والثاين)
. 
 :  Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ -ب

ذة الطريقة على األتساق يف أداء الفرد من فقرة إىل أخرى، وتستند إىل األحنراف املعياري لألختبار هتعتمد 
مقياس قائم حبد أن الفقرة عبارة عن  (، على اعتبار11: 7197واألحنرافات املعيارية للفقرات املفردة )الزوبعي وآخرون، 

، إذ يتم حساب التباينات بني درجات عينة الثبات على مجيع فقرات املقياس، حيث يقسم املقياس إىل عدد من األفراد هذات
الطريقة من تطبيق املقياس على عينة  هذ(،وقد أستخرج الثبات هب20:: 7199)عودة، وااليلي،  هيساوي عدد فقرات

و معامل ثبات جيد استنادًا اىل الدراسات ه(  و 4.91كرونباخ بلغ معامل ألفا )الفا   ا وباستعمال معادلةهالثبات نفس
 السابقة .
 : التفكير ما فوق المعرفيائية لمقياس هالصيغة الن
وحتسب الدرجة  ( فقرة:2ائية صاحلا للتطبيق ،والذي تكون من )هالن هبصورت املعريفما فوق التفكري أصبح مقياس       
ل اختيار البديل املناسب للسؤال ا كل فقرة من فقرات املقياس من خالهللمستجيب جبمع الدرجات اليت حتصل عليالكلية 
وبذلك تكون أعلى درجة  وهي )دائمًا ، غالباً، احيانًا ، نادرًا ، ابداً( متعددبدائل األجابة بطريقة األختيار من  تإذ كان

 (.731) هدرجة ل واقل( 77:)حصل عليها املستجيب 
 Ability to solve problems مقياس القدرة على حل المشكالت   -ب 
( مستندًا اىل نظرية الزروس وفولكمان :47:)حسن ،تب  الباحث مقياس القدرة على حل املشكالت لا      
(Lazarus and Folkman 1998 ( والذي عرفها باهنا)اسلوب عملية معرفية سلوكية متغرية ومستمرة يستطيع من

خالهلا الفرد استعمال قدراته لتوليد افكار وحتمل املشكلة والتخفيف من حدهتا من خالل حتكم الفرد يف بيئته وجتنب 
أحيانا  غالبا ،تنطبق علي   دائما ،تنطبق علي   تنطبق علي  وبدائل االجابة للمقياس هي )( 01ويتألف املقياس من )االنكار( 

ولغرض التاكد من مدى مالئمة املقياس لعينة البحث قام الباحث بعرض   أبدًا ( ، قلياًل ، ال تنطبق علي   ، تنطبق علي  
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رباء واملختصني ويف ضوء آراء اا ( 2)املقياس بصورته االولية على جمموعة من اارباء واملختصني يف جمال علم النفس والرتبية 
( طالب وطالبة مت 44مت االبقاء على مجيع الفقرات ولغرض معرفة وضوح التعليمات والفقرات قام الباحث بعرضها على )

اختيارهم بصورة عشوائية ومن خالل التطبيق تبني ان التعليمات والفقرات واضحة ومفهومة وكان وقت االجابة ترتاوح مابني 
  ( دقيقة . 4:)  ( دقيقة ومبتوسا 2:-72) 

  القوة التمييزية للفقرات:
  -يت:ل  اآللغرض التعرف على ااصائص السايكومرتية للمقياس من خال

 Contrasted Group method  اسلوب العينتين الطرفيتين - أ
( طالبًا وطالبة من اجلامعة املستنصرية يف 044لغرض حساب القوة التمييزية لفقرت املقياس على عينة بلغت )     

األختصاصات العلمية واألنسانية، وبعد تصحيح درجات كل فرد على املقياس واجياد الدرجة الكلية، وبأستعمال أسلوب 
%( من 1:ستمارات املقياس اليت متثل اجملموعة العليا ونسبة )%( من ا1:اجملموعتني الطرفيتني مت استخراج نسبة )

( استمارة ، 749استمارات املقياس للمجموعة الدنيا، ويف ضوء ةذة النسبة بلغ عدد األستمارات من كل جمموعة )
لعليا والدنيا ، وعدت لة األحصائية بني متوسطي اجملموعتني اواستعمل الباحثان األختبار التائي لعينتني مستقلتني ملعرفة الدال

( وبدرجة 4,42( ومبستوى دأللة )7,13ا بالقيمة اجلدولية )هل مقارنتلتمييز كل فقرة من خال مؤشراً  القيمة التائية احملسوبة
 ( يوضح ذلك.2( واعطت نتائج األختبار اىل ان مجيع الفقرات كانت مميزة واجلدول )70:حرية )

 بأسلوب العينتني الطرفيتني على حل املشكالتالقدرة ت متييز فقرات معامال(2جدول )
القيمة التائية  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا ت

 احملسوبة
مستوى الدأللة 

 األحنراف املعياري الوسا احلسايب األحنراف املعياري الوسا احلسايب %2عند 
 دالة :3.70 07:.7 4.944 4.147 0.392 7

 دالة 0.049 7.412 4.721 7.044 0.444 :

 دالة 0.142 7.032 4.747 92:.7 0.4:1 4

 دالة 3.414 99:.7 4.121 4.119 0.349 0

                                                           
 (2 )

أ.د.سامي سوسة سلمان    -7 أ.د.محمد سعود صغير -4أ.د.علي عودة الحلفي -3أ.د.قبيل كودي حسين -2أ.د.ةيثم ضياء عبد األمير -1 

 أ..د. نبيل عبد الغفور -5أ..د. كاظم كريدي العادلي  -5أ.د.نمير عبد الحسن -5
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 دالة 0.114 7.791 4.324 4.124 0.427 2

 دالة :3.00 7.4:7 4.4024 4.127 0.344 3

 دالة 9.444 :7.04 4.0:2 4.317 0.3:1 1

 دالة 2.122 7.229 4.441 7.720 0.777 9

 دالة 1.201 7.071 04:.4 4.911 0.024 1

 دالة 3.243 7.040 4.279 4.942 0.203 74

 دالة 3.973 10:.7 4.919 4.241 0.942 77

 دالة 3.010 7.421 4.377 4.1:3 0.210 :7

 دالة 1.417 7.414 4.244 4.110 0.294 74

 دالة 9.099 7.430 4.341 4.2:3 0.9:0 70

 دالة :2:.1 7.2:9 197.: :4.94 0.279 72

 دالة 3.494 :7.49 4.210 :4.94 0.241 73

 دالة 7.004 0.004 4.000 47:.7 0.494 71

 دالة 0.294 7.039 4.309 4.149 0.073 79

 دالة :1:.0 7.417 4.147 4.141 0.041 71

 دالة 4.101 7.074 4.014 7.737 0.792 4:

 دالة 3.7:9 20:.7 4.10 4.917 0.097 7:
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 دالة 1.130 7.494 4.419 4.944 0.347 ::

 دالة 3.129 19:.7 4.210 4.912 :0.21 4:

 دالة 1.141 7.407 4.230 4.324 0.312 0:

 دالة 2.2:0 :7.47 4.494 7.771 0.444 2:

 دالة 1.123 :1:.7 4.470 4.310 0.312 3:

 دالة 3.449 7.723 4.147 4.941 :0.21 1:

 دالة 3.449 :7.41 4.499 4.111 0.073 9:

 دالة 2.2:4 7.410 4.94 4.914 0.024 1:

 دالة 349.: 7.041 4.041 7.4:2 0.417 44

 دالة 21:.1 44:.7 4.034 4.914 0.244 47

 دالة 2.9:1 71:.7 4.309 4.994 0.014 :4

 دالة 1.391 7.443 4.024 4.141 0.230 44

 دالة 4.341 7.449 4.139 :7.42 0.427 40

 دالة 4.414 31:.7 4.347 7.711 0.7:4 42

 دالة 0.0:9 14:.7 4.437 7.710 0.777 43

 دالة :2.72 7.700 4.174 7.479 :0.01 41

 دالة :2.43 7.422 4.042 7.412 11:.0 49
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 دالة 9:0.: :4.49 4.241 4.191 0.073 41

 دالة 1.439 7.0:4 134.: 4.137 0.241 04

 دالة 3.410 7.4:4 4.392 4.121 03:4 07

 دالة 3.941 01:.7 4.210 4.119 0.241 :0

 دالة 9.937 :2:.7 04:.4 4.911 0.222 04

 دالة :4:.2 74:.7 4.312 4.111 0.034 00

 دالة 2.434 7.400 44:.4 31:.7 0.721 02

 دالة 9:0.: :4.49 4.241 4.191 0.073 03

 دالة 0.294 7.039 4.309 4.149 0.073 01

 (70:( وبدرجة حرية )4.42( عند مستوى )7.13) * القيمة التائية اجلدولية تساوي
 عألقة الفقرة بالدرجة الكلية )صدق الفقرة(: -ب

مت التحقق من جتانس فقرات املقياس من خالل استعمال معامل ارتباف بريسون، الستخراج العالقة االرتباطية بني درجات 
على املقياس جلميع أفراد عينة التحليل االحصائي البالغة افراد العينة على كل فقرة من فقرات املقياس، ودرجاهتم الكلية 

أظهرت إن معامالت االرتباف مجيعها إذ   (،419( وبدرجة حرية )4.42( طالب وطالبة  ، عند مستوى داللة )044)
 ( يوضح ذلك3اجلدول )( 4.419دالة إحصائياً عند موازنتها بالقيمة اجلدولية اليت تساوي)

 للمقياس رتباف بني درجة الفقرة و الدرجة الكليةت االمعامال( 3جدول )
معامل  ت

 األرتباف
معامل  ت معامل األرتباف ت

 األرتباف
 معامل األرتباف ت

7 4,01: 74 4.2:7 :2 4,217 41 4.247 

: 4,201 70 4.2:2 :3 4,210 49 4.227 
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4 4,297 72 4.297 :1 4,003 41 4.237 

0 4,419 73 4.217 :9 4.2:7 04 4.2:4 

2 4,03: 71 4.244 :1 4.203 07 4.3:4 

3 4,011 79 4.392 44 4.21: 0: 4.217 

1 4,092 71 4.293 47 4.272 04 4.237 

9 4,099 :4 4.9:: 4: 4.213 00 4.272 

1 4,249 :7 4.237 44 4,290 02 4.300 

74 4,212 :: 4.924 40 4,223 03 4.314 

77 4,342 :4 4.31: 42 4,001 01 4.917 

7: 4,072 :0 4.177 43 4.313  

 
 الخصائص السايكومترية للمقياس:

م، )عال هوثبات درجات ها صدقهمهبعض ااصائص السايكومرتية األساسية اليت من ا هأن املقياس ينبغي ان تتوافر في     
يؤكد علماء القياس ضرورة التحقق ذا (، وان عملية القياس تتطلب توافر العديد من الشروف يف بناء األداة هل790: 444:

 ، وقد حتقق ذلك على النحو األيت:همن صدق املقياس وثبات
 ( Face Validityالصدق الراةر  ) .1

يف جمال الرتبية وعلم كما مت ذكره سابقًا  بعرض األختبار على جمموعة من اارباء واحملكمني واملختصني قام الباحث      
، وان النسبة القبول جلميع هحية األختبار من عدممعيارًا ألراء احملكمني على صال مت اعتماد قيمة النسبة املئوية إذالنفس 

 .لغوياً  ختبار%( مع تعديل بعض الفقرات اال744الفقرات كانت )
  Construct Validity. صدق البناء: 2
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 .للمقياس  قة الفقرة بالدرجة الكليةل استعمال عالمن خال حتقق الباحث
 Reliabilityالثبات . 4
( Cronbach Alphaا طريقاة األتسااق الاداخلي )ألفاا كرونبااخ مهابطاريقتني  املقيااسسااب ثباات حب قام الباحث       

 -يت: ختبار، وكاآلوطريقة اعادة اال
  Test-Retestالثبات بطريقة اعادة األختبار -أ 
 و معامل ثبات عايل نسبيا  حبسب املعيار املطلق. ه( و 4.91األول والثاين )ران معامل األرتباف بني التطبيقني هظ    
 الثبات بطريقة األتساق الداخلي )الفا كرونباخ( -ب 
( وهااو معاماال ثبااات 4.17قااام الباحااث  بتطبيااق معادلااة الفااا كرونباااخ علااى البيانااات املسااتعملة  إذ بلااغ معاماال الثبااات )    

 عايل حبسب املعيار املطلق.
  (Statistic laments)الوسائل األحصائية:

حصائية للعلوم ستعانة باحلقيبة االذا البحث باالهداف البحث، مت استعمال الوسائل األحصائية املناسبة يف هلغرض حتقيق ا
 لكرتونية.( االSPSSاألجتماعية )

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 اهعرض النتائج و تفسير 

Results Representation And its Interpretation 
ا يف الفصال األول هداف الايت مت عرضاهاا البحاث علاى وفاق األهاذا الفصال عرضااً للنتاائج الايت توصال إليهيتضمن 

 ا :هومناقشة تلك النتائج وتفسري 
 .لدى طلبة الجامعة  التفكير ما فوق المعرفي مستوى قياس الهدف االول :

( وباحنراف :719.3الكلية مت حساب الوسا احلسايب للعينة الكلية اذ بلغ )لغرض قياس التفكري ما فوق املعريف لدى العينة 
( وبعااد تطبيااق االختبااار التااائي لعينااة وجمتمااع اتضااح وجااود فااروق ذات داللااة احصااائية عنااد مسااتوى داللااة 74.02معياااري )

 ( يوضح ذلك.1واجلدول)لصاحل عينة البحث %( 2)
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 عريف لدى العينة الكليةداللة الفروق يف التفكري ما فوق امل( 1جدول)
الوسا  العينة

 احلسايب
االحنراف  الوسا الفرضي

 املعياري
القيمة التائية  القيمة التائية احملسوبة

 اجلدولية
 الداللة

 دالة 7.13 22.42 74.02 723 :719.3 444
من اجلدول اعاله يتضح وجود فرق دال احصائيا بني املتوسا الفرضي للمقياس واملتوسا احلسايب للعيناة اذ ان املتوساا      

يف ضاوء ماا اكتسابه الطلباة مان معلوماات  تفكاري ماا فاوق املعاريف ،تتمتاع باحلسايب اكرب مان الفرضاي مماا يعاين ان عيناة البحاث 
كثاارة املنبهااات املختلفااة الاايت واجههااا الطلبااة منااذ طفااولتهم   و معرفيااة ساااعدت بشااكل كبااري يف تطااوير قاادراهتم العلميااة واملعرفيااة 

ة فخزناات واصاابحت ماان العناصاار األساسااية ماان البنيااة املعرفيااة لااديهم  أذ يكتسااب الطلبااة خمططاااهتم العقليااة ماان خااالل اااارب 
باالحداث والناس من حوهلم أو من خالل خمزوهنم املعريف يف نظام الذاكرة السمعية او البصرية  وتبدأ املخططات كبناء بسيا 
مث يتطور هذا البناء اىل تركيب معقد يشمل جوانب حركية واجتماعية وانفعالية معرفية خاالل مراحال احليااة املختلفاة فالطالاب 

ل التعليمية السابقة  تكونت لديه خمططات وب  معرفية مرتاكمة جعلتُه قادر علاى أن ياربا ذهنيااً اجلامعي بعد اجتيازه للمراح
بني املفاهيم  ونتيجة التفكري ما فوق املعريف يفسر املعلومة اليت تأتيه مان البيئاة باللغاة الايت يعاجلهاا وهاذا ماا أكدتاُه وجهاة نظار 

 اة يف هذا البحث  .املتبن Dennison) ( Schraw  andشراو  ودينسن 
 والتخصص: النوعالتفكير ما فوق المعرفي تبعاً لمتغير   مستوى الهدف الثاني : التعرف على داللة الفروق في

انساين (  –أناث( والتخصص )علمي  -بتصنيف عينة البحث حبسب متغريي اجلنس )ذكور حتقيقاً هلذا اهلدف قام الباحث
 ( .9وكما يظهر يف اجلدول )
 داللة الفروق يف مستوى التفكري ما فوق املعريف تبعاً ملتغريي النوع والتخصص        ( 9جدول )       

مستوى   
 الداللة

القيمة 
التائية 
 اجلدولية

القيمة التائية 
 احملسوبة

االحنراف 
 املعياري

الوسا 
 احلسايب

عدد افراد 
 العينة

املتغري 
 الفرعي 

 املتغري

 ذكور 724 33.:71 72.40 7.77 7,13 غري دالة
 أناث 724 714.70 73.77 اجلنس

 التخصص علمي  724 74.93: 70.04 4.42 7,13 غري دالة
 انساين  724 77.47: :72.7
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لاااااادى طلبااااااة مسااااااتوى التفكااااااري مااااااا فااااااوق املعااااااريف يتضااااااح ماااااان اجلاااااادول اعاااااااله عاااااادم وجااااااود فاااااارق  دال احصااااااائيا" يف     
أن الاااااااذكور ال حاااااااول الناااااااوع  النتيجاااااااة هاااااااذه ويفسااااااار الباحاااااااثأنااااااااث ( ،  -اجلامعاااااااة علاااااااى وفاااااااق متغاااااااري اجلااااااانس )ذكاااااااور

وقااااد يرجااااع الساااابب اىل تشااااابه مكونااااات البيئااااة املعرفيااااة  الفااااراد عينااااة ،  التفكااااري مااااا فااااوق املعااااريفخيتلفااااون عاااان اإلناااااث يف 
دريس واحاااااد  مماااااا اثااااار اىل حاااااد ماااااا إىل تشاااااابه مساااااتوى الطلباااااة البحاااااث النامجاااااة عااااان تقاااااارب البيئاااااة الثقافياااااة  ومساااااتوى تااااا

والفهااااااام والاااااااربا  التفكاااااااري ماااااااا فاااااااوق املعاااااااريفمااااااان الاااااااذكور واالنااااااااث وتقاااااااارهبم حناااااااو املواقاااااااف واالحاااااااداث والقااااااادرة علاااااااى 
 الصحيح بني الرموز واملعاين املناسبة .  
خصااااااص العلمااااااي واالنساااااااين فااااااأن حبسااااااب التمسااااااتوى التفكااااااري مااااااا فااااااوق املعااااااريف أمااااااا لصااااااوص الفااااااروق االحصااااااائية يف 

مسااااااتوى التفكااااااري يف  ( إظهاااااارت عاااااادم وجااااااود فااااااروق ذو داللااااااة احصااااااائية بااااااني التخصصااااااني1االحصااااااائيات يف اجلاااااادول )
قاااااد يرجاااااع السااااابب إىل التشاااااابة املوجاااااود يف البيئاااااة الثقافياااااة الااااايت حيياااااا فيهاااااا طلباااااة اجلامعاااااة مااااان كاااااال و  ، ماااااا فاااااوق املعاااااريف

ميياااااااااة متشاااااااااابه مااااااااان الناحياااااااااة الثقافياااااااااة والدينياااااااااة والتعليمياااااااااة وأسااااااااااليب التنشااااااااائة التخصصاااااااااني وألن اجاااااااااواء البيئاااااااااة االكاد
االجتماعيااااة إىل حاااااد ماااااا مماااااا أدى إىل عاااادم وجاااااود فااااارق باااااني طلباااااة التخصصااااات العلمياااااة وطلباااااة التخصصاااااات االنساااااانية 

 .مستوى التفكري ما فوق املعريف
 لدى عينة البحث الكلية. القدرة على حل المشكالتالهدف الثالث : قياس مستوى 

لغاااارض قيااااااس مسااااتوى القااااادرة علاااااى حاااال املشاااااكالت لاااادى العيناااااة الكلياااااة مت حساااااب الوساااااا احلسااااايب للعيناااااة الكلياااااة اذ 
( وبعاااااد تطبياااااق االختباااااار التاااااائي لعيناااااة وجمتماااااع اتضاااااح وجاااااود فاااااروق ذات 1.30( وبااااااحنراف معيااااااري )713.40بلاااااغ )

 ( يوضح ذلك.1%( واجلدول)2داللة )داللة احصائية لصاحل عينة البحث عند مستوى 
 

 لدى طلبة اجلامعة القدرة على حل املشكالت(  قياس 1جدول)
الوسا  العينة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

القيمة التائية  الوسا الفرضي
 احملسوبة

القيمة التائية 
 اجلدولية

 النتيجة

 دالة 7,13 94.47 707 1.30 713.40 333
لصاااحل  طلبااة اجلامعااة ممااا يشااري اىل القاادرة علااى حاال املشااكالت ماان اجلاادول اعاااله يتضااح وجااود فاارق دال احصااائيا يف      

ما يوجد لدينا من خربة تسهم بدرجة كبارية وقد يرجع السبب يف ذلك اىل أن اليت تعرتضهم ،  قدرهتم على حل املشكالت 
الاايت يااتم توظيفهااا للوصااول اىل حاال املشااكلة واكتساااب املعرفااة اجلدياادة وان يف حتدياد نااوع املعاجلااة ودرجااة مسااتوى العمليااات 
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املخططات العقلية املوجودة وهي عبارة عن انظمة معلومات تعد مفتاح عملية الفهم الهنا تزود الفرد باملعلومات احملددة اليت 
 وقف ويف ضوء ذلك يتم حل املشكلة .يفرتض النظر اليها يف موقف حمدد فضاًل عن التوقعات اليت جيريها الفرد على امل

على وفق متغير  الجنس )ذكور ، اناث(   القدرة على حل المشكالتلرابع : التعرف على داللة الفروق في االهدف 
 والتخصص)علمي ، انساني(

انساين (  –أناث( والتخصص )علمي  -حتقيقاً هلذا اهلدف قام الباحث بتصنيف عينة البحث حبسب متغريي اجلنس )ذكور
 ( .74وكما يظهر يف اجلدول )
 ( داللة الفرق يف القدرة على حل املشكالت على وفق متغريي اجلنس والتخصص74جدول )

مستوى   
 الداللة

القيمة 
التائية 
 اجلدولية

القيمة التائية 
 احملسوبة

االحنراف 
 املعياري

الوسا 
 احلسايب

عدد افراد 
 العينة

املتغري 
 الفرعي 

 املتغري

دالةغري   ذكور 724 794.40 :1.4  7,13 
 أناث 724 17.:79 9.01 اجلنس

 التخصص علمي  724 791.10 1.92  7,13 غري دالة
 انساين  724   7:.799 9.14

يف اجلااااادول اعااااااله تااااادل النتاااااائج املستخلصاااااة مااااان اجلااااادول اىل عااااادم وجاااااود فااااارق  دال إحصاااااائيا باااااني الاااااذكور       
أن طلبااااااة اجلامعاااااااة يعيشاااااااون يف بيئاااااااة متجانساااااااة وهاااااااي البيئاااااااة واالناااااااث ، وقاااااااد يرجاااااااع السااااااابب يف هاااااااذه النتيجاااااااة اىل 

 .قدرهتم على حل املشكالت  اجلامعية واليت مل تسبب إىل احداث فرق مستوى
إىل عاادم وجااود فاارق دال إحصااائياً يف ( 74يظهاار ماان اجلاادول ) ) العلمااي واالنساااين (امااا بالنساابة اىل التخصااص

وقد يرجع السبب إىل التشابة املوجاود يف البيئاة الثقافياة والتعليمياة الايت يعاي  فيهاا طلباة القدرة على حل املشكالت مستوى 
أن طبيعااة كادمييااة متشااابه ماان الناحيااة الثقافيااة والتعليميااة واالجتماعيااة، و اجلامعااة ماان كااال التخصصااني وألن اجااواء البيئااة اال 

إىل حد ماا أدى إىل عادم وجاود  القدرة على حل املشكالت املناهج الدراسية وحسب التخصصات الدراسية ليس هلا أثر يف
وايضااً هاذا مؤشار واضاح  ،يف القدرة على حل املشكالت فرق بني طلبة التخصصات العلمية وطلبة التخصصات االنسانية 

علاااى أن التقاااارب، والتجاااانس باااني الطلباااة مااان مجياااع التخصصاااات العلمياااة ويف الواقاااع النفساااي والرتباااوي  واالجتمااااعي حاااىت 
 احلضاري يكاد يفرض واقعاً متوازناً .
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المشكالت إيجاد نوع واتجاه العالقة االرتباطية بين التفكير ما فوق المعرفي والقدرة على حل  الهدف الخامس :
 لدى طلبة الجامعة .

بااني التفكااري مااا فااوق املعااريف والقاادرة علااى حاال املشااكالت لاادى طلبااة لغاارض التعاارف علااى طبيعااة العالقااة االرتباطيااة وأجتاههااا 
قام الباحث  حبساب درجة كل طالب على كال مقياسي البحث ومن مث تطبيق معامل ارتباف بريسون وكما موضح يف  اجلامعة
 .(77جدول )

 التفكري ما فوق املعريف والقدرة على حل املشكالتالعالقة االرتباطية بني ( 77دول )ج

 العينة العدد املتغري الوسا احلسايب االحنراف املعياري معامل االرتباف
 

+4.31  
  التفكري ما فوق املعريف :719.3 74.02

444 
 
 القدرة على حل املشكالت  713.40 1.30 الكلية

مابني التفكري ما فوق املعريف والقدرة على حل  اجيابية يتضح من اجلدول اعاله وجود عالقة ارتباطية طردية معتدلة     
املشكالت مبع  كلما نشا التفكري لدى الفرد  كلما ازدادت قدرته على حل املشكالت  والعكس صحيح وقد يرجع 

املشكلة هو سلوك منظم يسعى لتحقيق هدف معني من خالل التفكري متتع طلبة اجلامعة بالقدرة على حل السبب اىل ان 
وحل املشكلة هو نشاف عقلي معريف حيتاج إىل ، واستخدام اسرتاتيجيات وطرق تساعدهم على التخلص من مشكالهتم 

شكلة اذن العالقة بني املعاجلة العقلية الدقيقة اليت تستخدم التفكري ما فوق املعريف حيث يزداد حجم التفكري مع زيادة تعقد امل
 املتغريين قوية جدا واجيابية . 

 
 

 Conclusionsاالستنتاجات: 
إّن طلبة اجلامعة لديهم القدرة واإلمكانية بشكل عام على التفكري ما فوق املعريف يف حل املشكالت عن طريق  – 7

 إجاباهتم على أدايت البحث املقدم هلم من الباحث .
إحصائية يف مستوى التفكري ما فوق املعريف وكذلك يف القدرة على حل املشكالت وفق  التوجد فروق ذات داللة -:

 متغريي ) النوع ، والتخصص( .
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أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني املتغريين )التفكري ما فوق املعريف وكذلك يف القدرة على حل  -4
كان الفرد متمتعاً بالقدرة على االستجابات العقلية واالنفعالية حنو ذاته   املشكالت( وفق إجابات أفراد عينة البحث ، فكلما

 واآلخرين ويستطيع التحقيق من مستوى التفكري ما فوق املعريف كان قادراً على حل مشكالته  بصورة صحيحة وسليمة.
 التوصيات والمقترحات :

 التوصيات واملقرتحات وكاآليت :يف ضوء النتائج اليت خرج هبا البحث احلايل ميكن وضع بعض 
 التوصيات  -اوالً :
من املهم وضع إسرتاتيجية تربوية من وزاريت الرتبية والتعليم العايل لتنمية التفكري ما فوق املعريف وأساليب القدرة على  -7

 حل املشكالت يف حتسني أداء الطلبة.
اليت تتناسب مع ااصائص الشخصية لكل منهم  ضرورة مساعدة املتعلمني على إكساهبم ألساليب معاجلة املعلومات -:

 ومبا ميضي إىل استثمار قدراهتم وتنميتها باجتاه حتقيق التفكري ما فوق املعريف .
  المقترحات -ثانياً :  
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عن العالقة بني التفكري ما فوق املعريف وأمنوذج املعاجلة املوزعة املوازية . -7
إجراء دراسة لتنمية القدرة على حل املشكالت لدى طلبة اجلامعة باستعمال أسلوب ماردر املعريف القائم على جتهيز  - :

 ومعاجلة املعلومات .
 لمصادر :ا
 .( : علم النفس املعريف , مطبعة العدالة , بغداد474:االسدي , عباس ) .7
ت التعليم , الطبعة التاسعة , دار النهضة العربية , ( : سيكولوجية التعلم ونظريا7111جابر , جابر عبد احلميد ) .:

 .القاهرة
 . االردن-( : تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات , دار الكتاب اجلامعي , عمان441:جروان , فتحي عبد الرمحن ) .4
رة , ( : قوة االنا وعالقتها حبل املشكالت لدى طلبة اجلامعة , رسالة ماجستري غري منشو :47:حسن, أمحد صاحل ) .0

 كلية الرتبية إبن اهليثم , جامعة بغداد.
، كراسة التعليمات ، مطابع  اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة( :  7197الدباغ ، فخري وآخرون )  .2

 جامعة املوصل.
 .( : أساسيات يف علم النفس , الطبعة االوىل , دار الشروق للنشر440:دروزه , أفنان نظري ) .3
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( : مبادئ علم النفس الرتبوي , الطبعة االوىل , دار الكتاب اجلامعي , االمارات 447:الرحيم )الزغول , عماد عبد  .1
 .العربية املتحدة

( : األختبارات واملقاييس النفسية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 7197الزوبعي ، عبد اجلليل إبراةمي واخرون ) .9
 املوصل .
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