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إلى مف ربياني وعمماني ..شمعتا حياتي
"أمي كأ ي"
إلى مف وقؼ بجانبي دوماً وكاف سندي في الحياة..
"زكجي تعز ز"
إلى مف كانوا معي في سكناتي ووجناتي..
أ ائي

عزء " اف ،عرج ،شهد،

"

إلى إخوتي وأخواتي..
أقدـ ذ تجهد تم ك ضع ،ععى ﵀ أف

ج

ع ا ه ،ك رزق ا أجره..

شكػػػػر ك قد ػػػر
الحمػػد ر را العػػالميف والوػػسة والسػػسـ عمػػى سػػيد المرسػػميف محمػػد –وػػمى ار عميػػو وسػػمـ-
وعمى آلو ووحبو أجمعيف وبعد،،
إن ػػو لم ػػف دواع ػػي سػ ػروري وعظ ػػيـ امتن ػػاني أف أزج ػػي شك ػ ػري وتق ػػديري إلػ ػى أست ػ ػ ػ ػاذي الفاض ػػؿ
األستاذ الػدكتور /محمد محمػد ع ػاف ،األسػتاذ بقسػـ عمػـ الػنفس بكميػت التربيػت– جامعػت األزىػر ،وعميػد
كميت التربيت عمى ما بذلو مف مجيود متواوؿ في سبيؿ إخراج ىذه الدراست بوورتيا التي عمييا.
كما أزجي شػكري وتقػديري لسسػتاذة الػدكتورة /عػ اء إ ػر ـ أ ػك دقػ  ،أسػتاذ عمػـ الػنفس بكميػت
التربيت -الجامعت اإلسػسميت بغػزة ،واألسػتاذ الػدكتور /ع ػد تعظػ ـ عػ ماف تمصػدر ،أسػتاذ عمػـ الػنفس
بكميػػت التربيػػت -جامعػػت األزىػػر بغػزة ،عمػى تفضػػميما بقبػػوؿ مناقشػػت ىػػذه الد ارسػػت ،فميمػػا منػػى كػػؿ الشػػكر
والتقدير.
وال يفػػوتني أف أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لزوجػػي األسػػتاذ الػػدكتور /حمػػدم ػػك س أ ػػك جػػرد ،أسػػتاذ
القياس والتقويـ– جامعت القدس المفتوحت ،لما قدمو لي مف مساعدة في الدراست.
والشكر الجزيؿ إلى أبى وأمي المذاف بدوف دعاءىما لما وفقت في ىذا العمؿ ،فجزاىـ ار عنػي
خير الجزاء.
وال أنسى أف أتقدـ بخالص الحا والوفاء وجزيؿ الشكر والتقدير إلى مف كانوا معي في وجناتي
وسػػكناتي ،أوالدي األع ػزاء /ػػاف ،ع ػرج ،شػػهد ،ك ػ  ،الػػذيف ذاق ػوا معػػي عنػػاء الد ارسػػت ،فمعيػػـ كػػاف
الوعا سيسً ،وكاف المر حمواً ،فجزاىـ ار عنى خير الجزاء.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفػاف إلػى إخػوتي وأخػواتي ،والػى كػؿ مػف قػدـ يػد المسػاعدة إلنجػاز
ىذه الدراست واخراجيا بوورتيا الحسنت.
فجزل ﵀ تجم ع ع ي خ ر تجزء..

د

م خص تدرع
ىدفت الدراست الحاليت إلى التعرؼ عمى العسقت بيف أنماط السيطرة الدماغيت السائدة لدى طمبػت
جامعػػت األزى ػر ومسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػت تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس أنمػػاط
السػػيطرة الدماغيػػت ،ومقيػػاس التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي عمػػى عينػػت مكونػػت مػػف  )549طالبػاً وطالبػػت مػػف
الكميات العمميت واألدبيت ،وتوومت الدراست إلى نتائج عدة مف أىميا:
 -1النمط السائد لدى طمبت جامعت األزىر ىو النمط األيمف.
 -2عدـ وجود فروؽ دالت إحوائياً في النمط السائد لدى الطمبت تعزى لمتغير الجنس ،أو التخوص.
 -3مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبت كاف مرتفعاً.
 -4وجود فروؽ في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لوالح اإلناث.
 -5وجود عسقت دالت إحوائياً بيف أنماط السيطرة الدماغيت ومستوى التفكير ما وراء المعرفي.
وأووت الدراست واضعي المناىج بتضميف المنػاىج فػي مختمػؼ الم ارحػؿ والمسػتويات التعميميػت
األنشطت التي تساعد عمى تنشيط كسً مف النوفيف.

ه

Abstract
This recent study aimed at recognizing the relationship between the
prevailed brain dominance styles and meta cognitive thinking level among AlAzhar University students in Gaza. In order to achieve the study aims, brain
dominance styles' scale and meta cognitive thinking scale were applied on a
sample of (549) female and male students from both scientific and art
colleges. The study came up with several results:
1- The prevailed style of thinking among Al-Azhar University students is the
right style.
2- There are no statistical differences concerning the prevailed style among
the students in relation to gender and specialization variables.
3- Meta cognitive thinking level among the students was high.
4- There are significant differences related to meta cognitive thinking level in
behalf of females
5- There is significant statistical relation between brain dominance styles and
meta cognitive thinking level.
The study recommended the curricula planners to integrate the
activities that help activating both halves in all the different academic and
learning stages and levels.
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 مقدمت مشكمت الد ارست أسئمت الدراست أىداؼ الدراست أىميت الدراست موطمحات الدراست -محددات الدراست
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ت صؿ
مشك

كؿ:

تدرع ك حد د ا

مقدم :
تعد السيطرة الدماغيت مف العوامػؿ المسػاىمت فػي العمميػت التعميميػت ،خاوػت إذا مػا عممنػا أف البيئػت
المدرس ػػيت ق ػػد و ػػممت لت ػػؤثر عم ػػى أس ػػاليا ال ػػتعمـ المختمف ػػت ل ػػدى الطمب ػػت فم ػػف خ ػػسؿ د ارس ػػت الس ػػيطرة
الدماغي ػ ػػت ل ػ ػػدى األفػ ػ ػراد يمك ػ ػػنيـ في ػ ػػـ عممي ػ ػػت اإلدراؾ  ،)Perceptionوعممي ػ ػػت معالج ػ ػػت المعموم ػ ػػات
 ،)Processing of Informationوأنمػاط الػتعمـ  )Learning Styleلػدى المتعممػيف .كمػا اىػتـ
التربويػػوف بالتطبيقػػات واالكتشػػافات التػػي تسػػفر عنيػػا د ارسػػت السػػيطرة الدماغيػػت بيػػدؼ تحسػػيف العمميػػت
التعميميػػت ،حيػػث يػػرى سوسػػا  ،)Sousa, 2001أف السػػيطرة الدماغيػػت مػػف العوامػػؿ المسػػاىمت فػػي
العممي ػػت التعميمي ػػت ،خاو ػػت إذا م ػػا عممن ػػا أف البيئ ػػت المدرس ػػيت ق ػػد و ػػممت لت ػػؤثر عم ػػى أس ػػاليا ال ػػتعمـ
المختمفت لدى الطمبت.
يع ػػد الجي ػػاز العو ػػبي لننس ػػاف مو ػػدر قدرت ػػو عم ػػى اس ػػتقباؿ ومعالج ػػت المعموم ػػات ،ويتك ػػوف الجي ػػاز
العوػػبي مػػف جيػػازيف فػػرعييف ،أحػػدىما يشػػمؿ األعوػػاا المنتش ػرة فػػي األحشػػاء والح ػواس واألعوػػاا
المحركت لمعضست ،واآلخر مركزي يشمؿ المخ ،والحبؿ الشوكي.
ويحتوي المخ البشري ) (Human Brainعمى أكثر مف مائت مميار خميت عوػبيت ،وأكثػر مػف
خمسػػيف ألػػؼ ووػػمت عوػػبيت ) (Synapseبػػيف نيايػػات الخميػػت العوػػبيت الواحػػدة ونيايػػت خميػػت عوػػبيت
أخرى ،حيث يتـ تخزيف المعمومات في ىذه الخسيا والووست ).(Anderson, 1990
ويمتػػؼ سػػطح المػػخ ليكػػوف جيوب ػاً وأخاديػػد وشػػقوؽ يوػػؿ عمقيػػا فػػي بعػػض الحػػاالت إلػػى عػػدة
سنتيمترات ،حيث يوجد أخدود طولي يقسـ المخ إلى نوفيف كروييف أيمػف وأيسػر) ،ويمتػد ىػذا الخػدود
إلػى أسػفؿ المػخ حتػػى يوػؿ إلػى الجسػـ الجاسػػىء ) ،(Corpus Collosumالػػذي يتػألؼ مػف مسيػػيف
المحاور العوبيت التي تعمؿ عمى ربط المناطؽ المتماثمت في كس النوفيف معاً Sternberg, 1998:
)294
وقػد أكػد ميممػر ،وكنجسػتوف ،وجػازنج )(Miller; Kingstone & Gazzaniga, 2002:4
ذلػػؾ مػػف خػػسؿ تجاربػػو حػػوؿ التركيػػا التش ػريحي لمنوػػفيف الكػػروييف لمػػدماغ بػػأف الػػدماغ يتكػػوف مػػف
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نوفيف متحػديف فػي التركيػا والبنيػت مختمفػيف فػي وظائفيمػا ،حيػث يعمػؿ النوػؼ األيسػر عمػى تحويػؿ
المعمومات الداخمت إلى الػدماغ إلػى رمػوز ،بينمػا يعمػؿ النوػؼ األيمػف عمػى اسػترجاع المعمومػات وقػت
الحاجت إلييا.
وت ػػذكر المخزوم ػػي )41 :2111 ،أف النو ػػؼ األيم ػػف لم ػػدماغ يق ػػوـ بتنظ ػػيـ ال ػػذاكرة وتنظ ػػيـ
السموؾ ،والنوؼ األيسر لمدماغ يحتوي عمى المحاء الحسي الذي يقوـ بإحساس الجسـ ،وكذلؾ المحػاء
الحركي الذي يقوـ بتنظيـ حركت الجسـ ،ويتأثر باألحاسيس وبذاكرة المغت.
وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف عمؿ ٍ
كؿ مف النوفيف يعتبر مكمػسً لخخػر ،فيمػا يتفػاعسف لتوضػيح
إدراكنا العاـ لسشياء ،بحيث يكسا ىذا التكامؿ والتفاعؿ العقؿ البشػري قػوة ومرونػت ،وىػذا ال يمنػع مػف
أف تكػػوف الغمبػػت فيػػو لجانػػا واحػػد أو لنوػػؼ دوف غيػره مػػف نوػػفي المػػخ ،والػػذي يعػػرؼ بػػالنمط السػػائد
لممخ أو السيطرة الدماغيت ).(Dominant Hemisphere
ومما ال شؾ فيو أف سيطرة أحد أنماط السيطرة المخيت لمفرد لو دور في تشػكيؿ أسػموا تفكيػره،
وأف التفكي ػػر ي ػػؤثر بش ػػكؿ مباش ػػر ف ػػي طريق ػػت وكيفي ػػت تجيي ػػز ومعالج ػػت المعموم ػػات ،والتمث ػػيست العقمي ػػت
المعرفيت داخؿ العقؿ البشري ،ويعتبر مفيوـ التفكير مف المفاىيـ المعقدة والمجردة التي يوػعا قياسػيا
بشػكؿ مباشػر لػػذا اسػتخدـ العممػػاء مفيػوـ التفكيػػر بمسػميات وأووػػاؼ عػدة ليميػػزوا بػيف نػػوع وآخػر مػػف
أنواعػػو ،وليؤكػػدوا فػػي الوقػػت نفسػػو عمػػى تعقػػده ووػػعوبت اإلحاطػػت بجميػػع جوانبػػو ،ومػػف ىػػذه األن ػواع
المتعددة لمتفكير ما يسمى بالتفكير ما وراء المعرفي.
ويعتبػر التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي تفكيػػر عػػالي الرتبػت ) (Higher order thinkingيتضػػمف
مراقبت نشطت لعمميات المعرفت ،ويتمثؿ ذلؾ بالتخطيط لمميمت ،ومراقبت االستيعاا ،وتقويـ التقدـ.
وقد استخدـ مفيوـ التفكير مػا وراء المعرفػي فػي د ارسػات كثيػرة ليشػير إلػى المعرفػت فػي المعرفػت
والتفكير في التفكير ،والمعرفت في العمميات المعرفيت ،وكذلؾ المعرفت واإلدراؾ عف اإلدراؾ.
ويشمؿ ىذا المفيػوـ الواسػع عػدداً مػف المفػاىيـ منيػا مػا و ارء الػذاكرة ) ،(Meta memoryومػا
وراء االستيعاا ) ،(Mete comprehensionوما وراء المغت ) ،(Meta languageوما وراء اإلدراؾ
) ،(Meta perceptionوما وراء المعرفت ).(Nelson, 1992) (Meta Cognition
ويػرى سػميث ) (Smith, 1994أف عمميػات مػا وراء المعرفػت تحػدث عنػدما نفكػر فػي تفكيرنػا،
أمػا ليػزر ومكمػوغميف ) (Leather & Mcloughlin, 2001ووػفا مػا وراء المعرفػت بأنيػا التفكيػر فػي
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التفكيػػر أو التفكيػػر حػػوؿ المعرفػػت الذاتيػػت ،أو التفكيػػر حػػوؿ المعالجػػت الذاتيػػت ،وتتضػػمف الػػوعي ،والفيػػـ،
والتحكـ ،واعادة الترتيا لممادة ،واالختيار والتقويـ.
وأشػػار فميفػػؿ ) (Flavell, 1979: 907إلػػى أف ىنػػاؾ مكػػونيف أساسػػييف لمتفكيػػر م ػػا وراء
المعرفػػي ىمػػا :المعرفػػت فيمػػا وراء المعرفػػت ) ،(Meta cognitive Knowledgeوخب ػرات مػػا وراء
المعرفت).(Meta cognitive experiences
كما أشار فميفؿ ) (Flavell, 1979 : 908أيضاً إلى أنو لمتمييز بيف التفكير ما وراء المعرفي
وغيػره مػف األنػواع األخػرى يجػا النظػػر إلػى موػدر مػػا وراء المعرفػت ،فيػي تنطمػػؽ مػف داخػؿ الشػػخص
وىػػو يعػػرؼ عنيػػا ،كيػػؼ تعمػػؿ ،وكيػػؼ يشػػعر بيػػا ،وبالتػػالي فػػإف مػػا وراء المعرفػػت تشػػتمؿ عمػػى مراقبػػت
فعالت لمنشاطات المعرفيت ،أو أنو يستطيع إنجاز ميمت معينت أو ال يستطيع.
لقػػد أجريػػت العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقت ،اسػػتيدفت د ارسػػت أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت وربطيػػا
بالعديػػد مػػف المتغي ػرات ،فقػػد أظيػػرت د ارسػػت القرعػػاف والحمػػوري )2113 ،إلػػى أف الػػنمط المتكامػػؿ ىػػو
الػػنمط السػػائد لػػدى طمبػػت السػػنت التحضػػيريت فػػي جامعػػت القوػػيـ ،بينمػػا بينػػت بعػػض الد ارسػػات كػػاظـ،
وياس ػػر 1999 ،م ػ ػراد ،وعب ػػد الغفػػػار واس ػػماعيؿ )1982 ،أف ال ػػنمط األيس ػػر ى ػػو الس ػػائد لػ ػػدى طمبػػػت
الجامعػػت ،كمػػا ب ػػيف عكاشػػت )1988 ،أف النو ػػؼ األيسػػر متخو ػػص فػػي عممي ػػات التجريػػد والتحمي ػػؿ
والعمميات الحسابيت والمنطقيت ،باإلضافت إلى أىـ وظائفو وىي المغت ،وتجييز المعمومػات ،أمػا النوػؼ
األيمف فيو متخوص في الوظائؼ الفنيت ،والتحميميػت ،والكميػت ،والجسػديت ،والقػدرات المكانيػت ،والقػدرات
االبتكاريت.
ومػػف ىنػػا تػػرى الباحثػػت أف ىنػػاؾ تنػػاقض فػػي نتػػائج الد ارسػػات التػػي بحثػػت فػػي أنمػػاط السػػيطرة
الدماغيت ،مما يبرر إجراء الدراست الحاليت.

مشك

تدرع :
مف خسؿ العرض السػابؽ لممكونػات والعناوػر التػي يتضػمنيا ك ٍػؿ مػف متغيػري أنمػاط السػيطرة

الدماغيػػت والتفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي ،ومػػف خػػسؿ السػػمات السػػموكيت لسف ػراد الػػذيف يتوػػفوف بيػػا ،يمكػػف
االستنتاج بأف ىناؾ عسقت بيف أنمػاط السػيطرة الدماغيػت ،ومسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدييـ ،لػذا
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الدرسػت الحاليػت لمتعػرؼ عمػى طبيعػت العسقػت بػيف أنمػاط السػيطرة الدماغيػت ،ومسػتوى التفكيػر مػا
جاءت ا
وراء المعرفي لدى طمبت الجامعت.

أعئ

تدرع :

 -1ما أنماط السيطرة الدماغيت السائدة لدى طمبت جامعت األزىر؟
 -2ىؿ تختمؼ أنماط السيطرة الدماغيت لدى طمبت جامعت األزىر تبعاً الختسؼ الجنس؟
 -3ىؿ تختمؼ أنمػاط السػيطرة الدماغيػت لػدى طمبػت جامعػت األزىػر تبعػاً الخػتسؼ نػوع الكميػت عمميػت-
أدبيت).
 -4ما مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبت جامعت األزىر؟
 -5ىؿ يختمؼ مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبت جامعت األزىر تبعاً الختسؼ الجنس؟
 -6ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي لػػدى طمبػػت جامعػػت األزىػػر تبعػاً الخػػتسؼ نػػوع الكميػػت
عمميت– أدبيت).
 -7ىؿ يختمؼ مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبت جامعت األزىر تبعاً الختسؼ أنماط السيطرة
الدماغيت؟
 -8ىػػؿ توجػػد عسقػػت ارتباطيػػو دالػػت إحوػػائياً بػػيف أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت ،ومسػػتوى التفكيػػر مػػا و ارء
المعرفي لدى طمبت جامعت األزىر؟

أ د ؼ تدرع :
تيػػدؼ الد ارسػػت الحاليػػت إلػػى التعػػرؼ عمػػى أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت السػػائدة لػػدى طمبػػت جامعػػت
األزىر وعسقتيا بمستوى التفكير ما وراء المعرفي ،ومعرفػت مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػروؽ فػي أنمػاط السػيطرة
الدماغيت ومستوى التفكير ما وراء المعرفي تعزى إلى الجنس ونوع الكميت.

أ م

تدرع :

 -1تأتي أىميت الدراست الحاليت مػف أىميػت المتغيػرات التػي تناولتيػا ،فمفيػوـ السػيطرة الدماغيػت والتفكيػر
مػػا وراء المعرفػػي أوػػبحت م ػػف المواضػػيع النفسػػيت والمعرفيػػت ذات األىمي ػػت البالغػػت ،والػػذي حظ ػػي
باىتماـ الباحثيف ألثرىا البالغ في سموؾ الطمبت وتحويميـ األكاديمي ،وتحديد مسارىـ األكاديمي.
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 -2تعتبػػر الد ارسػػت الحاليػػت مػػف الد ارسػػات القميمػػت ج ػػداً –حسػػا عمػػـ الباحثػػت -التػػي بحثػػت فػػي أنم ػػاط
السيطرة الدماغيت ،وعسقتيا بالتفكير ما وراء المعرفي عنػد الطمبػت ،وبالتػالي فيػي تميػد إلػى بحػوث
ودراسات أخرى أماـ الباحثيف ،وتوضح العسقت بيف متغيريف ميميف في الشخويت اإلنسانيت.
 -3المساىمت في التراث األدبي واإلنساني مف خسؿ تقنيف مقياس التفكير ما وراء المعرفي عمى البيئت
الفمسطينيت.
 -4قد توجو نتائج الدراست الحاليت نظر القائميف عمى العمميت التعميميت إلى إمكانيت إعداد برامج تدريبيت
لتنميت مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبت الجامعت.
 -5يمكػػف االسػػتفادة مػػف نتػػائج الد ارسػػت الحاليػػت فػػي توزيػػع الطمبػػت عمػػى كميػػات الجامعػػت المختمفػػت حسػػا
نوع السيطرة الدماغيت السائدة لدييـ ،وحسا مستوى التفكير مػا وراء المعرفػي لػدييـ ،حيػث تتطمػا
كؿ كميت نوع معيف مف الخوائص السزمت لمدراست بالكميت.

مصط حا

تدرع :

 -3تع طر تدماغ :
يعرفيػا تػورانس  )Torrance, 1982 : 99بأنيػا ميػؿ الفػرد إلػى أف يسػتخدـ أحػد النوػفيف الكػروييف
لممخ األيمف – األيسر) بقدر أكبر مف اآلخر أو كمييما معاً المتكامؿ) في العمميات العقميت والسموؾ
وتعرفيػػا الباحثػػت فػػي الد ارسػػت الحاليػػت بأنيػػا اعتمػػاد الفػػرد عمػػى وظػػائؼ أحػػد النوػػفيف الكػػروييف
لمدماغ عف اآلخر في معالجت المعمومات ،وتقاس في الدراست الحاليت بالدرجت التػي يحوػؿ عمييػا الفػرد
عمى مقياس أنماط السيطرة الدماغيت.
أ ماط تع طر تدماغ :
أ -تػ مط

عػػر" :ميػػؿ الفػػرد ألف يكػػوف محػػدداً مؤكػػداً) ويفضػػؿ األعمػػاؿ المنظمػػت المخططػػت ،والتػػي

يمكنو فييا االكتشاؼ المنظـ المتدرج عف طريؽ تذكر المعمومات بطريقػت لفظيػت لكػي يجػد الحقػائؽ
المعني ػػت ،ويرت ػػا األفك ػػار ف ػػي و ػػورة خط ػػت تمكن ػػو م ػػف التوو ػػؿ إل ػػى اس ػػتنتاجات لح ػػؿ المش ػػكست
بطريقت ،ومف ثـ يستطيع تحسيف شيء ما (.مرد)419 ،3994،
ب -ت مط

مف :ميؿ الفرد ألف يكوف غير محدد ،ويفضؿ األعماؿ غير المنتييت ،والتي يستطيع مف

خسليػػا االستكشػػاؼ اإلبػػداع) عػػف طريػػؽ اسػػترجاع المعمومػػات المكانيػػت لكػػي يحػػدد األفكػػار العامػػت
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التي توضح العسقات في وورة موجزة تساعده عمػى إنتػاج أفكػار لحػؿ المشػكست بطريقػت حدسػيت،
ومف ثـ يستطيع ابتكار شيء ما (.مرد)410 ،3994 ،
ج -ت مط تم كامؿ" :وىو التساوي في استخداـ النوفيف األيسر واأليمف (.مرد)410 :3994،
 -1ت ك ر ما كرء تمعرفي:
يعرفػػو ش ػراو ودينسػػف ) (Schraw & Dennison, 1994: 460بأنػػو وعػػي الفػػرد الػػذاتي
بعمميات ػػو المعرفي ػػت وبنائ ػػو المعرف ػػي ،موظفػ ػاً ى ػػذا ال ػػوعي ف ػػي إدارة ى ػػذه العممي ػػات ،م ػػف خ ػػسؿ اس ػػتخداـ
ميارات التخطيط ،والمراقبت ،والتقويـ ،واتخاذ الق اررات ،واختيار االستراتيجيات المسئمت ،ويعبر عنػو فػي
الدراست الحاليػت باسػتجابات الطمبػت عمػى فقػرات مقيػاس التفكيػر مػا وراء المعرفػي ،والمحسػوبت مػف خػسؿ
الدرجت الكميت التي حوؿ عمييا الطالا عمى مقياس التفكير ما وراء المعرفي.
أ عاد مق اس ت ك ر ما كرء تمعرفي:
أ-

ظػػػ ـ تمعرفػػػ  :ويعبػػر عنػػو باسػػتجابات الطمبػػت حػػوؿ قػػدرتيـ عمػػى التخطػػيط ،وادارة المعمومػػات،
والتقييـ ،وتقدر مف خسؿ الدرجات التي حوؿ عمييا الطالا عمى الفقرات المتعمقت بيذا البعد.

ا -معرف تمعرف  :ويعبر عنو باستجابات الطمبت حوؿ معرفتيـ التقريريت،واإلجرائيت ،والشرطيت ،وتقػدر
مف خسؿ الدرجات التي حوؿ عمييا الطالا عمى الفقرات المتعمقت بيذا البعد.
ج -معاتجػػػػ تمعرفػػػػ  :ويعب ػػر عن ػػو باس ػػتجابات الطمب ػػت ح ػػوؿ ق ػػدرتيـ عم ػػى اس ػػتخداـ االس ػػتراتيجيات،
والميارات في إدارة المعمومات ،وتقدر مف خسؿ الدرجات التػي حوػؿ عمييػا الطالػا عمػى الفقػرات
المتعمقت بيذا البعد.

محدد

تدرع :
اقتوػػرت الد ارسػػت الحاليػػت عمػػى عينػػت مػػف طمبػػت جامعػػت األزىػػر فػػي الفوػػؿ الد ارسػػي األوؿ مػػف

العاـ الدراسي .)2115-2114
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ت صؿ تثا ي:
إلطار ت ظرم
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ت صؿ تثا ي:
إلطار ت ظرم
 مقدمت بنيت وتنظيـ الجياز العوبي النوفاف الكروياف لممخ وظائؼ النوفيف الكروييف األيسر واأليمف السيطرة الدماغيت أنماط السيطرة الدماغيت نظريات ونماذج السيطرة الجانبيت لممخ التفكير ما وراء المعرفي النماذج التي تناولت التفكير ما وراء المعرفي استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي -أىميت التفكير ما وراء المعرفي في التعمـ
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ت صؿ تثا ي:
إلطار ت ظرم
مقدم :
تعػػرض الباحثػػت فػػي ىػػذا الفوػػؿ التوػػورات النظريػػت حػػوؿ أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت ،ووظائفيػػا
وبعػػض النظريػػات التػػي بحثػػت فػػي تفسػػيرىا ،والتفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي وميا ارتػػو ،ونماذجػػو المختمفػػت،
ونظػ اًر ألىميػت التركيػا التشػريحي لمػدماغ وعسقتػػو بوظػائؼ النوػفيف الكػروييف فضػمت الباحثػت الحػػديث
عف بنيت الجياز العوبي وتنظيمو قبؿ الحديث عف أنماط السيطرة الدماغيت.

ك ظ ـ تجهاز تعص ي:
يعػػد الجيػػاز العوػػبي لننسػػاف موػػدر قدرتػػو عمػػى اسػػتقباؿ المعمومػػات ،ويتػػألؼ مػػف جيػػازيف
فرعييف أحدىما جياز عوبي مركزي يشمؿ المخ والحبؿ الشوكي ،واآلخر جياز عوبي طرفػي يشػمؿ
األعواا المنتشرة في األحشاء ،والحػواس ،واألعوػاا المحركػت لمعضػست ،ويػتحكـ المػخ مباشػرة فػي
أفكارنا وانفعاالتنا ،وحاجاتنا ،ودوافعنا ،ولذا يحتؿ قمت التنظيـ اليرمي.
ويحتػوي الػدماغ البشػري ) (Human brainعمػى أكثػر مػف مائػت مميػار خميػت عوػبيت ،وىنػاؾ
أكثر مف خمسيف ألؼ وومت عوبيت ) (Synapseبيف نيايات الخميػت العوػبيت الواحػدة بنيايػات خميػت
عوبيت أخرى ،ويتـ تخزيف المعمومات في ىذه الخسيا والووست ).(Anderson, 1990:17
وىكذا فإف قدرة الدماغ عمى تخػزيف المعمومػات تفػوؽ التوػور ،وال يضػاىييا أي حاسػوا عمػى
وجو الكرة األرضيت ،وليس بالمستغرا أف تحدث ثورة معرفيت– معموماتيت ،إذ أف أنمػاط معالجػت الػدماغ
لممعمومػػات ال حوػػر ليػػا ،ويشػػكؿ المػػخ ) (Cerebrumالجػػزء األكبػػر مػػف الػػدماغ ،ويمثػػؿ قمػػت تطػػوره
البيولػػوجي ) ،(Evolutionary Developmentوىػػو مركػػز العمميػػات العقميػػت العميػػا اإلدراؾ والػػتعمـ
والتفكير والذاكرة والوعي واالنفعاالت) ).(Hilgard & Atkinson, 1983
ويمثػػؿ المػػخ اإلنسػػاني مػػا يقػػرا م ػف ثمػػث الخسيػػا العوػػبيت فػػي الجسػػـ كمػػو ،وقش ػرتو الخارجيػػت
عبارة عف مجموعت مف التسفيؼ بحيث تمثؿ ىذه التسفيؼ مساحت كبيرة مف سطح في حيز وغير.
ويضػيؼ سػترنبرج ) (Sternberg, 1998:294أف سػطح المػخ يمتػؼ ليكػوف جيوبػاً ،وأخاديػد،
وشقوؽ يوؿ عمقيا في بعض الحاالت إلى عدة سنتيمترات ،حيث يوجد أخدود طػولي يقسػـ المػخ إلػى
11

نوفيف كػروييف أيمػف وأيسػر ،ويمتػد ىػذا األخػدود إلػى أسػفؿ المػخ حتػى يوػؿ إلػى الجسػـ المسػيطر أو
الجسـ الجاسػ ) ،(Corpus Collosumالػذي يتػألؼ مػف مسيػيف المحػاور العوػبيت تعمػؿ عمػى ربػط
المناطؽ المتماثمت في كس النوفيف معاً.
ويستند النوفاف الكروياف لممخ عمى جذع المخ الذي يػربط المػخ بالحبػؿ الشػوكي ،ويقػوـ جػذع
المخ بتنظيـ االنعكاسات اليامت التي ترتبط بالبقاء عمػى قيػد الحيػاة كػالتنفس ،وضػربات القمػا ،ويتكػوف
جذع المخ مف ثسث مناطؽ أساسيت ىي المخ األوسػط ،والقنطػرة ،والنخػاع المسػتطيؿ ،ويمتػد عبػر ىػذه
األجزاء الثسثت مجموعت مف الخسيا العوبيت التي تتجمع وتبدو كالشبكت يطمؽ عمييا التكػويف الشػبكي،
وىػػو جػػزء لػػو عسقػػت بتػػوتر العضػػست وانقباضػػيا وشػػدة االنعكاسػػات الشػػوكيت ،كمػػا لػػو عسقػػت وطيػػدة
باليقظت واالنتباه والنوـ منوور.)195 : 2111،
أما الحبؿ الشوكي ) (Spinal Cordالذي يمتد داخؿ العمود الفقري ،فإف أحػد وظائفػو الميمػت
ىي نقؿ المعمومات مف والى المػخ فػي اتوػاؿ ثنػائي االتجػاه ،وبػرغـ أف المػخ ىػو المسػئوؿ عػف تحميػؿ
وتجميع المعمومات الحسيت ،وتوجيو االستجابت الحركيػت نحوىػا ،إال أنػو فػي بعػض الحػاالت يقػوـ الحبػؿ
الشػوكي بػالربط المباشػر بػيف الخسيػا العوػبيت المسػتقبمت ،والمرسػمت دوف المػرور عمػى المػخ فيمػا يعػرؼ
باالستجابات االنعكاسيت ) (Reflex responseإبراىيـ.)291 :2111 ،

ت ص اف تكرك اف ت مخ:
يمثؿ النوفاف الكروياف الجزء األكبر مػف الجيػاز العوػبي المركػزي فػي المػخ ،وىمػا متوػسف
ببعض ػػيما ع ػػف طري ػػؽ مجموع ػػت مػ ػف ح ػػزـ األلي ػػاؼ العو ػػبيت تس ػػمى بالموو ػػست )(Commissures
يطمؽ عمى الجزء األكبر منيا الجسـ المسيطر ) (Corpus Collosumأو الجسـ الجاسػ  ،باإلضػافت
إلػػى مجموعػػت وػػغيرة تسػػمى بالمووػػست األماميػػت ،تػربط تمػػؾ المووػػست المنػػاطؽ المتنػػاظرة فػػي كػػس
النوػػفيف ،وعنػػدما تكػػوف المووػػست سػػميمت فالمعمومػػات يمكنيػػا أف تنتقػػؿ بينيمػػا ،وعنػػدما تقطػػع فػػس
يحدث انتقاؿ لتمؾ المعمومات منوور.)195 : 2111،
ويتفػػؽ البػػاحثوف عمػػى أف كػػؿ نوػػؼ كػػروي يمكػػف تقسػػيمو إلػػى أربعػػت فوػػوص ىػػي الجبيػػي
والجداري والودغي والمػؤخري ،وىػي أسػماء نسػبت إلػى عظػاـ الجمجمػت التػي تعمػو أو تطػوؽ المنػاطؽ
نوؼ الكرويت لممخ إبراىيـ)291 : 2111 ،
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 -3ت ص تج هي:
يعتبر الفص الجبيي مركز الوظائؼ العقميت العميا :الحكـ ،التقدير ،والتنبؤ ،والمبادرة ،والتذكر،
والكػ ػػسـ ،والتحويػ ػػؿ الشػ ػػفري ،وحػ ػػؿ المشػ ػػكست ،كمػ ػػا يبػ ػػدو أف ليػ ػػذا الفػ ػػص دور حيػ ػػوي فػ ػػي الح ػ ػواس
اإلسػتراتيجيت لمتجييػز السػػيمانتي ،وقػد أشػار ميتزلػػر ) (Metzler, 2001إلػى أف األفػراد الػذيف يعػػانوف
مف تمؼ ىذا الفص يفشموف في التووؿ إلى المعنى السػيمانتي لمكممػات ،حيػث تووػمت الد ارسػات إلػى
أف تمػػؼ الفػػص الجبيػػي -خاوػػت فػػي الػػنص الكػػروي األيسػػر -يػػؤدي إلػػى خمػػؿ فػػي التػػذكر ،والكػػسـ،
والعمميػات العقميػت األخػرى ،حيػث أشػار بػراوف ) (Brown, 1976إلػى أف ف ارنػز ) (Franzوجاكوبسػف
) (Jacobsenوج ػػدا أف استئو ػػاؿ فو ػػوص الجبي ػػت ي ػػؤدي إل ػػى فق ػػد الس ػػموؾ الم ػػتعمـ ح ػػديثاً ،وض ػػعؼ
الػػذاكرة قوػػيرة المػػدى ،كمػػا أف روش ) (Ruchوجػػد أف اإلوػػابت فػػي الفػػص الجبيػػي تحػػدث تغييػ اًر فػػي
شخويت الفرد ،وال يمكف االستفادة مف خبراتو الماضػيت فيوػاا بعػدـ القػدرة عمػى التخطػيط ،أو التنبػؤ
باألحػػداث المسػػتقبميت ،والميػػؿ إلػػى األمػػور التافيػػت ،وأحيانػاً لمغبػػاء والحمػػؽ ،والمػزاح الممػػؿ عمػػى حسػػاا
اآلخريف.
وتختص المنطقت الوسطى مف ىذا الفص في معالجت وتذكر المعمومات العاطفيػت مثػؿ مشػاعر
الخػػوؼ ،والغضػػا ،والسػػعادة ،والدىشػػت ،وينػػتج عػػف إوػػابتيا نمػػط مػػف السػػموؾ االجتمػػاعي المرضػػي،
حيػث يتوػرؼ الفػرد بشػيء مػف السمبػاالة ،واتخػاذ قػ ار ارت ال تتفػؽ مػع معػايير المجتمػع (Lokhorst,
).1996
ويسود االعتقاد أف الفص الجبيي ىو الجزء األكثر نمواً في مخ اإلنساف ،وىو مركػز الوظػائؼ
العقميت العميا ،ويوجد في الجزء الخمفي مف الفص الجبيػي منطقػت الحركػت األوليػت ،وىػي منطقػت مسػؤولت
عػف الحركػػات اإلراديػػت بعضػػست الجسػػـ ،كمػػا توجػػد منطقػػت بروكػػا) وىػػي منطقػػت مختوػػت بػػالكسـ تقػػع
عنػػد قاعػػدة التسفيػػؼ األمػػامي فػػوؽ الشػػؽ الجػػانبي ،وتقػػع فػػي النوػػؼ الكػػروي األيسػػر ،وأي إوػػابت فػػي
ىذه المنطقت يقمؿ أو يفقد النطؽ وىو ما يعػرؼ باألفازيػا ) ،(Aphasiaكمػا أف تمػؼ المنطقػت الترابطيػت
فػػي الفػػص الجبيػػي يػػؤدي إلػػى انعػػداـ القػػدرة عمػػى تنفيػػذ األعمػػاؿ اليدويػػت البسػػيطت ،وفقػػد القػػدرة عمػػى
التعبي ػػر ،واس ػػتعماؿ كمم ػػات ف ػػي موض ػػوع خ ػػاط  ،واعط ػػاء رم ػػوز ال معن ػػى لي ػػا وتس ػػمى )(Apraxia
السميماني.)11 : 2112 ،
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 -1ت ص تجد رم:
تتخوص في اإلحساس باأللـ والوضع والممس وادراؾ العسقات المكانيت ،وأي تمػؼ فيػو يػؤدي
إلى إتسؼ المنػاطؽ الترابطيػت ،وعػدـ القػدرة عمػى التعػرؼ عمػى الكممػات المطبوعػت ) ،(Alexiaوأحيانػاً
عدـ القدرة عمى التعرؼ عمى الكسـ المسموع ) (Sensory Aphasiaإبراىيـ.)292 : 2111 ،

 -1ت ص تصدغي:
تتركػػز فيػػو الم اركػػز السػػمعيت ،ووجػػد أف إتػػسؼ ىػػذا الفػػص بالجانػػا األيسػػر مػػف المػػخ بػػالقرا
منطق ػػت ورينك ػػا -وى ػػي منطق ػػت الفي ػػـ المغ ػػوي ،وتق ػػع عن ػػد اتو ػػاؿ الف ػػص الو ػػدغي والج ػػداري والخمف ػػي
المؤخري  ،وىي متخووت في عمميت الفيـ المغوي -يؤدي إلى الحبست الكسميت.
بينما يؤدي إتػسؼ ىػذا الفػص بالجانػا األيمػف مػف المػخ إلػى عػدـ القػدرة عمػى التميػز البوػري
المعقػػد ،وفقػػد القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع المعمومػػات البوػريت المكانيػػت ،وادراؾ التعبيػرات االنفعاليػػت لموجػوه
والسموؾ التعبيري غير المفظي ).(Elcoff, 1990
كما وجد أف الجزء السفمي مف ىذا الفص يعد مسئوالً عػف التجييػز والتعامػؿ مػع األلػواف ،وتمفػو
يؤدي إلى ما يسمى بعمى األلواف.

 -4ت صاف تخ اف:
تنحوػػر وظػػائؼ الفوػػيف فػػي اسػػتقباؿ السػػيست البو ػريت وتقويميػػا وتقػػديرىا أي فػػي اإلبوػػار
عكاشت.)41 : 1982 ،
وب ػػالرغـ م ػػف التماث ػػؿ التشػ ػريحي الظ ػػاىري ب ػػيف النو ػػفيف الك ػػروييف ،إال أف الد ارس ػػات الس ػػابقت
أظيػػرت أف بنييمػػا اختسفػػات وظيفيػػت سػػميت بعػػدـ التماثػػؿ الػػوظيفي ،حيػػث وجػػد أف كػػؿ نوػػؼ كػػروي
متخو ػػص ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع ن ػػوع مح ػػدد م ػػف المعموم ػػات ،ربم ػػا ألف الم ارك ػػز المخي ػػت المعني ػػت لتجيي ػػز
ومعالجػػت تمػػؾ المعمومػػات متضػػمنت فػػي ىػػذا الجانػػا ،أو أف تمػػؾ الم اركػػز أنشػػط مػػف مثيمتيػػا بالنوػػؼ
اآلخر.
ويميؿ معظـ الناس إلى تفضيؿ استخداـ أحد النوفيف الكروييف عمى اآلخر ،ويتضح ذلؾ مف
تفضيؿ استخداـ اليد اليمنى التي يتحكـ فييا النوؼ الكروي األيسر لممخ ،كما أف القدرات المغويت تقػع
أساساً في النوؼ األيسر ،ولذلؾ يعتبر النوؼ األيسر مسيط اًر عمى األيمف ،مما أدى إلػى الظػف بػأف
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النوؼ األيمف لممخ ما ىو إال تابع لسيسر ،ولكف الدراسات التي أجريت في السػنوات األخيػرة أظيػرت
أف ىن ػػاؾ وظ ػػائؼ خاو ػػت لك ػػؿ منيم ػػا ،فم ػػثسً النو ػػؼ األيم ػػف يي ػػتـ بعممي ػػات معين ػػت مث ػػؿ االس ػػتعداد،
الموسيقى ،وتذكر النماذج الموورة ،والمعقدة ،وتذكر العواطؼ والتعبير عنيا ،أما النوؼ األيسر فيػو
ييػتـ بالعمميػات المفظيػت ،والتحميميػت واسػتخداـ المنطػؽ ;(Torrance et. at, 1978; Kane,1979
).Rubenzer, 1979; Tucker, 1981
كمػػا أف م اركػػز المغػػت وىػػي منطقػػت بروكػػا ) ،(Brocaوورينكػػا ،والتمفيػػؼ ال ػزاوي

(Anguler

) gyrusجميعي ػ ػػا ف ػ ػػي النو ػ ػػؼ الك ػ ػػروي األيس ػ ػػر ،وأف  )%98م ػ ػػف مس ػ ػػتخدمي الي ػ ػػد اليمن ػ ػػى وثمث ػ ػػي
مستخدمي اليد اليسرى تتمركز وظػائفيـ المغويػت فػي ىػذا الجانػا ،أمػا الثمػث الثالػث مػف مسػتخدمي اليػد
اليسػػرى فتتمركػػز وظػػائفيـ المغويػػت فػػي النوػػؼ الكػػروي األيمػػف ،حيػػث يبػػدو فع ػسً أنػػو ال يوجػػد تماثػػؿ
تشريحي تاـ بيف النوفيف الكروييف ،ويتفؽ مع ىذا االتجاه العديد مػف البػاحثيف ;(Grafman, 1982
) ،Snyder, 1988ويؤكػػدوف أف مثػػؿ ىػػذا االخػػتسؼ التش ػريحي يوػػبح أكثػػر وضػػوحاً بػػيف العػػادييف
والموابيف باألمراض النفسيت.
وىناؾ اختسفات طبيعيت أخرى لدى أغما األفراد بيف النوفيف الكروييف ،فمثسً ىناؾ جزء مف
المػػخ يسػػمى المقشػػط الوػػدغي ) (Temeralplaneعبػػارة عػػف حزمػػت مػػف الخسيػػا العوػػبيت وجػػد أنيػػا
أطوؿ في النوؼ الكروي األيسر عف مثيمتيا في النوؼ األيمف لدى أغمػا النػاس ،وأف  )%71مػف
األفراد الذيف ال يظيروف عدـ التماثػؿ الػوظيفي ) (Asymmetryيعػانوف مػف تأتػأة ) ،(Dyslexiaولػـ
تستطع البحوث أف تحدد ما إذا كاف عدـ التماثؿ ىذا يعزى إلى حقيقت أننا نستطيع الكسـ ،أـ أننا نتكمـ
لعدـ التماثؿ .ويبدو أف ىناؾ تفسير مفاده أف الخسيا العوبيت في ىذا الفص الودغي تبدأ في الموت
قبػػؿ المػػيسد وأف جػػزءاً مػػف ىػػذه العمميػػت الطبيعيػػت – مػػوت الخسيػػا -يػػتـ فػػي النوػػؼ األيمػػف أسػػرع مػػف
النوؼ األيسر.

كظائؼ ت ص ف تكرك ف

عر ك مف:

لقد تزايد االىتماـ منذ الستينات مف ىذا القرف بدراست أألنشطت العقميت والوظائؼ التي يقػوـ بيػا
المػػخ البشػػري ،وتركػػز االىتمػػاـ عمػػى وظػػائؼ النوػػفيف الكػػروييف نتيجػػت لت ازيػػد الد ارسػػات المتعمقػػت بيػػذا
المجاؿ ،فمف المعموـ أف بعػض القػدرات العقميػت العميػا تعتمػد عمػى منػاطؽ معينػت فػي المػخ اإلنسػاني أو
النوفيف الكروييف ،حيث يقوـ كؿ نوؼ منيما بأنشطت عقميت مختمفت.
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وقد تـ التووؿ إلى وظائؼ النوفيف الكروييف مف دراست سموؾ المرضى الموػابيف بتمػؼ فػي
أحد أجزاء المخ ،والذي يؤدي إلى قوور في سموكيـ .فقد وجد في إحدى حاالت اإلوابت في المخ أف
اليد اليمنى قادرة عمى الكتابت لكنيا عجزت عف رسـ أي شكؿ ىندسي أو حتى نسخت ،والعكس وحيح
بالنسػبت لميػػد اليسػػرى ،كمػا أف استئوػػاؿ القشػرة الوػدغيت يضػػعؼ الػتعمـ البوػري الػػذي يتطمػػا التمييػػز
البوري بيف األشياء دينيس تشايمد.)1983 ،
ويرجػػع السػػبا إلػػى وجػػود منطقػػت فػػي النوػػؼ الوػػدغي األيسػػر تسػػمى منطقػػت ورينكػػا تقػػع بػػيف
م اركػػز الرؤيػػا والسػػمع األوليػػت متوػػمت بمنطقػػت بروكػػا) ،وىػػي مسػػئولت عػػف المنطػػؽ والفيػػـ فػػي الق ػراءة
والكتابت ).(Geschwind, 1979
ولكػػف ال نسػػتطيع دائم ػاً االعتمػػاد عمػػى األسػػموا السػػابؽ لد ارسػػت وظػػائؼ النوػػفيف الكػػروييف،
وأحػػد البػػدائؿ تمػػؾ الطريقػػت التػػي تووػػؿ إلييػػا العػػالـ األلمػػاني فوريسػػتر ) ،(Foersterوالكنػػدي بينفيمػػد
) (Penfieldباستخداـ الجمسات الكيربائيت عمى بعض أجزاء المخ ،وقػد اسػتطاعا بيػذه الطريقػت تحديػد
وظائؼ مناطؽ المخ ،وقد نستخدـ أحيانػاً طريقػت العمميػات الجراحيػت مػع مرضػى الوػرع إل ازلػت المنطقػت
مػػف القشػرة المخيػػت التػػي تػػؤدي إلػػى وػػرع ،وقػػد اىتمػػت ميمنػػر ) (Milnerبد ارسػػت ىػػذا األسػػموا ،واىػػتـ
روج ػػر س ػػبري ) (Sperryبكاليفورني ػػا ،ومايك ػػؿ جازانيج ػػا ) (Gazzanigaف ػػي كورني ػػؿ بد ارس ػػت وظ ػػائؼ
النوفيف الكروييف عف طريؽ دراست سموؾ األفراد الموابيف بتمؼ في األجزاء الموومت بػيف النوػفيف،
والتػػي تعػػرؼ باسػػـ الجسػػـ الجاس ػ  ،والتػػي تػػؤدي فػػي بعػػض األحيػػاف إلػػى قطػػع الجسػػـ الجاس ػ  ،ويقػػوـ
المػ ػريض المو ػػاا بي ػػذا االنفو ػػاؿ ب ػػبعض المي ػػاـ إذا وو ػػمت بع ػػض المعموم ػػات المناس ػػبت لمنوػػػؼ
المناسا ).(Sperry, 1968; Gazzaniga, 1975
كمػػا اسػػتخدمت دوريػػف كيمػػو ار ) (Kimuraأسػػموا آخػػر يسػػمى بالسػػمع النوػػفي (Dichotic
) listeningلد ارس ػػت وظ ػػائؼ النو ػػفيف ع ػػف طري ػػؽ الس ػػمع ب ػػأذف واح ػػدة ،ومن ػػع الثاني ػػت م ػػف س ػػماع أي
ووت .كما توجد طريقت أخرى مثؿ حركت العيف يميناً أو يسػا اًر )،(Me Callum & Glynn, 1979
وكؿ ىذه الطرؽ تعتمد عمى التطبيؽ الفردي كما تستمزـ معمومات معينت.
وقد وضع تورانس ) (Torrsnce,1981المشار إليو في مراد  )419 : 1994قائمت بوظائؼ
بناء عمى نتائج الدراسات في ىذا المجاؿ كما يمي:
النوفيف الكروييف ً
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جدكؿ رقـ (:)3-1
كظائؼ ت ص ف تكرك ف
(أ) كظائؼ ت صؼ

(ب) كظائؼ ت صؼ

عر

مف

 -القراءة لمتفاويؿ.

 -القراءة لسفكار الرئيسيت.

 -البحث عما ىو أكيد أو حقيقت.

 -البحث عف االختواوات غير المؤكدة.

 -استرجاع الكممات واألسماء والتواريخ.

 -تذكر الوور والتخيست.

 -التفكير المفظي.

 -التفكير في الوور والتخيست.

 -التفكير المنطقي.

 -التفكير الحدسي.

 -التووؿ لتنبؤات بطريقت منظمت.

 -التنبؤ عف طريؽ الحدس.

 -التعامؿ مع شيء واحد في نفس الوقت.

 -التعامؿ مع عدة أشياء في وقت واحد.

 -االستنتاج بطريقت استدالليت.

 -االستبوار الفجائي.

 -الضبط والنظاـ في التجريا.

 ع ػ ػ ػػدـ الثب ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي التجري ػ ػ ػػا واختب ػ ػ ػػار جمي ػ ػ ػػعاالحتماالت الممكنت.

 -الكتابت غير الخياليت.

 -الكتابت الخياليت.

 -حضور الذىف دائماً.

 -شرود الذىف أحياناً.

 -سماع الشرح المفظي وتنظيمو في خطوات.

 -مشاىدة الشيء ثـ محاولت القياـ بو.

 -تذكر أألشياء المتعممت فقط.

 -تذكر الحقائؽ المستنتجت مما يدور حولو.

 -تجميع األشياء.

 -اإلبداع وتحسيف اليوايات.

 -الرىاف عمى ما ىو مؤكد.

 -حا التخميف.

 تنظ ػػيـ األش ػػياء ف ػػي تسمس ػػؿ وقت ػػي أو حجم ػػي أو  -تنظيـ األشياء لتوضيح العسقات بينيا.حسا األىميت.
 -شرح المشاعر بمغت مباشرة واضحت .

 شػ ػ ػػرح المشػ ػ ػػاعر عػ ػ ػػف طريػ ػ ػػؽ الشػ ػ ػػعر والغنػ ػ ػػاءوالرقص والرسـ.

 -تذكر المعمومات المفظيت.

 -تذكر األووات والنغمات.

 -تحسيف األشياء واألساليا.

 -ابتكار األشياء واألساليا.

 -النسخ واكماؿ التفاويؿ.

 -وضع الخياالت واألفكار.
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(أ) كظائؼ ت صؼ

(ب) كظائؼ ت صؼ

عر

مف

 -حا اليدوء أثناء القراءة أو الدراست.

 -االستماع لمموسيقى أثناء القراءة أو الدراست.

 -التعمـ عف طريؽ الووؼ المفظي.

 -التعمـ عف طريؽ العرض العممي.

 -التعمـ عف طريؽ االستدالؿ المنطقي.

 -التعمـ التجريبي عف طريؽ األداء.

 -التخطيط الواقعي.

 -الحمـ والخياؿ في التخطيط.

 -معرفت ما يجا عميو عممو.

 -حا التعميمات غير المحددة.

 -االستجابت االيجابيت لما ىو منطقي.

 -االستجابت الموجبت لما ىو وجداني.

 -التعمـ عف طريؽ الفحص والتجريا.

 -التعمـ عف طريؽ البحث واالكتشاؼ.

 -تعمـ الجبر.

 -تعمـ اليندست.

 -استخداـ المغت المباشرة.

 -استخداـ الترادؼ واالستعارة في المغت.

 -تنظيـ األشياء المتعممت.

 -تمخيص المعمومات المتعممت.

 -تذكر األسماء.

 -تذكر الوجوه.

 -االعتماد عمى ما يقولو اآلخروف.

 -تفسير لغت األجساـ.

 -الدقت في القياس.

 -التقريا والتقدير.

 -عمؿ األشياء المنطقيت قوالً وفعسً.

 -قوؿ وفعؿ األشياء المرحت.

 -تحميؿ األفكار.

 -تركيا األفكار.

 -استخداـ الشيء المناسا والوحيح.

 -االستنباط السريع.

 -الووؼ المفظي لسشياء.

 -االستنتاج وبناء النماذج.

 -التحقؽ.

 -وضع االفتراضات.

 -التفكير أثناء الجموس.

 -التفكير وىو مستمقي.

تع طر تدماغ :
يرج ػػع مفي ػػوـ س ػػيطرة أح ػػد نو ػػفي ال ػػدماغ إل ػػى ع ػػالـ األعو ػػاا ج ػػوف جاكس ػػوف

(John

) Jacksonبفكرتػو عػف الجانػا القائػد مػف الػدماغ ) ،(The Leading Hemispheresويعتبػر ىػذا
المفيوـ األوؿ الذي اشتؽ منو مفيوـ السيطرة الدماغيت ،إذ يعبر جاكسوف عف ذلؾ بقولو :إف نوفي
الدماغ ال يمكف أف يكونا مجرد تكرار لبعضػيما بعضػاً ،حيػث بػيف أف التمػؼ الػذي يحػدث ألحػد نوػفي
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الدماغ يفقد الفرد القدرة عمى الكسـ ،وىي الوظيفت األرقى في اإلنساف ،فسبد إذف أف يكوف أحػد نوػفي
الدماغ ىو الذي يتولى أرقى ىذه الوظائؼ ،وبالتالي يكوف ىذا النوؼ ىو النوؼ القائد .
وأكػػد ذلػػؾ ىيوجوليبمػػاف ) ،(Hugoliepmanحيػػث أشػػار إلػػى سػػيطرة النوػػؼ الكػػروي األيسػػر
لػػدى معظػػـ األف ػراد ،حيػػث بػػيف أف النوػػؼ األيسػػر لمػػدماغ ىػػو الػػذي يسػػيطر عمػػى الحركػػات اإلراديػػت،
والمغت ،والمنطؽ ،وبالتالي ظير مفيوـ السػيطرة الدماغيػت ،والػذي أوػبح يشػير إلػى تميػز أحػد النوػفيف
الكروييف لمدماغ بالتحكـ في تورفات الفرد ،أو ميؿ الفرد إلػى االعتمػاد عمػى أحػد نوػفي الػدماغ أكثػر
مف النوؼ اآلخر ).(Springer & Deutsch, 2003
وبعد أف أوبح مفيوـ السيطرة الدماغيت شائعاً سرعاف ما ظير أف النوػؼ األيمػف لمػدماغ ىػو
النوػػؼ الميمػػؿ ،وقػػد أكػػدت ىػػذه النتيجػػت مػػف خػػسؿ د ارسػػات عػػالـ األعوػػاا جػػوزؼ بػػوغف  ،حيػػث
الحظ أف االتجاه الحالي في التعمػيـ يركػز عمػى وظػائؼ الجانػا األيسػر لمػدماغ ،وىػذا يػؤدي إلػى إماتػت
نمو وظائؼ الجانا األيمف لمدماغ ).(Springer & Deutsch, 2003
ويػػذكر كام ػػؿ )1993 ،أف بع ػػض األفػ ػراد ق ػػد يميم ػػوف إلػػى االعتم ػػاد بش ػػكؿ متس ػػؽ عم ػػى أح ػػد
نوفي المخ أكثر مف اآلخر في التعامػؿ مػع المعمومػات المشػكست التػي تواجيػو ،واعتبػر ىػذا النوػؼ
ىو النوؼ السائد أو المسيطر) ويضيؼ أف لمفيوـ السيطرة المخيت أمريف ليما متضػمناتيما النظريػت
والتطبيقيت:
 أكتهمػػا :أف المػػخ اإلنسػػاني ال يعمػػؿ بكامػػؿ طاقتػػو الضػػخمت لػػدى بعػػض األف ػراد ممػػا يشػػكؿ إىػػدا اًر
لقدر كبير مف اإلمكانات البشريت.
 ثا همػػا :أف سػػيطرة أحػػد نوػػفي المػػخ لػػدى الػػبعض يمكػػف أف تعبػػر عػػف نفسػػيا فػػي أسػػموا معػػيف
يتبناه ىؤالء األفراد في التعمـ والتفكير ،والتعامؿ مع المتغيرات التي يتعرضوف ليػا فػي بيئػتيـ بوجػو
عاـ.
وتشػير الم ارجػع العمميػت ) (Springer & Deutsch, 2003; Hellige, 2001ذات الشػأف
بالسيطرة الدماغيت إلى أنو يمكف تحديد نمػط السػيطرة الدماغيػت لػدى األفػراد مػف خػسؿ منيجػيف عمميػيف
ىما:
 -3ط ؽ خ ار ع ككتكج

مثؿ:

أ -اختبار تورنس لقياس السيطرة الدماغيت.
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ا -اختبار مكارثي ) (McCarthyلقياس السيطرة الدماغيت.
ج -مقيػػاس ىيرمػػاف لقيػػاس السػػيطرة الدماغيػػت(Herman Brain Dominance Instrument .
).Thinking Style Assessment
 -1ق ا

ت صك ر ا شع مثؿ جهاز ):(Positron Emission Tomography

والذي يختور عادة بػ ) (PETوالجياز الوظيفي لمتووير بالرنيف المغناطيسي (Functional
) ،Magnetic Resonance Imagingوالػذي يرمػز لػو بػالرمز ) ،(FMRIوجيػاز التوػوير بػالرنيف
المغناطيسي ) ،(Magnetic Resonance Imagingوالذي يرمز لو بالرمز ).(MRI
 -1خ ار تصكد كـ أم اؿ ):(Soduim Amytal
ويرجػػع االىتمػػاـ بموضػػوع السػػيطرة الدماغيػػت بػػيف البػػاحثيف عمػػى اخػػتسؼ توجيػػاتيـ العمميػػت،
والنظريت ،والمينيت إلى ثسثت أسباا ،يمكف إجماليا عمى النحو اآلتي ):(Restak, 2003
 .1يبدي أطباء األعوػاا ) (Neurologistsاىتمامػاً مسػبوقاً بد ارسػت السػيطرة الدماغيػت لػدى األفػراد،
بيػدؼ استقوػاء مواقػع الوظػائؼ المخيػت ) (Cerebral Functionsعنػد اإلنسػاف ،ويعتمػدوف فػي
ىػذا الشػأف عمػى وسػائؿ ومعػدات توػوير عمميػت غايػت فػي الدقػت مثػؿ أجيػزة (PET), (FMRI),
).(NMRI
 .2أما عمماء النفس ) (Psychologistsفمف خسؿ دراست السيطرة الدماغيػت لػدى األفػراد يمكػنيـ فيػـ
عمميت اإلدراؾ ) ،(Perceptionوعمميػت معالجػت المعمومػات )،(Processing of Information
وأنماط التعمـ ) (Learning Styleلدى المتعمميف.
 .3وفيمػػا يتعمػػؽ بػػالمربيف ) (Educatorsفػػإف اىتمامػػاتيـ تنوػػا عمػػى التطبيقػػات واالكتشػػافات التػػي
تسفر عنيا دراست السيطرة الدماغيت بيػدؼ تحسػيف العمميػت التعميميػت ،حيػث يػرى سوسػا (Sousa,
) ،2001أف السيطرة الدماغيت مف العوامؿ المساىمت في العمميت التعميميت ،خاوت إذا ما عممنا أف
البيئت المدرسيت قد وممت لتؤثر عمى أساليا التعمـ المختمفت لدى الطمبت.
وقػػد أدى االىتمػػاـ المت ازيػػد بد ارسػػت أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت إلػػى بػػروز اتجػػاه جديػػد فػػي مجػػاؿ
الػػتعمـ يعػػرؼ بػػالتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ) ،(Brain-Based Learningوالػػذي يؤكػػد أنمػػاط الػػتعمـ
الثسثت األيسر واأليمف والمتكامؿ) التي أشار إلييا تورانس وزمسئو.
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ويسػػتند التعمػػيـ الػػدماغي إلػػى أف لكػػؿ إنسػػاف دماغ ػاً فريػػداً مػػف نوعػػو ،وىػػو قػػادر عمػػى الػػتعمـ
واالكتساا إذا توفرت لو الظروؼ المناسبت ،وتزداد قدراتو عمى الػتعمـ بإثػارة خسيػاه العوػبيت وتنشػيطيا
عمػػى تشػػكيؿ أكبػػر عػػدد مػػف الووػػست العوػػبيت مػػع الخسيػػا العوػػبيت األخػػرى ،فالػػدماغ يمتػػاز بالقػػدرة
التكيفيت مع المواقؼ المختمفػت ،وىػو نظػاـ تكيفػي معقػد وفريػد قػادر عمػى معالجػت أكثػر مػف ميمػت بشػكؿ
متػواز ،ويؤكػػد الػػتعمـ الػػدماغي أف التبػػايف بػػيف األفػراد فػػي أنمػاط السػػيطرة الدماغيػػت يرجػػع إلػػى اعتمػػادىـ
عمى أحد نوفى الدماغ في استقباؿ المعمومات ومعالجتيا ،ويرى أف الدماغ يػتعمـ بشػكؿ أفضػؿ عنػدما
يشترؾ كس النوفيف في معالجت المعمومات.

أ ماط تع طر تدماغ :
أكالن :ت مط

عر مف تدماغ:

في ىذا النمط يمتاز األفراد بالميؿ إلى المعالجت التحميميت المنطقيت لممعمومات المفظيػت والرقميػت
وتفضيؿ األعماؿ المنظمت المخطط ليا جيداً ،حيث يعمموف عمػى ترتيػا األفكػار فػي وػورة خطيػت مػف
أج ػػؿ عم ػػؿ االس ػػتنتاجات واو ػػدار األحك ػػاـ وح ػػؿ المش ػػكست في ػػـ جي ػػدوف ف ػػي ت ػػذكر األس ػػماء وادراؾ
المعػ ػػاني واالسػ ػػتجابت لمتعميمػ ػػات المفظيػ ػػت بشػ ػػكؿ أكبػ ػػر مػ ػػف االسػ ػػتجابت لمتعميمػ ػػات الحركيػ ػػت والبو ػ ػريت،
ويستطيعوف التعبير عف انفعاالتيـ وضبطيا والتحكـ بيا ،كما أنيـ يفضػموف التعامػؿ مػع مشػكمت واحػدة
في آف واحد ،وىـ جيدوف في حػؿ المشػكست مػف خػسؿ التجريػا ،ويتوػفوف بالموضػوعيت فػي إوػدار
األحك ػػاـ وتفض ػػيؿ المعموم ػػات المفظي ػػت ف ػػي الوق ػػت ال ػػذي نج ػػدىـ في ػػو ض ػػعافاً ف ػػي في ػػـ لغ ػػت اإلش ػػارة أو
االس ػػتجابت لممعموم ػػات الو ػػوريت ،أو التفكي ػػر باألش ػػياء الفكاىي ػػت عن ػػاقرة 1998 ،والخميف ػػي1994 ،
.)Torrance et. al, 1978
ثا ان :ت مط

مف مف تدماغ:

يمتاز أفػراد ىػذا الػنمط بالقػدرة عمػى إنجػاز العمميػات غيػر المتعمقػت بػالكسـ ،وتشػمؿ القػدرة عمػى
تحديد االتجاىات ،والتحرؾ في الحيز المكاني ،وادراؾ العسقات المكانيت ،كما أنيـ جيدوف فػي القػدرات
الموسػػيقيت واإلدراؾ المتعمػػؽ بالحػػدس ،وتػػذكر الوجػػوه واالسػػتجابت لمتعميمػػات البوػريت والحركيػػت والتعبيػػر
عف انفعاالتيـ بشكؿ وريح.
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ويستطيع أفػراد ىػذا الػنمط التعامػؿ مػع عػدد مػف المشػكست فػي آف واحػد ،وتفسػير لغػت اإلشػارة والتفكيػر
ف ػػي األش ػػياء الفكاىي ػػت ،كم ػػا أني ػػـ جي ػػدوف ف ػػي االس ػػتجابت لممواق ػػؼ العاطفي ػػت والتعام ػػؿ م ػػع المعموم ػػات
الغامضت ،وفي عمميات التخيؿ واالبتكار ،وىـ ذاتيوف في إودار األحكاـ ويتورفوف بتمقائيت ،ويميموف
إلى استخداـ المجازات واالستعارات والتخميف في التعامؿ مع المعمومات عبد الفتػاح 1995 ،عنػاقرة،
 1998السميماني.)1994 ،
ثاتثان :ت مط تم كامؿ:
يمتػػاز أف ػراد ىػػذا الػػنمط بقػػدرتيـ عمػػى اسػػتخداـ نوػػفي الػػدماغ األيسػػر واأليمػػف مع ػاً فػػي الػػتعمـ
والتفكيػػر ،فيػػـ يمتػػازوف بالتسػػاوي فػػي اسػػتخداـ النوػػفيف فػػي تنفيػػذ الميمػػات العقميػػت ،ممػػا يعنػػي أنيػػـ
يمتازوف بالخوػائص والقػدرات التػي توجػد لػدى األفػراد مػف مسػتخدمي الػنمط األيسػر واأليمػف عكاشػت،
 1986عبد الفتاح.)1995 ،
والتكام ػػؿ ب ػػيف نو ػػفي ال ػػدماغ ض ػػرورة أك ػػدت عميي ػػا الكثي ػػر م ػػف الد ارس ػػات ،فق ػػد ذكػ ػر مػ ػراد،
 )1988أف اسػ ػػتخداـ الطالػ ػػا لمنوػ ػػفيف الكػ ػػروييف مع ػ ػاً يمكنػ ػػو مػ ػػف ال ػ ػربط بػ ػػيف المعمومػ ػػات المفظيػ ػػت
والموورة ،وتفسير المعمومات وحؿ المشكست.
وقػػد بػػيف كامػػؿ )1999 ،أنػػو ال يوػػح عمػػى اإلطػػسؽ أف نفوػػؿ بػػيف الوظيفػػت التكامميػػت لعمػػؿ
كػػؿ مػػف النوػػفيف الكػػروييف لمػػدماغ ،وأنػػو عنػػدما تت ػيح المنػػاىج بمحتواىػػا المتسمسػػؿ والمػػنظـ الفروػػت
لتكامؿ وظائؼ كؿ مف النوفيف الكروييف نكوف قد حققنا أعظـ شروط الوػحت النفسػيت لمفػرد ،وبالتػالي
حؿ العديد مف المشػكست التطبيقيػت ،ألف كثيػر مػف المتاعػا والمشػاكؿ داخػؿ المجتمػع يمكػف أف ترجػع
إلى عدـ التكامؿ بيف النمطيف.
وىذا يعني أف تكامؿ النمطيف ليس فقط ضرورة مف الناحيت التعميميت ولكف مف الناحيت النفسػيت
واالجتماعيت أيضاً لذا البد مف عمؿ توليفت تجمع متغيرات الشخويت مع الوظائؼ التنشيطيت لمنوفيف
الكػػروييف بػػالمخ لتعطػػي أعمػػى مسػػتوى مػػف الكفػػاءة فػػي التوظيػػؼ العقمػػي وتشػػغيؿ المعمومػػات حبيػػا،
.)1995
وىنػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤدي إلػػى سػػيادة أحػػد النوػػفيف عمػػى اآلخػػر فقػػد بػػيف كامػػؿ،
 )1999أف مف أسباا سيادة أحد النوفيف الكروييف عمى اآلخر محتوى المناىج التعميميت ،بينما أشار
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كونػػؿ ) (Connell, 2002إلػػى أف األسػػاليا والمػواد والممارسػػات الحاليػػت وػػممت لتعػػزز نمػػط معػػيف
عمى نمط آخر.
وأكػػد ىػػذا االتجػػاه ىيرمػػاف ) (Herman, 1981حينمػػا أووػػى السػػيكولوجييف والتربػػوييف أف
يعيدوا النظر في تخطيط المناىج وأساليا التدريس مف أجؿ توميـ أنشطت تعميميت لوالح األفراد ذوى
النمط األيمف مف التفكير ألف األنشطت والمناىج تومـ عادة لسفراد الذيف يسػتخدموف وظػائؼ النوػؼ
األيسر لممخ.
وأشار أليس ) (Ellis, 2004إلى أف الثقافات تؤثر تأثي اًر كبي اًر في سيادة نمط تعمـ عمى آخر
فالثقافػػات الت ػي تسػػتخدـ المعرفػػت الكميػػت والوجدانيػػت تميػػؿ إلػػى اسػػتخداـ النوػػؼ الكػػروي األيمػػف ،بينمػػا
الثقافات التي تؤكد التتابع والخطيت والمنطقيت في التفكير تميؿ إلى استخداـ النوؼ الكروي األيسر.

ظر ا ك ماذج تع طر تجا

ت دماغ:

تباينػػت النظريػػات والنمػػاذج التػػي قػػدميا البػػاحثوف فػػي إطػػار تفسػػير السػػيادة النوػػفيت لممػػخ فيمػػا
بيني ػػا ح ػػوؿ االفت ارض ػػات الت ػػي بني ػػت عميي ػػا ،فين ػػاؾ نظري ػػات ت ػػرى أف ىن ػػاؾ تخووػ ػاً جزئيػ ػاً ،وأخ ػػرى
تفترض التخوص التاـ ،واتجاه ثالث يرى أف ىناؾ تعاوناً بيف النوفيف الكروييف ويؤكػد عمػى الطبيعػت
التكامميت فيما بينيا ،وفيما يمي عرضاً ألىـ النظريات والنماذج التي تناولت ىذا الموضوع:
 -3ظر

ت زع ال ا

:

ترتكز ىذه النظريت عمى افتراض أف ىناؾ نزعػت انتباىيػت لكػس النوػفيف الكػروييف نحػو الجانػا
العكسي مف المجاؿ البوري تتسبا في أسبقيت الجانا األيسر في التعامؿ مع المػواد المفظيػت ،وأسػبقيت
لمجانا األيمف في التعامؿ مع المواد غير المفظيت.
وي ػػذكر كنس ػػباروني  )Kinsbarune,1970أف مث ػػؿ ى ػػذه النزع ػػت تض ػػعؼ إذا تػ ػزامف تنش ػػيط
المواد المفظيت لمجانا األيسر مع تنشيط المواد غير المفظيت لمجانا األيمف ،عندىا ينشط أحد النوفيف
بدرجت أكبر مف اآلخر ،ويحدث كؼ عمى وظائؼ النوؼ اآلخر.
وترى الباحثت أف تمؾ النزعػت ربمػا تتغيػر تبعػاً لتوقعػات الفػرد وخوػائص المعمومػات فقػد وجػد
أف األفراد عندما يتوقعوف أف تعرض عمييـ أووات أو ألفاظ مسموعت يتػأىبوف بػاذانيـ اليمنػى وتوػبح
األسبقيت لمنوؼ الكروي األيسر ،والعكس إذا توقعوا ألحاناً ونغمات تتحوؿ األسبقيت لمنوؼ األيمف.
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 -1ظر مرحؿ جه ز تمكك ا :
يػ ػػذكر إب ػ ػراىيـ )297 :2111 ،أف ىػ ػػذه النظريػ ػػت تفتػ ػػرض أف الفػ ػػروؽ فػ ػػي نشػ ػػاط النوػ ػػفيف
الكػروييف يجػػا أف ينظػػر إلييػػا فػي إطػػار عػػدـ التماثػػؿ المتضػمف فػػي المكونػػات المختمفػػت ألداء الميمػػت،
بمعن ػػى أف التغيػ ػرات البس ػػيطت ف ػػي بني ػػت الميم ػػت أو ف ػػي إس ػػتراتيجيت األداء يج ػػا أف تغي ػػر م ػػف األىمي ػػت
النسػػبيت لم ارحػػؿ تجييػػز المكونػػات ،ومػػف ثػػـ يتغيػػر عػػدـ التماثػػؿ تمامػاً ففػػي تجييػػز المعمومػػات المفظيػػت
يمكف تمييز مرحمت التحميؿ الفيزيقي عف مرحؿ التحميؿ االسمي أو الفونولوجي أو السمانتي ،فمثسً عند
تقػػديـ ميمػػت مزاوجػػت حػػروؼ وعمػػى المفحػػوص أف يقػػرر مػػا إذا كانػػت أزواج الحػػروؼ متطابقػػت أـ ال،
توبح استجابتو عمى أزواج الحروؼ ) (AA-BBبأنيا متطابقت تتـ عمى أساس التطابؽ الفيزيقي ،أما
إذا كان ػػت أزواج الح ػػروؼ ) (Aa), (Bbتو ػػحا اس ػػتجابت متطابق ػػت عم ػػى المس ػػتوى االس ػػمي .وم ػػف
الواضػػح أف النوػػؼ الكػػروي األيسػػر ىػػو المتخوػػص وظيفي ػاً فػػي مرحمػػت التسػػميت ،بينمػػا يمكػػف أف تػػتـ
المزاوجػػت الفيزيقيػػت بػػأي نوػػؼ كػػروي ،فػػي حػػيف تقتوػػر مرحمػػت التجييػػز الفونولػػوجي والسػػيمانتي عمػػى
النوؼ األيسر فقط.
 -1ظر

ت رم ز تث ائي:

قامػػت ىػػذه النظريػػت عمػػى أسػػاس مػػف د ارسػػات سػػبيري ) (Speryحػػوؿ سػػيكولوجيا نوػػفي المػػخ
الكروييف ،وتشير النظريت إلى أف نظاـ الوور العقميت يتعمؽ بالتعامؿ مع الموضوعات والوقائع العيانيت
والمتخيمت أيضاً والتي تكػوف عمػى ىيئػت وػورة ،أمػا الػنظـ المغػوي فيتعمػؽ مػع الوجػداف والبيانػات المغويػت
المج ػػردة ،وم ػػف ناحي ػػت أخ ػػرى ف ػػإف النظ ػػاـ المغ ػػوي ال يمكن ػػو أف يس ػػتغني ع ػػف النظ ػػاـ الخ ػػاص بالو ػػور
والعكس وػحيح ،وقػد وجػد العديػد مػف العممػاء أف ىػذه النظريػت التػي طرحيػا بػايفيو) فػي كتابػو التفكيػر
بالوور مفتاحاً أساسياً لموووؿ إلػى فيػـ العديػد مػف القضػايا واألسػئمت المطروحػت السػميماني: 2112،
.)15
 -4ظر

ت ح ؿ ت عي:

أوضح جاليف ) (Galinأف ىناؾ نوعاً مف القطاعيف بيف اإلمكانػات المعرفيػت لمنوػؼ الكػروي
األيمػػف واأليسػػر والعمميػػات األوليػػت والثانويػػت عمػػى الت ػوالي ،وىػػذا االفت ػ ارض مػػؤداه أف النوػػؼ الكػػروي
األيسػػر يقػػوـ بالكشػػؼ الػػذاتي ،ممػػا يجعػػؿ النوػػؼ الكػػروي األيمػػف أكثػػر اسػػتثارة وتمقائيػػت ،وقػػد أوػػر
البػػاحثوف عمػػى وجػػود كػػؿ مػػف نوػػؼ المػػخ األيمػػف ونوػػؼ المػػخ األيسػػر وامكانيػػت أف كػػؿ واحػػد يعمػػؿ
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مستقسً ،أما قطاع الرأي اآلخر فإنيـ يؤيدوف وجيت النظر التكامميػت عمػى أسػاس أف النوػفيف الكػروييف
بالمخ يكمؿ كؿ منيمػا اآلخػر باعتبارىمػا أساسػياف لمتفكيػر وحػؿ المشػكست ،والواقػع أف وظيفػت كػؿ مػف
النوػػفيف الكػػروييف بػػالمخ ليسػػت محػػددة ،وانمػػا يػػرجح أف يكػػوف االخػػتسؼ بينيمػػا نوعي ػاً بحيػػث يتفػػوؽ
أحدىما في المغت المنطوقت ويتفوؽ اآلخر في ما يتعمؽ بالعسقات المكانيت السميماني.)16 : 2112 ،

 -5ظر أع كب ت جه ز:
يفترض ىذا النموذج أف عدـ التماثؿ الوظيفي بيف النوػفيف الكػروييف يمكػف تحديػده مػف خػسؿ
أسػػموا التجييػػز المميػػز لكػػؿ منيمػػا إذ أف ىنػػاؾ ميام ػاً مثػػؿ المغػػت يمكػػف تجييزىػػا باألسػػموا المتتػػابع،
والنوػػؼ الكػػروي األيسػػر ،وميام ػاً تػػؤدي بشػػكؿ أفضػػؿ بػػالتجييز المت ػوازي ،والنوػػؼ الكػػروي األيمػػف،
ويسحػظ أنػػو بػػالرغـ مػػف منطقيػػت افتػراض ىػػذا النمػػوذج ،إال أف النتػػائج التجريبيػػت األحػػدث لػػـ تفوػػؿ فػػي
ىػذا االفتػراض ،ففػي حػيف وجػدا بينػتف وكػارمف ) (Bentin & Carman, 1989أف النوػؼ الكػروي
األيسػػر يسػػتخدـ نمطػاً التجييػػز المتتػػابع والمت ػوازي عنػػد معالجػػت المعمومػػات المفظيػػت ،ويسػػتخدـ النوػػؼ
الكروي األيمف التجييز المتوازي فقط في تجييز تمؾ المعمومات بما يؤيد جزئياً ىػذا النمػوذج ،فػي حػيف
أف كػػس النوػػفيف يسػػتخدما التجييػػز المتػوازي –فقػػط– فػػي تجييػػز األشػػكاؿ ،ووجػػد ايفيتػػر (Eviater,
) 2000أف كػس النوػػفيف اسػػتخدـ التجييػػز المتسمسػػؿ –فقػػط -فػي تجييػػز المعمومػػات المفظيػػت ،بينمػػا لػػـ
تؤيد دراست بولس وكارمر ) (Boles & Karmer, 1996أي أسموا تجييز مميز لكؿ نوؼ كروي.
كمػػا يتضػػمف ىػػذا المجػػاؿ نمػػاذج أخػػرى سػػعت إلػػى تفسػػير الفػػروؽ الوظيفيػػت ،حيػػث تػػذكر ناجػػا
) (Nagae, 1999أف موسػػكوفيتش قػػدـ نموذجػاً أكثػػر تطػػو اًر لم ارحػػؿ تجييػػز المعمومػػات فػػي النوػػفيف
الكروييف يرى فيو أف:
 المرحم ػػت األول ػػى :المبكػ ػرة م ػػف التجيي ػػز ،والت ػػي تتض ػػمف اس ػػتخسص الخػ ػواص الحاس ػػيت والطبيعي ػػتلممثيرات تكوف متشابيت في كس النوفيف وال توجد فروؽ بينيما.
 تبدأ االختسفات في الظيور في المراحؿ السحقػت .كمػا فػي مرحمػت إحػداث التكامػؿ بػيف الخوػائصالحاسيت لممثير في خوائص تونيفيت أو عسقيت.
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 تنتقؿ محومت مراحؿ التجييز السابقت إما بطريقت متسمسمت أو متوازيت إلى مراحؿ تجييز أخرى فػينظػاـ متكامػؿ إلػػى النوػؼ الكػروي األيمػػف واأليسػر ،عنػدىا تظػػؿ كػؿ التحػويست السحقػػت التػي تػػتـ
عمى تمؾ المدخست مقيدة بشفرة نوعيت لمنوؼ الكروي الذي سيتولى معالجتيا.
كمػػا أظي ػػر النم ػػوذج أف ىنػػاؾ دو اًر حيويػ ػاً لم ػػذاكرة فػػي عممي ػػت تخػ ػزيف واسػػترجاع نت ػػائج م ارح ػػؿ
التجييز دوف أف يوضح الكيفيت التي تتـ بيا ىذه العمميت.
باإلضافت إلى ىذه النماذج ىناؾ نماذج أخرى تسير في فمكيا ربما تكوف غيػر مكتممػت المعػالـ،
مثػػؿ نمػػوذج الفعاليػػت النسػػبيت ) (Relative efficiency modelالػػذي يفتػػرض أف كػػس النوػػفيف
الكروييف يجيز المعمومات مستقسً عف اآلخر ومسػتخدماً إسػتراتيجيت مختمفػت ىػي التركيبيػت فػي النوػؼ
األيمػػف والتحميميػػت فػػي النوػػؼ األيسػػر .وىنػػاؾ نمػػوذج بػػديؿ ليػػذا النمػػوذج يفتػػرض أف كػػس النوػػفيف
يسػ ػػتخدـ إسػ ػػتراتيجيت واحػ ػػدة فػ ػػي التعامػ ػػؿ مػ ػػع المعمومػ ػػات ،وتنشػ ػػأ األسػ ػػبقيت ألي منيػ ػػا عنػ ػػدما تتوافػ ػػؽ
اإلستراتيجيت الدائمت لمنوؼ الكروي مع المعمومات المطموا تجييزىا ).(Casky, 1989
كما

ى ز د ؿ كر ماف ) (Zaidel & Rayman, 1994مكذج ف ت ع ر ائجهما:

 أكتهمػا :نمػوذج اإلبػداؿ الجاسػ ) ،(Callosal releyويفتػرض أنػو فػي حالػت عػدـ تمكػف النوػؼالك ػروي األيمػػف مػػف تجييػػز المعمومػػات –خاوػػت المفظيػػت -فإنيػػا تقػػذؼ وتػػرد إلػػى المجػػاؿ البوػػري
األيمػػف لكػػي تتبػػدؿ عبػػر الجسػػـ الجاس ػ إلػػى النوػػؼ الكػػروي األيسػػر قبػػؿ أف يػػتـ تجييزىػػا ،وىنػػا
يعكس المجاؿ البوري األيمف بطء وضعؼ التجييز الذي يعزى إلى اإلبداؿ الجاس .
 ثا هما :نموذج التعرؼ المباشر ) ،(Direct access modelويفترض أنو عندما ينشغؿ النوؼالكػػروي غيػػر المتخوػػص فػػي التعامػػؿ مػػع معمومػػات غيػػر متوافقػػت أساسػاً معػػو ،فػػإف ذلػػؾ يقمػػؿ مػػف
مقدرتو عمى المشاركت في تجييز المعمومات المتوافقت ،ويظيػر كفػاءة أقػؿ ،وفػي ىػذه الحالػت تعكػس
أفضميت استخداـ نوؼ المجاؿ البوري استراتيجيات تجييػز فارقػت لكػس النوػفيف ،يوظػؼ أحػدىما
بفعاليػ ػ ػػت عاليػ ػ ػػت واسػ ػ ػػتراتيجيات متخووػ ػ ػػت ،ويوظػ ػ ػػؼ اآلخػ ػ ػػر بفعاليػ ػ ػػت أقػ ػ ػػؿ واسػ ػ ػػتراتجيات أكثػ ػ ػػر
عموميت .ابراىيـ)311 -299 :2111 ،
ك رل ت احث – مف خسؿ نتائج الدراسات التي أجريت في ضوء تمؾ النماذج -أف ىناؾ تبايناً
ممحوظاً في نتائجيا ،ففي حيف اعتبر البعض منيا أف كؿ نوؼ كروي بمثابت منظومت مستقمت لتجييز
ومعالجػػت المعمومػػات ،أكػػد الػػبعض اآلخػػر عمػػى الطبيعػػت التكامميػػت لمنوػػفيف الكػػروييف وأنيمػػا ال يعمػػسف
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بمعػػزؿ ع ػػف بعضػػيما ،ب ػػؿ يعمػػسف كمنظوم ػػت فائق ػػت التكامػػؿ خاو ػػت عنػػد تق ػػديـ نمطػػيف مختمف ػػيف م ػػف
المعمومات يتوافؽ أي منيا عمى نوؼ كروي محدد ،عندىا يحدث توزيع لعاء التجييز فيما بينيما.
ويبدو أف ىذا االتجاه التكاممي أقرا إلى الواقعيت ،بؿ إف التكامؿ الػوظيفي ربمػا يكػوف واقعػاً ال
محالت ،ولذا يمكف القوؿ :أنو ال يوجد أداء ميما كاف بسيطاً نتػاج منطقػت واحػدة بػالمخ أو جانػا مػا بػؿ
يمكف القوؿ :أف أداء الفرد يغما عميو بوفت عامت توظيؼ الجانا األيمف أو األيسر.
ولقػػد وجػػد أف العػػيف رغػػـ سػػيطرتيا عمػػى المجػػاؿ البو ػري العكسػػي فإنيػػا ترسػػؿ المعومػػات –
أيض ػاً– بطريقػػت غيػػر مباش ػرة إلػػى النوػػؼ الكػػروي اآلخػػر ،ومػػف ثػػـ ترفػػع إلػػى كػػس النوػػفيف الكػػروييف
وتجيز تجيي اًز مختمفاً تبعاً ألسػموا أي منيمػا ،ولػذا فػإف أغمػا األفػراد ربمػا يسػتجيبوف لممواقػؼ بتكامػؿ
عمميات النوفيف معاً اعتماداً إلى متغيرات الموقؼ.

ت ك ر ما كرء تمعرفي:
يعػػد التفكيػػر مػػف المفػػاىيـ المعقػػدة كغي ػره مػػف المفػػاىيـ المجػػردة حيػػث يوػػعا قياسػػو بطريقػػت
مباشػرة ،ويعتبػػر التفكيػػر مػػف أكثػػر العمميػػات المعرفيػػت تعقيػػداً ،وقػػد تعػػددت أنػواع التفكيػػر فمنيػػا :التفكيػػر
الناقػ ػػد ،التفكيػ ػػر اإلبػ ػػداعي ،التفكيػ ػػر العممػ ػػي ،التفكيػ ػػر المنطقػ ػػي ،التفكيػ ػػر المعرفػ ػػي ،والتفكيػ ػػر مػ ػػا وراء
المعرفي.
ويتعمػؽ التفكيػر مػا وراء المعرفػي بعمميػات التفكيػر المعقػدة التػي يسػتخدميا الفػرد أثنػاء نشػػاطاتو
المعرفيػػت والتػػي يعتقػػد بعػػض العممػػاء أنيػػا تعػػود إلػػى التفكيػػر عػػالي الرتبػػت ،الػػذي يتضػػمف مراقبػػت نشػػطت
لعمميات المعرفت ،وتتمثؿ بالتخطيط لمميمت ،ومراقبت االستيعاا وتقويـ التقدـ ).(Livingston, 1997
وقد ظير مفيوـ مػا وراء المعرفػت فػي بدايػت السػبعينات مػف القػرف الماضػي ليضػيؼ بعػداً جديػداً
ف ػػي مج ػػاؿ عم ػػـ ال ػػنفس المعرف ػػي ،وق ػػد تط ػػور وزاد االىتم ػػاـ ب ػػو فػ ػي عق ػػد الثمانين ػػات ،ويعتب ػػر فسف ػػؿ
) (Flavell, 1979الرائد األوؿ في دراسات ما وراء المعرفت حيث تقوـ تحميستػو ،عمػى تقسػيـ مكونػات
المعرفػػت والمعمومػػات فػػي أنشػػطت مػػا وراء المعرفػػت ،ويػػرى أف التعميمػػات التػػي يحوػػؿ عمييػػا الفػػرد أثنػػاء
عمميت التعمـ تمكنو مف اكتساا معمومات ما وراء المعرفت.
وقد استخدـ مفيوـ التفكير مػا وراء المعرفػي فػي د ارسػات كثيػرة ليشػير إلػى المعرفػت فػي المعرفػت
والتفكير في التفكير والمعرفت في العمميات المعرفيت ،وكذلؾ المعرفت واإلدراؾ عف اإلدراؾ.
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ويشمؿ ىذا المفيوـ الواسع عػدداً مػف المفػاىيـ منيػا مػا وراء الػذاكرة ) ،(Meta Memoryومػا
وراء االس ػػتيعاا ) ،(Meta Comprehensionوم ػػا وراء المغ ػػت ) ،(Meta languageوم ػػا وراء
اإلدراؾ ) (Meta perceptionوما وراء المعرفت ).(Nelson, 1992) (Meta Cognition
لقد ورد في األدا التربوي عدد كبير مف التعريفػات لمفيػوـ التفكيػر مػا وراء المعرفػي فقػد عرفػو
فسفػؿ ) (Flavell, 1979: 908بأنػو" وعػي أو معرفػت المػتعمـ بعممياتػو المعرفيػت ونواتجيػا ومػا يتوػؿ
بتمؾ المعرفت .
ويعرؼ سوانسوف وتورىاف ) (Swanson & Torhan, 1996التفكيػر مػا وراء المعرفػي بأنػو:
وعي الفرد وسيطرتو عمى عممياتو المعرفيت الخاوت بعمميات التعميـ.
ويعرفػو ازكػاري ) (Zachary, 2000 : 512بأنػو :المعرفػت عػف المعرفػت ،فػإذا كانػت المعرفػت
اإلنسػػانيت تشػػير إلػػى البيانػػات والمعمومػػات المتػػوفرة ،فػػإف مػػا وراء المعرفػػت تشػػير إلػػى المعرفػػت الداخميػػت،
وعمميت معالجت المعمومات داخمياً ،وكيؼ يفكر الفرد وكيؼ يتحكـ في تفكيره.
وقد عرفو الجراح وعبيػدات )151 : 2111،بأنػو :وعػي الفػرد الػذاتي بعممياتػو المعرفيػت وبنائػو
المعرفػػي ،موظفػاً ىػػذا الػػوعي فػػي إدارة ىػػذه العمميػػات مػػف خػػسؿ اسػػتخداـ مجموعػػت مػػف الميػػارات مثػػؿ:
التخطيط ،والمراقبت والتقويـ ،واتخاذ الق اررات ،واختيار االستراتيجيات المسئمت.
ك ػػرل ت احث ػ أف التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي ىػػو وعػػي الفػػرد ذاتي ػاً بعممياتػػو المعرفيػػت وتنظيميػػا
ومعالجتيا والسيطرة عمييا.

ت ماذج ت ي اكت

ت ك ر ما كرء تمعرفي:

ىناؾ العديد مف النماذج التي تناولت التفكير ما وراء المعرفي وفيما يمي عرضاً لبعض منيا:
أكالن :مكذج فالفؿ ):(Flavell, 1979
يرى فسفؿ ) (Flavell, 1979: 907أف ىناؾ مكونيف أساسييف لمتفكير ما وراء المعرفي ىما:
 -3معرف ما كرء تمعرف ):(Meta cognitive Knowledge
وتتكوف مف ثسثت أنواع رئيسيت وىي:
أ -معرفت الشخص :وتشػتمؿ كػؿ مػا يفكػر بػو الفػرد حػوؿ طبيعتػو ،وطبيعػت غيػره مػف النػاس كمعػالجيف
لممعرفت.
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ا -معرفػ ػػت الميمػ ػػت :وتيػ ػػتـ بالمعمومػ ػػات المت ػ ػوافرة لممػ ػػتعمـ خػ ػػسؿ العمميػ ػػت المعرفيػ ػػت ،فقػ ػػد تكػ ػػوف ىػ ػػذه
المعمومات كثيرة أو قميمت ،مألوفت أو غير مألوفت ،أو مكررة ،أو منظمت ،أو ممتعت ،أو غير ذلؾ.
ج -معرفػػت اإلسػػتراتيجيت :وتتمثػػؿ بمػػا يمتمكػػو الفػػرد مػػف معمومػػات عػػف االسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفيػػت
الت ػػي يمك ػػف ع ػػف طريقي ػػا أف ي ػػنجح ف ػػي تحقي ػػؽ أى ػػداؼ معرفي ػػت ميم ػػت بالنس ػػبت ل ػػو ،باإلض ػػافت إل ػػى
المعمومات التي تتعمؽ بمتى؟ وأيف؟ ولماذا؟ تستخدـ ىذه اإلستراتيجيت.
 -1خ ر ما كرء تمعرف ):(Meta- cognitive Experiences
وىػػي عبػػارة عػػف خب ػرات معرفيػػت تسػػاعد الفػػرد فػػي اختيػػار االسػػتراتيجيات المثمػػى عنػػد مواجيػػت
ميمػػت مػا ،بحيػػث يجعمػػو يفاضػػؿ بػػيف عػػدد مػػف االسػػتراتيجيات ،وبالتػػالي الووػػوؿ إلػػى الحمػػوؿ السػػميمت،
كإعادة النظر في المشكمت مف زوايا أخرى.
وقد تكوف ىذه الخبرات قوػيرة ،أو طويمػت األمػد ،بسػيطت أو معقػدة فػي محتواىػا ،وأنيػا تحوػؿ
فػػي المواقػػؼ التػػي تتطمػػا كثي ػ اًر مػػف الحػػذر والتفكيػػر ال ػواعي ،وتتضػػمف خب ػرات مػػا وراء المعرفػػت تبع ػاً
لػبعض الد ارسػات ) (Yore & Craig, 1992; Schraw & Moshman, 1995ثسثػت أنػواع مػف
المعارؼ ،وىي :المعرفت الوريحت ،واإلجرائيت ،والشرطيت.
أ -المعرفت الوريحت :وتشير إلى معرفت الفرد عف نفسو كمتعمـ ،كما تشير إلى المعرفت حوؿ العمميات
والعوامؿ ،المعرفيت التي تػؤثر عمػى األداء ،وتجيػا المعرفػت الوػريحت عػف أسػئمت حػوؿ مػاذا؟ ومػاذا
أعرؼ عف ،وتتضمف الوعي بالميارات واالستراتيجيات والموادر السزمت ألداء المياـ.
ا -المعرفػػت اإلجرائيػػت :وىػػي القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ الميػػارات واالسػػتراتيجيات السزمػػت لممحتػػوى أو المػػادة
لزيادة مخرجات التعمـ ،وتجيا المعرفت اإلجرائيت عف أسئمت مثؿ كيؼ؟ وكيؼ أنفذ إستراتيجيت ما؟
ج -المعرفت الشرطيت :وتعكس المعرفت الشرطيت الفيـ حوؿ متى تستخدـ الميارات واالستراتيجيات.
وي ػػرى فسف ػػؿ أف التفكي ػػر م ػػا وراء المعرف ػػي يتض ػػمف المراقب ػػت الفاعم ػػت ،وم ػػا يبتعي ػػا م ػػف تنظ ػػيـ،
وتنسيؽ لمعمميات المعرفيت مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المعرفيػت ،أي أف أنػو تفكيػر مقوػود ،ومخطػط لػو،
وموجو نحو ىدؼ معيف ،بمعنى أنو سموؾ عقمي يستعمؿ لتحقيؽ ميمات معرفيت مستقبميت (Flavell,
).1979
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ثا ان :مكذج مارزك ك كمارزك ك ):(Marzano & Marzano, 1988
ػرل مػارزك ك كمػارزك ك (:)Marzano & Marzano, 1988أف

ػاؾ ثالثػ مكك ػا أعاعػ

ت ك ر ما كرء تمعرفي ي:
 -3معرف ت رد ذ ه ،ك ضمف تمرق

ك ت حـ تذ ي عدد مف

مكر م ها:

أ -االلتزاـ :وتتعمؽ باالختيار الواعي لمموضوع وليس المشاعر والتفضيست.
ا -االتجاىات االيجابيت :مثؿ المثابرة والتعمـ مف الفشؿ.
ج -االنتباه :ويكوف لمتفضيست ،ولموور الكبيرة ،والقدرة عمى تحديد الوست والمرونت.
 -1تمعرف

عم ا

ت ك ر :ك ضمف ت ات :

أ -المعرفػػت التو ػريحيت :وىػػي المعرفػػت الضػػروريت ألداء الميمػػت ،وتتضػػمف معرفػػت الفػػرد بذاتػػو كمػػتعمـ،
ومعرفتو بماىيت العوامؿ المؤثرة في أدائو.
ا -المعرفت اإلجرائيت :وتتضمف كيفيت القياـ بالميمت أو تنفيذىا.
ج -المعرفت الشرطيت :وتتضمف المعرفت باليت عمؿ االستراتيجيات ومتى نستخدميا ،ولماذا تكوف بعض
االستراتيجيات أفضؿ مف غيرىا.
 -1ض ط عم ا

ت ك ر ،ك ضمف:

أ -التخطيط :ويتضمف اختيار مسار لسىداؼ ،واختيار اإلجراءات.
ا -التنظيـ :ويتضمف فحص التقدـ ،ومراجعت المسارات واإلجراءات والموادر.
ج -التقويـ :ويتضمف تقويـ المعرفت الراىنت ،ووضع األىداؼ ،واختيار الموادر.
ثاتثان :مكذج دك ؿ ):(Duell, 1986 : 56
يػػرى ) (Duellالمشػػار إليػػو فػػي رشػػيد )196 : 2113،أف التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي يتضػػمف الجوانػػا
اآلتيت:
 -3معرف ما كرء معرف  :وتشير إلػى مػا يعرفػو الفػرد أي المعرفػت المخزنػت لديػو عػف الواقػع المعرفػي،
والتػػي تختمػػؼ عػػف المعرفػػت الخػػاـ المدخمػػت ،أي أف الميػػـ ىنػػا مػػا تكػػوف واسػػتقر عنػػد الطالػػا مكونػاً
لديو المعرفت بما وراء المعرفت.
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 -1مهار ما كرء تمعرف  :وتشير إلى مػا يمكػف لممػتعمـ عممػو ،أي الميػارات الخطػوات اإلجرائيػت)،
التي يمكف أف يستخدميا الطالا إزاء المشكست والمواقؼ التي يتعرض ليا.
 -1تحات تمعرف

أك ال عات  :وتشير إلى الحقائؽ الواقع المعاش) الذي يعيشيا الطالا.

ر عان :مكذج ك كم ()Kluwe,1982
وىو يشير إلى أف لمتفكير ما رواء المعرفي مكونيف أساسيف ىما:
 -3تمعرف عف ك ر ت رد ك ك ر آلخر ف (Knowledge, about one's self and others
) :thinkingوترتبط بالمعرفت التقريريت المخزنت فػي الػذاكرة طويمػت المػدى ،وقػد ميػزت بػيف نػوعيف
مف المعرفت التقريريت ىما:
أ -المعرفػػت التقريريػػت المعرفيػػت ) :(Cognitive Declarative Knowledgeوىػػي المعرفػػت عػػف
الحقائؽ ،والمفاىيـ ،والموطمحات.
ا -المعرفػػت التقريريػػت مػػا وراء المعرفيػػت ) :(Met cognitive Declarative Knowledgeوىػػي
المعرفت عف الحقائؽ والمفاىيـ التي تتعمؽ بعمميات الفرد المعرفيت ،والميمت التي ىو بودد التعامؿ
معيا.
ج -العمميػػات التنفيذيػػت ) :(Executive Processesوت ػرتبط بالمعرفػػت اإلجرائيػػت المخزنػػت فػػي الػػذاكرة
قويرة المدى ،وىناؾ نوعاف مف المعرفت اإلجرائيت ىما:
 المعرفػت اإلجرائيػػت المعرفيػػت ) :(Cognitive Procedural Knowledgeمثػػؿ معرفػػت الفػػرد مػػفعمميات الجمع والضرا ،وما تنطوي عميو مف إجراءات.
 المعرفػػت اإلجرائيػػت مػػا وراء المعرفيػػت ) :(Met cognitive Procedural Knowledgeوىػػيمعرفت أيف ،ومتى ،وكيؼ ،ولماذا تستخدـ إستراتيجيت معنيت.
خامعان :مكذج ار س كت عكف كك كعكف ()Paris, Lipson & Wixon, 1983 : 294
يشير النموذج إلى أف لمتفكير ما وراء المعرفي مكونيف:
 -3معرفػ ت ػرد عػف ذ ػه ك حكمػه ف هػا ) ،(Knowledge and control of selfك كػكف مػف
ثالث مكك فرع

ي:
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أ -االتجاىػات اإليجابيػت ) :(Positive Attitudesوتمثػؿ معتقػدات الفػرد حػوؿ ميمػت مػا ،التػي تػؤثر
بدرجت كبيرة عمى كيفيت التودي لتمؾ الميمت.
ا -االلتزاـ ) :(Commitmentويتمثؿ بتركيز الجيود ووا الميمت المراد إنجازىا.
ج -االنتباه ) :(Attentionويتمثؿ بالوعي والتركيز عمى النقاط األساسيت عند أداء ميمت معينت.
 -1معرف ػ تعم ػ كض ػ طها ك ظ مهػػا (Knowledge, control and regulation of
) ،Processكته جا اف:
أ -أنماط المعرفت ) ،(Knowledge Patternsوىذه األنماط ىي:
 المعرفت التقريريػت ) :(Declarative Knowledgeوتشػير إلػى المعرفػت الواقعيػت والفعميػت المتاحػت،التي يجا أف يعرفيا الفرد عف الموضوع.
 المعرفت اإلجرائيت  ))Procedural Knowledgeوتشير إلى معرفت كيػؼ يعمػؿ شػيء مػا؟ كيػؼينفذ الطالا الخطوات لحؿ مشكمت ما؟.
 المعرفػػت الشػػرطيت ) :(Conditional Knowledgeوتشػػير إلػػى معرفػػت الظػػروؼ والسػػبا الػػذييػػؤدي لنجػػاح إسػػتراتيجيت مػػا دوف غيرىػػا ،وزمػػف اسػػتخداـ ىػػذه اإلسػػتراتيجيت دوف غيرىػػا ،ومتػػى ال
تستخدـ.
ا -الضبط التنفيذي ) :(Executive Controlويضـ ميارات فرعيت ىي:
 التخطيط ) :(Planningويتضمف االختيار المقوود لسست ارتيجيات التي تحقؽ أىدافاً محددة. التنظيـ ) :(Regulationويتـ مف خسلو التحقؽ مف التقدـ نحو األىداؼ. التقويـ ) :(Evaluationويتضمف قياس الحالت الراىنت لمعارفنػا ،وقيػاس مػا إذا كانػت لػدينا المػواردالسزمت لمميمت ،وقياس األىداؼ الفرعيت والعامت.
عادعان :مكذج شرك كد عف ):(Schraw & Dennsion, 1994 : 460
تـ تقسيـ التفكير ما وراء المعرفي وفقاً ليذا النموذج إلى مكونيف رئيسييف:
 -3تمعرف عف تمعرف  :ك ش مؿ ع ى ثالث أ ك ع مف تمعرف :
أ -المعرفت التقريريت :وتتعمؽ بمعرفت الشخص لمحتوى معيف ،وتتكوف مف الحقائؽ والمفاىيـ.
ا -المعرفت اإلجرائيت :وتتعمؽ بمعرفت الشخص بكيفيت عمؿ شيء ما.
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ج -المعرفػػت الشػػرطيت :وتتعمػػؽ بمعرفػػت الشػػخص بالشػػروط والق ػرائف الموػػاحبت إلج ػراء محػػدد ،وتتوػػؿ
بمتى يستعمؿ شيء ما ،أو إجراء ما ،وألي غرض يتـ استعمالو.
 -1ظ ـ تمعرف  :ك شمؿ مهػار

ت ك ػر مػا كرء تمعرفػي :التخطػيط وادارة المعمومػات ،والضػبط،

والمراقبت ،وتوحيح أخطاء التعمـ والتقويـ.
أ -التخطيط :ويتضمف االختبار الواعي الستراتيجيات معيف لتحقيؽ أىداؼ محددة.
ا -التقويـ :ويتضمف تقدير مدى التقدـ الحالي في عمميات محددة ،ويحدث أثناء التعمـ.
ج -التنظػػيـ :ويتضػػمف مراجعػػت مػػدى التقػػدـ نحػػو إحػراز األىػػداؼ الرئيسػػيت والفرعيػػت وتعػػديؿ السػػموؾ إذا
كاف ضرورياً.
مف خسؿ عرض النماذج المختمفت التي فسػرت مكونػات التفكيػر مػا وراء المعرفػي ػرل ت احثػ
أف جميع النماذج اشتقت مف نموذج فسفؿ ) ،(Flavellفمثسً :في نمػوذج مػاروزونو ) (Marzanoتػـ
تقسيـ مكونػات التفكيػر مػا وراء المعرفػي إلػى ثسثػت مكونػات :معرفػت الفػرد بذاتػو ،وىػي جػزء مػف مكػوف
معرفػػت مػػا وراء المعرفػػت عنػػد فسفػػؿ ،والمعرفػػت بعمميػػات التفكيػػر التػػي تقابػػؿ خبػرات مػػا وراء المعرفػػت عنػػد
فسفؿ).
أما في نموذج كموي ) (Kluweالذي قسـ مكونات التفكير ما وراء المعرفي إلى قسػميف :المعرفػت عػف
التفكير ،وتناظر معرفت ما وراء المعرفت عند فسفؿ ،والعمميات التنفيذيت ،وتقابؿ ميارات ما وراء المعرفت
عند فسفؿ).
وفػي نمػوذج شػراو ودينسػوف ) (Schraw & Dennisonالػذي قسػـ مكونػات التفكيػر مػا وراء المعرفػي
إلى مكونيف :معرفت المعرفت التي تقابؿ معرفت ما وراء المعرفػت ،وخبػرات مػا وراء المعرفػت عنػد فسفػؿ)،
وأضاؼ بعداً آخر وىو تنظيـ المعرفت الذي اشتمؿ عمى ميارات التفكير ما وراء المعرفي.

عر جا

ت ك ر ما كرء تمعرفي:

تػرى إفكميػدز ) (Efklides, 2009 : 79 - 80أف اسػتراتيجيات التفكيػر مػا وراء المعرفػي تػتمخص فيمػا
يمي:
 -1ع ر ج ا

ت كج ه :تيدؼ ىػذه االسػتراتيجيات إلػى جعػؿ متطمبػات الميمػت واضػحت حتػى يػتمكف

الفرد مف تحديد األىداؼ المناسبت مف أجؿ حميا ،وتشتمؿ عمى ميارات طرح األسػئمت الذاتيػت حػوؿ
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متطمبػػات الميمػػت ،وفيػػـ الميمػػت وجوانػػا الػػنقص أو التنػػاقض فػػي المعمومػػات التػػي قػػد تعيػػؽ تنفيػػذ
الميمت.
 -2ع ر ج ا

ت خط ط :تيػدؼ ىػذه االسػتراتيجيات إلػى وضػع آليػات تشػكيؿ م ارحػؿ تنفيػذ العمميػات

المعرفيػػت العميػػا التػػي بػػدورىا تضػػبط ن ػواتج التفكيػػر الػػدنيا الضػػروريت لتنفيػػذ الميمػػت ،وتشػػتمؿ ىػػذه
االسػتراتيجيات عمػى تحديػػد األىػداؼ الفرعيػػت وتسمسػميا ،وتسمسػػؿ إجػراءات التنفيػػذ ،ووضػع الجػػدوؿ
الزمني ،ووضع آليات التحقؽ مف العمؿ المنجز.
ظػ ـ تعم ػػا

 -3ع ػ ر ج ا

تمعرف ػ  :يػػتـ المجػػوء إلػػى ىػػذه االسػػتراتيجيات عنػػدما ال يسػػير تنفيػذ

الميمت بالشكؿ المنشود ،وتشتمؿ ىػذه االسػتراتيجيات عمػى آليػات بػدء العمميػات المعرفيػت وانياؤىػا،
وتطبيؽ االستراتيجيات المعرفيت ،وزيادة الجيد المبذوؿ ،وادارة الوقت.
 -4ع ػ ر ج ا مرق ػ خط ػ تعمػػؿ :تشػػير ىػػذه االسػػتراتيجيات إلػػى تمػػؾ اآلليػػات التػػي يطبقيػػا الفػػرد
لتنظػػيـ العمميػػات المعرفيػػت التػػي يخطػػط القيػػاـ بيػػا ،وتشػػتمؿ ىػػذه االسػػتراتيجيات عمػػى مراقبػػت تحقػػؽ
عمميت المعالجػت بالشػكؿ المخطػط لػو مسػبقاً ،والكشػؼ عػف أخطػاء أو تػأخر عمميػت التنفيػذ ،وكشػؼ
أوجو التناقض بيف الخطت وآليت التنفيذ ،والتحقؽ مف االسػتخداـ الوػحيح لسسػتراتيجيات واألدوات،
وكذلؾ تحديد االحتياجات الجديدة الناتجت عف تنفيذ الخطت ،خووواً إذا ما كاف ىناؾ حاجت إلى
مراجعت الخطت.
 -5ع ر ج ا

ق ـ مخرجا عم

ذ تمهم  :تشتمؿ ىذه االستراتيجيات عمى تقيػيـ مخرجػات

العمميت المعرفيت بناء عمى المعػايير المحػددة مسػبقاً ،والتحقػؽ مػف نجاحيػا ،وقػد تشػتمؿ أيضػاً عمػى
آليات تقييـ جودة تخطيط االستراتيجيات المستخدمت في مراقبت تنفيذ الميمت وتنظيميا وتطبيقيا.
 -6ع ر ج ا

ت خ ص ك ت ظ ـ تذ ي :تشتمؿ عمى استراتيجيات تقويـ كؿ ما ىو مػرتبط بالميمػت

منذ بدايت عمميت المعالجت وحتى نيايتيا ،ونقاط القوة والضعؼ ،وما يجا تعديمو في المستقبؿ.

أ م

ت ك ر ما كرء تمعرفي في ت ع ـ:
حظي التفكير ما وراء المعرفت باىتماـ كبير في السنوات األخيػرة لمػا لػو مػف أىميػت فػي تحسػيف

طريقػػت تفكيػػر المتعممػػيف ،حيػػث يزيػػد مػػف وعػػي المتعممػػيف لمػػا يدرسػػونو ،فالطالػػا المفكػػر تفكيػ اًر مػػا وراء
معرفياً يقوـ بأدوار عدة في وقت واحد عندما يواجو مشػكمت ،أو فػي أثنػاء الموقػؼ التعميمػي ،حيػث يقػوـ
بدور مولد لسفكار ،ومخطط ،وناقد ،وم ارقػا لمػدى التقػدـ ،ومػدعـ لفكػرة معينػت ،وموجػو لمسػمؾ معػيف،
34

ومنظـ لخطوات الحؿ ،ويضع أمامو خيارات متعددة ،ويقيـ كػسً منيػا ،ويختػار مػا يػراه األفضػؿ ،وبػذلؾ
يكوف مفك اًر منتجاً.
ويش ػ ػػير ج ارى ػ ػػاـ )1997

 (Graham,أف المتعمم ػ ػػيف ذوي التفكي ػ ػػر م ػ ػػا وراء المعرف ػ ػػي يس ػ ػػتخدموف

استراتيجيات االكتشاؼ ،فيكتشفوف مػا يحتػاجوف أف يتعممػوه ،وعنػدىا يتووػموف إلػى معرفػت أكثػر عمقػاً،
أداء ،ألف االستراتيجيات ما وراء المعرفيت تسمح ليـ أف يخططوا ،ويقيموا تعمميـ.
وأحسف ً

كمػػا يػػذكر واالش وميممػػر ) (Wallach & Miller, 1988أف سػػتيرنبرج يؤكػػد أف فيػػـ الفػػرد وتفكيػره
الواعي آلليات ما يفعمو يؤدي إلى تقميؿ الوقت والجيد السزميف إلنجاز األىداؼ.
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ت صؿ تثاتث:
تعا ق

تدرعا
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ت صؿ تثاتث:
تعا ق

تدرعا

 أوالً :الدراسات التي بحثت في أنماط السيطرة الدماغيت تعقيا عمى الدراسات السابقت التي تناولت أنماط السيطرة لدماغيت ثانياً :الدراسات التي بحث في التفكير ما وراء المعرفي تعقيا عمى الدراسات السابقت التي تناولت التفكير ما وراء المعرفي -فرضيات الدراست
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ت صؿ تثاتث:
تعا ق

تدرعا
مقدم :

في الفوؿ الحالي سيتـ التعرض لمدراسات السابقت ،التي بحثت في كؿ مف السيطرة الدماغيػت،
والتفكير ما وراء المعرفي وتـ تقسيميا حسا متغيرات الدراست.

أكالن :تدرعا

ت ي حث في أ ماط تع طر تدماغ :

 -3درع تقرعاف ك تحمكرم (:)1031
ىدفت الدراست إلى التعرؼ إلى أنماط السيطرة الدماغيت السائدة لدى الطمبت المتفوقيف تحوػيمياً
والعػػادييف فػػي السػػنت التحضػػيريت فػػي جامعػػت القوػػيـ ،وقػػد تكونػػت عينػػت الد ارسػػت مػػف  )199طالبػاً مػػف
طمب ػػت الس ػػنت التحض ػػيريت ف ػػي جامع ػػت القو ػػيـ لمفو ػػؿ الد ارس ػػي الث ػػاني م ػػف الع ػػاـ الج ػػامعي -2119
.)2111
وأشارت نتػائج الد ارسػت إلػى أف الػنمط المتكامػؿ ىػو الػنمط السػائد لػدى طمبػت السػنت التحضػيريت،
وأظيػرت النتػائج أيضػاً وجػود فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي اسػتخداـ الجانػا األيسػر مػف الػدماغ بػيف الطمبػػت
المتفػػوقيف تحوػػيمياً والعػػادييف لوػػالح الطمبػػت المتفػػوقيف ،باإلضػػافت إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي
استخداـ الجانػا األيمػف مػف الػدماغ بػيف الطمبػت المتفػوقيف تحوػيمياً والعػادييف لوػالح الطمبػت العػادييف،
وأظيرت النتائج أيضاً أف ىناؾ فروؽ دالت إحوائياً في استخداـ الػنمط المتكامػؿ بػيف الطمبػت المتفػوقيف
والعادييف لوالح الطمبت المتفوقيف.

 -1درع تع ما ي (:)1031
ىػدفت الد ارسػػت إلػى التعػػرؼ عمػى أنمػػاط معالجػت المعمومػػات لمنوػفيف الكػػروييف وأسػاليا الػػتعمـ
الس ػػائدة ل ػػدى عين ػػت م ػػف طالب ػػات الو ػػؼ الثال ػػث الث ػػانوي بمك ػػت المكرم ػػت بم ػػغ حجمي ػػا  )249طػ ػ ػالبت،
ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػت تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس أنمػػاط معالجػػت المعمومػػات ،ومقيػػاس أنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر،
ومقياس التعمـ .وتوومت الدراست إلى أف أكثر أنماط معالجت المعمومات استخداماً ىو النمط المتكامؿ،
وعدـ وجود فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي أنمػاط معالجػت المعمومػات تعػزى لمتخوػص أدبػي -عممػي) ،كمػا

38

أشػػارت النتػػائج أيض ػاً إلػػى وجػػود عسقػػت ارتباطيػػت موجبػػت ودالػػت إحوػػائياً بػػيف الػػنمط األيسػػر والمفػػاىيـ
المجردة ،وعسقت ارتباطيت سالبت بيف النمط األيمف والمفاىيـ المجردة.

 -1درع أ ك تعال (:)1033
ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ الوظيفيػػت بػػيف النوػػفيف الكػػروييف لممػػخ فػػي تفضػػيؿ
أساليا التفكير لدى طسا المرحمت الثانويت في كؿ مف مور وسمطنت عماف ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراست
تـ تطبيؽ مقياس مكارتي ) (McCarthy, 1986عمى عينت مف طمبت الوػؼ األوؿ الثػانوي العػاـ فػي
كؿ مف مور وسمطنت عماف بمغ حجميا  )451طالباً ،منيـ  )241طالباً مػف موػر )211 ،طالبػاً
مف سمطنت عماف.
وأش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػت إل ػػى أف ال ػػنمط الس ػػائد ل ػػدى العينت ػػيف العماني ػػت والموػ ػريت) ى ػػو ال ػػنمط
األيسػػر ،كمػػا بينػػت النتػػائج وجػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً بػػيف أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت فػػي تفضػػيؿ معظػػـ
أساليا التفكير لدى طسا عينت الدراست.

 -4درع أكفالز ):(Oflaz, 2011
ىدفت الدراست إلى معرفت أثر نمط السيطرة الدماغيت عمى تعمـ المغػت ،ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػت
تـ تطبيؽ اختبار تحديد نمط السيطرة مف إعداد ) (Education World, 2000عمى عينت مػف طمبػت
الوػػؼ الخػػامس بمػػغ حجميػػا  )43طالب ػاً مػػوزعيف عمػػى وػػفيف تضػػمف أحػػدىما  )21طالب ػاً ،وضػػـ
اآلخر  )22طالباً.
وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػت أف الػػنمط السػػائد لػػدى الطمبػػت ىػػو الػػنمط األيمػػف ،كمػػا أظيػػرت نتػػائج
الدراست أف ىناؾ أثر لنمط السيطرة السائد عمى تحويؿ الطمبت ،حيػث كػاف ىنػاؾ اخػتسؼ فػي متوسػط
أداء الطمبت في المفردات والكتابت والقراءة.

 -5درع تشهرم (:)1009
ىدفت الدراست إلى التعرؼ عمى أنماط التعمـ والتفكير المفضمت لدى طمبت جامعت طيبت بالمدينت
المنػػورة ،حيػػث أجريػػت الد ارسػػت عمػػى عينػػت مكونػػت مػػف  )1291مػػف طمبػػت المسػػتويات األوليػػت والنيائيػػت
منيـ  )649طالباً مف المستويات األوليت ،و  )642طالباً مف المستويات النيائيت مػوزعيف عمػى ثػسث
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كميػػات مػػف كميػػات جامعػػت طيبػػت العمػػوـ– التربيػػت -الػػدعوة) ،وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس أنمػػاط الػػتعمـ
والتفكير لتورنس المترجـ مف قبؿ مراد.)1994 ،
وتووػمت نتػػائج الد ارسػت إلػػى وجػود فػػروؽ فػي متوسػػط درجػات النوػػؼ الكػروي األيسػػر لوػػالح
كميػػت التربيػػت مقابػػؿ كميػػت العمػػوـ ،ووجػػود فػػروؽ بػػيف الطػػسا والطالبػػات فػػي درجػػات متوسػػطت النوػػؼ
األيسػػر لوػػالح الطالبػػات ،ووجػػود فػػروؽ بػػيف مجمػػوع كميػػت العمػػوـ والتربيػػت فػػي درجػػت الػػنمط المتكامػػؿ
لوػػالح مجموعػػت كميػػت العمػػوـ ،ووجػػود فػػروؽ لوػػالح الػػذكور بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي الػػنمط األيسػػر
المسيطر.

 -6درع طالفح ك تزغكؿ (:)1009
ىدفت الدراست إلى الكشؼ عف أنماط التعمـ السائدة لدى طمبػت جامعػت مؤتػت ،ومػدى تبػايف ىػذه
األنمػػاط بػػاختسؼ الجػػنس والتخوػػص األكػػاديمي ،واشػػتممت الد ارسػػت عمػػى  )491طالب ػاً وطالبػػت مػػف
طمبػػت جامعػػت مؤتػػت خػػسؿ الفوػػؿ الد ارسػػي الوػػيفي مػػف العػػاـ الجػػامعي  ،)2115-2114مػػف بيػػنيـ
 )315طالبػ ػاً وطالب ػػت م ػػف التخوو ػػات األدبي ػػت ،و  )185طالبػ ػاً م ػػف التخوو ػػات العممي ػػت ،وبواق ػػع
 )221طالبػاً مػػف الػػذكور ،و  )271طالبػػت مػػف اإلنػػاث .طبػػؽ عمػى أفػراد عينػػت الد ارسػػت مقيػاس تػػورنس
وزمسئو المعروؼ باسـ أسموا تعممؾ وتفكيرؾ– نموذج أ .
وأظيرت نتائج الدراست سيادة النمط األيسر مف التعمـ لدى أفراد عينت الدراست ،كما بينػت نتػائج
الد ارسػػت عػػدـ وجػػود لفػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت لػػدى أف ػراد عينػػت الد ارسػػت تعػػزى
لمتغي ػػر الج ػػنس ،ف ػػي ح ػػيف ظي ػػرت ف ػػروؽ دال ػػت إحو ػػائياً بالنس ػػبت لمتغي ػػر التخو ػػص ولو ػػالح طمب ػػت
التخووات األدبيت.

 -7درع

كفؿ (:)1007

ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى بحػػث العسقػػت االرتباطيػػت بػػيف نػػوع السػػيطرة الدماغيػػت واختيػػار الطالػػا لفػػرع
تخوو ػػو األك ػػاديمي ،حي ػػث تكون ػػت عين ػػت الد ارس ػػت م ػػف  )453طالبػ ػاً م ػػف طمب ػػت الم ػػدارس األساس ػػيت
والثانويػػت ،وطمب ػػت كمي ػػت العم ػػوـ التربويػػت ،وطمب ػػت كمي ػػت اليندس ػػت ،وطمبػػت كمي ػػت التمػػريض ،لمع ػػاـ الد ارس ػػي
 ،)2114-2113واسػػتخدـ اختبػػار سػػيطرة النوػػفيف الكػػروييف لمػػدماغ لقيػػاس السػػيطرة الدماغيػػت لػػدى
عينت الدراست.
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وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػت شػػيوع السػػيطرة الدماغيػػت اليسػػرى لػػدى عينػػت الد ارسػػت الكميػػت ،تمتيػػا فػػي
المرتبت الثانيت السيطرة الدماغيت اليمنى ،ثـ السيطرة الدماغيت المتوازيػت فػي المرتبػت الثالثػت .كمػا أظيػرت
نت ػػائج تحمي ػػؿ التب ػػايف الثن ػػائي وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػت إحو ػػائيت لمتغي ػػر التخو ػػص األك ػػاديمي ،وعن ػػد
استخداـ اختبار شيفيو لممقارنػات البعديػت كانػت الفػروؽ لوػالح طمبػت المػدارس األساسػيت والثانويػت ،كمػا
كشػػؼ اختبػػار مربػػع كػػاي عػػف وجػػود عسقػػت ارتباطيػػت ذات داللػػت إحوػػائيت بػػيف نمػػط السػػيطرة الدماغيػػت
ونػػوع التخوػػص األكػػاديمي ،وأووػػى الباحػػث بضػػرورة تنشػػيط وظػػائؼ الجانػػا األيمػػف لمػػدماغ ،واجػراء
مزيد مف الدراسات ألنماط السيطرة الدماغيت لمختمؼ األعمار والخمفيات الثقافيت ،والتوجو إلعداد أدوات
قياس جديدة لمسيطرة الدماغيت ،ومد جسور التعاوف بػيف عممػاء األعوػاا والبػاحثيف التربػوييف فػي ىػذا
المجاؿ.

 -8د رع تع كـ (:)1006
ىدفت الدراست إلى استقوػاء العسقػت بػيف نػوع السػيطرة الدماغيػت مػف جيػت ،وتخوػص الطالػا
األكػػاديمي ،والوضػػع االقتوػػادي ألس ػرتو ،ومكػػاف سػػكنو مػػف جيػػت أخػػرى ،وتكونػػت عينػػت الد ارسػػت مػػف
 )311طالب ػاً م ػػف طمب ػػت جامع ػػت العم ػػوـ والتكنولوجي ػػا األردني ػػت ،وى ػػـ م ػػف الطمب ػػت المس ػػجميف لم ػػادة عمػ ػـ
االجتماع ،موزعيف عمى ست كميات ،وقد طبؽ عمييـ اختبػار سػيطرة النوػفيف الكػروييف لمػدماغ لقيػاس
السيطرة الدماغيت لدى عينت الدراست.
وأظيػػرت النتػػائج شػػيوع السػػيطرة الدماغيػػت اليمنػػى لػػدى عينػػت الد ارسػػت الكميػػت  ،)%48.2تمتيػػا
المرتبػ ػػت الثانيػ ػػت السػ ػػيطرة الدماغيػ ػػت اليسػ ػػرى  ،)%41.5ثػ ػػـ السػ ػػيطرة الدماغي ػ ػت المتوازنػ ػػت المتكاممػ ػػت)
 ،)%11.3كما أظيرت النتائج وجود فروؽ لوالح الطمبت ذوي الوضع االقتوادي الممتاز ،وأظيػرت
كذلؾ وجود فروؽ لوالح طمبت التمريض ،وخموت الدارست إلى ضرورة تنشيط وظائؼ الجانا األيمف
لمدماغ.

 -9درع مز اف ك تزقاكم (:)1001
ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى معرفػػت مػػدى مسػػاىمت البيئػػت التعميميػػت فػػي تعزيػػز السػػيادة المخيػػت لػػدى عينػػت
مكونت مف  )475طالباً في بعض الجامعات الجزائريت.
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وأظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػت س ػػيادة ال ػػنمط األيس ػػر م ػػف ال ػػدماغ ل ػػدى طمب ػػت الجامع ػػت بش ػػكؿ ع ػػاـ،
واختسؼ نمط السيطرة المخيت السائد باختسؼ التخوص الدراسي ،حيث كانت ىناؾ فػروؽ فػي سػيادة
النمط األيسر لمدماغ بيف طمبت العموـ الطبيعيت ،والعموـ اإلنسانيت لوالح طمبت العموـ الطبيعيت.

 -30درع صاتح ):(Saleh, 2001
ىػػدفت الد ارسػػت إل ػػى استقوػػاء العسق ػػت االرتباطيػػت ب ػػيف اختيػػار الطال ػػا لتخووػػو األك ػػاديمي
والسيطرة الدماغيت السائدة لديو ،تكونت عينت الدارست مف  )429طالباً جامعياً.
وأظيػػرت النتػػائج أف الطمبػػت الػػذيف يتخووػػوف فػػي العمػػوـ اإلنسػػانيت ،واالجتماعيػػت ،والفنػػوف،
والتربيت يظيروف سيطرة الجانا األيمف مف الدماغ ،أما الطمبت المتخوووف في العموـ وادارة اإلعمػاؿ
واليندست يظيروف سيطرة الجانا األيسر لمدماغ.

-33درع إ ر ـ (:)1000
ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ الوظيفػػت بػػيف النوػػفيف الكػػروييف عنػػد أداء عػػدد مػػف
المياـ المفظيت والمكانيت لدى طسا المرحمت الثانويت ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراست تـ اختيار  )31مفحوواً
مف مستخدمي اليد اليسرى واليػد اليمنػي مػف بػيف الطػسا الثػاني والثالػث الثػانوي ،مػنيـ  )15مػف ذوي
النوؼ الكروي األيمف ،و  )15مف ذوي النوؼ الكروي األيسر ،وتـ تطبيػؽ عػدد مػف الميػاـ المفظيػت
والمكانيت عمى كؿ مفحوص في سػتت جمسػات متتابعػت فػي مجػاؿ العػرض األحػادي األيمػف أو األيسػر)
أو كمييما في المنتوؼ) إعداد الباحث.
وأسفرت نتائج الدراست عػف وجػود عسقػت سػالبت بػيف أزمنػت أداء جميػع الميػاـ المعرفيػت لفظيػت-
مكانيػػت) وأداء النوػػؼ الكػػروي المفضػػؿ ،ممػػا يش ػير إلػػى وجػػود عمميػػت مػػا عامػػت ىػػي السػػيادة النوػػفيت
لممػػخ ،كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى وجػػود فػػروؽ كميػػت فػػي أزمنػػت أداء جميػػع الميػػاـ المفظيػػت ،والمكانيػػت بػػيف
النوػػفيف الكػػروييف األيمػػف واأليسػػر ،وبػػيف مجػػاالت عػػرض المعمومػػات ،وأف تمػػؾ األزمنػػت تػػزداد بزيػػادة
وعوبت الميمت.
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-31درع ك ك ك مارت اف كر د زكف ):(Chua-Tee, Marlyan & Ridzuan, 2001
ىدفت الدراست إلى التعرؼ عمى السيادة الدماغيت لمطسا في سنغافورة.
وأظيػ ػػرت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػت وجػ ػػود عسقػ ػػت ارتباطيػ ػػو موجبػ ػػت دالػ ػػت إحوػ ػػائيت بػ ػػيف الػ ػػنمط األيمػ ػػف
والتحو ػػيؿ الد ارس ػػي ،حي ػػث أش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػت إل ػػى أف  )%54.71م ػػف الط ػػسا الموى ػػوبيف ذوي
النمط األيمف وتحويؿ دراسي مرتفع عند استخداـ األنشطت التعميميت التي تنمي النمط المتكامؿ.

-31درع كاظـ ك اعر (:)3999
ى ػػدفت الد ارس ػػت إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أنم ػػاط السػ ػيطرة المخي ػػت ل ػػدى طمب ػػت كمي ػػت التربي ػػت لجامع ػػت
ق ػػاريونس ،ولتحقي ػػؽ ى ػػدؼ الد ارس ػػت ت ػػـ تطبي ػػؽ مق ػػاييس أنم ػػاط ال ػػتعمـ والتفكي ػػر ال ػػذي و ػػممو ت ػػورنس
وآخروف )1978 ،وعربو م ار د ومحمود )1982 ،عمى عينت مكوف مف  )131طالباً وطالبػت اختيػروا
عشوائياً مف طمبت كميت التربيت بالمرج ،وكميت اآلداا والتربيت وكميت العموـ في جامعت قاريونس في العػاـ
الجامعي .)1996-1995
وبينػػت نتػػائج الد ارسػػت عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي نمػػط السػػيطرة المخيػػت السػػائد لػػدى
الطمبت تعزى لمتغير الجنس أو التخوص عممػي -أدبػي) ،أو السػنت الد ارسػيت ثانيػت-رابعػت) ،وأووػت
الد ارسػػت باالىتمػػاـ بأنمػػاط السػػيطرة المخيػػت والعمػػؿ عمػػى تطويرىػػا وادخػػاؿ تمػػؾ األنمػػاط ضػػمف األىػػداؼ
التربويت المراد تطويرىا لدى الطمبت.
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عق ب ع ى تدرعا

تعا ق ت ي اكت أ ماط تع طر تدماغ :

 اختمفت الدراسات التي أجريت مف حيث اليدؼ منيا والمتغيرات التي تناولتيػا ،فمنيػا مػا ركػز عمػىالمتغيػرات الديموغرافيػػت مثػػؿ الجػػنس ،التخوػػص ،الكميػػت ،ومنيػػا مػػا ركػػز عمػػى ربػػط أنمػػاط السػػيطرة
بمتغيػ ػرات أخ ػػرى مث ػػؿ :أس ػػاليا التفكي ػػر ،ط ارئ ػػؽ الت ػػدريس ،ول ػػـ يتن ػػاوؿ أي مني ػػا التفكي ػػر م ػػا وراء
المعرفي الذي تناولتو الدراست الحاليت.
 معظـ الدراسات استخدمت مقياس أنماط التعمـ والتفكير الػذي أعػده و ارنػس )،(Torrance, 1988وقاـ بتقنينو عمى البيئت العربيت مراد ،)1994 ،وىو المستخدـ في الدراست الحاليت.
 تفاوتػػت نتػػائج الد ارسػػات فػػي سػػيادة نمػػط التفكيػػر ،فمنيػػا مػػا تووػػؿ إلػػى أف الػػنمط السػػائد ىػػو الػػنمطاأليمػػف مثػػؿ :د ارسػػت ) ،(Oflaz, 2011ود ارسػػت الفيػػوـ ،)2116 ،ود ارسػػت )،(Saleh, 2006
وتووؿ البعض اآلخر إلى سيادة النمط األيسػر مثػؿ :د ارسػت أبػو العػس ،)2111 ،ود ارسػت نوفػؿ،
 ،)2117ود ارس ػػت مزي ػػاف والزق ػػاوي ،)2113 ،كم ػػا توو ػػؿ وتوو ػػؿ ال ػػبعض مني ػػا إل ػػى أف ال ػػنمط
المتكامؿ ىو النمط السائد مثؿ دراست القرعاف والحموري ،)2113 ،ودراست السميماني.)2112 ،
 ىنػػاؾ تفػػاوت فػػي نتػػائج الد ارسػػات السػػابقت حػػوؿ الػػنمط السػػائد لػػدى كػ ٍػؿ مػػف الػػذكور واإلنػػاث ،فقػػدتووػػمت بعػػض الد ارسػػات إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي أنمػػاط السػػيطرة السػػائدة تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس
مثػػؿ :د ارسػػت طسفحػػت والزغػػوؿ ،)2119 ،ود ارسػػت كػػاظـ وياسػػر ،)1999 ،بينمػػا تووػػمت بعػػض
الدراسات إلى سيادة النمط األيسر مف الدماغ لدى الذكور مثؿ دراست الشيري.)2119 ،
 ىنػػاؾ تفػػاوت فػػي الد ارسػػات السػػابقت التػػي تناولػػت متغيػػر التخوػػص ،فقػػد تووػػمت بعػػض الد ارسػػاتإلػػى وجػػود فػػروؽ فػػي اسػػتخداـ النوػػفييف الكػػروييف تعػػزى إلػػى التخوػػص األكػػاديمي مثػػؿ د ارسػػت
الشيري ،)2119 ،ودراست طسفحت والزغوؿ ،)2119 ،ودراست نوفؿ ،)2117 ،ودراست الفيوـ،
 ،)2116بينما أشارت دراست كاظـ وياسر ،)1999 ،ودراست السميماني )2113 ،إلى عدـ وجود
فروؽ دالت إحوائياً في استخداـ النوفييف الكروييف تعزى إلى التخوص األكاديمي.
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ثا ان :تدرعا

ت ي حث في ت ك ر ما كرء تمعرفي:

 -3درع تج رم ك تغا ط ):(Aljaberi & Gheith, 2014
ىدفت الدراست إلى التعرؼ عمى العسقت بيف مستوى التفكير مػا وراء المعرفػي والقػدرة عمػى حػؿ
المشػػكست العمميػػت والرياضػػيت لػػدى طمبػػت جامعػػت بيت ػ ار ) ،(Petraولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػت تػػـ تطبيػػؽ
مقياس التفكير ما وراء المعرفي واختبار يقيس حؿ المشكست عمى عينت مف طمبت الجامعت بمغ حجميػا
 (172طالباً وطالبت.
وبينػػت النتػػائج أف مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي لػػدى الطمبػػت كػػاف متوسػػطاً ،وأنػػو ال توجػػد
فروؽ في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبت تعزى لمتغير الجػنس أو الكميػت ،كمػا بينػت نتػائج
الد ارس ػػت ع ػػدـ وج ػػود عسق ػػت ارتباطي ػػت ب ػػيف مس ػػتوى التفكي ػػر المعرف ػػي ل ػػدى الطمب ػػت وق ػػدرتيـ عم ػػى ح ػػؿ
المشكست الرياضيت والعمميت.

 -1درع رش د (:)1031
ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي لػػدى طمبػػت جامعػػت بغػػداد،
ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػت تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس شػػرو ودينيسػػوف ) (Schraw & Dennisonعمػػى عينػػت
مكوف مف  )251طالباً وطالبت مف طمبت كميت اليندست ،وكميت العموـ السياسيت ،وكميتػي التربيػت والعمػوـ
لمبنات ،واختيرت العينت بالطريقت العشوائيت البسيطت.
وت ػـ التحق ػػؽ م ػػف و ػػدؽ المقي ػػاس م ػػف خ ػػسؿ عرض ػػو عم ػػى ثماني ػػت محكم ػػيف متخوو ػػيف ف ػػي
مجاالت عمػـ الػنفس والتربيػت والقيػاس والتقػويـ فػي جامعػت بغػداد ،كمػا تػـ حسػاا ثبػات المقيػاس بطريقػت
كرونباخ ألفا ،وقد بمغ  ،)1.98وقد بينت نتائج الد ارسػت أف معظػـ أفػراد عينػت الد ارسػت  )%71.8كػاف
مستوى التفكير ما وراء المعرفت لدييـ متوسط )%17.2 ،عالي ،و  )%12منخفض ،كما بينػت نتػائج
الدراست عدـ وجود فروؽ دالت إحوػائياً فػي مسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدى الطمبػت تعػزى لمتغيػر
الجػػػنس أو التخوػػػص عممػ ػػي -إنسػػػاني) ،أو المسػ ػػتوى الد ارسػػػي األوؿ -ال اربػ ػػع) ،وأووػػػت الد ارسػ ػػت
باالىتماـ بإدراج التفكير مػا وراء المعرفػي وميا ارتػو فػي المقػررات الجامعيػت ،وأىميػت التركيػز عمػى تنميػت
التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبت.
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 -1درع ع د تعز ز (:)1031
ىػدفت الد ارسػػت إلػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى التفكيػر مػػا وراء المعرفػػي لػػدى أعضػػاء ىيئػػت التػػدريا
في معيد اإلدارة العامت في ضوء متغيرات الجنس ،والمستوى األكاديمي ،والخبرة العمميت ،وتكونت عينت
الدراست مف  )221عضواً ىيئت تدريا ،ولتحقيؽ ىدؼ الد ارسػت تػـ تطبيػؽ الوػورة المعربػت مػف مقيػاس
التفكير ما وراء المعرفي لشراو ودنسيف ).(Schraw & Dennison
وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػت حوػػوؿ أف ػراد عينػػت الد ارسػػت عمػػى مسػػتوى مرتفػػع مػػف التفكيػػر مػػا وراء
المعرفي عمى المقياس ككؿ ،وعمى جميع أبعاد التفكير ما وراء المعرفت ،وفيما يتعمػؽ بمتغيػرات الد ارسػت
فق ػػد كش ػػفت النت ػػائج ع ػػف وج ػػود أث ػػر ذي دالل ػػت إحو ػػائيت ف ػػي مس ػػتوى التفكي ػػر م ػػا وراء المعرف ػػي يع ػػزى
لممسػتوى األكػػاديمي لوػػالح درجػػت الػدكتوراه ،كمػػا كشػػفت نتػائج الد ارسػػت عػػف وجػػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً
في مستوى التفكير ما وراء المعرفي يعزى لوالح مف لدييـ خبرة أكثر مف  )11سنوات.

 -4درع تعزـ كطالفح (:)1031
ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى فحػػص مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي وعسقتػػو بالكفػػاءة الذاتيػػت المدركػػت
لػػدى عينػػت مػػف طمبػػت المرحمػػت األساسػػيت العميػػا ،وتكونػػت عينػػت الد ارسػػت مػػف  )815طالب ػاً وطالبػػت تػػـ
اختيارىـ عشػوائياً ،واسػتخدـ الباحثػاف الوػورة المعربػت لمقيػاس الػوعي بػالتفكير مػا وراء المعرفػي لسػكرو
وى مرتفع ػاً مػػف
ودينسػػوف ومقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػت المدركػػت ،وأظيػػرت النتػػائج امػػتسؾ عينػػت الد ارسػػت مسػػت ً

التفكير ما وراء المعرفي.

كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى وجػػود عسقػػت ارتباطيػػت بػػيف مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي والكفػػاءة
الذاتيت .ووجود فروؽ في تمؾ العسقت تعزى إلى جنس الطالا وكانت لوالح الذكور.

 -5درع تمعاع د (:)1031
ىدفت الدراست إلى معرفت مدي امتسؾ طمبت جامعت آؿ البيت لمتفكير ما وراء المعرفي وعسقتو
بمركػػز الضػػبط لػػدييـ ،وتألفػػت عينػػت الد ارسػػت مػػف  )245طالب ػاً وطالبػػت مػػف كميػػت العم ػوـ التربويػػت فػػي
جامعػػت آؿ البيػػت ،وق ػد اسػػتخدمت فػػي ىػػذه الدارسػػت أداتػػيف ،األولػػى :مقيػػاس لتفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي،
والثانيػػت :مقيػػاس لمركػػز الضػػبط ،وتػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ االرتبػػاط وتحميػػؿ تبػػايف الثسثػػي لمعرفػت العسقػػات
بيف متغيرات الدراست.
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وقػػد أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػت وجػػود معػػامست ارتبػػاط ايجابيػػت بػػيف التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي وكػسً
مػػف الجػػنس والمسػػتوي الد ارسػػي والتحوػػيؿ ،إال أنيػػا أظيػػرت معامػػؿ ارتبػػاط سػػمبي بػػيف التفكيػػر مػػا وراء
المعرفي ومركز الضبط ،كما أشػارت نتػائج تحميػؿ التبػايف الثسثػي إلػى وجػود فػروؽ دالػت إحوػائيت عنػد
مستوى داللت  )1.11بيف مستويات التحويؿ المختمفت ،وذلػؾ لوػالح الطمبػت ذوي التحوػيؿ المرتفػع،
كػػذلؾ أشػػارت النتػػائج إلػػى وجػػود تفاعػػؿ بػػيف الجػػنس المسػػتوي الد ارسػػي وب ػيف الجػػنس والتحوػػيؿ ،وبػػيف
المستوي الدراسي والتحويؿ ،إال أنيا لـ تجد فروقاً في التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمجنس ،ولـ تجد
تفاعسً بيف الجنس والمستوي الدراسي والتحويؿ.

 -6درع تجرح كع د

(:)1033

ىدفت الدراست إلى تعرؼ مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبت جامعت اليرموؾ فػي ضػوء
متغيرات الجػنس ،وسػنت الد ارسػت ،والتخوػص ،ومسػتوى التحوػيؿ الد ارسػي ،وتكونػت عينػت الد ارسػت مػف
 )1112طالب ػاً وطالبػػت ،مػػنيـ  )514طالب ػاً ،و  )588طالبػػت مػػوزعيف عمػػى السػػنوات الد ارسػػيت األربػػع
لبػرامج درجػػت البكػػالوريوس يمثمػػوف فػػروع كميػػات الد ارسػػت العمميػػت واإلنسػػانيت ،ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػت تػػـ
اس ػػتخداـ الو ػػورة المعرب ػػت م ػػف مقي ػػاس التفكيػ ػر م ػػا وراء المعرف ػػي لشػ ػراو ودينس ػػف

& (Schraw

).Dennison, 1994
وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػت حوػػوؿ أفػراد العينػػت عمػػى مسػػتوى مرتفػػع مػػف التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي
عمى المقياس ككؿ وعمى جميع أبعاده ،معالجت المعرفت وتنظيـ المعرفت ثـ معرفت المعرفت.
أما فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراست فقػد كشػفت النتػائج وجػود أثػر ذي داللػت إحوػائيت فػي مسػتوى
التفكير ما وراء المعرفي وفي األبعػاد الثسثػت يعػزى لمسػتوى التحوػيؿ الد ارسػي ولوػالح ذوي التحوػيؿ
المرتفع .وأظيرت النتائج أيضاً عدـ وجود أثر ذي داللت إحوائيت في مستوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي
يعزى لسنت الدراست ولمتخوص ووجود أثر ذو داللت إحوائيت في بعد تنظػيـ المعرفػت يعػزى لمتخوػص
الدراسي ولوالح التخووات اإلنسانيت.
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 -7درع تحمكرم ،كأ ك مخ ()1033
ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى الكشػػؼ عػػف مسػػتوى الحاجػػت إلػػى المعرفػػت والتفكيػػر م ػا وراء المعرفػػي لػػدى
طمبػػت البكػػالوريوس فػػي جامعػػت اليرمػػوؾ ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ اختيػػرت عينػػت مكونػػت مػػف  )711طالبػاً وطالبػػت
مػػف طمبػػت البكػػالوريوس المسػػجميف لمفوػػؿ الثػػاني مػػف العػػاـ الد ارسػػي  ،)2111-2119كمػػا اسػػتخدـ
الباحثاف مقياس الحاجت إلى المعرفت الذي أعػده كاسػيوبو وبيتػي وكػاو (Cacioppo, Petty & Kao,
)،1984

كم ػػا ت ػػـ اس ػػتخداـ الو ػػورة المعرب ػػت م ػػف مقي ػػاس التفكي ػػر م ػػا وراء المعرف ػػي لشػ ػراو ودينس ػػف

).(Schraw & Dennison, 1994
وقػػد أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػت أف مسػػتوى الحاجػػت إلػػى المعرفػػت لػػدى أف ػراد عينػػت الد ارسػػت جػػاءت
بدرجػػت متوسػػطت ،وأف مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرف ػي كػػاف مرتفع ػاً ،كمػػا بينػػت النتػػائج وجػػود عسقػػت
ارتباطيو دالت إحوائياً وطرديت بيف مستوى الحاجت إلى المعرفت ومسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدى
عين ػػت الد ارس ػػت عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ع ػػدـ اخ ػػتسؼ ى ػػذه العسق ػػت ب ػػاختسؼ متغيػ ػرات الج ػػنس ،والتخو ػػص
والمستوى الدراسي.

 -8درع تر ا ع ك تخط ب كخض ر (:)1009
ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى معرفػػت العسقػػت بػػيف التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي والكفػػاءة الذاتيػػت العمميػػت لػػدى
الطمبت الموىوبيف مف الوؼ التاسع في المراكز الرياديت في األردف ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراست تـ سػحا
عينت عشوائيت مكونت مف  )398طالباً وطالبت ،وتـ تطبيؽ مقياس أونيؿ وعبيدي (Oneil & Bedi,
) ،1996ومقياس الكفاءة الذاتيت العمميت.
وبينػػت النتػػائج ارتفػػاع مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي لػػدى الطمبػػت الموىػػوبيف ،وعػػدـ وجػػود
فػػروؽ فػػي مسػػتوي التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس ،كمػػا أظيػػرت النتػػائج وجػػود عسقػػت
ايجابيت دالت إحوائياً بيف التفكير ما وراء المعرفي والكفاءة الذاتيت.
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 -9درع

ك ج كفرم ):(Young & Fry, 2008

ىػػدفت الد ارسػػت إلػػى معرفػػت العسقػػت بػػيف مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي والتحوػػيؿ الجػػامعي،
ولتحقيػػؽ ى ػػدؼ الد ارس ػػت ت ػػـ تطبي ػػؽ مقي ػػاس التفكي ػػر م ػػا وراء المعرف ػػي لشراوودينس ػػف & (Schraw
) Dennison, 1994عمػى عينػت مػف طمبػت البكػالوريوس والطمبػت الخػريجيف بمػغ حجميػا  )178طالبػاً
وطالبت.
وبينت نتائج الدراست أف ىناؾ عسقت ارتباطيت دالت إحوائياً بيف المعدؿ التراكمي لمطمبت وأبعاد
مقياس التفكير ما وراء المعرفي معرفػت المعرفػت– تنظػيـ المعرفػت) ،والدرجػت الكميػت عمػى المقيػاس ككػؿ.
كم ػػا بين ػػت الد ارس ػػت أف ىن ػػاؾ ف ػػروؽ دال ػػت إحو ػػائياً ف ػػي مس ػػتوى التفكي ػػر م ػػا وراء المعرف ػػي ب ػػيف الطمب ػػت
الخ ػريجيف والجػػامعييف لوػػالح الطمبػػت الخ ػريجيف عمػػى بعػػد تنظػػيـ المعرفػػت ولػػـ تكػػف ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػت
إحوائياً عمى بعد معرفت المعرفت.

 -30درع ع ي (:)1006
ىػػدفت الدارسػػت إلػػى د ارسػػت تػػأثير اخػػتسؼ مسػػتويات ميػػارات مػػا وراء المعرفػػت التنظػػيـ الػػذاتي
لممعرفػػت– تحديػػد األىػػداؼ والخطػػت -مراجعػػت وتقػػويـ األداء) ،وتجييػػز المعمومػػات المسػػتوي السػػطحي-
المتوسػػط -العميػػؽ السػػيمانتى) عمػػى حػػؿ المشػػكست االسػػتدالليت لػػدى طػػسا جامعػػت بنيػػا ،واسػػتخدمت
الد ارس ػػت ث ػػسث مق ػػاييس مقننػ ػت ،مقي ػػاس مي ػػا ارت م ػػا وراء المعرف ػػت إع ػػداد الباح ػػث ،ومس ػػتويات تجيي ػػز
المعمومػػات ،واختبػػار التحويػػؿ الجشػػطمي ،وتػػـ تطبيػػؽ المقػػاييس عمػػى عينػػت مكونػػت مػػف  )227طالب ػاً
وطالب ػػت ،وتػػػـ تقسػػػيـ العينػػػت وفػ ػػؽ الدرجػ ػػت الكميػػػت عم ػػى ميػػػارات مػػػا وراء المعرف ػػت السػ ػػابقت الػػػذكر إلػػػى
مرتفعيف– متوسطيف -منخفضيف).
وتووػػمت الد ارسػػت إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػت فػػي متوسػػطات حػػؿ مشػػكست االسػػتدالليت راجعػػت إلػػى
اختسؼ مستويات ميارات ما وراء المعرفي لوالح المستوى المرتفع ،وفروؽ راجعت الختسؼ مستويات
تجييز المعمومات لوالح المستوي العميؽ.
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عق ب ع ى تدرعا

تعا ق ت ي اكت

ت ك ر ما كرء تمعرفي:

 تفاوتت الدراسات السابقت في اليدؼ منيا فالبعض منيا ىدؼ إلى التعرؼ عمى مسػتوى التفكيػر مػاوراء المعرفػػي مثػػؿ :د ارسػػت الحمػػوري وأبػػو مػػخ ،)2113 ،ود ارسػػت رشػػيد ،)2113 ،ود ارسػػت عبػػد
العزيػػز ،)2113 ،وتنػػاوؿ الػػبعض اآلخػػر منيػػا عسقػػت التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي بػػبعض المتغي ػرات
مثػػؿ :د ارسػػت ) ،(Aljaberi & Gheith, 2014ود ارسػػت المسػػاعيد ،)2113 ،ود ارسػػت العػزاـ،
والطسفحت ،)2113 ،ودراست الجراح وعبيدات.)2111 ،
 معظػـ الد ارسػات السػابقت اسػتخدمت مقيػاس التفكيػر مػا وراء المعرفػي لشػراو ودينسػف & (Schraw)1994

 ،Dennison,وى ػػو المقي ػػاس المس ػػتخدـ ف ػػي الد ارس ػػت الحالي ػػت بع ػػد تقنين ػػو عم ػػى البيئ ػػت

الفمسطينيت.
 تباينت نتائج الدراست في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى أفػراد العينػات ،فمنيػا مػا تووػؿ إلػىأف أفراد العينت يمتمكوف مستوى متوسط مػف التفكيػر مػا وراء المعرفػي مثػؿ :د ارسػت & (Aljaberi
) ،Gheith, 2014ود ارسػػت رشػػيد ،)2113 ،ومنيػػا مػػا تووػػؿ إلػػى أف مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء
المعرف ػػي ك ػػاف مرتفعػ ػاً ل ػػدى أفػ ػراد العين ػػت مث ػػؿ :د ارس ػػت عب ػػد العزي ػػز ،)2113 ،ود ارس ػػت الجػ ػراح،
وعبيدات.)2111 ،
 تباينت نتائج الدراسات السابقت فيمػا يتعمػؽ بمتغيػر الجػنس ،فمنيػا مػا تووػؿ إلػى عػدـ وجػود فػروؽدالت إحوائياً في مستوى التفكير مػا وراء المعرفػي تعػزى لمتغيػر الجػنس مثػؿ :د ارسػت (Aljaberi
) ،& Gheith, 2014ود ارسػت رشػيد ،)2113 ،بينمػا تووػؿ الػبعض منيػا إلػى وجػود فػروؽ دالػت
إحو ػػائياً ف ػػي مس ػػتوى التفكي ػػر م ػػا وراء المعرف ػػي لو ػػالح ال ػػذكور مث ػػؿ د ارس ػػت العػ ػزاـ ،والطسفح ػػت،
.)2113
 تباينػػت نتػػائج الد ارسػػات السػػابقت فيمػػا يتعمػػؽ بمتغيػػر التخوػػص ،فمنيػػا مػػا تووػػؿ إلػػى عػػدـ وجػػودفػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي تعػػزى لمتغيػػر التخوػػص مثػػؿ :د ارسػػت
رشيد ،)2113 ،بينما تووؿ البعض منيا إلى عدـ وجود فروؽ دالت إحوائياً في مستوى التفكير
ما وراء المعرفي مثؿ :دراست عبد العزيز ،)2113 ،ودراست الجراح وعبيدات.)2111 ،
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فرض ا

تدرع :

 -1ال توجد فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي أنمػاط السػيطرة الدماغيػت لػدى طمبػت جامعػت األزىػر تعػزى لمتغيػر
الجنس ذكور– إناث).
 -2ال توجد فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي أنمػاط السػيطرة الدماغيػت لػدى طمبػت جامعػت األزىػر تعػزى لمتغيػر
نوع الكميت عمميت– أدبيت).
 -3ال توجد فروؽ دالت إحوػائياً فػي مسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدى طمبػت جامعػت األزىػر تعػزى
لمتغير الجنس ذكور– إناث).
 -4ال توجد فروؽ دالت إحوػائياً فػي مسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدى طمبػت جامعػت األزىػر تعػزى
لمتغير نوع الكميت عمميت– أدبيت).
 -5ال توجد فروؽ دالت إحوػائياً فػي مسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدى طمبػت جامعػت األزىػر تعػزى
لنمط السيطرة الدماغيت.
 -6ال توجد عسقت دالت إحوائياً بيف أنماط السيطرة الدماغيت ،ومسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدى
طمبت جامعت األزىر.
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ت صؿ تر ع:
تطر ق ك إلجرء

52

ت صؿ تر ع:
تطر ق ك إلجرء
 مقدمت منيج الدراست مجتمع الدراست عينت الدراست متغيرات الدراست أدوات الدراست إجراءات الدراست -المعالجات اإلحوائيت

53

ت صؿ تر ع:
تطر ق ك إلجرء
مقدم :
فػػي ىػػذا الفوػػؿ سػػيتـ التعػػرض إلػػى الطريقػػت واإلج ػراءات حيػػث سػػيتـ فيػػو تنػػاوؿ مػػنيج الد ارسػػت
المستخدـ ،ومجتمع الدراست والعينت التي طبقت عمييا أدوات الدراست ،وووؼ أدوات الد ارسػت ،ووػدقيا
وثباتيا ،واألساليا اإلحوائيت المستخدمت في اإلجابت عف أسئمت الدراست.

م هج تدرع :
اعتم ػػدت الد ارس ػػت الحالي ػػت عم ػػى الم ػػنيج الوو ػػفي ال ػػذي يعتم ػػد عم ػػى وو ػػؼ الحق ػػائؽ المتعمق ػػت
بالموقؼ باعتباره مناسباً ألغراض الدراست الحاليت ،حيث ىدفت الدراست الحاليت إلى الكشؼ عػف طبيعػت
وقوة العسقت بيف أنماط السيطرة الدماغيت ،ومستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى عينت الدراست.

مج مع تدرع :
تكػوف مجتمػع الد ارسػت مػف جميػع طمبػت جامعػت األزىػر بغػزة ،والمسػجميف خػسؿ الفوػؿ الد ارسػي
األوؿ مف العاـ الجامعي  ،)2115-2114والبالغ عددىـ  )12,241طالباً وطالبت.

تدرع :

ع
أ -تع

الع طالع :

تـ تطبيؽ أداتي الدراست عمػى عينػت اسػتطسعيت مكونػت مػف  )61طالبػاً وطالبػت مػف طػسا جامعػت
األزىر بغزة ،وقد تـ اختيارىـ بالطريقت العشوائيت ،وذلؾ لمتحقؽ مف ودؽ وثبات كؿ منيا.
ا -تع

تع :

تـ سحا عينت عشوائيت مف مجتمع الدراست ،وبنسبت تمثؿ كافت خوائص وطبيعػت المجتمػع ،وذلػؾ
بعػػد حوػػر كافػػت أف ػراده المسػػجميف خػػسؿ الفوػػؿ الد ارسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي )2115-2114
مػػف دائ ػرة القبػػوؿ والتسػػجيؿ بجامعػػت األزىػػر بغ ػزة ،وتػػـ تقسػػيـ المجتمػػع وفػػؽ المتغي ػرات التوػػنيفيت
الجنس ،الكميت) لتحديد األعػداد المطموبػت لمعينػت ،والجػدوؿ  )1-4يبػيف توزيػع أفػراد العينػت الفعميػت
حسا متغيرات الجنس ،والكميت.
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جدكؿ رقـ (:)3-4
كز ع أفرد تع

حعب م غ ر

تع
تج س

تعدد
تع

تمئك

تج س ك تك
تك

تمجمكع

ذككر

إ اث

عم

أد

192

357

288

261

549

35

65

52.5

47.5
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يسحظ مف خسؿ الجدوؿ  )1-4أف متغيرات الدراست ممثمت في العينت بنسا متقاربت.

مغر

تدرع :

أ -تم غ ػػر تمع ػ قؿ :أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت ولػػو ثػػسث مسػػتويات :الػػنمط األيمػػف– الػػنمط األيسػػر–
النمط المتكامؿ.
ا -تم غ ر ت ا ع :مستوى التفكير ما وراء المعرفي.

تص

تم غ ر

:

أ -تج س :ويتضمف مستوييف طسا– طالبات).
ا -تك  :ويتضمف مستوييف عمميت -أدبيت).

تدرع :

أدك

أكالن :مق اس أ ماط تع طر تدماغ :
وضػػع مقيػػاس أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت عمػػى أسػػاس نتػػائج البحػػوث المتعمقػػت بوظػػائؼ النوػػفيف
الكػروييف ،وقػد وضػع تػورانس ) (Torrance; Mccarty; Kolesinski, 1988عػدة وػور لممقيػاس
وىي:
 -1تصكر (أ) :والتي تكونت مف  )51بنداً يقدـ فػي كػؿ منيػا ثػسث عبػارات كػؿ واحػدة تمثػؿ وظيفػت
ألحد النوفيف ،والثالثت لتكامؿ النوفيف معاً.
 -2تصػػكر (ب) :والتػػي تكون ػت مػػف  )41بنػػداً مػػف بنػػود الوػػورة أ) أجريػػت عمػػى طػػسا المػػدارس
الثانويت.
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 -3تصكر (ج) :والتي تكونت مف  )61بنداً في كؿ بند عبارتيف فقط واحػدة لكػؿ نوػؼ ،ثػـ أجريػت
عمى طسا الجامعت الد ارسػات العميػا ،وعػدلت إلػى  )41بنػداً فقػط ،وقػد نشػرت تحػت اسػـ اسػتفتاء
تجييز المعمومات عاـ  ،)1984وقد استخدمو تاجارت وزوجتو في التدريا اإلداري (Torrance
).& Taggart, 1984
وتـ التووؿ بعد التجريا والتطبيػؽ إلػى  )28بنػداً لموػورة ج) ،وفػي كػؿ بنػد مػف تمػؾ البنػود
عبارتيف كؿ واحدة تمثؿ وظيفت ألحد النوفيف الكروييف.
وقػػد قػػاـ مػراد )1994 ،بتقنػػيف المقيػػاس عمػػى البيئػػت العربيػػت ،حيػػث قػػاـ بتطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى
أربع مجموعات لدراست ودؽ وثبات المقياس وىي:
 -1مجموعػػت طػػسا وطالبػػات المرحمػػت الثانويػػت :وتكونػػت مػػف  )96طالب ػاً وطالبػػت مػػنيـ  )46طالب ػاً،
و  )51طالبت.
 -2مجموع ػػت ط ػػسا وطالب ػػات الجامع ػػت :وع ػػددىـ  )82طالبػ ػاً وطالب ػػت ،م ػػنيـ  )46طالبػ ػاً ،و )36
طالبت.
 -3مجموعت طالبات االنتساا الموجو :وتشمؿ  )35طالبػت بمركػزي االنتسػاا الموجػو بػدبي والشػارقت
ممف يدرسف التربيت وعمـ النفس.
 -4مجموعػػت أعضػػاء ىيئػػت التػػدريس :وتتكػػوف مػػف  )25عضػػو ىيئػػت تػػدريس بجامعػػت اإلمػػارات ،مػػنيـ
 )15مدرس ،و  )8أستاذ مساعد ،و  )2أستاذ في تخووات مختمفت ،عمػـ الػنفس  ،)7والتربيػت
 ،)6والمناىج  ،)3والمغت العربيت  ،)3والعموـ اإلداريت والسياسيت  ،)5واالجتماع .)1

صدؽ مق اس أ ماط تع طر تدماغ :
أ -في تصكر

ج

:

تـ التحقؽ مف ودؽ التكويف الفرضي لممقياس ،حيث قاـ معد المقياس بدراست االرتباطات بيف
درجػػات األف ػراد عمػػى المقيػػاس ودرجػػات نفػػس األف ػراد عمػػى عػػدة اختبػػارات فػػي االبتكػػار ،وبينػػت النتػػائج
وجود عدة ارتباطات دالت إحوائياً فيما بينيا.
وفػي د ارسػت أخػرى ) (Aliotti, 1981بينػت نتػائج الد ارسػت وجػود عسقػت ارتباطيػت بػيف درجػات
األفراد عمى المقياس األيمف ودرجاتيـ عمى مقياس ستانفورد بينيو حيث بمغت .)1.32
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ب -في تصكر تعر :
تػـ التحقػػؽ مػف وػػدؽ المقيػاس فػػي الوػورة العربيػػت مػف خػػسؿ د ارسػت العسقػػت بػيف أنمػػاط الػػتعمـ
والتفكيػػر ،والتحوػػيؿ والػػذكاء مػػف خػػسؿ التطبيػػؽ عمػػى طالبػػات االنتسػػاا الموجػػو ،وبمغػػت قػػيـ معامػػؿ
االرتب ػػاط لم ػػنمط األيس ػػر م ػػع التحو ػػيؿ الموض ػػوعي  ،)1.24وم ػػع التحو ػػيؿ المق ػػالي  ،)1.36وم ػػع
التحويؿ التراكمي  ،)1.11ومع الذكاء .)1.14
أما بالنسبت لمنمط األيمف فقد بمغت قيمت معامؿ االرتبػاط مػع التحوػيؿ الموضػوعي )1.14-
ومع التحويؿ المقالي  )1.32ومع التحويؿ التراكمي  )1.17ومع الذكاء .)1.44
أما بالنسبت لمنمط المتكامؿ فقػد بمػغ معامػؿ االرتبػاط مػع التحوػيؿ الموضػوعي  ،)1.41و  )1.77مػع
التحويؿ المقالي ،و  )1.46مع التحويؿ التراكمي ،و  )1.69مع الذكاء.
ج -في تدرع تحات :
تػـ التحقػؽ مػػف وػدؽ المقيػػاس فػي الد ارسػػت الحاليػت مػف خػػسؿ التبوػر فػػي كػؿ فقػرة مػف فقػرات
المقياس وطبيعت الميمت التي تقيسيا الفقرة وفقاً لوظيفت كؿ نوؼ مف نوفي الدماغ ،وتبيف لمباحثت أف
كؿ فقرة مف فقرات المقياس كانت تعبر عف وظيفت واحدة فقػط تخػتص بأحػد النوػفيف الكػروييف ،وعميػو
كانػػت نوػػؼ الفقػرات تعبػػر عػػف وظػػائؼ النوػػؼ األيمػػف ،والنوػػؼ اآلخػػر تعبػػر عػػف وظػػائؼ النوػػؼ
األيسر ،كما اعتمدت الباحثت عمى أف المقياس قد طبؽ في العديد مف الدراسات العربيت واألجنبيت عمػى
عينات مختمفت ،وفي فترات زمنيت متفاوتت مما يؤكد ودقو في قياس اليدؼ الذي أعد مف أجمو.

ثا

تمق اس في صكر ه إل ج ز :
يتمتػػع المقيػػاس فػػي وػػورتو اإلنجميزيػػت ) (Torrance, 1988بمعػػامست ثبػػات تت ػراوح ب ػػيف

المقبػ ػػوؿ والجيػ ػػد ،فقػ ػػد حسػ ػػبت بعػ ػػدة طػ ػػرؽ مختمفػ ػػت منيػ ػػا :إعػ ػػادة التطبيػ ػػؽ ،وكرونبػ ػػاخ ألفػ ػػا ،وىػ ػػوتمنج
) ،(Hotellingوباستخداـ عينات مختمفت.
فقػػد حس ػا الثبػػات بإعػػادة التطبيػػؽ عمػػى  )116طالػػا بالثػػانوي ،وأعيػػد التطبيػػؽ بع ػػد )12
أسبوع ،وكانت معامست الثبات  )1.73لسيسر )1.57 ،لسيمف ،و  )1.47لمكمي.
وقػػد حسػػا الثبػػات بطريقػػت كرونبػػاخ ألفػػا ،فقػػد طبقػػت عمػػى  )441طالب ػاً باإلعػػدادي والثػػانوي،
وبمغ معامؿ الثبات  )1.77لسيسر )1.74 ،لسيمف.
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أما طريقت ىوتمنج والتي تعتمد عمى أسموا تحميؿ التبايف ،فقد توومت إلى قػيـ مرتفعػت لمنسػبت
حيث بمغت  )38.52 ،22.57لسيسر واأليمف ،وىي دالت أيضاً عند مستوى .)1.11

تمق اس في صكر ه تعر :

ثا

تػـ حسػاا معامػؿ الثبػػات بطريقتػي إعػادة التطبيػػؽ بفاوػؿ زمنػي أسػػبوعيف وكرونبػاخ ألفػا عمػػى
ع ػػدة مجموع ػػات ،وتراوح ػػت مع ػػامست الثب ػػات بطريق ػػت اإلع ػػادة ب ػػيف  1.66و 1.85لم ػػنمط األيس ػػر)،
و  1.71و 1.87لمنمط األيمف) ،و  1.75و 1.83لمنمط المتكامؿ).
أمػػا بالنسػػبت لطريقػػت كرونبػػاخ ألفػػا ،فقػػد تراوحػػت معػػامست الثبػػات بػػيف  )1.63إلػػى )1.66
لمنمط األيسر) ،و  )1.65إلى  )1.68لمنمط األيمف ،و  )1.75إلى  )1.87لمنمط المتكامؿ.

تمق اس في تدرع تحات :

ثا

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس مف خسؿ الطرؽ التاليت:
أ -طر ق إلعاد  :تـ حساا معامؿ الثبات لمقياس أنماط السيطرة الدماغيت بطريقت اإلعادة ،وقػد بمػغ
معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات األف ػراد فػػي مرتػػي التطبيػػؽ  )1.66لمػػنمط األيسػػر ،و  )1.71لمػػنمط
األيمف ،و  )1.84لمنمط المتكامؿ.
ب -معامػؿ أت ػػا كرك ػػاخ :تػـ حسػػاا معامػؿ الثبػػات لمقيػاس أنمػػاط السػيطرة الدماغيػػت باسػتخداـ طريقػػت
ألفػ ػػا كرونبػ ػػاخ ،وقػ ػػد بمغػ ػػت  )1.74لمػ ػػنمط األيسػ ػػر ،و  )1.79لمػ ػػنمط األيمػ ػػف ،و  )1.82لمػ ػػنمط
المتكامؿ ،وتعتبر معامست الثبات في الدراست الحاليػت مقبولػت مقارنػت بنظيراتيػا فػي الوػورة العربيػت
واألجنبيت.

طر ق

صح ح تمق اس:
يحوؿ المستجيا في كؿ زوج مف العبارات عمػى ثػسث درجػات  ،1وػفر ،وػفر) ،فاإلجابػت

عف النمط األيسر مثسً تعطى  ،)1ويعطى وفر لمنمطيف األيمػف والمتكامػؿ ،وىكػذا تكػوف لممسػتجيا
ثسث درجات كميت ،كؿ واحدة تعبر عف مجموع درجاتو لمفقرات المتعمقت بوظػائؼ أحػد األنمػاط الثسثػت،
وبمػػا أف المقيػػاس يتضػػمف  )28زوج ػاً مػػف العبػػارات فػػإف المسػػتجيا يسػػتطيع أف يحوػػؿ عمػػى مػػدى
يتراوح بيف وفر–  )28في كؿ نمط مف األنماط الثسثت عمى أف ال يتجاوز مجموع درجاتو الكميت فػي
األنماط الثسثت  )28درجت.
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ثا ان :مق اس ت ك ر ما كرء تمعرفي:
تػػـ إعػػداد المقيػػاس مػػف قبػػؿ ش ػراو ودينسػػف ) ،(Schraw & Dennison, 1994وتكػػوف
المقيػ ػػاس مػ ػػف  )52فق ػ ػرة ،ويشػ ػػتمؿ عمػ ػػى بعػ ػػديف ،األوؿ :معرفػ ػػت المعرفػ ػػت

of

(Knowledge

) ،Cognitionويشير إلى المعرفت عف الذات واالسػتراتيجيات وأي منيػا األكثػر فاعميػت فػي موقػؼ مػا،
أما البعد الثاني :فيو تنظيـ المعرفت ) ،(Regulation of Cognitionويشير إلى المعرفت عف طريؽ
التخطيط ،والمراقبت ،وتوحيح األخطاء ،وتقويـ التعمـ.
وقد تـ تطوير ىذا المقياس استناداً إلى عدة نظريات ،فمكوف تنظيـ المعرفػت تػـ وضػعو اسػتناداً
لنظريػػت جػػاكوبس وبػػاريس ) ،(Jacobs & Paris, 1987ومكػػوف معرفػػت المعرفػػت وضػػع اسػػتناداً إلػػى
نظريت براوف ) ،(Brown, 1976ونظريت جاكوبس وباريس ).(Jacobs & Paris, 1987

طك ر تمق اس في ت ئ ت عط

:

تـ تطوير المقياس في البيئت الفمسطينيت وفقاً لمخطوات التاليت:
أكالن :رجم تمق اس:
تػ ػػـ ترجمػ ػػت المقيػ ػػاس إلػ ػػى الوػ ػػورة العربيػ ػػت وعرضػ ػػو عمػ ػػى خمسػ ػػت محكمػ ػػيف ،اثنػ ػػيف مػ ػػف ذوي
االختوػػاص فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػوي ،وثسثػػت مػػف ذوي االختوػػاص فػػي المغػػت االنجميزيػػت فػػي جامعػػت
الق ػػدس المفتوح ػػت ،وذل ػػؾ لمتأك ػػد م ػػف دق ػػت الترجم ػػت بع ػػد أف ت ػػـ تزوي ػػدىـ بالمقي ػػاس بو ػػورتيو االنجميزي ػػت
والعربيػػت ،وأقػػر المحكمػػوف بسػػسمت الترجمػػت مػػع تعػػديؿ بعػػض الكممػػات ،مػػثسً اسػػتبداؿ الكممػػت بشػػكؿ
متكرر) بكممت دوري) في الفقرة  ،)1وكممت بتأف) بػ الحرص) في الفقرة رقـ  ،)42كما تػـ توػويا
األخطاء المغويت بعد أف تـ عرض المقياس عمى مختص في المغت العربيت ،وتـ اعتماد سمماً لسسػتجابت
ليوبح دائماً ،غالباً ،أحياناً ،نػاد اًر ،إطسقػاً) ،بػدالً مػف دائمػاً ،وػحيح ،أحيانػاً وػحيح ،محايػد ،أحيانػاً
خطأ ،دائماً خطأ) في المقياس األومي.
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ثا ان :صدؽ تمق اس:
أ -في تصكر

ج

:

قػػاـ شراوودينسػػف ) (Schraw & Dennison, 1994بػػالتحقؽ مػػف وػػدؽ المقيػػاس بػػإجراء
التحميػػؿ العػػاممي ،وقػػد كشػػفت النتػػائج عػػف وجػػود عػػامميف لمتفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي ىمػػا ،األوؿ :معرفػػت
المعرفت ،والثاني :تنظيـ المعرفت ،وقد فسر العامسف  )%65مف التبايف.
وقاـ كيومر ) (Kumar, 1998بإعادة التحميؿ العاممي لممقياس ،فنتج عنو ثسثت عوامؿ ىي:
تنظػيـ المعرفػػت ) .(Regulation of Cognitionويوضػح القػػدرة عمػػى التخطػػيط ،وادارة المعمومػػات،
والتقييـ ،والفقرات التي تقيس ىذا البعد ىػي،36 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،1 :
.)52 ،51 ،51 ،49 ،44 ،43 ،42 ،41 ،38

معرف تمعرف ):(Knowledge of Cognition
ويشير إلى المعرفت التقريريػت ،والمعرفػت اإلجرائيػت ،والمعرفػت الشػرطيت ،والفقػرات التػي تقػيس ىػذا
البعد ىي.)35 ،33 ،32 ،31 ،29 ،27 ،26 ،21 ،18 ،17 ،16 ،15 ،11 ،7 ،5 ،3 :

معاتج تمعرف ):(Cognition processing
ويشير إلى االستراتيجيات والميارات المستخدمت في إدارة المعمومػات ،والفقػرات التػي تقػيس ىػذا
البع ػ ػ ػػد ى ػ ػ ػػي ،)48 ،47 ،46 ،45 ،41 ،39 ،37 ،34 ،31 ،28 ،19 ،14 ،13 ،12 ،2 :وق ػ ػ ػػد
فسرت العوامؿ الثسثت  )%28.1مف التبايف.

ب -في تدرع تحات
 .3صدؽ تمحكم ف:
تـ عرض المقياس عمى  )7محكميف مف ذوي االختواص في التربيت وعمـ النفس في جامعت
القدس المفتوحت ،وطما منيـ إبداء الرأي في عبػارات المقيػاس مػف حيػث انتمػاء كػؿ عبػارة مػف عبػارات
المقياس لمبعد الذي وضعت فيو ،وابداء الرأي في وضوح العبارات وسسمتيا المغويت ،وتػـ تعػديؿ بعػض
الفقرات مثؿ :أنا جيد في تنظيـ المعمومات) لتوبح أتمكف مف تنظيـ المعمومات بشكؿ جيد).
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 .1صدؽ ال عاؽ تد خ ي:
تػػـ حسػػاا معامػػؿ ارتبػػاط كػػؿ درجػػت بالبعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو ،والجػػدوؿ  )2-4يبػػيف معػػامست
االرتباط بيف الدرجت عمى الفقرة والدرجت عمى بعد تنظيـ المعرفت.
جدكؿ رقـ (:)1-4
معامال

الر اط ف تدرج ع ى ت قر ك تدرج ع ى عد ظ ـ تمعرف

رقـ ت قر

معامؿ

رقـ ت قر

في تمق اس

الر اط

في تمق اس

معامؿ الر اط

رقـ ت قر
في تمق اس

معامؿ الر اط

3
4

**1.36
**1.53

11
11

**1.52
**1.51

41
41

**1.39
**1.39

8

*1.61

15

**1.36

49

**1.44

*1.35

6
9

33
13

14

**1.48

16

**1.38

43

*1.31

**1.61
**1.54
*1.32

18

**1.42

44
50
53
51

**1.53
**1.43
**1.49
**1.54

يسحػ ػػظ مػ ػػف الجػػػدوؿ  )2-4أف جميػ ػػع معػ ػػامست ارتب ػػاط الدرج ػػت مػ ػػع البع ػػد دالػػػت إحوػ ػػائياً،
وتراوح ػػت مع ػػامست االرتب ػػاط ب ػػيف  )1.31إل ػػى  ،)1.61مم ػػا ي ػػدلؿ عم ػػى و ػػدؽ االتس ػػاؽ ال ػػداخمي
لمفقرات.
ويبػػيف الجػػدوؿ  )3-4معػػامست االرتبػػاط بػػيف الدرجػػت عمػػى الفق ػرة والدرجػػت عمػػى بعػػد معرفػػت
المعرفت.
جدكؿ رقـ (:)1-4
معامال

الر اط ف تدرج ع ى ت قر ك تدرج ع ى عد معرف تمعرف

رقـ ت قر

معامؿ

رقـ ت قر

معامؿ

رقـ ت قر

معامؿ

في تمق اس

الر اط

في تمق اس

الر اط

في تمق اس

الر اط

1
5

**1.41
**1.53

37
38

**1.61
**1.48

10
11

**1.55
**1.45

30

**1.67

16

**1.48

15

**1.41

36

**1.73

7

35

**1.48
**1.51

10
17
19

**1.59
**1.49
**1.61
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11
-

**1.49
-

يسحػ ػػظ مػ ػػف الجػػػدوؿ  )3-4أف جميػ ػػع معػ ػػامست ارتب ػػاط الدرج ػػت مػ ػػع البع ػػد دالػػػت إحوػ ػػائياً،
وتراوح ػػت مع ػػامست االرتب ػػاط ب ػػيف  )1.41إل ػػى  ،)1.73مم ػػا ي ػػدلؿ عم ػػى و ػػدؽ االتس ػػاؽ ال ػػداخمي
لمفقرات.
ويبػػيف الجػػدوؿ  )4-4معػػامست االرتبػػاط بػػيف الدرجػػت عمػػى الفق ػرة والدرجػػت عمػػى بعػػد معالجػػت
المعرفت.
جدكؿ رقـ (:)4-4
معامال

الر اط ف تدرج ع ى ت قر ك تدرج ع ى عد معاتج تمعرف

رقـ ت قر

معامؿ

رقـ ت قر

معامؿ

رقـ ت قر

معامؿ

في تمق اس

الر اط

في تمق اس

الر اط

في تمق اس

الر اط

1
31

**1.55
**1.38

18
13

**1.57
**1.51

40
45

**1.61
**1.37

34

**1.37

17

**1.38

47

**1.47

31
39

**1.48
**1.48

**1.45

14

**1.58

19

46
48

*1.32
*1.32

يسحػ ػػظ مػ ػػف الجػػػدوؿ  )4-4أف جميػ ػػع معػ ػػامست ارتب ػػاط الدرج ػػت مػ ػػع البع ػػد دالػػػت إحوػ ػػائياً،
وتراوح ػػت مع ػػامست االرتب ػػاط ب ػػيف  )1.32إل ػػى  ،)1.61مم ػػا ي ػػدلؿ عم ػػى و ػػدؽ االتس ػػاؽ الػ ػداخمي
لمفقرات.

تصدؽ تعام ي:
تػػـ اسػػتخداـ التحميػػؿ العػػاممي ) (Factor Analysisلتحيػػد البنػػاء العػػاممي لممقيػػاس ،حيػػث
اسػػتخدمت طريقػػت المكونػػات األساسػػيت ) ،(Principal Componentsوتػػـ اسػػتخداـ محػػؾ كػػايزر-
مػػاير– أولكػػف) ) ،(Kaiser– Meyer– Olkinحيػػث بمغػػت قيمتػػو  ،)1.76وىػػي أعمػػى مػػف القيمػػت
 ،)1.61مما يعني مناسبت البيانات لمتحميؿ العاممي.
وقػػد أفػػرزت نتػػائج التحميػػؿ العػػاممي  )18عػػامسً ،والجػػذر الكػػامف ) (Eign Valueلكػػؿ منيػػا
يزيد عف واحد وحيح ،وتـ استخداـ برنامج ) ،(Montocarlo PCA for parallel testحيػث يقػوـ
البرنػػامج بتوليػػد بيانػػات مثاليػػت بحسػػا عػػدد الحػػاالت وعػػدد المتغي ػرات الفق ػرات) فػػي البيانػػات األوػػميت
بيانػػات الد ارسػػت) ،ويػػتـ مػػف خسليػػا حسػػاا قػػيـ مثاليػػت لمجػػذور الكامنػػت لمعوامػػؿ التػػي أفرزىػػا التحميػػؿ
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باستخداـ برنامج ) ،(SPSSويعد العامؿ المستخرج مف برنامج ) (SPSSعامسً إذا كانػت قيمػت الجػذر
الكامف لو أعمى مف نظيرتيا المستخرجت مف برنامج ).(PCA
وعميو تـ اعتماد ثسثت عوامػؿ فقػط فسػرت بمجموعيػا  )%27.98مػف التبػايف ،ويبػيف الجػدوؿ
 )5-4نسبت التبايف التي يفسرىا كؿ مف العوامؿ الثسثت وقيـ الجذور الكامنت ليا.
جدكؿ رقـ (:)5-4
ع

ت ا ف تم عر ك تجذر تكامف ت عك مؿ تثالث
ع

ت اف

تعامؿ

تجذر تكامف

كؿ

9.72

18.69

تثا ي

2.57

4.93

23.63

تثاتث

2.26

4.35

27.98

تم عر

ت ركم
18.69

يتضح مف الجدوؿ  )5-4وجود ثسثت عوامؿ قيمػت الجػذر الكػامف ليػا تزيػد عػف  ،)2وفسػرت
مػػف التبػػايف مجتمعػػت مػػا نسػػبتو  ،)%27.98وبمغػػت قيمػػت الجػػذر الكػػامف لمعامػػؿ األوؿ  ،)9.72وىػػى
قيمػػت عاليػػت بالنسػػبت لبقيػػت العوامػػؿ ،ونظ ػ اًر ألف العامػػؿ األوؿ فسػػر مػػا قيمتػػو  )%18.69مػػف التبػػايف،
ونسبت الجذر الكامف لمعامؿ األوؿ إلى الجذر الكامف لمعامؿ الثاني تزيد عف  ،)2فإف ذلػؾ يعػد مؤشػر
عمى أف المقياس أحادي البعد ).(Hattie, 1984
ويعزز ذلؾ مف خسؿ تمثيؿ الجذور الكامنت بيانياً باسػتخداـ مػا يعػرؼ باختبػار فحػص العوامػؿ
) (Scree plotالذي يبينو الشكؿ رقـ .)1-4
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شكؿ رقـ (:)3-4
ت مث ؿ ت ا ي تق ـ تجذكر تكام ت عك مؿ تمكك ت مق اس
Scree Plot

10

8

4

Eigenvalue

6

2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Component Number

يتضػػح مػػف الشػػكؿ  )1أف الجػػذر الكػػامف لمعامػػؿ األوؿ يتميػػز بشػػكؿ واضػػح طػػاغي) عمػػى
الجذور الكامنت لبقيت العوامؿ ،وىػذا مؤشػر عمػى أحاديػت البعػد أي أف المقيػاس يقػيس سػمت واحػدة سػائدة
وىي التفكير ما وراء المعرفي.

ثاتثان :ث ا

تمق اس:

قػػاـ شراوودينسػػف ) (Schraw & Dennison, 1994بحسػػاا معامػػؿ االتسػػاؽ الػػداخمي
باستخداـ معادلت كرونباخ ألفا ،وقد بمغت قيمتو  )1.91لكؿ بعد .كمػا قػاـ كيػومر )(Kumar, 1998
باستخراج معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي باسػتخداـ معادلػت كرونبػاخ ألفػا لممقيػاس ككػؿ ولسبعػاد الثسثػت،
وقػػد تراوحػػت القػػيـ بػػيف  ،)1.81-1.68والجػػدوؿ  )6-4يبػػيف معػػامست الثبػػات فػػي الد ارسػػت الحاليػػت
ومثيستيا في الوورة األجنبيت.
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جدكؿ رقـ (:)6-4
معامؿ ال عاؽ تد خ ي حعب معادت كرك اخ أت ا تمق اس ما كرء تمعرفي كأ عاده
ت عد

شرككد عف ()3994

ك كمر ()3998

تدرع تحات

تنظيـ المعرفت

0.91

0.80

0.69

معرفت المعرفت

0.91

0.68

0.83

معالجت المعرفت

-

0.73

0.72

المقياس ككؿ

0.95

0.89

0.92

يتبيف مف الجدوؿ  )6-4أف جميع معامست الثبات لسبعاد ولممقياس الكمي عاليت ،مما يسمح
بتطبيػػؽ المقيػػاس ،كمػػا يتبػػيف مػػف خػػسؿ مقارنػػت قػػيـ معػػامست الثبػػات فػػي الد ارسػػت الحاليػػت ومثيستيػػا فػػي
الوورة األجنبيت أنيا متقاربت.

طر ق

صح ح تمق اس:
تكوف المقياس فػي وػورتو النيائيػت مػف  )52فقػرة ،وسػمـ اإلجابػت مػف خمسػت مسػتويات ،دائمػاً

وأعطيػػت  )5درجػػات ،غالب ػاً  )4درجػػات ،أحيان ػاً  )3درجػػات ،نػػاد اًر  )2درجػػت ،واطسق ػاً  )1درجػػت،
وتتراوح الدرجات عمى بعد تنظيـ المعرفت بيف  )61-12درجت ،وعمى بعد معالجت المعرفػت بػيف -11
 )55درجػػت ،وتراوحػػت الػػدرجات عمػػى المقيػػاس ككػػؿ بػػيف  )211-42درجػػت ،ولمحكػػـ عمػػى مسػػتويات
امتسؾ ما وراء المعرفت تـ تحويؿ ىذه الدرجات بحيث تنحور بيف  )5-1درجات ،وتـ تقسيـ مستوى
امتسؾ الطمبت لميارات التفكير ما وراء المعرفي إلى فئات حسا المعايير اآلتيت:
 مف  )2.33-1مستوى متدف مف التفكير ما وراء المعرفي. مف  )3.67-2.43مستوى متوسط مف التفكير ما وراء المعرفي. -مف  )5-3.68مستوى مرتفع مف التفكير ما وراء المعرفي.

إجرء

تدرع :

 تـ تطوير مقياس التفكير ما وراء المعرفي ليناسا البيئت الفمسطينيت ،حيث الحظت الباحثت تناقضفي عدد الفقرات المحذوفت مف المقياس بعد تقنينػو عمػى بيئػات مختمفػت فػي د ارسػات سػابقت ،فقػد بمػغ
عػػدد الفق ػرات المحذوفػػت مػػف المقيػػاس بعػػد التقنػػيف فػػي د ارسػػت الج ػراح  ،وعبيػػدات)11 )2111 ،

65

فق ػرات ،وبمػػغ عػػدد فق ػرات المقيػػاس المحذوفػػت بعػػد التقنػػيف فػػي د ارسػػت الحمػػوري وأبػػو مػػخ)2111 ،
فقرتاف ،بينما حذفت فقرة واحدة مف المقياس في دراست العزاـ وطسفحت.)2113 ،
 بعد إعداد أداتي الدراست بوورتيا النيائيت تـ الحووؿ عمػى الموافقػت الرسػميت لتطبيقيمػا عمػى أفػرادعينت الدراست.
 تػػـ تطبيػػؽ أدوات الد ارسػػت عمػػى العينػػت االسػػتطسعيت لمتحقػػؽ مػػف الخوػػائص السػػيكومتريت ألدواتالقياس.
 تـ تطبيؽ أدوات الدراست عمى أفراد عينت الدراست في الكميػات المختمفػت ،بحيػث أجػاا كػؿ فػرد عمػىالمقياسػػيف فػػي نفػػس الوقػػت ،وتػػـ التطبيػػؽ فػػي قاعػػات المحاض ػرات ،وقػػد تػػـ التطبيػػؽ فػػي األسػػبوع
السػػادس مػػف الفوػػؿ الد ارسػػي األوؿ مػػف العػػاـ الجػػامعي  ،)2115-2114وقػػد اسػػتغرؽ التطبيػػؽ
 )11أياـ.
 تـ تونيؼ أفراد العينت حسا نمط السيطرة السائد لدييـ وفقاً لدرجاتيـ عمى مقياس أنمػاط السػيطرةالدماغيػػت ،فمػػثسً :إذا كانػػت درجتػػو الكميػػت عمػػى الػػنمط األيمػػف أعمػػى مػػف درجتػػو الكميػػت عمػػى الػػنمط
األيسر أو المتكامؿ يكوف النمط السائد لديو ىو النمط األيمف.
 تػـ جمػع البيانػػات وتشػفيرىا وادخاليػا لمحاسػػوا إلجػراء المعالجػات اإلحوػػائيت السزمػت لنجابػت عػػفأسئمت الدراست.

تمعاتجا

إلحصائ  :تـ استخداـ:

 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لفقرات كس المقياسيف. التحميؿ العاممي لمتحقؽ مف ودؽ البناء لمقياس التفكير ما وراء المعرفي. معامػؿ ارتبػاط بوينػػت بايسػلاير ) (Corrected item total correlationلحسػػاا درجػت ارتبػػاطالفقرة مع البعد الذي تنتمي إليو.
 اإلحوائي ) (tلعينتيف مستقمتيف لنجابت عف الفرض األوؿ ،والثاني ،والثالث ،والرابع. تحميؿ التبايف األحادي لنجابت عف السؤاؿ األوؿ ،والفرض الخامس. -معامؿ ارتباط بيرسوف لنجابت عف الفرض السادس.
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ت صؿ تخامس:
ائج تدرع كم اقش ها
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ت صؿ تخامس:
ائج تدرع كم اقش ها
 أكالن :النتائج المتعمقت بالسؤاؿ األوؿ ومناقشتيا ثا ان :النتائج المتعمقت بالفرض األوؿ ومناقشتيا ثاتثان :النتائج المتعمقت بالفرض الثاني ومناقشتيا ر عان :النتائج المتعمقت بالسؤاؿ الثاني ومناقشتيا خامعان :النتائج المتعمقت بالفرض الثالث ومناقشتيا عادعان :النتائج المتعمقت بالفرض الرابع ومناقشتيا عا عان :النتائج المتعمقت بالفرض الخامس ومناقشتيا ثام ان :النتائج المتعمقت بالفرض السادس ومناقشتيا خسوت ووجيت نظر -التوويات والمقترحات
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ت صؿ تخامس:
ائج تدرع كم اقش ها
ىػػدفت الد ارسػػت الحاليػػت إلػػى التعػػرؼ عمػػى أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت السػػائدة لػػدى طمبػػت جامعػػت
األزىر ،وعسقتيػا بمسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي ،ويتنػاوؿ ىػذا الفوػؿ عرضػاً ،وتعميقػاً ،وتفسػي اًر لمػا
أسفرت عنو نتائج المعالجات اإلحوائيت الستجابات أفراد العينت عمى األدوات التي اسػتخدمت فػي ىػذه
الدراست.

أكالن :ت ائج تم ع ق
ما مط تع طر تدماغ

اتعؤ ؿ

كؿ كم اقش ها:

تعائد تدل ط

جامع

ز ر؟

لنجاب ػت عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ تػػـ حسػػاا الوسػػط الحسػػابي ،واالنح ػراؼ المعيػػاري ،السػػتجابات أف ػراد
عينت الدراست عمى مقياس أنماط السيطرة الدماغيت والجدوؿ  1 -5يبيف ذلؾ
جدكؿ رقـ (:)3-5
تكعط تحعا ي ،ك ال حرؼ تمع ارم ،الع جا ا أفرد ع

تدرع

ع ى مق اس أ ماط تع طر تدماغ
مط تع طر

تكعط تحعا ي

ال حرؼ تمع ارم

األيسر

11.97

3.42

األيمف

14.17

3.34

التكاممي

1.44

3.97

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ  )1-5أف الوس ػػط الحس ػػابي الس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػت الد ارس ػػت عم ػػى ال ػػنمط
األيمف أعمى منيا عمى النمطيف اآلخريف األيسر -المتكامؿ).
ولمعرفػػت داللػػت الف ػروؽ فػػي األنمػػاط تػػـ حسػػاا تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي والجػػدوؿ  )2-5يبػػيف
ذلؾ.
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جدكؿ رقـ (:)1-5
حادم تم ع ؽ مط تع طر تدماغ

ائج ح ؿ ت ا ف

مجمكع

درجا

م كعط

تمر عا

تحر

تمر عا

بيف المجموعات

51311.92

2

25155.46

داخؿ المجموعات

21216.72

1644

12.899

مصدر ت ا ف

تدل أفرد ع
قم F

تدرع
مع كل

1951.11

تدالت
1.11

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ  )2-5وجػػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي نمػػط السػػيطرة الدماغيػت السػػائد لػػدى
طمبت جامعت األزىر.
ولمعرفت تمؾ الفروؽ تـ حساا اختبار شيفيو لممقارنات البعديت والجدوؿ  )3-5يبيف ذلؾ.
جدكؿ رقـ (:)1-5
جدكؿ تمقار ا

تث ائ
ت مط

ف

ماط تع طر تدماغ كفؽ طر ق ش ه

كعاط تحعا
عر ()33.96

مف ()34.07

ت كام ي ()3.41

األيسر )11.96

-

*2.11

* 11.53

األيمف )14.17

-

-

*12.63

* د ؿ حعب خ ار ش ه.

يتبيف مف الجػدوؿ  )3-5وجػود فػروؽ فػي أنمػاط السػيطرة الدماغيػت السػائدة لػدى طمبػت جامعػت
األزىر ،مما يعني أف النمط األيمف ىو النمط السائد لدى طمبت جامعت األزىر ،يميو النمط األيسر ،يميو
النمط التكاممي ،وىذا يعني أف طمبت أفراد العينت يتوفوف بتذكر الوور والخياالت ،ويفضموف األعمػاؿ
غير المنتييت ،والتي يستطيعوف مف خسليا االستكشاؼ عػف طريػؽ اسػترجاع المعمومػات المكانيػت ،كمػا
يسػػتطيعوف التعامػػؿ مػػع عػػدة أشػػياء فػػي وقػػت واحػػد ،كمػػا يتوػػفوف بػػالتعمـ عػػف طريػػؽ العػػرض العممػػي
والتجريا ،وتتفؽ نتائج الد ارسػت الحاليػت مػع نتػائج د ارسػت ) ،(Oflaz, 2011ود ارسػت العتػوـ،)2116 ،
وتختمؼ نتائج الدراست الحاليت مػع نتػائج د ارسػت أبػو العػس ،)2111 ،ود ارسػت نوفػؿ ،)2117 ،ود ارسػت
مزيػػاف والزقػػاوي ،)2113 ،ود ارسػػت الشػػيري ،)2119 ،وتعػػزو الباحثػػت ذلػػؾ إلػػى اخػػتسؼ البيئػػت التػػي
أجريت عمييا الدراست ،واختسؼ حجـ العينت في الدراسات السابقت عف حجـ العينت في الدراست الحاليػت،
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واخػتسؼ الثقافػػت ،فقػػد أشػػارت د ارسػػت إبػراىيـ )1994 ،إلػػى أف الجانػػا األيسػػر ىػػو ثقافػػت غربيػػت ،بينمػا
الجانا األيمف ىو ثقافت شرقيت.
وممػػا يجػػا االنتبػػاه إليػػو أف سػػيادة الػػنمط األيمػػف لػػدى أفػراد عينػػت الد ارسػػت ال تعنػػي أف وظػػائؼ
النوػػؼ األيمػػف لػػدييـ مسػػتخدمت بشػػكؿ كامػػؿ ،بينمػػا وظػػائؼ النوػػؼ األيسػػر لػػدييـ غيػػر مسػػتخدمت
مطمقاً ،فالمسألت ال تخضع لمكؿ أو العدـ فمثسً :الفرد الذي حوؿ عمى درجت عاليت عمػى الفقػرات التػي
تعبػػر عػػف وظػػائؼ النوػػؼ األيمػػف قػػد حوػػؿ أيضػاً عمػػى درجػػت عمػػى النمطػػيف اآلخػريف ،ولكػػف درجتػػو
عمى النمط األيمف كانت أعمى منيا عمى النمطيف اآلخريف ،وبالتالي أعتبر ىذا النمط ىو النمط السائد
لديو.

ثا ان :ت ائج تم ع ق

ات رض

كؿ كم اقش ها:

الختبار الفرض األوؿ في الدراست الحاليػت الػذي نػص عمػى :ال توجػد فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي
أنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػت لػػدى طمبػػت جامعػػت األزىػػر تع ػزى لمتغيػػر الجػػنس ذكػػور– إنػػاث)  ،تػػـ حسػػاا
اختبار ) (tلعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ  )4-5يبيف ذلؾ.
جدكؿ رقـ (:)4-5
ائج خ ار ) (tتع

ف مع ق ف تدرع ت ركؽ في

كعاط تحعا

في أ ماط تع طر تدماغ حعب م غ ر كع تج س (ذككر– إ اث)
ت مط
مف
عر
ت كام ي

تكعط

ال حرؼ

تحعا ي

تمع ارم
1.99

تج س

تعدد

ذككر

114

16.18

إ اث

211

15.95

2.16

ذككر

54

15.77

1.89

إ اث

121

15.61

1.51

ذككر

24

11.5

11.95

إ اث

27

5.78

8.12
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ق م )(t
1.93

درجا

مع كل

تحر

تدالت

322

1.36

1.66

172

1.15

1.76

49

1.18

يتبيف مف الجدوؿ  )4-5أف النمط السائد لدى كؿ مف الذكور واإلناث ىو النمط األيمف ،كمػا
يتبيف مف الجدوؿ أيضػاً عػدـ وجػود فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي األوسػاط الحسػابيت لكػؿ مػف الػنمط األيمػف
والػنمط األيسػػر والػػنمط التكػػاممي تعػزى لمتغيػػر الجػػنس ،وتعػػزو الباحثػػت ىػذه النتيجػػت إلػػى طبيعػػت الد ارسػػت
ف ػػي الجامع ػػت ،حي ػػث يتع ػػرض الطمب ػػت ف ػػي الجامع ػػت ل ػػنفس أس ػػاليا الت ػػدريس ويدرس ػػوف نف ػػس المن ػػاىج،
ويكمفوف مف قبؿ أعضاء الييئت التدريسيت بنفس األنشطت العمميت ،ويعيشوف نفس الثقافت الجامعيت.
وتتفػؽ نتػػائج الد ارسػػت الحاليػػت مػػع مػػا تووػػمت إليػػو د ارسػػت طسفحػػت والزغػػوؿ ،)2119 ،ود ارسػػت
كاظـ وياسر ،)1999 ،بينما اختمفػت نتػائج الد ارسػت الحاليػت مػع نتػائج د ارسػت الشػيري )2119 ،التػي
توومت إلى سيادة النمط األيسر مف الدماغ لدى الذكور.

ثاتثان :ت ائج تم ع ق

ات رض تثا ي كم اقش ها:

الختبار الفرض الثاني في الدراست الحاليت الػذي نػص عمػى :ال توجػد فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي
أنماط السيطرة الدماغيت لدى طمبت جامعت األزىر تعزى لمتغير نوع الكميػت أدبيػت– عمميػت)  ،تػـ حسػاا
اختبار ) (tلعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ  )5-5يبيف ذلؾ.
جدكؿ رقـ (:)5-5
ائج خ ار ) (tتع

ف مع ق ف تدرع ت ركؽ في

في أ ماط تع طر تدماغ حعب م غ ر كع تك
ت مط
مف
عر
ت كام ي

تكعط

ال حرؼ

تحعا ي

تمع ارم
2.18

كع تك

تعدد

عم

183

15.87

أد

141

16.25

1.99

عم

87

15.86

1.64

أد

87

15.44

1.61

عم

18

6.83

9.31

أد

31

8.51

11.57
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كعاط تحعا
(أد – ع م )
ق م )(t

درجا

مع كل

تحر

تدالت

1.64

322

1.11

1.67

172

1.19

1.55

46

1.58

يتبيف مف الجدوؿ  )5-5أف النمط السائد لدى الكميات العمميت واألدبيت ىو النمط األيمف ،كما
يتبيف مف الجدوؿ أيضػاً عػدـ وجػود فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي األوسػاط الحسػابيت لكػؿ مػف الػنمط األيمػف
والنمط األيسر والتكاممي تعزى لنوع الكميت ،وتتفؽ نتائج الدراست الحاليت مع نتائج دراست كاظـ وياسػر،
 ،)1999ودراست السميماني ،)2113 ،بينما اختمفت نتائج الد ارسػت الحاليػت مػع نتػائج د ارسػت الشػيري،
 ،)2119ودراست طسفحت والزغوؿ ،)2119 ،ودراست نوفؿ ،)2117 ،ودراست الفيوـ.)2116 ،

ر عان :ت ائج تم ع ق

اتعؤ ؿ تثا ي كم اقش ها:

ما مع كل ت ك ر ما كرء تمعرفي تدل ط

جامع

ز ر؟

لنجابت عف ىذا السؤاؿ تـ حساا األوساط الحسابيت واالنحرافات المعياريت لدرجات أفراد عينػت
الدراست عمى المقياس ككؿ ،وعمى كؿ بعد مف أبعاده ،والجدوؿ  )6–5يبيف ذلؾ.
جدكؿ رقـ ()6-5
تكعط تحعا ي ك ال حرؼ تمع ارم تدرجا أفرد ع

تدرع

ع ى تمق اس ككؿ ،كع ى كؿ عد مف أ عاده
تكعط تحعا ي

ال حرؼ تمع ارم

ت عد

عدد أفرد تع

معرفت المعرفت

549

3.95

1.47

تنظيـ المعرفت

549

3.91

1.57

معالجت المعرفت

549

4.81

1.71

المقياس ككؿ

549

3.89

1.44

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ  )6-5ام ػػتسؾ أفػ ػراد عين ػػت الد ارس ػػت لمس ػػتوى مرتف ػػع م ػػف التفكي ػػر م ػػا وراء
المعرفػػي ،إذ بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي عمػػى المقيػػاس ككػػؿ ،)3.89
وانحراؼ معياري  ،)1.44وفي األبعاد يسحظ أف بعد معالجت المعرفت جاء في المرتبت األولى بمتوسط
حس ػػابي  )4.81وانحػ ػراؼ معي ػػاري  ،)1.71ث ػػـ معرف ػػت المعرف ػػت بمتوس ػػط حس ػػابي  )3.91وانحػ ػراؼ
معيػػاري  ،)1.47وف ػػي المرتبػػت األخيػ ػرة تنظ ػػيـ المعرفػػت بمتوس ػػط حسػػابي  ،)3.91وانحػػراؼ معي ػػاري
 ،)1.57وجميعيا تعبر عف امتسؾ األفراد مستوى مرتفع مف التفكير ما وراء المعرفي ،وتعزو الباحثػت
ىذه النتيجت إلى طبيعت المناىج وأساليا التدريس الحديثت مثؿ :استخداـ التكنولوجيا بأنواعيػا المختمفػت،
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ممػػا يجعػػؿ الطالػػا أكثػػر وعيػاً بالمعرفػػت والمعمومػػات نتيجػػت لمتفاعػػؿ مػػع المػػادة العمميػػت ،كمػػا أف أسػػموا
أعضاء الييئت التدريسيت مثؿ الحوار والمناقشػت تتػيح الفروػت أمػاـ الطالػا ليقػوـ بػدور السػائؿ والمجيػا
والمنظـ ،كما أف تكميػؼ الطمبػت بكتابػت التقػارير واألبحػاث العمميػت وحضػور النػدوات والمػؤتمرات العمميػت
يزيد مف قدرات الطالا ،مػا يمكنػو مػف االنتقػاؿ مػف مرحمػت المعرفػت إلػى مرحمػت مػا وراء المعرفػت ،وتتفػؽ
نتائج الدراست الحاليت مع نتائج دراست عبد العزيز ،)2113 ،ودراست الجراح وعبيدات.)2111 ،

خامعان :ت ائج تم ع ق

ات رض تثاتث كم اقش ها:

الختبار الفرض الثالث في الدراست الحاليت الذي نػص عمػى :ال توجػد فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي
مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبت جامعت األزىر تعزى لمتغير نوع الجنس ذكور– إناث)  ،تـ
حساا اختبار ) (tلعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ  )7-5يبيف ذلؾ.
جدكؿ رقـ (:)7–5
ائج خ ار ) (tتع

ف مع ق ف تدرع ت ركؽ في

كعاط تحعا

في مع كل ت ك ر ما كرء تمعرفي حعب م غ ر تج س (ذككر -إ اث)
تكعط

ال حرؼ

تحعا ي

تمع ارم
1.58

ت مط

تج س

تعدد

معرف

ذككر

192

3.86

تمعرف

إ اث

357

4.11

1.41

ظـ

ذككر

192

3.74

1.69

تمعرف

إ اث

357

3.98

1.47

معاتج

ذككر

192

4.61

1.86

تمعرف

إ اث

357

4.91

1.58

تمق اس

ذككر

192

3.82

1.52

ككؿ

إ اث

357

3.92

1.38
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ق م )(t

درجا

مع كل

تحر

تدالت

3.37

547

1.11

4.82

547

1.11

4.84

547

1.11

2.53

547

1.11

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ  )7–5وجػػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي
لوالح اإلناث ،وذلؾ عمى المقياس ككػؿ وعمػى كػؿ بعػد مػف أبعػاده ،ويمكػف أف تعػزو ىػذه النتيجػت إلػى
تفػػوؽ اإلنػػاث عمػػى الػػذكور فػػي القػػدرة عمػػى التخطػػيط ،والتنظػػيـ ،واتخػػاذ الق ػرار ،والقػػدرة عمػػى التقيػػيـ،
واستخداـ االستراتيجيات المناسبت فػي الوقػت المناسػا ،وادارة المعمومػات ،واوػدار األحكػاـ ،كمػا يمكػف
تفسير ذلؾ إلى أف اإلناث لدييف دافعيت لمدراست والتحويؿ أكثر مف الػذكور ،وبالتػالي قػد يجعميػف ذلػؾ
أكثر استفادة مف كؿ موقؼ يثري التفكير ما وراء المعرفي لدييف.
وتتفؽ نتائج الدراست الحاليت مع النتائج التي تووػمت إلييػا د ارسػت الجػراح وعبيػدات،)2111 ،
التي توومت إلى تفوؽ اإلنػاث عمػى الػذكور فػي مسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي ،بينمػا تتعػارض ىػذه
النتيجػػت مػػع مػػا تووػػمت إليػػو د ارسػػت العػزاـ والطسفحػػت )2113 ،التػػي تووػػمت إلػػى تفػػوؽ الػػذكور عمػػى
اإلناث في مستوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي ،كمػا تعارضػت نتػائج الد ارسػت الحاليػت مػع مػا تووػمت إليػو
د ارسػػت ) ،(Algaberi & Gheith, 2014ود ارسػػت رشػػيد ،)2113 ،ود ارسػػت المسػػاعيد،)2113 ،
ود ارسػػت الحمػػوري وأبػػو المػػخ )2111 ،التػػي تووػػمت إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي مسػػتوى
التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير الجنس.

عادعان :ت ائج تم ع ق

ات رض تر ع كم اقش ها:

الختبار الفرض الرابع في الد ارسػت الحاليػت الػذي نػص عمػى :ال توجػد فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي
مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبت جامعت األزىر تعزى لمتغير نوع الكميت عمميػت– أدبيػت)  ،تػـ
حساا اختبار ) (tلعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ  )8-5يبيف ذلؾ.
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جدكؿ رقـ (:)8–5
ائج خ ار ) (tتع

ف مع ق ف تدرع ت ركؽ في

في مع كل ت ك ر ما كرء تمعرفي حعب م غ ر كع تك
ت مط

تكعط

ال حرؼ

تحعا ي

تمع ارم
1.41

كع تك

تعدد

معرف

عم

288

3.93

تمعرف

أد

261

3.97

1.54

عم

288

3.85

1.52

تمعرف

أد

261

3.96

1.62

معاتج

عم

288

4.74

1.64

تمعرف

أد

261

4.88

1.77

تمق اس

عم

288

3.87

1.37

ككؿ

أد

261

3.91

1.49

ظـ

كعاط تحعا
(ع م  -أد )
ق م )(t
1.11

درجا

مع كل

تحر

تدالت

547

1.32

2.36

547

1.12

2.37

547

1.12

1.17

547

1.24

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ  )8–5وجػػود فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػػي مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي
لوالح الكميات األدبيت ،وذلؾ عمى بعدي تنظيـ المعرفت ،ومعالجػت المعرفػت ،ولػـ تكػف ىنػاؾ فػروؽ دالػت
إحوائياً عمى بعد معرفت المعرفت ،وعمى المقياس ككؿ تعزى لنوع الكميت ،ويمكف أف تعػزو ىػذه النتيجػت
إلػػى طبيعػػت المسػػاقات فػػي الكميػػات األدبيػػت التػػي تتسػػـ بالمرونػػت ،حيػػث تسػػمح بػػإجراء الح ػوار والمناقشػػت
وتبادؿ اآلراء ،بخسؼ المساقات في الكميات العمميت التي تتسـ بالمفاىيـ والحقائؽ العمميت الثابتت نسبياً،
كما أف متطمبات المقررات فػي الكميػات األدبيػت تسػمح لمطالػا بتنميػت معالجػت المعمومػات وتنظيميػا مػف
خ ػػسؿ إجػ ػراء البح ػػوث العممي ػػت ،ونق ػػد الد ارس ػػات وتمخيو ػػيا ،وتقييمي ػػا مم ػػا ي ػػنعكس عم ػػى مي ػػاراتيـ ف ػػي
التفكير ما وراء المعرفي.
وبعكس ذلؾ فإف متطمبات المقررات العمميت تتطما حػؿ المسػائؿ ضػمف خطػوات محػددة ،تقػوـ
عمػػى قػوانيف ونظريػػات ،وحقػػائؽ عمميػػت ثابتػػت ،وتتفػػؽ نتػػائج الد ارسػػت الحاليػػت مػػع مػػا تووػػمت إليػػو د ارسػػت
الجراح )2111 ،التي أشارت إلى تفوؽ الطمبت في الكميات األدبيت عمى زمسئيػـ فػي الكميػات العمميػت،
وتختمؼ نتائج الدراست الحاليػت مػع مػا تووػمت إليػو د ارسػت ) ،(Algaberi & Gheith, 2014ود ارسػت
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رشيد )2113 ،التي توومت إلػى عػدـ وجػود فػروؽ دالػت إحوػائياً فػي التفكيػر مػا وراء المعرفػي تعػزى
لمتغير التخوص.

عا عان :ت ائج تم ع ق

ات رض تخامس كم اقش ها:

الختبػػار الفػػرض الخػػامس فػػي الد ارسػػت الحاليػػت الػػذي نػػص عمػػى :ال توجػػد فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً
فػػي مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي لػػدى طمبػػت جامعػػت األزىػػر تعػػزى لمتغيػػر نػػوع السػػيطرة الدماغيػػت
أيمف– أيسر -تكػاممي)  ،تػـ حسػاا األوسػاط الحسػابيت واالنح ارفػات المعياريػت عمػى كػؿ بعػد مػف أبعػاد
مقياس التفكير ما وراء المعرفي وفؽ كؿ نمط مف أنماط السيطرة الدماغيت ،والجدوؿ  )9-5يبيف ذلؾ.
جدكؿ رقـ (:)9-5
تم كعطا

تحعا

ك ال حرفا

تمع ار تدرجا

ع ى كؿ عد

تط

مف أ عاد تمق اس كفؽ أ ماط تع طر تدماغ
مط

معرف تمعرف

ظ ـ تمعرف

معاتج تمعرف

تكعط

ال حرؼ

تكعط

ال حرؼ

تكعط

ال حرؼ

تحعا ي

تمع ارم

تحعا ي

تمع ارم

تحعا ي

تمع ارم

األيمف

3.85

1.45

3.79

1.55

4.68

1.67

األيسر

4.13

1.46

4.11

1.57

5.14

1.71

التكاممي

3.95

1.53

3.95

1.57

4.86

1.69

تع طر

يتبيف مف الجػدوؿ  )9-5أف ىنػاؾ فػروؽ رقميػت بػيف متوسػطات درجػات الطمبػت عمػى كػؿ بعػد
مف أبعاد مقياس التفكير ما وراء المعرفي وفقاً ألنماط السيطرة الدماغيت المختمفػت ،ولمتعػرؼ عمػى داللػت
الفروؽ تـ حساا تحميؿ التبايف األحادي ،والجدوؿ  )11-5يبيف ذلؾ.
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جدكؿ رقـ (:)30-5
تحعا

ائج ح ؿ ت ا ف تم عدد ت ركؽ ف تم كعطا

ع ى كؿ عد

مف أ عاد مق اس ت ك ر ما كرء تمعرفي كفؽ أ ماط تع طر تدماغ
مجمكع

درجا

م كعط

قم

مع كل

تمر عا

تحر

تمر عا

)(F

تدالت

معرف

ف تمجمكعا

4879.92

2

2439.96

تمعرف

د خؿ تمجمكعا

59811.83

541

111.74

ظـ

ف تمجمكعا

2923.6

2

1461.81

تمعرف

د خؿ تمجمكعا

42762.15

543

78.75

معاتج

ف تمجمكعا

722.84

2

361.42

تمعرف

د خؿ تمجمكعا

21633.75

543

37.79

ت عد

مصدر ت ا ف

22.13

1.11

18.56

1.11

24.11

1.11

يسحظ مف خسؿ الجدوؿ  )11–5أف ىناؾ فروؽ دالت إحوائياً بػيف األوسػاط الحسػابيت عمػى
كؿ بعد مػف أبعػاد مقيػاس التفكيػر مػا وراء المعرفػي ،ولمعرفػت تمػؾ الفػروؽ تػـ حسػاا تػـ حسػاا اختبػار
شػػيفيو لممقارنػػات البعديػػت لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد مقيػػاس التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي ،والجػػدوؿ  )11-5يبػػيف
ذلؾ.
جدكؿ رقـ (:)33-5
جدكؿ تمقار ا

تث ائ

ف

كعاط تحعا

ت مط
عر
معرف تمعرف

ظ ـ تمعرف
معاتج تمعرف

عر

ماط ت ك ر كفؽ طر ق ش ه
مف

ت كام ي

-

*1.28

1.17

مف ()1.85

-

-

1.11

أ عر ()4.30

-

*1.31

1.14

أ مف ()1.79

-

-

1.16

أ عر ()5.04

-

*1.37

1.17

أ مف ()4.68

-

-

1.19

()4.31

* د ؿ حعب خ ار ش ه.
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يسحظ مف خسؿ الجدوؿ  )11–5أف الفروؽ في األوساط الحسابيت كانػت بػيف الػنمط األيسػر واأليمػف
عمى كؿ أبعاد مقياس التفكير ما وراء المعرفػي ولوػالح الػنمط األيسػر ،أي أف مسػتوى التفكيػر مػا وراء
المعرفػػي لػػذوي الػػنمط األيسػػر أعمػػى منػػو لػػذوي الػػنمط األيمػػف ،ولػػـ تكػػف ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػت إحوػػائياً فػي
األوساط الحسابيت عمى أبعاد مقياس التفكير ما وراء المعرفي بيف النمط األيمف والػنمط التكػاممي ،وبػيف
النمط األيسر والتكاممي أيضاً ،وتتفؽ النتيجت الحاليت مع اإلطار النظري لمتفكير ما وراء المعرفػي الػذي
يتضػػمف سػػيطرة الفػػرد عم ػػى أفكػػاره والػػتحكـ فييػػا وى ػػذا مػػا يتوػػؼ بػػو أوػ ػحاا الػػنمط األيسػػر ،حي ػػث
يتو ػػفوف بالض ػػبط والنظ ػػاـ ،كم ػػا يتمي ػػز أو ػػحاا ى ػػذا ال ػػنمط ب ػػالتفكير المنطق ػػي ،ويفض ػػموف األعم ػػاؿ
المنظمت المخططت ،وال يعتمدوف عمى التخمػيف تنظػيـ المعرفػت) والتػي مػف خسليػا يمكػنيـ االستكشػاؼ
المنظـ عف طريؽ مراجعت المعمومات معرفت المعرفت) بطريقت لفظيت لكػي يوػموا إلػى الحقػائؽ ،ويتميػز
أوػػحاا ىػػذا الػػنمط بق ػراءة التفاوػػيؿ تنظػػيـ المعرفػػت) ،كمػػا يتوػػفوف بتجميػػع األشػػياء وتنظيميػػا فػػي
تسمسؿ زمني أو حسا األىميت معالجت المعرفت).

ثام ان :ت ائج تم ع ق

ات رض تعادس كم اقش ها:

الختبار الفرض السادس في الد ارسػت الحاليػت والػذي نػص عمػى :ال توجػد عسقػت دالػت إحوػائياً
بيف أنماط السيطرة الدماغيػت ،ومسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي لػدى طمبػت جامعػت األزىػر  ،تػـ حسػاا
معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات أف ػراد العينػػت عمػػى كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد مقيػػاس التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي،
وأنماط السيطرة الدماغيت ،والجدوؿ  )12-5يبيف ذلؾ.
جدكؿ رقـ ()31-5
معامال

الر اط ف أ عاد مق اس ت ك ر ما كرء تمعرفي ،كأ ماط تع طر تدماغ
ت عد

ت مط

ت مط

مف

عر

ت مط ت كام ي

معرفت المعرفت

**1.13-

**1.22

**1.11

تنظيـ المعرفت

**1.23-

**1.25

**1.14

معالجت المعرفت

**1.24-

**1.21

**1.15

يسحظ مف الجدوؿ  )12–5وجود عسقت ارتباطيت موجبت ودالت إحوائياً بػيف أبعػاد مقيػاس التفكيػر مػا
وراء المعرفػػي وكػػؿ مػػف الػػنمط األيسػػر والتكػػاممي ،بينمػػا كانػػت العسقػػت مػػع الػػنمط األيمػػف عسقػػت عكسػػيت
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ودالػػت إحوػػائياً ،وتنسػػجـ ىػػذه النتيجػػت مػػع نتيجػػت الفػػرض السػػابؽ ،حيػػث تختمػػؼ خوػػائص األفػراد ذوى
الػػنمط األيمػػف مػػع مػػا تتطمبػػو ميػػارات التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي ،فيتوػػؼ أف ػراد الػػنمط األيمػػف بػػالتفكير
التجريػػدي ،وىػػـ غيػػر منظمػػيف فػػي أفكػػارىـ ،ويفكػػروف فػػي األشػػياء بػػأكثر مػػف طريقػػت ،ويعتمػػدوف عمػػى
التخميف والتوقع ،وال يخططوف لما سيقوموف بو بؿ يعتمدوف عمى التخيؿ.
وعمى الرغـ مف وجود عسقػت دالػت إحوػائياً بػيف أنمػاط السػيطرة الدماغيػت ومكونػات التفكيػر مػا
وراء المعرفػػي ،إال أف ىػػذه العسقػػت تعتبػػر عسقػػت ضػػعيفت ،حيػػث تبمػػغ نسػػبت مػػا تفسػره األنمػػاط األيمػػف،
واأليسػػر ،والتكػػاممي) مػػف تبػػايف فػػي درجػػات األفػراد عمػػى بعػػد معرفػػت المعرفػػت ىػػي  ،)%1.7و ،)4.8
و  )%1عمػػى التػوالي ،ونسػػبت مػػا تفسػره األنمػػاط الثسثػػت مػػف تبػػايف فػػي درجػػات األفػراد عمػػى بعػػد تنظػػيـ
المعرفػػت ىػػي  )%1.9 ،)%6.3 ،)%5عمػػى الت ػوالي ،أمػػا بالنسػػبت لبعػػد معالجػػت المعرفػػت فقػػد كانػػت
نسػػبت التبػػايف المفسػػر فػػي درجػػات األفػراد التػػي تعػػود ألنمػػاط السػػيطرة الثسثػػت فكانػػت ،)%4 ،)%5.8
 )%2.3عمى التوالي.
أما بالنسبت لوجود الداللت اإلحوائيت لمعامست االرتباط ،فقد تعػود إلػى حجػـ العينػت ،فكمػا ىػو
معمػػوـ فػػإف داللػػت معامػػؿ االرتبػػاط تعتمػػد بالدرجػػت األولػػي عمػػى حجػػـ العينػػت ولػػيس عمػػى قيمتػػو الرقميػػت،
ٍ
مساو لػ  )1.1داؿ إحوائياً إذا كاف حجـ العينت  ،)111بينمػا معامػؿ ارتبػاط )1.25
فمعامؿ ارتباط
غير داؿ إحوائياً عندما يكوف حجـ العينت أقؿ مف .)31

خالص ككجه

ظر:

تعػد ىػذه الد ارسػت أحػػدى الد ارسػات التػي اىتمػػت بأنمػاط السػيطرة الدماغيػػت وعسقتيػا بػالتفكير مػػا
وراء المعرفػي ،وقػد اعتمػػدت الباحثػت فػي جمػػع البيانػات عمػى مقياسػػي أنمػاط التفكيػر الػػذي أعػده تػػورنس
وزمسئػػو ) ،(Torrance, 1988وقػػاـ بتعريبػػو وتقنينػػو عمػػى البيئػػت العربيػػت م ػراد ،)1994 ،ومقيػػاس
التفكير ما وراء المعرفي الذي أعده شراو ودينسف ) (Schraw & Dennison, 1994وقامػت الباحثػت
بترجمتػػو وتقنينػػو فػػي الد ارس ػت الحاليػػت عمػػى البيئػػت الفمسػػطينيت ،وبػػذلؾ أمكػػف تحديػػد طبيعػػت العسقػػت بػػيف
التفكير ما وراء المعرفي ،وأنماط السيطرة الدماغيت لدى الطمبت في جامعت األزىر.
وأشارت النتائج إلى مجموعت مف المؤشرات األساسيت والميمت التي يمكػف أف تسػتفيد منيػا إدارة
الجامعت بكمياتيا المختمفت ،ولعؿ أىميا:
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 -1أمكف تقنيف مقياس التفكير ما وراء المعرفي.
 -2النمط السائد لدى طمبت الجامعت ىو النمط األيمف.
 -3مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى أفراد العينت مرتفع.
 -4وجػػود عسقػػت ارتباطيػػت موجبػػت ودالػػت إحوػػائياً بػػيف أف ػراد الػػنمط األيسػػر ،ومسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء
المعرفي.
 -5مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى اإلناث أعمى منو لدى الذكور.

ت كص ا ك تمق رحا :
تقدـ ىذه الدراست بعض التوويات:
 -1اسػػتخداـ مقيػػاس التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي فػػي د ارسػػات أخػػرى وعمػػى عينػػات أخػػرى مػػف جامعػػات
أخرى.
 -2أثبت نتائج الدراست سيادة النوؼ األيمف مع إىماؿ واضح لمنمط المتكامؿ ،وعميو تووي الد ارسػت
واضعو المناىج بتضميف المناىج في مختمؼ المراحؿ والمسػتويات التعميميػت األنشػطت التػي تسػاعد
عمى تنشيط كسً مف النوفيف.
 -3تقترح الدراست إجػراء د ارسػات أخػرى حػوؿ أنمػاط السػيطرة الدماغيػت لػدى الطمبػت مػف خػسؿ اسػتخداـ
مقاييس أخرى كمقياس ىيرماف ) ،(Herrmannوقياس مدى التوافؽ بينو وبيف المقياس المستخدـ
في الدراست الحاليت في تونيؼ األفراد حسا نمط السيطرة المسيطر لدييـ.
 -4وضع برامج متخووت في تدريا الطمبت عمى استراتيجيات الحووؿ عمػى المعرفػت مػف موػادرىا
المختمفت ،واستخداـ است ارتيجيات التفكير ما وراء المعرفي.
 -5إجراء دراسات تتبعيت ألنمػاط السػيطرة الدماغيػت عبػر الم ارحػؿ التعميميػت لموقػوؼ عمػى الػنمط السػائد
في كؿ مرحمت.
 -6القيػػاـ بد ارسػػات تطبيقيػػت فػػي مجػػاؿ ميػػارات مػػا وراء المعرفيػػت وليسػػتفاد مػػف ىػػذه الميػػارات بشػػكؿ
عممي.
 -7قياـ باحثيف آخريف بعمؿ دراسات حوؿ أنماط السيطرة الدماغيت وعسقتيا بالتفكير ما وراء المعرفي
لبياف ىذه العسقت ،كوف ىذا الموضوع قد طرح ألوؿ مرة وفؽ عمـ الباحثت.
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تمرجػػػع
أكالن :تمرجع تعر :
 -1إبراىيـ ،لطفي عبد الباسط  .)2111دراست في الفروؽ الوظيفيت بػيف النوػفيف الكػروييف عنػد أداء
ع ػػدد م ػػف المي ػػاـ المفظي ػػت والمكاني ػػت ل ػػدى ط ػػسا المرحم ػػت الثانوي ػػت ،مج ػػػ ك ػػػ ت ر ػػػ  -هػػػا،
.352-286 ،)43 11
 -2أبو العس ،مسعد ربيع  .)2111دراست الفروؽ الوظيفيػت بػيف النوػفيف الكػروييف لممػخ فػي تفضػيؿ
أسػػاليا التفكيػػر لػػدى طػػسا المرحمػػت الثانويػػت فػػي كػػؿ مػػف :موػػر وسػػمطنت عمػػاف :د ارسػػت عبػػر
ثقافيت) ،درعا

ر ك ك ج ماع  ،مصر.78-11 ،)4 17 ،

 -3الجراح ،عبد الناور ،وعبيدات ،عسء الديف  .)2111مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى عينت
مف طمبت جامعت اليرموؾ في ضوء بعض المتغيرات ،تمج

رد

في تع كـ ت ر ك ػ ،)2 7 ،

.162–145
 -4حبيا ،مجدي عبد الكريـ  .)1995درعا في أعات ب ت ك ر ،القاىرة ،مكتبت النيضت.
 -5الحموري ،فراس ،وأبو مخ ،أحمد  .)2111مستوى الحاجت إلى المعرفت والتفكيػر مػا وراء المعرفػي
لػػدى طمبػػت البكػػالوريوس فػػي جامعػػت اليرمػػوؾ ،مج ػ جامع ػ ت جػػاح ت حػػاث ،تع ػػكـ إل عػػا ،
.1488-1436 ،)6 25
 -6دينيس تشايمد  .)1983ع ـ ت س ك تمع ـ ،ترجمت :عبد الحميـ السيد وآخروف ،مؤسسػت األىػراـ،
القاىرة ،مور.
 -7الربابعػػت ،جعفػػر كامػػؿ ،والخطيػػا ،بػػسؿ عػػادؿ ،وخضػػير ،غسػػاف محمػػد  .)2119العسقػػت بػػيف
التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي والكفػػاءة الذاتيػػت العمميػػت لػػدى الطمبػػت الموىػػوبيف مػػف الوػػؼ التاسػػع فػػي
المراكز الرياديت في األردف ،مج ك

ت ر  ،جامع ع ف شمس ،مور.672–633 ،

 -8رش ػػيد ،أزى ػػار ى ػػادي  .)2113مس ػػتوى التفكي ػػر م ػػا وراء المعرف ػػي لطمب ػػت جامع ػػت بغ ػػداد ،مج ػػػ
ت حكث ت ر ك ك ت ع .218-188 ،)39 ،
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 -9السػػميماني ،محمػػد  .)1994أنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر ،د ارسػػت نفسػػيت قياسػػيت لػػدى عينػػت مػػف طػػسا
وطالبات المرحمت الثانويت في مدينتي مكت المكرمت وجدة ،مج ػ مركػز ت حػكث ت ر ك ػ  ،جامعػ
قطر ،العدد السادس.
 -11السػػميماني ،ميرفػػت بنػػت محمػػد  .)2112أ مػػاط معاتج ػ تمع كمػػا ت ص ػ ف تكػػرك ف ت مػػخ
كأعػػات ب ت ػ ع ـ تػػدل ع ػ مػػف طات ػػا

تصػػؼ تثاتػػث ثػػا كم مد ػ مكػػ تمكرم ػ  ،رسػػالت

ماجستير غير منشورة ،جامعت أـ القرى ،المممكت العربيت السعوديت.
 -11الشػػيري ،حاسػػف بػػف ارفػػع  .)2119أنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر لػػدى طػػسا وطالبػػات جامعػػت طيبػػت،
مج جامع أـ تقرل ت ع كـ ت ر ك ك ت ع  ،تععكد .411-353 ،)2 1 ،
 -12طسفحت ،فؤاد طو ،والزغوؿ ،عماد عبد الرحيـ  .)2119أنماط التعمـ المفضمت لدى طمبت جامعت
مؤتت وعسقتيا بالجنس والتخوص ،مج جامع دمشؽ.297-269 ،)2+1 25 ،
 -13عبػػد العزيػػز ،أروى  .)2113مسػػتوى التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي لػػدى أعضػػاء ىيئػػت التػػدريا فػػي
معيد اإلدارة العامت المممكت العربيت السعوديت ،تثقاف ك ت م  ،مصر ،س ،14ع.56–1 ،75
 -14عبد الفتاح ،يوسؼ  .)1995األبعاد األساسػيت لمشخوػيت وأنمػاط الػتعمـ والتفكيػر لػدى عينػت مػف
الجنسيف بدولت اإلمارات ،مج ع ـ ت س ،العدد .35
 -15العت ػ ػػوـ ،ياس ػ ػػر عيس ػ ػػى  .)2116عسق ػ ػػت الس ػ ػػيطرة الدماغي ػ ػػت بالمس ػ ػػتوى األك ػ ػػاديمي وبالوض ػ ػػع
االقتوػػادي لسسػرة وبمكػػاف السػػكف وبالتخوػػص لػػدى طمبػػت جامعػػت العمػػوـ والتكنولوجيػػا األردنيػػت،
درعا  ،تع كـ إل عا

ك الج ماع ،

ردف ،مجمد  ،33ممحؽ .731-718 ،2116

 -16العزاـ ،عبد الناور أحمد ،طسفحت ،موػعا حسػيف  .)2113مسػتوى التفكيػر مػا وراء المعرفػي
وعسقتػػو بالكفػػاءة الذاتيػػت المدركػػت لػػدى عينػػت مػػف طمبػػت المرحمػػت األساسػػيت العميػػا فػػي ضػػوء بعػػض
المتغيرات ،مج

تع كـ ت ر ك ك ت ع  ،ت حر ف.612–577 ،)4 14 ،

 -17عكاشت ،أحمد  .)1982ع ـ ت س ت ع كتكجي ،القاىرة :دار المعارؼ.
 -18عكاشت ،محمود فتحي  .)1988دراست مقارنت لنماط التعمـ والتفكير لدى طسا كميت التربيػت فػي
مور واليمف ،مج ك

ت ر  ،جامعت ونعاء ،العدد الثالث.
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 -19عمي ،جماؿ محمد  .)2116تأثير اختسؼ مسػتويات مػا وراء المعرفػت وتجييػز المعمومػات عمػى
حؿ المشكست االستدالليت لدى طسا الجامعت ،مج ك

ت ر ،عيف شػمس ،موػر ،ع ،31

ج.66–9 ،3
 -21عنػػاقرة ،نػػذير  .)1998أعػػات ب ت ػ ع ـ ك ت ك ػػر تم ض ػ تػػدل ط ػ جامع ػ مؤ ػ كعالق هػػا
عض تم غ ر  ،رسالت ماجستير غير منشورة ،جامعت اليرموؾ ،األردف.
 -21القرعاف ،جياد سميماف ،والحموري ،خالد عبد ار  .)2113أنماط السيطرة الدماغيػت الشػائع لػدى
الطمبػػت المتفػػوقيف تحوػػيمياً والعػػادييف فػػي السػػنت التحضػػيريت فػػي جامعػػت القوػػيـ ،مؤ ػ ت حػػكث
ك تدرعا  ،تع كـ إل عا

ك الج ماع .32-11 ،)2 28 ،

 -22كاظـ ،عمى ميدي ،وياسر ،عامر حسف  .)1999أنماط السيطرة المخيت لدى طمبت كميت التربيت
في جامعت قاريونس ،مج ع ـ ت س ،مور ،س ،13ع .49
 -23كامػػؿ ،عبػػد الوىػػاا محمػػد  .)1999ات ػ ع ـ تعالجػػي ػ ف ت ظر ػ ك ت ط ػػؽ،

عػػس تع م ػ

ت رمج عد ؿ تع كؾ ،طنطا ،النيضت الموريت ،مور.
 -24كامػػؿ ،مو ػػطفى  .)1993أس ػػاليا ال ػػتعمـ والتفكي ػػر لػػدى ط ػػسا الجامع ػػت ،د ارس ػػت مقارن ػػت عب ػػر
ثقافيت في ست دوؿ عربيت ،مج ك
 -25المخزومػػي ،أمػػؿ عمػػي

اتم صكر  ،العدد .26-12 ،1

تر

 .)2111إطسلػػت عمػػى المػػخ البشػػري ووظائفػػو ،تمج ػػ تعر ػػ  ،عػػدد

.41-41 ،)286
 -26مراد ،وسح أحمد  .)1994تقنيف مقياس أنماط التعمـ والتفكير ،مج ك

ت ر  ،المنوورة،

.466-414 ،)25 2
 -27مزيػػاف ،محمػػد ،والزقػػاوي ،ناديػػت موػػطفى  .)2113مسػػاىمت البيئػػت التعميميػػت فػػي تعزيػػز السػػيادة
المخيت :دراست ميدانيت في بعض الجامعات الجزائريت ،مج

تع كـ ت ر ك ك ت ع  ،ت حػر ف،

.42-7 ،)4 4
 -28المسػػاعيد ،أوػػسف وػػبح  .)2113التفكيػػر مػػا وراء المعرفػػي وعسقتػػو بمركػػز الضػػبط ومتغيػرات
أخػػرى لػػدى عينػػت مػػف طمبػػت الجامعػػت ،مج ػػػ
.138-113 ،)4 11
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حػػػاد تجامعػػػا

تعر ػػػ ت ر ػػػ كع ػػػـ تػػػ س،

، السيطرة الدماغيت وعسقتيا بمسػتوى أداء جممػت البػار فػي الباليػت.)2111  مناؿ محمد، منوور-29
.218–195 ،41  مجمد، مصر،)تر اض (ع كـ كف كف

مج

 عسق ػػت الس ػػيطرة الدماغي ػػت بالتخو ػػص األك ػػاديمي ل ػػدى طمب ػػت الم ػػدارس.)2117  محم ػػد، نوف ػػؿ-31
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تمالحػػػػؽ
 م حؽ رقـ ( :)3قائمت بأسماء المحكميف م حؽ رقـ ( :)1مقياس أنماط السيطرة -م حؽ رقـ ( :)1مقياس التفكير ما وراء المعرفي

91

م حؽ رقـ (:)3
قائم

أعماء تمحكم ف

ـ.

العـ

ط ع تعمؿ

مكاف تعمؿ

.1

د .حمدي يونس أبو جراد

أستاذ متفرغ

جامعت القدس المفتوحت

.2

د .وساـ الشوا

أستاذ متفرغ

جامعت القدس المفتوحت

.3

أ.د  .زياد عمي الجرجاوي

أستاذ متفرغ

جامعت القدس المفتوحت

.4

د .محمد محمد عمياف

أستاذ متفرغ

جامعت األزىر -غزة

.5

أ .زياد محمد حمودة

أستاذ متفرغ

جامعت القدس المفتوحت
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م حؽ رقـ (:)1
مق اس أ ماط تع طر
عزيزي الطالا/ة المحترـ/ة:
تقوـ الباحثت بإجراء دراست حوؿ" :أ ماط تع طر تدماغ
تػػدل ط ػػ جامعػػ

كعالق ها ات ك ر ما كرء تمعرفي

ز ػػر" ،برجػػاء اإلجابػػت عػػف فق ػرات كػػس المقياسػػيف بموضػػوعيت ،عمم ػاً بػػأف نتػػائج

الدراست لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
ت احث  /آالء ز اد محمد حمكد

ع ما :
 ييػػتـ ىػػذا االختبػػار بقيػػاس تفضػػيمؾ لطػػرؽ الػػتعمـ والتفكيػػر وىػػو يحتػػوي عمػػى  )28مجموعػػت مػػفالعبارات ،وبكؿ مجموعت عبارتػاف فقػط .والمطمػوا منػؾ أف تقػ أر كػؿ مجموعػت عمػى حػدة ،ثػـ تضػع
عسمػػت  )أمػػا العبػػارة التػػي تنطبػػؽ عميػػؾ ،واذا كانػػت العبارتػػاف تنطبقػػاف عميػػؾ فيمكنػػؾ وضػػع
عسمت  )أماـ كؿ منيما.
 الحظ أنو ال يوجد إجابػات وػحيحت وأخػرى خاطئػت ،وحػاوؿ أف تكػوف إجابتػؾ منطبقػت عميػؾ تمامػاًكمما أمكف ذلؾ).
 ال تستغرؽ وقتاً طويسً في اإلجابت.كف ما ي مثاؿ ش ه ع ار

الخ ار:

مثاؿ:
أ)

أفضؿ مشاىدة برامج التميفزيوف

ا) أفضؿ السير مع األودقاء



 وقد وضعت العسمت  )أماـ العبارة ا) ،ويعني ذلؾ أنني أفضؿ السير مع األودقاء أكثر مفالجموس بالمنزؿ لمشاىدة برامج التمفزيوف ،واذا كانت العبارتػاف متسػاويتاف بالنسػبت لػي أو تنطبقػاف
عمي) فيمكنني وضع عسمت أماـ كؿ منيما ،وفي الوفحات التاليت عبارات االختبار.

 م غ ر شخص :
 -1تج س:

ذكر

أنثى

 -2تك :

عمميت

أدبيت
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تع ػػػػار

ـ.

عالم ()
أماـ تع ار
تم اع

.3

.1

.1

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.30

.33
.31

(أ)

أحا قراءة شرح توضيح) مفوؿ لسشياء التي يجا عمى عمميا.

(ب)

أحا أف تشرح لي األشياء عف طريؽ العرض العممي.

(أ)

أنا ماىر في تفسير اإلشارات وتعبيرات الجسـ.

(ب)

أفضؿ أف أقوؿ ما أفكر فيو واعتمد عمى ما يقولو الناس.

(أ)

أستمتع بالمقررات أو الدروس التي أستمع فييا إلى المعمـ.

(ب)

استمتع بالمقررات أو الدروس التي أتحرؾ فييا وأحاوؿ تجريا األشياء.

(أ)

أميؿ إلى حؿ المشكست بطريقت غير جادة طريقت المداعبت).

(ب)

أميؿ إلى حؿ المشكست بطريقت جادة بجديت) مثؿ رجاؿ األعماؿ.

(أ)

أستخدـ المعمومات المناسبت فقط ألداء العمؿ المطموا مني.

(ب)

أستخدـ أي معمومات متوفرة لدي ألداء العمؿ المطموا مني.

(أ)

أحا الدروس أو األعماؿ المحددة والتي أعمـ فييا تماما المطموا مني.

(ب)

أحػػا ال ػػدروس أو األعم ػػاؿ غي ػػر المحػػددة ،والت ػػي تت ػػيح ل ػػي فػػرص لمتغيي ػػر كمم ػػا تق ػػدمت ف ػػي
أدائيا.

(أ)

أحا استخداـ التخميف.

(ب)

ال أحا التخميف.

(أ)

أحا التعبير عف مشاعري وعواطفي) في لغت واضحت ومباشرة.

(ب)

أحا التعبير عف مشاعري وعواطفي) بالشعر أو الغناء أو الرسـ.

(أ)

أحا تعمـ األشياء المعروفت والمتأكد منيا التي ثبت وحتيا وال تحتمؿ الجدؿ).

(ب)

أحا تعمـ األشياء الغامضت غير المعروفت).

(أ)

أحا تجزي األفكار ،لكي أفكر في كؿ منيا عمى حدة.

(ب)

أحا وضع كثير مف األفكار معًا.

(أ)

أنا ماىر في استخداـ المنطؽ في حؿ المشكست.

(ب)

أنا ماىر في استخداـ االستكشاؼ في حؿ المشكست.

(أ)

أحا أف أرى وأتخيؿ األشياء عند حؿ المشكست.
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تع ػػػػار

ـ.

عالم ()
أماـ تع ار
تم اع

.31

.34

.35

.36

.37

.38

.39

.10

.13

.11

.11
.14

(ب)

أحا تحميؿ المشكست عف طريؽ القراءة واالستماع لممعمميف الذيف يعرفونيا.

(أ)

أتعمـ بسيولت مف المعمميف الذيف يستخدموف الكممات في الشرح.

(ب)

أتعمـ بسيولت مف المعمميف الذيف يستخدموف الحركات والتمثيؿ في الشرح.

(أ)

أنجح في استخداـ الكممات عند التذكر أو التفكير في شيء ما.

(ب)

أنجح في استخداـ الوور والخياؿ عند التذكر أو التفكير في شيء ما.

(أ)

أحا رؤيت األشياء المنتييت أو الكاممت.

(ب)

أحا تنظيـ واكماؿ األشياء غير الكاممت.

(أ)

أنا ذكي.

(ب)

أنا مستكشؼ مبتكر) .

(أ)

أنا ناجح في تعمـ التفاويؿ والحقائؽ.

(ب)

أنا ناجح في التعمـ مف الفكرة العامت أو الوورة الكميت.

(أ)

أتعمـ وأتذكر األشياء التي درستيا.

(ب)

أتعمـ وأتذكر التفاويؿ والحقائؽ التي أتووؿ إلييا مما يحدث حولي.

(أ)

أحا قراءة القوص الواقعيت.

(ب)

أحا قراءة القوص الخياليت.

(أ)

أستمتع بأف أخطط لما سأقوـ بعممو.

(ب)

أستمتع بأف أحمـ أو تخيؿ ما سأقوـ بعممو.

(أ)

أحا االستماع لمموسيقى أثناء القراءة أو المذاكرة.

(ب)

أحا االنتياء بسرعت مف القراءة أو المذاكرة.

(أ)

أستمتع بنقؿ نسخ) وتكممت التفاويؿ.

(ب)

استمتع برسـ أفكاري وتخيستي.

(أ)

يستثيرني يفرحني) أف أخترع شيئاً ما.

(ب)

يستثيرني يفرحني) أف أحسف شيئًا ما.

(أ)

أتعمـ جيداً عف طريؽ االستكشاؼ.
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تع ػػػػار

ـ.

عالم ()
أماـ تع ار
تم اع

.15

.16

.17

.18

(ب)

أتعمـ جيدًا عف طريؽ الفحص أو التجريا.

(أ)

أحا أف تعرض األفكار بطريقت مرتبت.

(ب)

أحا أف تعرض األفكار عف طريؽ عسقتيا ببعضيا البعض.

(أ)

أنا ناجح في تذكر األشياء المغويت.

(ب)

أنا ناجح في تذكر األووات والنغمات.

(أ)

غالبًا يشرد عقمي عند التفكير في شيء ما.

(ب)

تقريباً ال يشرد عقمي.

(أ)

أستمتع بالتمخيص.

(ب)

أستمتع بعمؿ خطت مسودة).
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م حؽ رقـ (:)1
مق اس ت ك ر ما كرء تمعرفي
تتضمف االستبانت التي بيف يديؾ عبارات توؼ التفكير ما وراء المعرفي الذي يستخدمو الناس
في المواقؼ التعميميت المختمفت ،يرجى قراءة كػؿ عبػارة وبيػاف مػدى انطباقيػا عمػى طريقتػؾ الخاوػت فػي
التعامؿ مع ىذه المواقؼ ،وذلؾ بوضع إشارة  )مقابػؿ العبػارة فػي العمػود المناسػا ،عممػاً بػأف نتػائج
ىذه الدراست لف تستغؿ إال ألغراض البحث العممي.
ـ.

د ئمان

تع ار

.1

أسأؿ نفسي بشكؿ دوري إذا ما حققت أىدافي.

.2

آخذ بعيف االعتبار البدائؿ المختمفت قبؿ حؿ مشكمت معينت.

.3

أحاوؿ استخداـ استراتيجيات ثبت فاعميتيا في الماضي.

.4

أتميؿ عند اتخاذ القرار لكي أمنح نفسي وقتًا كافيًا.

.5

أدرؾ نقاط القوة والضعؼ في قدراتي العقميت.

.6

أفكر بما يجا عمى تعممو قبؿ البدء بأي ميمت.

.7

أعرؼ أدائي وقتما أنيي االمتحاف.

.8

أضع أىدافاً محددة قبؿ البدء بالميمت.

.9

أتميؿ قميسً عندما أواجو معمومات ميمت.

.11
.11

أعػػرؼ المعمومػػات األكثػػر أىميػػت مػػف بػػيف المعموم ػات التػػي
يجا تعمميا.
أس ػػأؿ نفس ػػي فيم ػػا إذا أخ ػػذت بع ػػيف االعتب ػػار جمي ػػع الب ػػدائؿ
المختمفت حيف أقوـ بحؿ مشكمت.

 .12أتمكف مف تنظيـ المعمومات بشكؿ جيد.
 .13أركز انتباىي بشكؿ واع عمى المعمومات الميمت.
 .14لدي ىدؼ محدد لكؿ إستراتيجيت استخدميا.
.15

أتعمػ ػ ػػـ بشػ ػ ػػكؿ أفضػ ػ ػػؿ حػ ػ ػػيف يكػ ػ ػػوف لػ ػ ػػدي معمومػ ػ ػػات حػ ػ ػػوؿ
الموضوع الذي أتعممو.

 .16أعرؼ ما يتوقع مني المعمـ تعممو.
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غات ان

أح ا ان

ادرن
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 .17أتذكر المعمومات بشكؿ جيد.
 .18أستخدـ استراتيجيات تعمـ متنوعت حسا موقؼ التعمـ.
.19

أسأؿ نفسي فيما إذا كانت ىناؾ طريقػت أسػيؿ لحػؿ المشػكمت
بعد أف انيي الميمت.

 .21أتحكـ جيداً بمستوى تعممي.
.21

أق ػػوـ بعم ػػؿ مراجع ػػت دوري ػػت م ػػف أج ػػؿ مس ػػاعدتي عم ػػى في ػػـ
العسقات الميمت.

 .22أطرح عمى نفسي أسئمت قبؿ أف ابدأ ميمت التعمـ.
 .23أفكر بطرؽ متعددة لحؿ المشكمت ثـ أقوـ باختيار األفضؿ.
 .24ألخص ما قمت بتعممو بعد إنياء ميمت التعمـ.
 .25أطما المساعدة مف اآلخريف عندما ال افيـ شيئاً.
 .26أستطيع حث نفسي عمى التعمـ عندما أحتاج لذلؾ.
 .27أنا أعي أي االستراتيجيات التي سأستخدميا عند الدراست.
.28

أج ػػد نفس ػػي أحم ػػؿ مػ ػدى فاعمي ػػت االس ػػتراتيجيات أثن ػػاء قي ػػامي
بالدراست.

 .29استخدـ قدراتي العقميت لتعويض نقاط الضعؼ عندي.
 .31أركز عمى المعنى وأىميت المعمومات الجديدة.
.31

أضػػع أمثمػػت مػػف تمقػػاء نفسػػي لجعػػؿ المعمومػػات ذات معنػػى
أفضؿ.

 .32أقيـ بشكؿ جيد مستوى فيمي لسشياء.
 .33أستخدـ استراتيجيات التعمـ المفيدة بشكؿ تمقائي.
 .34أقؼ بشكؿ دوري مف أجؿ تفقد مستوى الفيـ لدي.
 .35استخدـ االستراتيجيات الفعالت في وقتيا.
 .36أقوـ بإعطاء نفسي تغذيت راجعت حينما أنيي ميمت ما.
.37

أرسـ وػو اًر أو رسػوماً بيانيػت مػف أجػؿ مسػاعدتي عمػى الفيػـ
أثناء التعمـ.
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أسأؿ نفسي فيمػا إذا أخػذت باالعتبػار جميػع البػدائؿ المتاحػت
بعد حؿ المشكمت.

 .39أحاوؿ وياغت المعمومات الجديدة بمغتي الخاوت.
 .41أغير استراتيجياتي حيف أفشؿ في الفيـ.
 .41استخدـ البناء التنظيمي لمنص لمساعدتي عمى التعمـ.
 .42أق أر التعميمات بحرص قبؿ أداء الميمت.
.43

أسػػأؿ نفسػػي إذا كانػػت ىنػػاؾ عسقػػت بػػيف المعمومػػات الجديػػدة
المقدمت في النص وبيف المعرفت السابقت لدي.

 .44أعيد تقييـ الفتراضاتي عندما يحدث لي إرباؾ.
 .45أنظـ وقتي بالشكؿ األمثؿ مف أجؿ تحقيؽ أىدافي.
 .46أتعمـ أكثر عندما أكوف ميتماً بالموضوع.
.47

أحاوؿ تجزئت عمميت التعمـ إلػى ميػاـ وػغيرة ليسػيؿ التعامػؿ
معيا.

 .48أركز عمى المعنى العاـ وليس التفاويؿ.
.49
.51

أسأؿ نفسي أسئمت حوؿ مدى وحت مػا أقػوـ بػو عنػدما أتعمػـ
شيئاً جديداً.
أس ػػأؿ نفس ػػي فيم ػػا إذا تعمم ػػت م ػػا يج ػػا تعمم ػػو عن ػػدما اني ػػي
الميمت.

 .51أقؼ وأراجع المعمومات الجديدة عندما ال تكوف واضحت.
 .52أقؼ وأعيد القراءة عندما أجد نفسي مرتبكًا.
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Item included in the M metacognitive Awareness inventory
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I ask myself periodically if I am meeting my goals. (M)
I consider several alternatives to problem before I answer(PK)
I try to use strategies that have worked in the past(P)
I pace myself while learning in order to have enough time. (P)
I understand my intellectual strengths and weaknesses. (DK)
I think about what I really need to learn before I begin a task.i ask
myself if I have (p)
7. I know how well I did once I finish a test.(E)
8. I set specific goals before I begin a task . (P)
9. I slow down when I encounter important information. (IMS)
10.I know what kind of information is most important to learn. (DK)
11.I ask myself if I have considered all options when solving a
problem.(M)
12.I am good at organizing information(Dk)
13.I consciously focus my attention on important information (IMS)
14.I have a specific purpose for each strategy I use. (PK)
15.H learn best when I Know something about the topic (Ck)
16.I know what the teacher expects me to learn. (Dk)
17.I am good at remembering information (DK)
18.I use different learning strategies depending on the situation (Ck)
19.I ask myself if there was an easier way to do things after I finish a task
.(E)
20.I have control over how well I learn. (DK)
21.I periodically review to help me understand important relationships (M)
22.I ask myself question about the material before I begin (p)
23.I think of serval ways to solve a problem and choose the best one (P)
24.I summarize what I’ve learned after I finish ( E)
25.I ask others for help when is I don’t understand something (DS)
26.I can motivate myself to learn when I need to. (CK)
27.I am aware of what strategies I use when I study. (PK)
28.I find myself analyzing the usefulness of strategies while I study (M)
29.I use my intellectual strengths to compensate for my weaknesses (CK)
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30.I focus on the meaning and significance of new information.(IMS)
31.I create my own examples to make information more meaningful (IMS)
32.I am a good judge of how well I understand something. (DK)
33.I find myself using helpful learning strategies automatically. (PK)
34.I find myself pausing regularly to check my comprehension (M)
35.I know when each strategy I use will be most effective.(CK)
36.I ask myself how well I accomplished my goal once I’m finished
37.37. I draw pictures or diagrams to help me understand while learning.
(IMS)
38.38. I ask myself if I have considered all options after I solve a problem.
(E)
39.I try to translate new information into my own words. (IMS)
40.I change strategies when I fail to understand. (DS)
41.I use the organizational structure of the text to help me learn.
42.I read instructions carefully before I begin a task. (P)
43.I ask myself if what I’m reading is related to what I already Know.
(IMS)
44.I reevaluate my assumptions when I get confused. (DS)
45.I organize my time to best accomplish my goals. (P)
46.I learn more when I am interested in the topic. (Dk)
47.I try to break studying down into smaller steps. (IMS)
48.I focus on overall Meaning rather than specifics. (IMS)
49.I ask my self-questions about how well I am doing while I am learning
something new. (M)
50.I ask myself if I learned as much as I could have once I finish a task.
(E)
51.I stop and to back over new over new information that is not clear. (DS)
52.I stop and reread when I get confused (DS)
Note . Dk, declarative Know ledge; PK, procedural knowledge; CK,
conditional Knowledge; P, planning; IMS, information management
strategies; M , monitoring ; DS, debugging strategies; and E evaluation.
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