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التفكيررما رراا ماماال معررتا بمرتررااض مكررتاالاررضخا تديررما ا ررم الر اا
بينةا ناخلضةاالجا ةا

د .أصالن صبح املساعيد*
ال ل صا
تهد ه هددلد اس الددم رسد دى اددم دد ادددعة لتفددم اس ودىددم ستعفي د دددو ا اس ى اد ة ع د
ب كددا اس دفط س د مه  .تأسفددع ددم اس الددم د د ( )542لوسف د و لوسفددم د د كت ددم اسىتددة اسع بةمددم ا د
العخ ا هلد اس الدم دااتد  ،ال سد  :دق دو ستعفي د ددو ا اس ى اد ،
جودىم آل اسف ع،
اسثون م :دق و س كا اس فط ،ت العخ ا دىودل اال تفوط تحت ل اسعفوم اسثةث س ى ام اسىة دو
ب دعغ ا اس الم ،دظه نعوئج اس الم جةا دىودة ا تفوط رم وب م ب اسعفي دو ا
اس ى ا كةو د اس س اس سعة اس ال اسعحصد ل ،رال دنهدو دظهد دىوددل ا تفدوط لدتف بد
اسعفي دو ا اس ى ا د كدا اس دفط ،ك دو دتدو نعدوئج تحت دل اسعفدوم اسثةثد رسد جدةا اد
ااسم رحصدوئ و ( )  =.0..0بد اس سدعةمو اس الد م سدا سصدوسة لتفدم اسسد م اس ابىدم ،ك دو د
ه و ا و ااسم رحصوئ و ( )  =.0..0ب دسدعةمو اسعحصد ل اس خعتفدم ،سدا سصدوسة اس تفدم
ي اسعحص ل اس تفع ،كدلسا دتدو اس عدوئج رسد جدةا تفو دل بد اس د س اس سدعة اس الد ،
ب اس س اسعحص ل ،ب اس سعة اس ال اسعحص ل ،رال دنهو س ت د ا دو اد اسعفي د ددو
ا اس ى ا تىا ست س ،س ت تفو ةو ب اس س اس سعة اس ال اسعحص ل ،ا ضة
ا د اس قع حو .
هلد اس عوئج تةصل اسفحث رس

* كلية العلوم الرتبوية ،جامعة آل البيت ،املفرق – األردن.
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 -1املقدمة واإلطار النظري:
يعترب مفوربربوم التفمربربا مربربي املفربرباةي املع ربد  ،كاربربا مربربي املفربرباةي ايربربرد الرب يكربربع علي ربربا يا ربربوا ب ربربم
مباشربربر أحت يديربربد ماةيتوربربا بسربربوولة ،لربربتلد ربربد ا ربربت دم العلمربربام مفوربربوم التفمربربا سربربميا حتأحتصربربا عربربد ،
ليميزحتا بني نوع حتآخر مي أنواعرب ،،حتليككربدحتا ا الو ربت نفسرب ،علربد ،ع ربد  ،حتصربعوبة اميا ربة نميرب جوانبرب،،
حتمي ةت األنواع املتعدد للتفما ما يسربمد بربالتفما مربا حترام املعربرا ،رباف ليفرب ) (Flavell, 1979أن
عملية التفما املتطور جي أن  ،تم علد اعد معر يربة اا عال ربة وعربوع التفمربا ،حتمرا بترب ،حت،كرب يف،
لأل مربار ب ربم د يربربت ،حت،طويرةربا حتالت يربربي الربتال طربربا ،حتالتطبيربت امل ا رب طربربا ،ج التاتيربة الراجعربربة مربي مكربربدر
م ا  .حت د ظور مفووم التفما ما حترام املعرا ا م تكف السبعي ا مي ال رن املاعي حتالتي يعت مي
أر ربربد أن ربواع التفمربربا ،ليفربربتح بربربتلد لربرباة حتا ربربعا للدرا ربربة حتالوصربربول ا و رب أحت رب طربربتا ال ربربوع مربربي التفمربربا
(اجلراح.)3002 ،
حتيعت مفووم ما حترام املعر ة مي املوعربوعا املريربا للبحربث ،حت ربد ،بلربور ةربتا املفوربوم عربمي ربياق ن ريربة
معاجلة املعلوما  ،حتالد هبد ب ام منربواج لعمليربا الربتحم باملعر ربة ،لتمييربز العمرب اة ربرتا،يلي ا يرب
امل ربربملة ) .(Sternberg, 1979حتيربربرف كانيرب ) (Kaniel, 1998أن موربربارا مربربا حترام املعر ربربة ،رجرب ا
أص ربربوطا ا عملي ربربا التفم ربربا املع ربربد ال رب رب يس ربربت دموا املعل رب رب أف ربربام ن ربربا ا ،،املعر ي ربربة ،أم ربربا ليف ليسرب ربربتون
) (Livingston, 1997ربرباف أ ربربا عبربربار عربربي ،فمربربا عربربا الر،بربربة  Higher order thinkingحتةربربتا
يتضربمي مرا بربربة ن ربربطة لعلميربربا املعر ربربة ،حتيتمريرب الربربد بربربالت طي للمومربربة  ،Planningحتمرا بربربة اة ربربتيعا
 ،Monitoring Comprehensionحت ،ومي الت دم .Evaluating Progress
حت ربربد اختلربربف العلمربربام ا ،عريربربف مربربا حترام املعر ربربة أحت التفمربربا مربربا حترام املعربربرا ،م ربريال يربربث (Smith,
) 1994ي ربربرف أن عملي ربربا م ربربا حترام املعر ربربة ي ربربدا ع ربربدما نفم ربربر ا ،فمان ربربا ،ا ي ربربني يعر و ربربا بوركو ربربمي
حتكارحتبر ربربلي ) (Borkowski, Carr & Pressley, 1987بأ ربربا اة ربربت دام الربواعي ة ربرتا،يليا
التعل  .أما ةويربت ) (Huitt, 1997يعر وربا بأ ربا ،فمربا الفربرد يربول ،فمربا  ،حت،تضربمي ،فمربا الفربرد ا مربا
يعر حتما ة يعر  ،حتمرا بة كيف ،سا عملية ،علم ،حت،فما  ،ا يني يرف ربمراحت حتجراةربام (Schraw
) & Graham, 1997بأن ما حترام املعر ة ،عود ا الفو حتالتحم باملعر ة ،حتأ ا متمربي األ ربراد مربي مرا بربة
حت ،ربربي أدائورب املعربربرا ،أمربربا ليربربتر حتمملربربو لني ) (Leather & Mcloughlin, 2001يعر ربربان مربربا حترام
املعر ربة بأ ربا التفمربا ا التفمربا ،أحت التفمربا يربول املعر ربة التا،يربة ،أحت التفمربا يربول املعاجلربا التا،يربة ،حتةربربي
،تضربمي الربربوعي ،حتالفورب  ،حتالربربتحم  ،حت عربرباد الرت،يرب للمرباد  ،حتاةختيربربار ،حتالت ربربومي ،حت،تمربربون ةربربت مربربي خربربالل
التفاع م املوام التعليمية.
حتيربربرف ليفرب ) (Flavell, 1979حتةربربو أيربربد امل ربريي البربربارايي ا ةربربتا ايربربال ،أنربرب ،للتمييربربز بربربني التفمربربا مربربا
حترام املعربربرا ،حتبربربني األنربواع األخربربرف مربربي التفمربربا ،ة بربربد مربربي ال ربربر ا مكربربدر مربربا حترام املعر ربربة ،وربربي  ،طلربربت مربربي
داخرب ال رب و حتةربربو يعربربر ع وربربا ،كيربربف ،عمرب  ،حتكيربربف ي ربربعر هبربربا ،حتبالتربربا ربربتن مربربا حترام املعر ربربة  ،ربربتم علربربد
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مرا برب ربربة لعالرب ربربة لل رب ربربا ا املعر يرب ربربة ،أحت أنرب ربرب ،يسرب ربربتطي ررب ربرباا مومرب ربربة معي رب ربربة أحت ة يسرب ربربتطي  ،حتيرب ربربرف ليف رب رب أيضرب ربربا
) (Flavell, 1979أن ما حترام املعر ة ةي معر ة الفرد ب فس ،كأدا اعلة ا البيئة ،ستطي اختزان املعلومربا
حتا رتجاعوا ب ربم حتاع حتمربدبر ،حتي ربا ةرباكر ) (Hacker, 1998ا أنرب ،حتعلربد الربر مربي مالمربح الامربو
الرب يربربي ربربا ربربرح مربربي آرام يربربول مفوربربوم مربربا حترام املعر ربربة ،ة أ ربربا يعربربا مرب علربربد األ مربربار التاليربربة :معر ربربة مربربا
يعر  ،الفرد ،ياة املعر ة حتمكشراهتا ،حتال در علد مرا بة حت ،ي معر ة الفرد ب م حتاع حتم ر.
أمربا يمربا يتعلربت مونربا مربا حترام املعر ربة ،رباف ليفرب ) (Flavell, 1979أن ة ربا ممربونني أ ا ربيني
مها :معر ة ما حترام املعر ة ،حتخرب ا مربا حترام املعر ربة ،ييربث ،تضربمي معر ربة مربا حترام املعر ربة فالفربة ع اصربر ةربي:
معر ة ال و  ،Person Knowledgeحت ،م كرب مربا يفمربر برب ،الفربرد يربول بيعترب ،،حت بيعربة ربا مربي
ال ربا كمعرباجلني للمعر ربة ،حتمعر ربة املومربة  Task Knowledgeحتهتربت باملعلومربا املتربوا ر للمربتعل خربالل
العمليربربة املعر يربربة ،ربربد ،مربربون ةربربت املعلومربربا كريربربا أحت ليلربربة ،مألو ربربة أحت ربربا مألو ربربة ،أحت ممربربرر  ،أحت م مربربة،
أحتممتع ربربة أحت ربربا ال ربربد ،حتمعر ربربة ام ربرتا،يلية  Strategy Knowledgeحت،تعل ربربت بالممي ربربا اطائل ربربة م ربربي
املعلوما ال ميمي اكتساهبا حتة يما ا األماكي ال ،مون يوا ام رتا،يليا لعالة ا ي يت األةدا
Metacognitive
الرئيس ربربة حتالريانوي ربربة .أم ربربا يم ربربا يتعل ربربت ب ربرباملمون الري ربربال حتة ربربو خرب رب ا م ربربا حترام املعر ربربة
 ،Experiencesربرباف ليفرب ) (Flavell, 1979بربربأن ةربربت اخلرب ا ربربد ،مربربون كربربا أحت ويلربربة األمربربد،
حتبسيطة أحت مع د ا حمتواةا ،حتأ ا يك عاد ا املوا ف ال ،تطل كريرباا مربي ارربتر ،حتالتفمربا الربواعي،
م اا ا أن ،خل ا ما حترام املعر ة ،أفاا كباا علد األةدا حتاملوما املعر ية.
حتيربرف ألربيس ) (Ellis, 1999أن مربا حترام املعر ربة ،تضربمي ربرح أ ربئلة ،مربي مريرب مربا الربتي يتاجرب ،لعمرب
مومة؟ ما التي ة ،ستطي عمل ،اليوم؟ حتملااا؟ حتما التي ،ستطي عمل،؟ حتما التي تفعل،؟ ا يال عدم
ومد؟ ا ا الربد مربي األ ربئلة ،أمربا برباريس حتنربو راد ) (Paris & Winograd, 1990يعت ربدان أن
Self
ة ربربا ت ربربني مل ربربا حترام املعر ربربة مه ربربا ، :ي ربربي ال ربربتا  Self Appraisalحت دار ال ربربتا للمعر ربربة
 ،Management of Cognitionييث ي ا الت ومي التال ا التكورا ال كية لأل راد يول يالة
املعر ربربة ،حتال ربربدرا املتعل ربربة ربربدف الفاعليربربة املر،بطربربة باملعر ربربة .أمربربا دار الربربتا ت ربربا ا العمليربربا الع ليربربة ال رب
،ساعد ا  ،سيت مالمح ي امل ملة ،حتبالتا تن  ،يي حت دار التا ،سرباعد ا صربيا ة املربتعل كفربرد ترباج
ألن يمون عاة ا  ،سيت حتب ام معر ت.،
حتميمي  ،سي ممونا ما حترام املعر ة ا :معر ة الفرد بتا ،،حتاملعر ة بعمليا التفما ،حتعب عمليا
التفما ،كاآلل ):(Marzano at al, 1988
 -0-0معر ة الفرد بتا ،،،حت،تضمي املرا بة حتالتحم التال بعدد مي األمور م وا:
 اةلتزام :حت،تعلت باةختيار الواعي للموعوع حتليس امل اعر حتالتفضيال . اة اةا امجيابية :مري املريابر حتالتعل مي الف . اةنتبا  :حتيمون للتفكيال  ،حتللكور المبا  ،حتال در علد يديد الكال حتاملرحتنة.111
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 -5-0املعر ة بعمليا التفما :حت،تضمي التالية:
 املعر ربربة التكربربر ية :حتةربربي املعر ربربة الضربرحترية ألدام املومربربة ،حت،تضربربمي معر ربربة الفربربرد بتا،ربرب ،كمربربتعل  ،حتمعر تربرب،اةية العوام املكفر ا أدائ.،
 املعر ة امجرائية :حت،تضمي كيفية ال يام باملومة أحت  ،فيتةا. املعر ربربة ال ربربر ية :حت،تضربربمي املعر ربربة ب ليربربة عم رب بعربربي اة ربرتا،يليا حتمربربا نسربربت دموا ،حتملربربااا ،مربربونبعي اة رتا،يليا أ ض مي اةا.
 -3-0عب عمليا التفما ،حت،تضمي:
 الت طي  :حتيتضمي اختيار مسار لألةدا  ،حتاختيار امجراما . الت ي  :حتيتضمي حو الت دم ،حتمراجعة املسارا حتامجراما حتاملكادر. الت ومي :حتيتضمي  ،ومي املعر ة الراة ة ،حتحتع األةدا  ،حتاختيار املكادر.أما بال سبة للمتاربا املورب الريربال ا ةربت الدرا ربة حتةربو مركربز الضربب  ،ربد شربود اةتمامربا كبرباا ا الع ربود
الريالفة األخا  ،حتي وم مفووم مركز الضب علد ا رتا مفاد أن الطري ة ال يسلموا الفرد ،تأفر ا درجة
كبا  ،ا يدرك ،مي عال ا ببية بني السلو حت،وابع ،،لربتلد نربرف أن الفربرد يسربلد ا عربوم دراكرب ،طربت
العال ربربا  ،حتب ربربام علربربد الربربد ربربت ن درا الفربربرد للعال ربربة ال ائمربربة بربربني السربربلو حت،وابعربرب ،ة بربربد أن يعمربربس بعربربي
األمنربا السربربلوكية ع ربربد األ ربراد ،حتمربربي ةربربت األمنربربا السربلوكية مربربا يسربربمد بالضربب الربربداخلي حتالضربربب اخلربربارجي،
ع دما لمرب الفربرد نفسرب ،املسربكحتلية عربي أعمالرب ،حتنتائلوربا ربتلد يعرب أن لديرب ،عربب داخلربي ،أمربا اا عربزف
ةت املسكحتلية ا وف حتعوام خارجية تلد يع أن لدي ،عبطا خارجيا (اليع و 8811 ،م).
حتيعود الفض ا براا مفووم مركز الضب ا جوليان رحت،ر ) (Jolian Rotterالتي دم ةتا املفووم
ا نسربت ن ربري متمامرب مسربت د ا املدر ربة السربلوكية حتاملدر ربة املعر يربة( ،كربالفي حتةنربدراي & (Calvin
) ،(Lindzey, 1985حت،عت ربربد (رحت،ربربر) أن الت بربربك بالسربربلو يتطلرب معر ربربة فالفربربة متارباا ةربربي يمربربة التعزيربربز
) (Reinforcement Valueحتالتو رب ) (Expectancyحت بيعربربة املو ربف ال فسربربي الربتي يوجربربد يرب ،الفربربرد
حت،عر ن رية التعل اةجتماعي التعزيز بأن" :،أي شيم ل، ،أفا ا يداا السلو أحت أي
) (Situationل
،عر بأ ا" :درجة ،فضي الفرد ردحتا ،عزيز
شيم ل، ،أفا ا نوع السلو حتا اة ،"،كما أن يمة التعزيز ل
حتايربربد مربربي بربربني عربربد ،عزي ربزا ييربربث ،تسربرباحتف ا ايتمربربال ظوربربور مري رب ةربربت التعزي ربزا " (يع ربربو  ،م ابلربربة،
 ،)8881أمربربا املو ربربف ال فسربربي تعت رب ال ريربربة ا ربربدد اطربربام جربربدا للسربربلو حتأن مهالربرب ،يربربكدي ا الت لي رب مربربي
عالي ربربة الت ب ربربك بس ربربلو الف ربربرد ب ربربم ج ربربوةري (برة ربربوم8898 ،م) ،ك ربربتلد ربربتن التو ع ربربا موم ربربة ا الت ب ربربك
بالسربربلو  ،حت،عرب لربر ال ريربربة التو رب " :بأنربرب ،اةيتمربربال الربربتي يعت ربربد بربرب ،الفربربرد أن ،عزي ربزا معي ربربا يحك رب كدالربربة
ردحتا لو معني ا مو ف معني" ( اادام حتكور ي 8811 ،م).
حتالتو رب يربربدد التو عربربا السربرباب ة الرب عمموربربا الفربربرد نتيلربة ل يامربرب ،بسربربلو معربربني ،بعربرب، ،عزيربربز ،كمربربا ربربدد
أيضربربا ،ربرباريت التعزيربزا لديربرب ،،حتالتو رب نوعربربان، :و رب خربربات يعتمربربد علربربد م ربربدار مربربا اكتسربربب ،الفربربرد مربربي مو ربربف
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معربربني ،حت،و رب عربربام ،يعتمربربد علربربد انت ربربال ال ربتعل مربربي موا ربربف أخربربرف ربربا يوربربا أمنربربا السربربلو املت اربربربة حتظيفيلربربا
) ،(Phares, 1976حتمربربي التو عربربا املعممربربة ،درجربربة اعت ربرباد الفربربرد بالضربربب الربربداخلي – اخلربربارجي للتعزيربربز
) .(Internal – External locus of Controlييربث ،ربرف رحت،ربر بربأن ة ربا رحت ربا بربني األ ربراد يربول
اعت ربرباداهت ربربا يتك رب كربربادر التعزيربربز و ربربا مربربي يعت ربربد بالضربربب الربربداخلي يع ربزحت مربربا ربربدا لربرب ،ا ربربلوك،
اخلات ،حتبالتا وو ادر علد عب مكادر ،عزيزا ،،ب فس ،،حتة ربا مربي يعت ربد بالضربب اخلربارجي للتعزيربز،
ييث يعت أن ما يدا ل ،نتج عي الكد ة أحت اخلطأ أحت ال در أحت عوام خارجية أخرف ،حتة يستطي ب ام
علرب ربربد الرب ربربد عرب ربربب مكرب ربربادر ،عزيزا،رب ربرب ،ب فسرب ربرب( ،برةرب ربربوم8898 ،م) .حتيعت رب ربربد ك رب رب مرب ربربي رحتجرب ربربرا حتحتررب ربربر حت رب ربرباجلر
) (Rogers, 1951, Winger & Vallacher, 1979املربتكوريي ا (اليع ربو حتم ابلربة8881 ،م) أن
ك رب ش رب و ي ربربوم عل ربربد ربربو ن رب بب ربربام متري ربربيال ع لي ربربة ) (Cognitive Representationللوا رب
الفيزيربربائي حتاةجتمربرباعي الربربتي يعربربيم يربرب ،،ا حماحتلربربة م ربرب ،لفو رب ال ربواةر اةجتماعيربربة حت،مربربويي ربرتا،يليا
لوكية متم  ،مي راا ،فاع مريمر م بيئت ،حبيث يادحت نسانا حتظيفيا حت اعال ،حتيعت علمام ال فس املعرا
أن درجة الضب ةي العملية التة ية ال ،ضب أدام الفرد حتيم ،وجوا ،،حت،عمس مدف يطر ،،علربد مربا
يدحتر يول ،مي أيداا ) ،(Weiner, 1978كتلد تن عملية الضب ةي ظاةر أدائية اة ية  ،مربو مرب
العمربر حت،تحسربي بزيرباد ،فرباعال الطلبربة مرب املوا ربف حتاخلرب ا الرب ،عربد طرب ).(Weiner, 1979, p.12
حتي وربر التحلرب املفرباةيمي ) (Conceptual analysisأن عمليربة الضربب عمليربة اة يربة يضربب يوربا الفربرد
أدام بفع عوام داخلية يدد معاجلا ،،التة ية ) (Gagne, 1985, 22املتكور ا ( طامي.)3002 ،
مربربي خربربالل العربربر السربربابت للممونربربا حتالع اصربربر الرب يتضربربم وا كرب مربربي متاربرباي التفمربربا مربربا حترام املعربربرا
حتمركز الضب  ،حتمي خالل السما السلوكية لأل راد التيي يتكفون هبا ،نستطي اة ت تاج أن ة ا بعي
اخلكربائو السربربلوكية الرب ي ربرت يوربربا األ ربراد احتي التفمامرباحترام املعربربرا حتاحتي مركربربز الضربب الربربداخلي ،حتمربربي
ةت اخلكائو:
 مكربربدر يديربربد السربربلو  :ن الربربتي ربربدد ربربلو الفربربرد ربوام ع ربربد احتي التفمربربا املربرباحترام معربربرا أحت احتيالضب الدا خلي ةي حمددا داخلية ،الفرد نفس ،ةو التي يربتحم ب ربا ا ،،حت ربلوكا ،،،رباأل راد الربتيي
يتمتعربربون ب ربربالتفما م ربربا حترام معربربرا ،ة رب ال ربربتيي يرا بربربون احتاهت رب حت،علمو رب  ،حتة رب ال ربربتيي طط ربربون ألنفس ربربو ،
حتبالتا ة التيي ددحتن لوكاهت حتي ومو ا .كتلد ارال ع د احتي الضب الداخلي ،و يعزحتن نتائج
لوكو ا أنفسو حتليس لآلخريي أحت لل رحت  ،حتبالتا ة أيضا ددحتن لوكاهت بطري ة احت بأخرف.
 مكربربدر التعزيربربز :ن مكربربدر التعزيربربز للسربربلو ع ربربد احتي التفمربربا مربربا حترام معربربرا يربربأل مربربي داخرب الفربربرد،حتيستطي الربتحم برب ،) Kluwe ,1982( ،كربتلد ارربال ،ربان مكربدر التعزيربز ع ربد احتي الضربب الربداخلي
ةو داخلي أيضا ،الفرد يعزحت التعزيز ل فسرب ،حتلربيس لآلخربريي ،حتبالتربا وربو ربادر علربد عربب مكربادر ،عزيربز
ب فس.،

111

التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بمركز الضبط ومتغيرات أخرى  .….........................................د.المساعيد

 اخل رب ا السربرباب ة :ن اخل رب ا السربرباب ة مومربربة حتأ ا ربربية حتحمربربدد ل ربربا ا األ ربراد حت،و عربرباهت  ،ربربتحتيالتفما ما حترام املعرا يستفيد مي خ ا ،،ا لساب ة ،ييث يعدل مي ا رتا،يليا،ة حتيستبدل ،لد ا املفيربد
بأخرف أكرير جدحتف ،كمربا أنلرب ،طرب حت سربي ا خططرب ،مسربتفيدا مربي خ ا،ربة ،كربتلد تنرب ،ي لربوم أدام ب ربام
علربربد ةربربت اخل رب ا  ،حتبامل اب رب  ،تن ربربا رربربد أ ان احتي الضربربب الربربداخلي يعممربربون مربربا اكتسربرببو مربربي خ رب ا مربربي
خربربالل عمليربربة التو رب اخلربربات احت العربربام -حت ربربت أدبيربربا مركربربز الضربربب  -حتبالتربربا ربرباخل ا السربرباب ة ةربربي حمربربدد
أ ا ي ل ا ا الفرد حتموجوة لسلوك ،،وام لتحتي التفما ما حترام املعرا احت لتحتي الضب الداخلي.
 حتب ربربم عربربام اا ن رنربربا ا ةربربتيي املتاربربايي التفمربربا مربربا حترام املعربربرا حتمركربربز الضربربب  ،ن ربربا رب لد أنكالمهربربا يسربرباعدان الفربربرد ا ربربعي ،لتمربربويي ربرتا،يليا ربربلوكية متم ربرب ،مربربي امرربرباا حتالتفاعرب املريمربربر مرب بيئتربرب،
رحتجربرا حت ربال لر حتحترربر ) (Rogers, 1951, Winger & Vallacher, 1977املربتكوريي ا (يع ربو
حتم ابلة.)8881 ،
حتب ام علد ما بت نستطي أن نتبني بوعوح أن ة ا عددا مي اخلكربائو حتالكربفا الرب ي ربرت يوربا
األش ات احتي التفما ما حترام املعرا حتاألشرب ات احتي الضربب الربداخلي ،حتلربتلد جربام ةربت الدرا ربة
حماحتلة معر ة حتا تم ا حتجود عال ة بني التفما ما حترام املعرا حتمركز الضب ع د لبة اجلامعة.

 -2الدراسات السابقة:

 -1-2الدراسات املتعلقة بالتفكري ما وراء املعريف:
 -1-1-2الدراسات العربية:
ل د أجريت درا ا عديد ا لال موارا ما حترام املعر ة أحت التفما ما حترام املعرا:
 د أجر نبي ) (Nabeel, 1994درا ة هتد ا معر ة أفر برنامج ،درييب يتضمي لموعة ميام رتا،يليا ال رائية املعر ية حتما حترام املعر ية علد ،طوير اة تيعا ال رائربي ا اللاربة امرليزيربة ،حت،مونربت
عي ة الدرا ة مي ( )32البة مي لبربة الكربف التا رب األ ا ربي ا األردن .حت ربد أشربار ال تربائج ا عربدم
حتجود رحتق دالة يكائيا ا اة تيعا ال رائي بني ايموعا ال أجريت عليوي التلربة.
 كما أجر اجلمرب ) (Aljamal, 1996درا ربة كربان اطربد م وربا معر ربة أفربر برنربامج ،ربدرييب ي ربتمعلد لموعة مي ام رتا،يليا املعر ية حتما حترام املعر ية علد اة تيعا ال رائربي لطالبربا الكربف العاشربر،
حتالربربد علربربد عي ربربة ،ألفربربت مربربي ( )10البربربة ،حت ربربد أشربربار ال تربربائج ا يسربربي ا مسربربتوف اة ربربتيعا ال رائربربي
لكاحل ايموعة التلريبية.

 -2-1-2الدراسات األجنبية:

 حتأجربربر كيربربان ) (Chiang, 1998درا ربربة هتربربد ا معر ربربة كيربربف ميمربربي م ربرتا،يليا الت طربربيحتاملرا بة حتالسيطر أن ،كفر علد العمليا العلمية حتا ت دام املوارا األ ا ية ا يسني مستوف التحكي
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العلمي لدف الطلبة ،حتالد علد عي ة ،ألفت مي ( )333البا مي لبة المليا  .حت د أشار ال تائج ا
أن العمليا العلمية اعد الطلبة علد أن يكبحوا متعلمني جيديي حتاحتي دا عية داخلية عالية.
 حتا درا ربة رامرب حتجفربي ) (Rampp & Guffeyحتالرب هتربد ا معر ربة اعليربة برنربامج ،ربدرييب امربربا حترام املع ر ربربة ا ر رب مسربربتوف المفربربام التا،يربربة ا التحكربربي لربربدف الطلبربربة املوربربدديي بالفك رب بسربربب ،ربربدل
معربربدةهت ا المليربربة ،حت،ألفربربت عي ربربة الدرا ربربة مربربي ( )28البربربا حت ربربد أظوربربر ال تربربائج أن ة ربربا أف ربرا لل نربربامج
التدرييب ملوارا ما حترام املعر ة علد ر المفام التا،ية للطلبة ،حتكتلد أجر العيسربوف ( )3008درا ربة
هتد ا معر ة أفر برنامج ،درييب ا ا ت دام موارا التفما وق املعر ية علد التحكي ا الرياعيا
لربربدف لبربربة الكربربف التا رب ا مدي ربربة عمربربان ،كربربتلد هتربربد الدرا ربربة ا الم ربربف عربربي أفربربر كرب مربربي مسربربتوف
التحكربي (عربربال ،متربدن) حتجرب س الطلبربة علربربد مسربتوف التحكربربي ا الرياعربيا  ،حت،ألفربربت عي ربة الدرا ربربة مربربي
( )811البربربا حت البربربة ،حت ربربد أشربربار ال تربربائج ا حتجربربود رحت ربربا ا التحكربربي ا الرياعربربيا لكربرباحل ايموعربربة
التلريبية ،حتمل يمي ة ا أفر يعزف ا متاا اجل س ،كتلد ك فت عي حتجود رحت ا ا التحكي بني ئ
التحكي (عال ،متدن) حتلكاحل ايموعة التلريبية.
 حت ربام رباكي ) (Phakiti, 2003بدار ربة ا ا ربرتاليا للم ربف عربي ا ربت دام ام ربرتا،يليا املعر يربةحتمربربا حترام املعر يربربة ع ربربد عي ربربة الدرا ربربة ال رب ،مونربربت مربربي ( )211البربربا حت البربربة مسربربللني ا مسربربا ا اللاربربة
امرليزيربربة ا جامعربربة ،ايل ربربد ،حت ربربد ص رب فو البايربربث ا ف ربربالا لموعربربا  :مر،فع ربربي التحكربربي  ،حتمتو ربربطي
التحكربربي  ،حتممربربي ر ربرببوا ا اةختبربربار .حت ربربد أشربربار ال تربربائج ا أن الطلبربربة مر،فعربربي التحكربربي ربربد ا ربربت دموا
ام رتا،يليا ما حترام املعر ية ب م أك بمريا مي الطلبة متو طي التحكي  ،التيي بدحترة كانوا أكريربر
ا ت داما طا مي الطلبة ا ال اجحني.

 -2-2الدراسات املتعلقة مبركز الضبط:
 -1-2-2الدراسات العربية:

د ا تعر البايث عددا مي الدرا ا الساب ة ال  ،احتلت متاا مركز الضب حتم وا:
 حتأجرف األعسربر ( )8891درا ربة حتةربي مربي أحتليربا الدرا ربا العربيربة الرب جربر يربول مركربز الضرببحتعال ت ،تااا عديد كاجل س حتالتحكي الدرا ي ،حتامختكات العلمي حتامراا املدر ي .حت د أشار
نتائج ةت الدرا ة ا أن الطلبة مي احتي الضب الداخلي أكرير يمال للمسكحتلية ،حتأكرير جيابية مي احتي
الضب اخلارجي ،ييث يضعون اخلط حتيلتزمون بد ة  ،فيتةا.
 حتأج رب ربربر األ رب ربربد ( )8881درا رب ربربة رب ربربورية  ،احتل رب ربربت يو رب ربربا مرك رب ربربز الض رب ربربب حتعال ت رب ربرب ،تا رب ربرباي اجلرب رب رب سحتامختكربربات العلمربربي ،حت ربربد أشربربار ال تربربائج ا عربربدم حتجربربود رحت ربربا بربربني الربربتكور حتامنربرباا يمربربا يتعلربربت ركربربز
الضب .
 حت امربربت األ ربربد ( )8888بدرا ربربة علربربد لبربربة اجلامعربربة ا جامعربربة دم ربربت حت،ألفربربت عي ربربة الدرا ربربة مربربي( )300البا حت البة ،حتكان مي أةدا الدرا ة معر ة العال ة بني مركز الضب داخلي /خارجي حتاجلرب س.
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حت د أشار ال تائج ا عدم حتجود رحتق دالة يكائيا بني التكور حتامناا يما يتعلت ب وع الضب املوجود
لديو .
 حتأجربرف يع ربربو حتم ابلربربة ( )8881درا ربربة علربربد لبربربة اجلامعربة ،كربربان اطربربد م وربربا معر ربربة مركربربز الضربرببحتعال ت ،ببعي املتااا لدف الطلبة اجلامعيني ،حت،ألفربت عي ربة الدرا ربة مربي ( )938البربا حت البربة مربي لبربة
جامعة الامو  ،حت د أشار ال تائج ا أن امناا ميلي ا مركربز عربب خربارجي أكريربر مربي الربتكور ،كربتلد
أن ،ة يوجد رق بني امختكاصا الدرا ية امل تلفة ا نربوع مركربز الضربب  ،كربتلد مل  ،وربر ال تربائج رحت ربا
بني الطلبة حت ت مستوياهت الدرا ية امل تلفة.
 حتأجر طامي ( )3002درا ة علد داخلية الضب ع د الطلبة املتفو ني ا املدار  ،حت،ألفت عي ةالدرا ربة مربي ( )810البربا حت البربة مربي الكربفني السرباب حتالعاشربر .حت ربد أشربار ال تربائج ا حتجربود ربرحتق دالربربة
ع ربربد مسربربتويا متاربربا الكربربف حتلكربرباحل لبربربة الكربربف العاشربربر ،حتكربربتلد علربربد حتجربربود ،فاعرب بربربني متاربربا الكربربف
حتدرج ربربة الض ربربب ال ربربداخلي لك ربرباحل الطلب ربربة املتف ربربو ني م ربربي الك ربربف العاش ربربر حتاحتي الدرج ربربة العالي ربربة م ربربي الض ربربب
الداخلي.

 -2-2-2الدراسات األجنبية:

 درا ربربة ربرتاةان ) (Strahan, 1982, p.42الرب أجراةربربا علربربد لبربربة اجلامعربربة ،حتكربربان اطربربد م وربربامعر ة العال ة بني أدام الطلبة احتي الضب الداخلي ا امراا الدرا ي حتأدام الطلبة احتي الضب اخلارجي.
حتأشار ال تائج ا عدم حتجود عال ة بني مركز الضب حتامراا الدرا ي.
ةت الدرا ا حت اةا ،بني أن ،مل يت حبث العال ة بني مركز الضب حتالتفما ما حترام املعربرا حتةربتا يرب ا
أمهية الدرا ة ارالية ا  ،احتل ةتا املوعوع.

 -3مشكلة الدراسة:

،تمري م ملة الدرا ة ا أن ،ة يزال ة ا ياجة ا معر ة املزيد عي العوام ال ،كفر ا مركز الضب
ع د الطلبة حتة يما لبة اجلامعة ،ا أن مركز الضب مي ا ال كية املومة التي ل ،األفربر المبربا ا
كيفية لو الطال ا املوا ف امل تلفة ،حتلتلد ياحتلربت ةربت الدرا ربة أن ،تعربر علربد العال ربة بربني أيربد
املتااا املومة ا ش كية الطلبة حتاملكفر ا يكيلو حتةي متاربا التفمربا مربا حترام معربرا حتبربني متاربا مركربز
الضربربب ب ربربم أ ا ربربي ،عربربا ة ا معر ربربة التفم ربا مربربا حترام املعربربرا ع ربربد الطلبربربة ب ربربام علربربد متا رباا اجل رب س
حتاملستوف الدرا ي ،حتالتحكي الدرا ي ،حتبالتا تن ،ميمربي يديربد م ربملة الدرا ربة كرباآلل :مربا ةربي عال ربة
التفما ما حترام املعرا ركز الضب ا عوم متااا اجل س حتاملستوف الدرا ي حتاملستوف التحكيلي.

 -4أسئلة الدراسة:

ياحتل الدرا ة امجابة عي األ ئلة التالية:
 -0-4ما عال ة التفما ما حترام املعربرا ركربز الضربب حتمتارباا اجلرب س حتالتحكربي حتاملسربتوف الدرا ربي
لدف لبة اجلامعة؟
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 -5-4م ربربا عال ربربة التفم ربربا م ربربا رام املع ربربرا رك ربربز الض ربربب بع ربربد ع ربربب (ييي ربربد)  ،ربربأفا متارب رباا اجل رب رب س
حتالتحكي حتاملستوف الدرا ي لدف لبة اجلامعة؟
 -3-4ة تلربف التفمربا مربا حترام املعربرا برباختال اجلرب س حتالتحكربي حتاملسربتوف الدرا ربي ع ربد لبربة
اجلامعة؟

 -5أهداف الدراسة:

هتربربد ةربربت الدرا ربربة ا الم ربربف عربربي مسربربتوف التفمربربا مربربا حترام املعربربرا ع ربربد لبربربة جامعربربة آل البيربربت ا
األردن حتعال ت ،ببعي املتااا املومربة لربديو حتةربي :مركربز الضربب حتاملسربتوف الدرا ربي حتاملسربتوف التحكربيلي
حتاجل س.

 -6أهمية الدراسة:

،بربربني أمهيربربة ةربربت الدرا ربربة أ ان مفوربربوم التفمربربا مربربا حترام املعربربرا أصربرببح مربربي املواعربربي ال فسربربية حتاملعر يربربة اا
الفع ربربال ا ربربلو الطلب ربربة حتة ربربيما ،ا يك ربربيلو
األمهي ربربة البالا ربربة ،حتال ربربتي ي ربربي باةتم ربربام الب ربربايريني ألف ربربر ل
حتمسربربارة األكربربادميي ،حتلربربتلد تنربرب ،مربربي األمهيربربة مربربان معر ربربة عال ربربة التمفربربا مربربا حترام املعربربرا بربرببعي املتارباا
األخرف حتال ة  ،أمهية ع  ،،مري مركز الضب ع د الطلبة عا ة ا متااا اجل س حتاملستوف الدرا ي
حتالتحكي  ،حتكتلد  ،ور أمهية ةربت الدرا ربة بمو ربا ربد ،مربون ا احتلربة األحتا – حت ربت علرب البايربث  -الرب
،بحث عال ة التفما ما حترام املعرا ركز الضب ع د الطلبة ،حتلتلد تن ةت الدرا ة د متود ا حبوا
حت،وعح العال ة بني متاايي مومني ا ال كية امنسانية.
حتدرا ا أخرف أمام البايريني،
ل

 -7حمددات الدراسة:

ميمي ،عمي نتائج ةت الدرا ة ا عوم ا دديي التاليني:
 -0-6ا تكربربار نتربربائج ةربربت الدرا ربربة علربربد عي ربربة مربربي لبربربة اجلامعربربة ا املسربربتويا الدرا ربربية امل تلفربربة ا
مريلة البمالوريو للعام اجلامعي 3001./3009
 -5-6ا تكار ال تائج حت ت امل يا ني املست دمني للتفما ما حترام املعرا حتملركز الضب .

 -8مصطلحات الدراسة:

 -1-8التفكري ما وراء املعريف :حتي كد ب ،الت طي حتاملرا بة حتالت ومي لل ا ا املعر ية الرب ي ربوم
هبربا الفربرد حتاة ربت دام الربواعي ة ربرتا،يليا الربتعل & (Livingston, 1997; Brokowski, Car
) Pressley, 1987حتي ا بامل يا املست دم ا الدرا ة .ملحت ر (.)8
 -2-8مركززز الضززبط :ةربربو العمليربربة التة يربربة الرب ،ضربربب أدام الفربربرد حتيمرب ،وجوا،ربرب ،حت،عمربربس مربربدف
يا رحت،ر ( .)8811ملحت ر (.)3
يطر ،،علد ما يدحتر يول ،مي أيداا ،حتي ا
 -3-8املستوى الدراسي :ي كد ب ،الس ة الدرا ية للطال  :أحتا ،فانية ،فالرية ،رابعة.
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 -4-8املستوى التحصيلي :ي كربد برب ،املعربدل الرتاكمربي لطالرب اجلامعربة كمربا ةربو مربي دائربر التسربلي
ا اجلامعة.

 -9منهجية الدارسة وإجراءاتها:

 اس د د هج :اعتم ربربد ة ربربت الدرا ربربة امل رب رب وج الوص ربربفي التحليل ربربي حتأ ربربلو الدرا ربربا امليداني ربربة ،حت ربربداعتمد البيانا ال مت عوا مي خالل ،طبيت األدا،ان املست دمتان علد عي ة الدرا ة.
 د ع ع اس الم:يتمون لتم الدرا ة مي ي لبة اختكات معل الكف ا جامعة آل البيربت امل ت مربني ا الفكرب
الدرا ي الريربال للعربام اجلربامعي ( )3001/3009حتالبربال عربددة ( )8818مربواعني حت ربت متارباا املسربتوف
الدرا ي حتاجل س كما ةو موعح ا اجلدحتل ر (.)8
اس ل ()0
د ع ع اس الم اق دعغ ا اس سعة اس ال اس س ستفصل اس ال اسثون د اسىو اس ودى
5..2/5..2

اس س
رنوث
ك
نسفم
ا
ا نسفم
92.3 8119 31.3 333

ا
122

0

نسفم
38.8

اس سعة اس ال
5
ا
ا نسفم
319 20.8 318

3

نسفم
39.9

ا
110

4

اس

نسفم
33.2

ا
8818

ةع
نسفم
٪800

 م اس الم:،مونت عي ة الدرا ربة مربي ( )313البربا حت البربة مربي لبربة كليربة العلربوم الرتبويربة ا جامعربة آل البيربت مربي
املسربربتويا الدرا ربربية األربعربربة :أحتا ،فانيربربة ،فالريربربة ،رابعربربة ،للعربربام اجلربربامعي  ،3001/3009حتةربربي متري رب نسربرببة
 ، ٪82ريبا مي لتم الدرا ة ،حتمت اختيار العي ة بالطري ة الع وائية البسيطة ،ييربث اختربا ( )83شربعبة
مي ( )31شعبة بطري ة ع وائية ،ج اختا ( )30البا حت البة  ،ريبا مي ك شعبة حت ت رب واهت الدرا ربية،
حتكما ةو موعح ا اجلدحتل ر (.)3
اس ل
تةزمع دا اا م اس الم اق اس
اس سعة
اس س
ة أحتا
كة
ة فانية
ة فالرية
ة رابعة
ايموع
ة أحتا
رنوث
ة فانية
122

() 5
س اس سعة اس ال
اسى ا
اس ال
22
20
20
33
881
31
39
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ايموع

ة فالرية
ة رابعة
ايموع
ة أحتا
ة فانية
ة فالرية
ة رابعة
ايموع

23
13
839
38
39
13
19
313

 دا ا اس الم:ا ت دم ا ةت الدرا ة أدا،ان ،ل يا ك مي التفما ما حترام املعرا حتمركز الضب .
 دق و اسعفي دو ا اس ى ا :ا ت دم م يا التفما ما حترام املعرا التي أعربد البايربث أصربالن (املسرباعيد )3009 ،حتالربتي ،مربون
مي ( )20ر مواعة علد أبعاد التفما ما حترام املعرا اآل،ية:
 حتعربربي أ ربربراد بتممانيا،ربرب ،حت درا،ربرب ،علربربد الربربتعل  ،حتارفربربت ،حتأي مومربربا الربربتعل ميمربربي ي ي وربربا ب ربربمحتا عي.
 معر ة أي ا رتا،يليا التعل أكرير اعلية. ختطي ري ة التعل ملومة ما تم رايوا. ا ت دام ا رتا،يليا التعل . مرا بة الفرد رالة معلوما ،،ارالية. معر ة حت ائ عالة ة رتجاع املعلوما ال بت يف وا.ربدرج م ربربي ( )1مس ربربتويا حتة ربربي :دائم ربربا ،حت الب ربربا،
ييربربث ،م ربربون اة ربربتلابا عل ربربد ة ربربتا امل ي ربربا عل ربربد  ،رب ل
حتأييانا ،حتنادرا ،حتبتلد ،مون أعلد عالمة ميمي اركول عليوا ةي ( )830درجة بوا رب ( )1×20حتأدىن
درجة ةي ( )20درجة بوا ( ،)8×20حت تو ا رتاعي ( )10درجة.
ثفو اس ق و :
صل ربربد مت ا ربربت راج الكربربدق للم يربربا بريالفربربة ربربرق ،ييربربث كانربربت الطري ربربة األحتا صربربدق ا تربربوف حت،بربربني أن
ص ربربدق ا ت ربربوف للف رب ربرا ،رب ربراحتح ب ربربني ( 0.11حت )0.99حتالطري ربربة الرياني ربربة ص ربربدق الب ربربام با ربربت دام التحليرب رب
ألعاملي ييث ،بني أن درجة  ،ب الف را لاة امل يا د ،راحتيت بني ( 0.22حت ،)0.11حتالطري ة
الريالرية ةي الكدق التمييزي ،ييث ،بني أن امل يا يستطي التمييز بني اداما األ راد امل تلفة.
أما فبا امل يا د ا ت رج بطري ة التلانس الربداخلي ا سربو حت ربا ملعادلربة كرحتنبرباا ألفربا حتحتجربد أن
الريبا الم يساحتي (.)0.81
 دق و ت س كا اس فط :Locus of Control121
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– Internal

حتع رب امل يربربا (جولي ربان رحت،ربربر) حتيعربربر يربربا الضربربب الربربداخلي /اخلربربارجي للتعزيربربز
 External Reinforcement Controlحتيرمربربز لربرب ،بربربالرمز )( (I.Eالمربرباا8813 ،م ،ت )8حتيتمربربون
امل يا مي فالا حتع ريي ر ك م وا ،تضمي عبار،ني يداةا  ،ا ا الوجوة الداخلية ،حت د أعربيفت
ت را حتععت لمي ة يمت ف املفحوت ةد امل يربا  ،حتيكربحح امل يربا بربأن ،عطربد درجربة لمرب
اختيار للعبار ال  ،ا ا الوجوة اخلارجية حتعلد الد الدرجة العالية ال ك عليوربا املفحربوت  ،ربا
ا أن مركز الضب لدي ،يمون خارجيا حتالعمس صحيح.
 ص اس ق و :عا ة للكدق التي يتمت برب ،امل يربا مربي برب حتاعربع( ،رحت،ربر) ،ربد امربت درحتا ( )8811با ربت راج
صدق الب ام لرب ،(construct validity) ،كربتلد ربام برب خالربد ( )3008با ربت راج صربدق ا تربوف طربتا
امل يا علد لبة اجلامعة ،حتحتجد بأن ،ي يس ما حتع ل يا .،
 ثفو اس ق و :ل د ا ت رج رحت،ر معام الريبا للم يا ييربث بلرب ( ،).،93حتالربد علربد عي ربة ،مونربت مربي ()10
البربا جامعيربا ،كربتلد امربت درحتا ( )8811باجيرباد معامرب الريبربا بطري ربة امعرباد حتحتجربد أنرب ،يسرباحتي
( ،).،98كربربتلد ربربام ب رب خال ربربد ( )3008باجي ربرباد معام رب الريب ربربا للم يربربا عل ربربد عي ربربة مربربي لب ربربة اجلامع ربربة
با ربربت دام معادل ربربة ألف ربربا لمرحتنب ربرباا ( ،)KR-20يي ربربث بلرب رب (  ،).،92حتك ربربتلد مت جي ربرباد بطري ربربة ع ربرباد
اةختبار ،حتبل (.).،18

 -01األساليب اإلحصائية:

مي أجرب امجابربة عربي أ ربئلة الدرا ربة ا ربتعملت املعاجلربا اميكربائية التاليربة حتالربد با ربت دام ال نربامج
اميكائي للعلوم امنسانية ):(SPSS
 معام ار،با با ون ) (Personلإلجابة علد كا الدرا ة األحتل حتالريال. املتو طا ارسابية حتاة را ا املعيارية حتيلي التبايي الريالفي ) (3-way ANOVAلإلجابة عيالسكال الريالث.

 -11النتائج ومناقشتها:

يما يلي عر ل تائج الدرا ة حتم ا توا:

 -1-11النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
ما عال ة التفما ما حترام معرا ركز الضب حتمتااا اجل س حتالتحكي حتاملستوف الدرا ي لدف لبة
اجلامعة؟
لإلجاب ربربة عرب ربربي ةرب ربربتا الس رب ربكال رب ربربد مت يسرب ربربا مع ربربامال اةر،برب ربربا للتفمرب ربربا مرب ربربا حترام املعرب ربربرا للطلبرب ربربة حت رب ربربت
اجل س(اكور،اناا) ،كما مت يساب ،حت ت املستوف ألتحكيلي للطلبة ( املستوف األحتل ،املستوف الريال،املستوف
الريالث) ،كما مت يساب ،حت ت املستوف الدرا ي للطلبة (الس ة الدرا ية األحتا ،الريانية ،الريالريربة ،الرابعربة) ،كمربا مت
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يساب ،حت ت مركز الضب أل راد العي ة يعوا ،حت د أظور ال تائج مكربفو ة معربامال اةر،بربا التاليربة كمربا ا
اجلدحتل ر (.)3
اس ل ()5
دصفةام دىودة اال تفوط ب اسعفي دو ا اس ى ا كل د د كا اس فط اس س اس سعة اس ال
اسعحص ل اس ال
اس س اس سعة د كا اس فط اسعحص ل
اس عغ ا
*0.311 *0.313- *0.321 *0.310
التفما ما حترام املعرا

* معام اةر،با احت دةلة يكائية ع د مستوف (.)  =0.08
ي ور اجلدحتل ر ( )3أن ة ربا ار،با ربا موجبربا ( )0.310بربني جرب س الطالرب حتالتفمربا مربا حترام املعربرا
لدي ،،حتكان الد لكاحل امناا ،عىن أن امناا يتمتعي بتفما ما حترام معرا أكرير مي التكور ييث كان
املتو ارسايب لإلناا علد م يا التفما ما حترام معرا ( )11بي مربا كربان للربتكور ( )13.1كمربا ي وربر
ا اجل ربربدحتل ر رب رب ( .)2ك ربربتلد يب ربربني اجل ربربدحتل ر رب رب ( )3أن ة ربربا ار،با ربربا موجب ربربا ( )0.321ب ربربني املس ربربتوف
الدرا ربربي حتالتفمربربا مربربا حترام املعربربرا حتالربربد لكربرباحل الطلبربربة ا الس رب وا الدرا ربربية األعلربربد ،أي أنربرب ،كلمربربا ار ،ربربد
الطال رب ا الس رب وا الدرا ربربية كلم ربربا أصربرببح لدي ربرب، ،فم ربربا مربربا حترام مع ربربرا أعلربربد .أم ربربا بال سربرببة ملرك ربربز الض ربربب
معامرب اةر،بربربا بي ربرب ،حتبربربني التفمربربا مربربا حترام املعربربرا كربربان ربربالبا ( )0.313-حتالربربد يعرب أنربرب ،كلمربربا ار،فعربربت
درجربة الطلبربربة ا التفمربا مربربا حترام املعربرا كلمربربا يكرب علربد درجربربة م فضربة ا مركربربز الضربب  ،عربربىن أن مركربربز
عربرببط ،يكربرببح داخليربربا أكريربربر ،بعبربربار أخربربرف كلمربربا كربربان للفربربرد ،فمربربا مربربا حترام معربربرا أعلربربد كلمربربا دل علربربد أنربرب،
يتمت ركز عب داخلي أكرير .كتلد تن ،ي ور مي اجلدحتل ر ( )3أ ان ة ا ار،با ا موجبربا ().،311
بني التفما ماحترام املعرا حتمستوف التحكي  ،ملما كان للفرد ،فما ما حترام معرا أك كلمربا كربان لديرب،
يكي أعلد.
بربربال ر ملعربربامال اةر،بربربا ا اجلربربدحتل ر رب (، )3بربربني أن امنربرباا أكريربربر ،فمربربا مربربا حترام معربربرا مربربي الربربتكور
حتميمي ،فسا الد بأن امناا لديوي مستوف يكيلي أعلد مي التكور حتمعلوم أن األ راد األكريربر يكربيال
ة أكرير ا ت داما للتفما ما حترام املعربرا ،حتةربت ال تيلربة ختربالف نتربائج درا ربة العيسربوي ( )3008الرب مل
ربربد يوربربا أفربرا يعربربزف ا متاربربا اجلرب س ا التحكربربي نتيلربربة ة ربربت دام موربربارا مربربا حترام املعر ربربة ،حتمربربي جانرب
آخربربر ،توا ربربت جزئيربربا م رب درا ربربة ربرباكي ) (Phakiti, 2003ال رب حتجربربد أن الطلبربربة مر،فعربربي التحكربربي ربربد
ا ربت دموا موربارا مربا حترام املعر ربة ب ربم أكرب مربي الطلبربة احتي التحكربي املتو رب حتاملتربدل ،عربا ة لربتلد
ربربد يمربربون الت ربربا س أشربربد بربربني امنربرباا علربربد الر ربربي سربربتواةي الدرا ربربي ،حتةربربتا بالتربربا ي رب عمس علربربد مربربدف
ا ربربت داموي للمو ربربارا م ربربا حترام املعر ي ربربة ليس ربرباعدةي ا التحك ربربي حتالتف ربربوق ،حتة ربربيما اا علم ربربا أن نس ربرببة
امناا ا كلية العلوم الرتبوية أكرير مي نسبة التكور ب م حتاعح.
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كتلد نتبني مي معامال اةر،با أن ة ا عال ة جيابية وية بدةلة يكائية ( )0.08بربني التفمربا
ما حترام املعرا حتاملستوف الدرا ي ،ملما ار ،د الطال ا وا الدرا ة كلمربا ار،فرب ا ربت دام ،للتفمربا
ما حترام املعرا ،حت د يمون أيد األ با لتلد ةو اادياد اخل م  ،دم الس وا  ،حتاألفر امجيايب للمواد
الدرا ربربية علربربد ،فمربربا  ،حتةربربت ال تربربائج ،تفربربت م رب نتربربائج درا ربربة املسربرباعيد ( )3009علربربد لبربربة اجلامعربربة حتال رب
أشربربار ال تربربائج يوربربا ا أنربرب ،كلمربربا ار ،ربربد الطالرب ا املسربربتوف الدرا ربربي أي رب وا الدرا ربربة كلمربربا ا ربربت دم
التفما ما حترام املعرا ب م أ ض .
كما رد أن ة ا ار،با ا جيابيا بني التفما ما حترام املعرا حتالتحكي  ،ملمربا كان
لدف الطال ،فما ما حترام معرا أعلد كلما كان يكيل ،أعلد حتةربت ال تيلربة ،ربدعموا نتربائج درا ربا
كرب مربي اجلمرب (8881م) ،حتكيربان )  ،(Chiang, 1998حترامرب حتجفربي (Rampp & Gaffey,
) ،1999حتالعيسربوي ( ،)3008حت رباكي ) .(Phakiti, 2003بعمربس درا ربة نبيرب )(Nabeel, 1994
حتال مل د رحت ا ا التحكي ع د عي ة الدرا ة ،عود ا التفما ما حترام املعرا.
كربتلد بي ربربت مكربفو ة معربربامال اةر،بربربا  ،أن ة ربا ار،بربربا ربليب أي عمسربربي مربربا بربني التفمربربا مربربا حترام
املعربرا حتمركربز الضربربب  ،عربىن أنرب ،كلمربربا كربان الطالرب أعلربد ا ،فمربا مربربا حترام معربرا كلمربا كربربان مركربز الضربربب
لديربرب ،أكريربربر داخليربربة ،أي أن احتي التفمربربا مربربا حترام املعربربرا األعلربربد مييلربربون ا أن يوجربربد لربربديو مركربربز عربربب
داخلربربي ،حتالعمربربس صربربحيح ،أي كلمربربا كربربان لربربديو ،فمربربا مربربا حترام معربربرا مرب في كلمربربا كربربان مركربربز عربرببطو
خربربارجي ،حت رب تعر طربربت العال ربربة زيربربد مربربي امل ا ربربة ا السربكال الريربربال للدار ربربة الربربتي حتعرب ب ربربم خربربات
ملعر ربة العال ربربة ال يربربة بربربني التفمربربا مربربا حترام املعربربرا حتمركربربز الضربربب  ،حتيربربا ة يمربربون ة ربربا ،م ربرار ا امل ا ربربة
حتالتفسا.

 -2-11النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

م ربربا عال ربربة التفم ربربا م ربرباحترام مع ربربرا رك ربربز الض ربربب بع ربربد ع ربربب (ييي ربربد)  ،ربربأفا متارب رباا اجل رب س ،حتاملس ربربتوف
الدرا ي ،حتالتحكي ؟
مربي أجرب امجابربة علربربد ةربتا السربكال ربربد مت جيرباد العال ربربة ال يربة  Partial Correlationأحت اةر،بربربا
اجلزئربي بربربني التفمربا مربربا حترام معربرا حتمركربربز الضربربب  ،حتالربد بعربربد أن مت عربب أحت يييربد أفربر املتارباا األخربربرف،
حتكربربان معام رب اةر،بربربا بربربني التفمربربا مربربا حترام معربربرا يسربرباحتي ( )0.881-حتةربربو دال يكربربائيا ع ربربد مسربربتوف
( ،)  =0.08حتةت العال ة السلبية أحتالعمسربية ،ربدل علربد أنرب ،كلمربا ار،فرب مسربتوف التفمربا مربا حترام املعربرا
ع ربربد الطال رب كلمربربا كربربان الطال رب أكريربربر عربرببطا داخلي ربا ا ربربلوك ،،حتالعمربربس صربربحيح أي كلمربربا كربربان أ رب ا
التفما ما حترام املعرا تن ،ميي ا الضب اخلارجي ا لوك ،أكرير.
حتكان اطد مي جياد ةت العال ة التأكد مما حترد ا السكال األحتل ،ييث ،بني أن ،بعد أن مت يييد أفر
املتااا األخرف ا الدرا ة علد ال عال ة بني التفمر ما حترام املعرا حتمركز الضب  ،حتأحتجد العال ة ال ية
بني املتاايي، ،بني حتجود ار،با عمسي وي حتبدةلة يكائية ع د مسربتوف ( )0.08بربني التفمربا مربا حترام
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املعربربرا حتمركربربز الضربربب  ،عربربىن أن الطلبربربة الربربتيي لربربديو مسربربتوف عربربال مربربي التفمربربا مربربا حترام املعربربرا مييلربربون لربربئي
يمون لديو مركز عب داخلي أكرير .حتميمي ،فسا الد مي خالل ممونا كال املتاايي حت ا األ راد
التيي يتميزحتن بالتفما ما حترام املعرا حتاأل راد التيي لديو مركز عب داخلي.
التفما ما حترام املعرا يتضمي اختيار حت،طبيت عد ا رتا،يليا ةي (احتني حتعبيدي8881 ،م):
 اسعخ د ط :أن يمربربون للفربربرد ةربربد موجربرب ،اا،يربربا ،أحت يربربت يديربربد لربرب ،،حتأن يمربربون لديربرب ،خطربربة لتح يربربتاطد  ،حتمريال الد "ياحتلت أن أ و العم ب أن أياحتل يل."،
 اس ا فم (اسعحي اسلات ) :حت،عرب آليربة اختبربار الربتا ملرا بربة ي يربت اطربد  ،مريربال الربد "،فحكربتعملي بي ما ك ت أ وم ب."،
 الدع ات م دى ا ددم :ييربربث جيرب أن يمربربون لربربدف الفربرد ا ربرتا،يلية انفعاليربربة أحت معر يربة ملرا بربربة ال ربرباالع لي املست أحت املعتمد علد ايال ،حتمريال الد "ا ت دام رق متعدد للتفما ا ي املومة".
 اس ددة  :حتةربربو عمليربربة حتعربربي حت درا الفربربرد لعمليربربا ،فم ربربا  ،حتمريربربال الربربد "ل ربربد ك ربربت مربربدركا حتحتاعي ربربالعمليا ،فماي املستمر".
حتب ربربام علربربد حتجربربود ةربربت اة ربرتا،يليا ربربتن األ ربراد الربربتيي لربربديو ،فم رباا مربربا حترام املعربربرا يتسربربمون :بربربأن
لربربديو اختيربربارا حتاعيربربا للموعربربوع حتلربربيس م ربرباعر حت،فضربربيال  ،حتلربربديو مريربربابر حتيتعلمربربون مربربي الف رب  ،حتيعر ربربون
احتاهت رب حتالعوام رب املربربكفر ا أدائو رب  ،حتيعر ربربون كيربربف ي ومربربون ومربربة مربربا حتيسربربت دمون اة ربرتا،يليا امل ا ربرببة
ل ربربتلد ،كم ربربا أ رب رب طط ربربون حتي وم ربربون را ب ربربة  ،ربربدمو ا املوم ربربة ،كم ربربا أ رب رب ي وم ربربون راجع ربربة امجرب ربراما
حتاملكادر ال ،كدي مرااةا ،ج أ ي ومون بالت ومي لم الو ائ حتامجراما حتاملكادر (Marzano at
).el., 1988
حتبامل ابرب ربتن مركربربز الضربب ةربربو عمليربة اة يربربة ،ضربب أدام الفربرد حتيمرب ،وجوا،رب ،حت،عمربربس مربدف ربربيطر،،
علربربد مربربا ي ربدحتر يولربرب ،مربربي أيربربداا ) (Weiner, 1978ربربالفرد يضربربب أدام بفع رب عوام رب داخليربربة يربربدد
معاجلا ،،التة ية ) ،(Gagne, 1985حتةتا ائ علد ا رتا أن الطري ة ال يسلموا الفرد ،تأفر ا درجة
كبربربا ربربا يدركربرب ،مربربي عال ربربا ربربببية بربربني السربربلو حت،وابعربرب ،،لربربتلد نربربرف الفربربرد يتكربربر ا عربربوم دراكربرب ،طربربت
العال ا (يع و  )8811 ،حتكما يرف الزيا ( )8880أن األ ربراد احتي الضربب الربداخلي يبربتلون جوربودا
كبا حتلديو در علد امراا حتعلد مرا بة نتائج لوكو  ،كما أ أكرير يمال للمسكحتلية حتأكرير جيابية،
حتيضعون اخلط حتيلتزمون بد ة  ،فيتةا (األعسر.)8891 ،
أي أن األ راد التيي مييلون للضب الداخلي يتسمون بأ ططون مراا موامو  ،كمربا أ رب يضربعون
أمهية كبا لل ا الساب ة حتللعم ند ،حتيكم ون ب دراهت حتير بون بامل اركة امجيابية ،حتة يكم ون بارت،
حتلديو الر بة راجعة حت ،ومي أعماط حتالتعر ا أخطائو  ،كتلد احتلون الرب بني األ با حتال تربائج،
كما أ يكم ربون حبريربة الفمربر حت ربدر ال ربا علربد اةختيربار ،حتيعر ربون العوامرب الرب ،ربكفر ا أدامةرب  ،حتلربديو
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املري ربربابر حتال ربربدر عل ربربد امر ربرباا حتمرا ب ربربة نت ربربائج ربربلوكو حتيتحمل ربربون املس رب ربكحتلية (الزي ربربا  8880 ،حتاألعس ربربر،
8891م ،حتم يا مكدر الضب لرحت،ر).
مي خالل ما بت رربد أن ة ربا صربفا م ربرتكة كريربا بربني احتي التفمربا مربا حترام املعربرا حتاحتي الضربب
الربربداخلي ،تمريرب ا أن كربربال مرب و يسربربتمد مكربربدر ،عزيربربز مربربي داخلربرب ،،حتأن نتربربائج ربربلوكو ةربربي الرب ،عربربزاة ،
ومربون مربا مت
حتأ يضعون اعتبارا كبرباا لللربد ا ررباا املوربام ،حتأ رب ططربون حتيرا بربون مربدف  ،ربدمو  ،حتي ل
رربرباا  ،حتيتعر ربربون علربربد األ ربرببا حتال تربربائج حتيربطربربون بي وربربا ،كمربربا أ رب ربرباحتلون معر ربربة العوام رب ال رب ،ربربكفر ا
أدامة حتلديو املريابر حتيتعلمون مي أخطامة حت لو  ،كما أ يعت دحتن باةختيار املوعوعي بعيربدا عربي
امل اعر أحت الكد ة أحت ارت.
ن العال ربربة بربربني التفمربربا مربربا حترام املعربربرا حتالضربربب الربربداخلي عال ربربة م ط يربربة م رب ر ةش ربرتا كربربال املتاربربايي
بكربربفا م ربربرتكة كمربربا ،بربربني ،مرب مربربي احتي التفمربربا مربربا حترام املعربربرا حتاحتي الضربربب الربربداخلي ،طرب مرربرباا
املوربربام ،حتكالمهربربا يرا رب  ،دمربرب ،حتيربرب األ ربرببا بال تربربائج ،كربربتلد كالمهربربا ي رب لربوم الو ربربائ حتال تربربائج الرب يتوصرب
ليوا ليتفادف األخطام مست بال ،كما أن كال م وما احتل أن يعر اا ،،حت در.،،
حتيربربدع ةربربتا التوجربرب ،كربربالحت ) (Kluwe, 1982يربربني يككربربد بأنربرب ،جيرب أن نبحربربث مربربا حترام املعر ربربة ،يربربا
نتممي مي و امنسان كعضو مفمر حتعاب ل فس ،،حتلدي ،ال در علد  ،ومي اا ،،حت ا  ،حتيستطي ،وجي،
لوك ،و أةدا حمدد  ،حتأن ،مي الضرحتري أن يفو ال ا احتاهت  ،حتأن ،فماة ة ربدا بالكربد ة ،أحت
كفعرب مرب عمس ،حت منربربا ةربربو مسربربب كربدي ،حتميمربربي أن يرا رب حتيرب ب ربربم مربدبر ،حتأنربرب ،ي رب يربربت ربربيطر
الفرد .ةربتا التل ربيو لرببعي ربا حتصربفا احتي التفمربا مربا حترام املعربرا ي طبربت ا يربد كبربا علربد ربا
حتصفا احتي مركز الضب الداخلي حتبالتا نستطي أن خنلو ا أن ،يوجد عال ة عمسية بني التفما ما
حترام املعربربرا حتمركربربز الضربربب أحت عربربىن آخربربر كلمربربا ااد التفمربربا مربربا حترام املعربربرا كلمربربا ااد الضربربب الربربداخلي ع ربربد
الفرد.

 -3-11النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:

تلربربف التفمربربا مربربا حترام املعربربرا بربرباختال اجلرب س حتاملسربربتوف الدرا ربربي حتالتحكربربي ع ربربد لبربربة اجلامعربربة

ةرب
لدرجا ؟
لتوعيح امجابة علد ةتا السكال د مت جياد املتو طا ارسابية حتاة را ا املعيارية لدرجا الطلبة
ا التفما ما حترام املعرا حت ت متااا اجل س ،حتاملستوف الدرا ي ،حتاملسربتوف التحكربيلي ،حتاجلربدحتل ر رب ()2
يبني الد.

اكرب رب رب رب رب رب
رب ربور

اس ل ()3
مف اس عةل و االنح ااو اس ى و مم س جو دا اا اس الم ت دق و اسعفي دو ا اس ى ا اق دعغ ا
اس س اس سعة اس ال اس سعة اسعحص ت (ال ل  66اأ ل ،اسثون  ،26-2.اسثوسث  2.اأكث )
اس س اس سعة اس ال اس سعة دسعحص ت اس عةلط االنح اه اس ى و ي اسى ا
81
1.0
99
األحتل
الس ة األحتا
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الس ة الريانية

الس ة الريالرية

الس ة الرابعة

ايموع

الس ة األحتا

الس ة الريانية
امنرب رب رب رب رب رب رباا

الس ة الريالرية

الس ة الرابعة
ايموع

93.1
91.2
91.1
90
80
18.9
83
19.1
11
19
13.3
11
11.3
18
13.1
18.3
13.1
98
98.1
81
13.9
82.1
88.3
83.1
18
13
808.3
19.1
18.1
88.1
80.1
11.9
13.1
19

الريال
الملي
األحتل
الريال
الريالث
الملي
األحتل
الريال
الملي
األحتل
الريال
الريالث
الملي
األحتل
الريال
الريالث
الملي
األحتل
الريال
الريالث
الملي
األحتل
الريال
الملي
األحتل
الريال
الريالرية
الملي
األحتل
الريال
الريالرية
الملي
األحتل
الريال
121

3.1
3.9
80.3
0
0
80.3
0
8.3
8.2
3
8.2
0
9.1
8.2
8.1
8.1
8.1
0
1.1
0
88.3
3.3
2.8
3.1
81.3
80.1
82.8
81.1
1.3
81.8
30.1
83.8
80.8
83.1

89
22
33
8
9
20
2
39
20
80
81
8
33
38
38
1
881
2
89
1
31
89
80
39
8
81
9
23
83
31
1
13
18
19
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الس ة األحتا

الس ة الريانية

ايمرب رب رب رب رب رب رب ربوع

الس ة الريالرية

الس ة الرابعة

ايموع

89
11
91
99
81
98
13.1
18
80
11.8
11.3
11.1
808.3
19.8
11
11.1
80
19
12
11.8
81.9
13.2

الريالرية
الملي
األحتل
الريال
الريالرية
الملي
األحتل
الريانية
الريالرية
الملي
األحتل
الريانية
الريالرية
الملي
األحتل
الريانية
الريالرية
الملي
األحتل
الريانية
الريالرية
الملي

88
839
88
21
1
38
28
88
9
39
83
12
9
13
33
21
9
19
83
831
39
313

81.3
83.1
3.8
9.2
0
8.8
80.3
9
0
8.2
83.1
8.1
82.8
83.2
1.3
81.3
81.9
83.8
80.3
88.1
83.2
88.1

حتمربربي أج رب امجابربربة عربربي ةربربتا الس ربكال ا ربربت دم يلي رب التبربربايي الريالفربربي ) (3-way ANOVAاحت
التكربربمي العربرباملي ( )2×1×3ملعر ربربة الفربرحتق بربربني درجربربا الطلبربربة علربربد م يربربا التفمربربا مربربا حترام املعربرا حت ربربت
متااا الدرا ة حتاجلدحتل ر ( )1يبني نتائج يلي التبايي الريالفي.
نعوئج تحت ل اسعفوم اسثةث سفحص اسف
دص اسعفوم
اجل س
املستوف الدرا ي
التحكي
،فاع اجل س م املستوف الدرا ي
،فاع اجل س م التحكي

اس ل ()4
اق دعغ ا اس س اس سعة اس ال
اس ى ا
د ةع اس بىو

888.99
8981.99
8881.89
8318.18
913.31
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ا جو
اسح مم
8
2
3
2
3

اسعحص ل ا اسعفي دو ا

دعةل و
اس بىو
888.99
381.33
881.01
381.19
298.81

ه
8.81
1.801
80.81
3.39
2.91

اس السم
اإلحصوئ م
0.319
0.008
0.000
0.003
0.031
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،فاع املستوف م التحكي
،فاع اجل س م املستوف م التحكي
اخلطأ
الملي

8392.00
33.08
38811.03
8181912.00

1
2
331
313

383.81
89.21
89.81

3.81
0.89

0.019
0.883

مي خالل اجلربدحتل ر رب ( )1ناليربت أن نتربائج يليرب التبربايي الريالفربي أشربار ا عربدم حتجربود ربرحتق دالربة
يكربربائيا بربربني متو ربربطا درجربربا التفمربا مربربا حترام املعربربرا ،عربربزف ا متاربربا اجلرب س ،بي مربربا أشربربار ا حتجربربود
رحتق دالة يكائيا بني متو طا درجا التفما ما حترام املعرا ،عربزف للمسربتوف الدرا ربي ،ييربث كانربت
)، (Fسربرباحتي ( )1.80حتة ربربي دالربربة يك ربربائيا ع ربربد مس ربربتوف ( ،)0.008كمربربا أش ربربار ال تربربائج أيض ربربا ا
حتجود رحتق دالة يكائيا بني متو طا درجا التفما ما حترام املعرا ،عزف للمستويا الريالفة امل تلفربة
للتحك ربربي (أ رب رب م ربربي  10 ،98-90 ،18ربربأكرير) ،يي ربربث كان ربربت )، (Fس ربرباحتي ( )80.81حت س ربربتوف
دةلربربة أ رب مربربي ( )0.008حتكربربتلد أشربربار ال تربربائج ا حتجربربود ،فاع رب دال يكربربائيا بربربني اجل رب س حتاملسربربتوف
الدرا ربربي ييربربث كانربربت )، (Fسربرباحتي ( )3.39حت سربربتوف أ رب مربربي ( ،)0.08كمربربا أشربربار ال تربربائج ا
حتج ربربود ،فاعرب رب دال يك ربربائية ب ربربني اجلرب رب س حتالتحك ربربي  ،يي ربربث كان ربربت )، (Fس ربرباحتي ( )2.91حت س ربربتوف
( ،)0.03كمربربا أشربربار ال تربربائج ا حتجربربود ،فاع رب دال يكربربائيا بربربني املسربربتوف الدرا ربربي حتالتحكربربي  ،ييربربث
كانربربت )، (Fسربرباحتي ( )3.81حت سربربتوف ( )0.03بي مربربا مل  ،ربربر ال تربربائج ا حتجربربود ،فاعرب بربربني اجل رب س
حتاملستوف حتالتحكربي  ،حتللم ربف عربي مكربادر الفرحت ربا بربني املتارباا امل تلفربة ا ربت دمت امل ارنربا البعديربة
) (Pairwise Comparisonsحتاجل ربربدحتلني ( )3حت( )1يبي ربربان نت ربربائج امل ارن ربربا البعدي ربربة حت ربربت متارب رباا
الدرا ة.
اس ل ()2
نعوئج اس قو نو اسفى مم سف و اسف ب اس سعةمو اس ال م ال بىم
ل م ابىم
ل م د س ل م ثون م ل م ثوسثم
اس سعة اس ال
*0.082
*0.000
0.80
0
ة أحتا
0.313
0.019
0
ة فانية
0.811
0
ة فالرية
0
ة رابعة

* دالة يكائيا ع د مستوف (.)0.03
ناليربربت مربربي اجلربربدحتل ر رب ( )3أن نتربربائج امل ارنربربا البعديربربة  ،وربربر حتجربربود ربرحتق دالربربة يكربربائيا ع ربربد مسربربتوف
( )0.03بني متو طا درجا الطلبة علد التفما املا حترام املعربرا لربتحتي السرب وا الدرا ربية :السرب ة األحتا،
حتالسرب ة الريالريربربة حتلكربرباحل لبربربة السرب ة الريالريربربة ،حتحتجربربود ربرحتق دالربربة يكربربائيا ع ربربد مسربربتوف ( )0.03بربربني متو ربربطا
درجا لبة الس ة األحتا حت لبة الس ة الرابعة حتالد لكاحل لبة الس ة الرابعربة ،حتةربت ال تيلربة ،ت ا رب مرب مربا
ي ور ا اجلدحتل ر (.)2
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اس ل ()6
نعوئج اس قو نو اسفى مم سف و اسف و ب اس سعةمو
اس سعة اسعحص ت د ل د 26-2. 66
0.11
0
أ مي 18
0
98-90
 10أكرير

اسعحص ت م اسثةثم
 2.اأكث
*0.008
*0.000
0

* دالة يكائيا ع د مستوف (.)0.03
ي ور مربي اجلربدحتل ر رب ( )1حتجربود ربرحتق دالربة يكربائيا ع ربد مسربتوف ( )0.03بربني متو ربطا درجربا
الطلبة علد م يا التفما ما حترام املعرا احتي مستوف التحكي األحتل ( 18أ ) حتالريالث ( 10أكرير)،
كتلد ة ا رحت ا دالة يكائيا ع د مستوف ( )0.03بني متو طا درجا الطلبة علد م يا التفما
ما حترام املعرا احتي مستوف التحكي الريال ( )98-90حتالريالث ( 10أكرير) حتلكاحل املستوف ألتحكيلي
الريالث ( 10أكرير) حتةت ال تيلة ،ت ا م ما ي ور ا اجلدحتل ر (.)2
بال سرببة للفرحت ربربا الرب ظوربربر بربني املسربربتويا الدرا ربربية امل تلفربربة علربربد درجربة التفمربربا مربربا حترام املعربربرا ،تن ربربا
نستطي ،فسا الد ب ام علد العمر للطلبة حتعلد اادياد اخل كلمربا ار ،ربد الطالرب ا السرب وا الدرا ربية،
مما ةو مع لوم أن الفرد ،زداد درا ،،حتموارا ،،مربا حترام املعر يربة كلمربا  ،ربدم ا العمربر نتيلربة ةر،فرباع مسربتوف
امدرا املعربرا لديربرب ،،حتالربربتي يعترب بربربدحتر عربربامال مومربا ا ميرب ال رب و ة ربربت دام اة ربرتا،يليا مربربا حترام
املعر يربة ) ،(Pintrich & Carcia, 1991كمربا يككربد بيمربر ) ،(Baker, 1989حت ربان ةاناوربان (Van
) Haneghan, 1990أن األ فال األك ا أظورحتا م در أ ض ا ال درا ما حترام املعر ية.
أيضا بال سبة ةر ،ام الطال ا املستوف الدرا ي ،الطلبة األكرير مستوف درا ي يمتسبون مي خالل
درا ربتو حتاملربواد الرب يدر ربربو ا ا اجلامعربة موربربارا مربا حترام معر يربربة أكريربر مربربي األ رب مرب و مسربتوف ،حتةربربتا مربربا
أكد،ربرب ،درا ربربة املسربرباعيد ( )3009علربربد لبربربة اجلامعربربة ،حتدرا ربربة ك رب مربربي بيمربربر ) (Baker, 1989حت ربربان
ةاناو ربربان ) (Van Haneghan, 1990حتنيوم ربربان ) (Newman, 1984حتدرا ربربة نيوم ربربان حتحتي ربربد
) ،(Newman & Wick, 1987ييربربث أظوربربر ةربربت الدرا ربربا أنربرب ،كلمربربا  ،ربربدم الطلبربربة ا املراي رب
الدرا ية حتالكفو كلما يس ت لديو موارا ما حترام املعر ة.
أما بال سبة للفرحتق ال ظوربر بربني املسربتويا التحكربيلية امل تلفربة علربد درجربة التفمربا مربا حترام املعربرا،
يممي ،فساةا بأن الطلبة التيي ميتلمون موارا ما حترام معر ية أ ض حتيستطيعون أن ططوا لدرا تو ،
حتيرا بربوا الت ربربدم ا عمليربربة الربربتعل  ،حتاة ربربتيعا  ،كمربربا أ رب يسربربت دمون ا ربرتا،يليا للحفربربت حتاة ربربرتجاع
يم ربربا بع ربربد ب ربربم أ ضرب رب م ربربي ربرباة  ،حتة ربربتا يس ربرباعد عل ربربد أن تف رب ربوا باملعلوم ربربا ب ربربم أكري ربربر  ،يم ربربا
حتيستدعون ةت املعلوما ب م أ ض نتيلة ةمتالكو اة رتا،يليا امل ا بة حتاألكرير اعلية حتةربتا مربا
بي ت ،نتائج الدرا ة ارالية مي أن الطلبة األعلد ا التفما ما حترام املعرا أعلد يكيال درا يا ،كما ي ور
الربربد ا اجلربربدحتل ر رب ( ،)2حتكمربربا ،ربربدع ةربربتا اة ربربت تاج درا ربربا كرب مربربي اجلمرب )،(Aljamal, 1996
112
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حتكيربان ) ،(Chiang, 1998حترامرب حتجفربي ) ،(Rampp & Guffey, 1999حتالعيسربوي (،)3008
حت اكي ).(Phekiti, 2003
ييربربث أكربربد نتربربائج ةربربت الدرا ربربا أنربرب ،كلمربربا ار،فرب مسربربتوف التفمربربا مربربا حترام املعربربرا حتاملوربربارا مربربا حترام
املعر يربربة ع ربربد الطلبربربة كلمربربا ار،ف رب التحكربربي لربربديو  ،أمربربا درا ربربة نبي رب ) (Nabeel,1994ل رب ربربد ر ربربا داة
يكائيا بني احتي موارا التفما ما حترام املعرا امل تلفة حتالتحكي .
أمربربا بال سربرببة لتفاع رب اجل رب س م رب املسربربتوف الدرا ربربي ،ربربتلد يع رب أن ج رب س الطلبربربة يربربكفر علربربد مسربربتوف
التفمربا مربا حترام املعربرا لربديو كلمربربا ار ،ربوا ا املسربتوف الدرا ربي أحت رب وا الدرا ربة ،حتا ةربت الدرا ربة ربربتن
الطالبا أكرير ،أفرا مي التكور ،عىن أن الطالبا أكرير ا ربتفاد مربي ار ،ربائوي الدرا ربي (أي اخلرب ا الرب
جربربام بفعرب اةر ،ربربام ا السرب وا الدرا ربربية) ا  ،ميربربة التفمربربا مربربا حترام املعربربرا لربربديوي مربربي الربربتكور ،حتميمربربي
،فسربربا الربربد بربربأن الطالبربربا لربربديوي دا عيربربة للدرا ربربة حتالتحكربربي أكريربربر مربربي الربربتكور ،حتبالتربربا ةربربتا ربربد جيعلوربربي
أكرير ا تفاد مي ك خ ،ريري التفما ما حترام املعرا لديوي ع وا الدرا ربة امل تلفربة ،ليربوظفي ةربتا
التفما يما بعد ا الدرا ة ،حتبالتا ي يت يكي مر،ف أكرير مي التكور ،حتةتا ،دعم ،ال تربائج املوجربود
ا اجلدحتل ر (.)2
أما ،فاع اجل س م التحكي  ،تلد يع أن ج س الطلبة يكفر علد مسربتوف التفمربا مربا حترام املعربرا
لربربديو  ،الربربتي يربربكفر بربربدحتر علربربد التحكربربي لربربديو  ،حتا ةربربت الدرا ربربة يتبربربني أن الطالبربربا أكريربربر ا ربربتفاد مربربي
الطال ا ا ت دام ،فماةي ما حترام املعرا حت،وظيف( ،التفما ما حترام املعرا) ا التحكي  .حتميمي ،فسا
الربربد بربربأن الطالبربربا يسربربت دمي ،فمربرباةي مربربا حترام املعربربرا أ ضرب مربربي الطربربال ا درا ربربتوي ممربربا يربربكفر ب ربربم
جيربربايب علربربد يكربربيلوي ،حت ربربد يعربربود الربربد للدا عيربربة املر،فعربربة لربربديوي حتالربربوعي بأمهيربربة التحكربربي للحكربربول علربربد
العمرب مسربربت بال نتيلربربة للتحربربوة اةجتماعيربربة حتاة تكربربادية ا ايتمرب  ،حتلربربتلد ربرباحتلي ا ربربت دام ،فمربرباةي
علد أ ض حتج ،مممي ،حتيدع الد ال تائج ا اجلدحتل ر (.)2
حتأخ رباا بال سربرببة لتفاع رب املسربربتوف الدرا ربربي م رب التحكربربي  ،ربربتلد يع رب أن املسربربتوف الدرا ربربي يربربكفر علربربد
مستوف التفما ما حترام املعرا لدف الطلبة (اكورا حت نافا) التي يكفر بدحتر علد التحكي لديو  ،حتا ةت
الدرا ة الد يع أن ،كلما ار ،د الطلبة ا املسربتوف الدرا ربي أحت رب وا الدرا ربة كلمربا كربان ،ربأفا مسربتوف
التفما ما حترام املعرا أكريربر علربد يكربيلو  ،أي أن الطلبربة األعلربد ا املسربتوف الدرا ربي أكريربر ا ربتفاد مربي
ار ،ائو ا املستوف الدرا ي ا  ،مية ،فماة ما حترام املعرا حت،وظيف( ،التفما) ا التحكي مي ا تفاد
الطلبربة ا املسربتوف الدرا ربي األدىن ،حتميمربربي ،فسربا الربد بربربأن الطلبربة كلمربا ار ،ربوا ا املسربتوف الدرا ربي كلمربربا
أص ربرببح ل ربربديو حتع ربربي حت درا أكري ربربر لال ربربتفاد م ربربي اخلرب رب ا ال رب مي ربرحتن هب ربربا ع رب رب وا الدرا ربربة ا  ،مي ربربة
،فمربرباة مربربا حترام املعربربرا ليوظف ربوا ةربربتا التفمربربا ا الدرا ربربة حتبالتربربا ي رب عمس الربربد جيابيربربا علربربد يكربربيلو ،
حتيدع الد ال تائج املوجود ا اجلدحتل ر (.)2
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 -12مقرتحات الدراسة:
ا عوم نتائج الدرا ة ي رتح البايث ما يلي:
 -0-05يربربام بربربايريني آخ ربريي بعم رب درا ربربا ي ربربول موعربربوع التفمربربا م ربربا حترام املعربربرا حتعال تربرب ،رك ربربز
الضب لبيان ةت العال ة كون ةتا املوعوع د رح ألحتل مر حت ت عل البايث.
 -5-05جرام درا ا يول املوارا ما حترام املعر يربة حتمركربز الضربب علربد لبربة اجلامعربة حت ،احتلرب ،حت ربت
امختكاصا الدرا ية.
 -3-05جرام درا ا ،طبي ية ا لال املوربارا مربا حترام املعر يربة ليسربتفاد مربي ةربت املوربارا ب ربم
عملي.
 -4-05جرام حترشا ،دريبية لطلبة اجلامعة علد ا ت دام موارا ماحترام املعر ة حت،وظيفوا ا ايال
اةكادميي حتاريا ب م عام.
 -ع د حماعرا حتندحتا يول مركز الضب حت،وجي ،الطلبة اا خكائو احتي الضب الداخلي.
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املراجزززع
املراجع العربية:

 اجلربراح ،عبربربد ال اصربربر .)3002( .أفربربر برنربربامج ،ربربدرييب ا مربربا حترام املعر ربربة األخال يربربة علربربد ،طربربوير املعر ربربةوق األخال ية حتالسلو األخال ي لدف ئربة مربي لبربة جامعربة الامربو  ،ر ربالة دكتربورا ربا م ربور  ،جامعربة

عمان العربية ،عمان.
 األ د ،أم  .)8881( .مركز الضب حتعال ت ،تااي اجل س حتامختكربات العلمربي ،درا ربة ميدانيربةلدف لبة جامعة دم ت ،للة كلية الرتبية ،جامعة امل كور  ،وورية مكر العربية.
 األ ربد ،أمرب  .)8888( .العال ربة اةر،با يربة بربني دا عيربة امررباا حتمركربز الضربب  ،للربة جامعربة دم ربربت،.838 )3(83
 الزيا  ،تحي .)8880( .العال ة بني ال ست ال يمي حتحتجوة الضب حتدا عية امررباا لربدف عي ربة مربيربربال جربربامع امل كربربور حتأم ال ربربرف ،درا ربربة يليليربربة ،حبربربوا املربكمتر السربرباد لعلرب الرب فس ا مكربربر ،ج(،)3
.398-12
 األعسر ،صفام .)8891( .بعي املتااا املر،بطة بوجوة الضب  ،درا ا يمولوجية ا ايتمربال طري .ال اةر  :ممتبة األرلو املكرية.
 العيسربربوي ،شربربادن .)3008( .أفربربر برنربربامج ،ربربدرييب ا ا ربربت دام موربربارا التفمربربا ربربوق املعر يربربة علربربدالتحكي ا الرياعيا لدف لبة الكف التا  .ر الة ماجستا ا م ور  ،اجلامعة األردنية ،عمان.
 برةربربوم ،مو ربربد ، .)8898( .ربربني اختبربربار رحت،ربربر لضربربب التعزيربربز الربربداخلي /اخلربربارجي ا عي ربربة أردنيربربة.ر الة ماجستا ا م ور  ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 ب رب خالربربد ،حممربربد .)3008( .مركربربز الضربربب حتعال تربرب ،سربربتوف التحكربربي األكربربادميي لربربدف لبربربة كليربربةالعلوم الرتبوية ا جامعربة آل البيربت ،للربة اجلامعربة ام ربالمية .لسربلة الدرا ربا امنسربانية-88 ،)3( 9 ،
.383
 درحتا  ،ا رب ربربان .)3009( .العال رب ربربة برب ربربني مركرب ربربز الضرب ربربب حتمتا رب رباا أخرب ربربرف اا عال رب ربربة لرب ربربدف لبرب ربربةالدرا ربربا العليربربا ا كليربربة الرتبيربربة ا جامعربربة ال لربرباح الو يربربة .للربربة اجلامعربربة ام ربربالمية( لسربربلة الدرا ربربا
امنسانية).111-112 )8( 83 ،
 رباادا ،جربورج حتكور ربربي  ،رميونربد .)8811( .ن ريربا الربربتعل  ،درا ربة م ارنربة( .علربربي يسربني يلربرباج:مرتج ) عامل املعر ة ( ،لسلة ر .)801
 ط ربربامي ،نايف ربربة .)3002( .أف ربربر متا ربربا اجلرب رب س ،الك ربربف ،درج ربربة داخلي ربربة الض ربربب ا درج ربربة الدا عي ربربةاملعر ية ،للة العلوم الرتبوية.)1( ،
 املس ربرباعيد ،أصربربالن، .)3001( .ط ربربوير م ي ربربا ملو ربربارا م ربربا رام املعر ربربة ملس ربربتوف لب ربربة اجلامعربربة ،لل ربربةجامعة امللد عود ،العلوم الرتبوية حتالدرا ا ام المية .111-138 ،)2( 30
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 يع ربربو  ،ب ربراةي حتم ابل ربربة ،نك ربربر .)8881( .مرك ربربز الض ربربب حتعال ت ربرب ،ب ربرببعي املتا رباا ل ربربدف الطلب ربربةاجلامعيني .عل ال فس.831-888 ،)23( ،
 اليع و  ،علي8811( .م) .أفر التحكي األكادميي حتاجل س ا مركز الضب حتمفووم التا  ،ر الةماجستا ا م ور  ،جامعة الامو  ،ربد ،األردن.
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