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 تقديرشكر و 
 ، أحمُد اهلل كأشكره بداية عمى ما كفقني فيو إلتماـ ىذا العمؿ الذم ما كنت ألتّمو لكال تكفيؽ اهلل كفضمو

كما أتكجو بالشكر كالعرفاف لمدكتكر الفاضؿ عمر الريماكم المشرؼ عمى ىذه الرسالة عمى ما منحني  
مقد كاف لتكجيياتو السديدة ف، كما بذلو مف جيد ككقت طيمة إنجاز ىذا العمؿ ، مف دعـ صادؽ

رشاداتو القيمة أثر كبير في إخراج ىذا العمؿ عمى ما ىك عميو كأتقدـ بكافر الشكر كاإلمتناف إلى ، كا 
لى كافة أعضاء الييئة ، لتفضميما بقبكؿ مناقشتي مجدم الجيكسي كالدكتكر اياد الحالؽ الدكتكر كا 

 امعة القدس.سّي كالتربكّم في جالتدريسية في قسـ اإلرشاد النف
 ، كجعمو يرل النكر، كساندني في إنجازه، ككما أتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف أسيـ في ىذا البحث

 فالشكر كثير، كمف يستحقكنو أكثر.
ف كانت األخرل فحسبي أني قد بذلت  ، كأخيران إف كنت قد أحسنت فيذا فضؿ كتكفيؽ مف اهلل كا 

ليو يرجع الفضؿ كمو ، الكماؿ هلل كحدهك ، كما أنا إال بشر أصيب كأخطىء، قصارل جيدم ليو  ، كا  كا 
 ىك نعـ المكلى كنعـ النصير.، يرجع الثناء كمو
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 ص خالمم
مستكل ما كراء المعرفة كعالقتو بالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة   التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

(. كلتحقيؽ الكمية، المستكل الدراسي ،لسكف، االجنس): التالية المستقمة المتغيرات ضكء في القدس

كاختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشكائية  .الكصفي االرتباطي المنيج ىدؼ الدراسة تـ استخداـ

 البيانات جمع عممية كبعد طمبة جامعة القدس.( مف  370تككنت عينة الدراسة مف  )الطبقية. حيث 

تكصمت الدراسة   ،(SPSS) اإلجتماعية لمعمكـ حصائيةاإل الرزمة باستخداـ إحصائيان  معالجتيا تـ

 النتائج التالية:

اف  كتبيف عالية، بدرجة جاءت  مستكل ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس لكافة المجاالت اف 

عدـ  النتائج أظيرت ، كذلؾبدرجة متكسطة جاءت الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدسمستكل 

رات يعزل لمتغي مستكل ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدسفي  إحصائية ةدالل ذات فركؽ كجكد

 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد( كذلؾ تبيف عدـ الكمية، المستكل الدراسي ،، السكفالجنس) الدراسة

، المستكل الدراسي ،السكف) رات الدراسةيعزل لمتغيالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس مستكلفي 

تبيف مف نتائج الدراسة كذلؾ  بينما تبيف كجكد فركؽ في الجمكد الذىني ككاف لصالح الذككر،  (ةالكمي

مستكل ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة  داللة إحصائية بيف ذاتكجكد عالقة  عدـ

 القدس.

جراء العدي بضركرة الباحث يكصي نتائج مف إليو التكصؿ تـ ما ضكء كفي د مف البرامج العمؿ كا 

االرشادية التي تعمؿ عمى خفض مشكمة الجمكد الذىني لدل الطمبة سكاء في المدارس اك الجامعات , 

كتكعية الطمبة بمخاطر ىذه المشكمة عمى تقدـ الفرد في حياتو اليكمية كالعممية ليتجنب الكقكع بمثؿ 

 ىذه المشكمة.

 



 د

 Metacognition and its relationship to Mental Rigidity at Jerusalem 

University students 

Prepared by: Faris Mahmud Ahmad Akwanin  

Supervision by: DR. Omar  Rimawi 

Abstract 

The study aimed to identify the level of metacognition and its relationship to mental 

rigidity at AL-Quds University students in light of the following independent variables 

(sex, housing , study level and college). and to achieve the objectives of the study it was 

used the correlative descriptive approach.  The study sample was selected by the random 

stratified way. Where the study sample consisted of 370 students of AL-Quds University. 

 After the process of  data collection it has been processed statistically using the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), The study found the following results: 

The metacognition  level of AL-Quds University students came to all areas with a high 

degree, and It shows that the level of mental rigidity at AL-Quds University students came 

moderately, The results also showed no statistically significant differences in 

metacognition  level of AL-Quds University students differences due to the variables of the 

study (sex, housing, study level, college), While showing the existence of differences in 

mental rigidity, especially about males, also the results of the study showed that there were 

no statistically significant relationship between the level of metacognition and mental 

rigidity at AL-Quds University students. 

  In light of what has been reached of results , The researcher recommends the need to   

make many indicative  programs that reduce the problem of mental inertia among students 

in schools or universities, and educate students about the dangers of this problem on the 

progress of  his practical and daily life to avoid falling into such a problem.  

 

https://www.facebook.com/omar.rimawi.56
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 الفصؿ األوؿ

____________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأهميتها
 

 المقدمة 1.1
 العممية الحياة مقكمات امتالؾ األفراد عمى يحتـ الذم السريع، العممي بالتطكر الحالي العصر يتميز

 الحفظ بعيدان عف اإلبداع، طاقات تنمية في يسيـ الذم السميـ العممي التفكير خالؿ مف كالعممية،

 كمعالجتيا، بنائيا، ثقافة إلى المعمكمة ثقافة تمقي مف الخركج عمى ركقاد العقكؿ، كبرمجة كالتمقيف،

 إلى المعرفة مرحمة مف االنتقاؿ مف تمكنو كظكاىر عالقات اكتشاؼ في معرفة تتمثؿ إلى كتحكيميا

 ىك العقكؿ استثمار فأصبح التفكير، في التفكير مرحمة أم (Met cognition) المعرفة كراء ما مرحمة

 الحياة مكاجية متغيرات عمى القادر المكاطف بإعداد كذلؾ المجتمعات، كافة منطقي فيال االستثمار

 مكاطف إلعداد التفكير كتنمية لألفراد، العقمية بتطكير القدرات المعنية المؤسسات تيتـ لذا كمتطمباتيا،

 النمك ذاى مع ظيكرىا يتكقع التي الجديدة العمـك مف كاالستفادة الحياة، مدل عمى التعمـ ر قاد

( في المغة بعدة Met cognitionاستخدـ مصطمح )(  ك 2004 كحسف، الفرماكم)  .المتسارع

كما فكؽ المعرفة, ما بعد المعرفة , الميتا معرفة , كما ركاء اإلدراؾ  ,مترادفات منيا " ما كراء المعرفة 

 (Cox,2005) ".كالمعرفة الخفية التفكير , كالتفكير حكؿ التفكير , كالتفكير في

ظير مفيكـ ما ركاء المعرفة بكضكح في منتصؼ السبعينيات عمى يد العالـ فالفؿ   ليضيؼ بعدا 

جديد في مجاؿ عمـ النفس المعرفي , كلقي اىتماما مممكسا عمى المستكييف النظرم كالتطبيقي , كمف 

تـ التكصؿ إلى ما الجدير بالذكر أف مصطمح ما كراء الذاكرة قد ظير أكال ثـ بمزيد مف البحث النظرم 

 ككما يعد ىذا المفيكـ احد المصطمحات الحديثة التي  (2006الطناكم, ك كراء المعرفة. ) الشربيني 
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, كنتيجة تعاقب حداثتو كجدت تعريفات مختمفة كمتنكعة  دخمت مجاؿ عمـ النفس الحديث أيضا

ؿ الكممة كطبيعتيا المجردة , بسبب طك كؿ مرة ربما يشعر بنكع مف الخكؼكالحقيقة أف القارئ لمكممة أل

, لكف رغـ ذلؾ فإف النظرة المتعمقة لو ال يبعث ىذا النكع مف اإلحساس  الف كؿ فرد يستخدـ كيمارس  

كؿ يكـ أنشطة   ما كراء المعرفة , لكي يككف ناجحا في حياتو كمينتو , كلكف ما المقصكد  بما كراء 

 المعرفة ؟ 

التحكـ كميا مصطمحات يمكف أف تتداخؿ لتككف عدة تعريفات  التفكير, التعمـ, المعرفة, السيطرة,

, السيطرة كالتحكـ لمفيكـ ما كراء المعرفة عمى نحك معيف مثؿ : التفكير بالتفكير , التفكير بالمعرفة 

. ربما تككف مختصرة لكنيا لمكىمة األكلى تككف مفيدة لمفيـك معرفة, التعمـ حكؿ التفكيرالمعرفة حكؿ ال

   (2001) السيد, .معرفةما كراء ال

أحد مككنات النظرية المعرفية في عمـ النفس المعاصر، ككجد ىذا المفيـك   يعد مفيكـ ما كراء المعرفة

 اىتمامان مممكسان عمى المستكييف النظرم كالعممي، كيرجع مفيكـ ما كراء المعرفة إلى العالـ فالفؿ

(Flavell) اتو المعرفية كالتكابع المرتبطة، أك أم شيء يتعمؽ كالذم قصد بو معرفة الفرد الخاصة بعممي

بذلؾ، كيقترح فالفؿ أف معظـ األنشطة النفسية مثؿ العمميات المعرفية كالدكافع كاالنفعاالت كالميارات 

(. 2003كعبدالكىاب, الكاعية منيا كغير الكاعية يمكف أف تككف ضمف ما كراء المعرفة )العدؿ الحركية

لى ما كراء المعرفة عمى أنيا مفيكـ يشير إلى كعي إ  Swanson and Trahan (1996)كيشير

في  الفرد كسيطرتو عمى أعمالو المعرفية الخاصة بعمميات التعمـ, كيعرفيا كليـ عبيد بأنيا التفكير

ككعي الفرد بالعمميات المعرفية كآليات التنظيـ المستخدمة لحؿ  ،كتأمالت عف المعرفة التفكير

 المشكالت. 
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رات ما كراء المعرفة تتضمف المعرفة بأنكاعيا كمػا تتضػمف عمميػات التخطػيط كالتنظػيـ كالتقػكيـ، إف ميا

كالميػارات الالزمػة ألداء  ،كىناؾ تصنيفات مختمفة لميارات ما كراء المعرفة منيػا  ميػارة التنظػيـ الػذاتي

 .(2002 ،) لطؼ اهلل المياـ األكاديمية، كميارات التحكـ اإلجرائي

نظػػر التربػػكييف إلػػى  مصػػطمح مػػا كراء المعرفػػة أىميػػة كبػػرل فػػي ميػػداف التربيػػة حيػػث كجػػوكػػاف لظيػػكر 

اكتسػاب  جػدكلضركرة االىتماـ بتنمية ميارات ما كراء المعرفة كعدـ االقتصار عمى المعرفة ذاتيا فمػا 

المعرفػػػة فػػػي شػػػتى المجػػػاالت   فالبػػػد مػػػف  فيػػػوعصػػػر تتضػػػاعؼ  فػػػيالطػػػالب مجمكعػػػة مػػػف المعػػػارؼ 

، كتقكيميػػا حتػػى ال يسػػمـ كالػػتحكـ فييػػا ،يطرة عمػػى معػػرفتيـطػػالب ميػػارات تمكػػنيـ مػػف السػػال اكتسػػاب

 .ميارات ما كراء المعرفة ىيالطالب بما يعرفكنو بؿ يقيمكنو كيطكركنو كتمؾ الميارات 

 شيئنا المرء يرل فقد المتعددة، ك المتفاكتة ك المتصارعة باأليدلكجيات مميء عالـ في اإلنساف يعيش

 الفكر بيف التناقض كنتيجة عكسو، كيحدث شيئنا يتكقع كقد مختمفة، أكقات في مختمفة أشكاؿ في اكاحدن 

 ذلؾ كمع يعيشو، الذم الكاقع مف مكقفو لتبرير منولة محاك  أيدلكجينا فكرنا يتبنى اإلنساف فإف كالكاقع

 أكثر كيجعمو ييا،إل كينتمي كاحدة يفضؿ جعمو مما األيديكلكجيات ىذه لكثرة بضياعو اإلنساف شعر

 (5891 ،)كقاش .كجمكدنا تصمبنا

كمػف المشػكالت الكبػػرل التػي يكاجييػػا اإلنسػاف فػػي العصػر الحػديث مشػػكمة التغيػر السػػريع الشػامؿ فيمػػا 

يحػػيط بػػو فأصػػبح عمػػى اإلنسػػاف أف يكاجػػو الحيػػاة برصػػيد مػػف الػػكعي كالمركنػػة العقميػػة، كاف يعيػػد تعرفػػو 

يع الفػرد القيػاـ بيػذا الػدكر إال إذا تػكافر لػو االنفتػاح الػذىني, كالكجػو عمى البيئة في كؿ لحظة, كال يستط

المقابػؿ لػو ىػػك االنغػالؽ أك الجمػػكد الػذىني الػػذم يعػرؼ بالدكجماتيػػة كالشػخص الػػدكجماتي يتميػز بػػركح 

مف التعصب كالتزمت كيؤكد باف أفكاره ىي كحدىا التي تمثؿ الحقيقػة كيػؤمف بيػا إيمانػا أعمػى دكف أف 

دليؿ الكافي عمى ما يعتقد, فالجمكد الذىني كنقص المركنة كاالنغالؽ ىػي مػف سػمات الشخصػية يقيـ ال

اإلنسػػػانية  التػػػي ال تػػػكرث لينسػػػاف بػػػؿ يكتسػػػبيا تػػػدريجيا مػػػع مػػػركر األيػػػاـ كالسػػػنيف بالتربيػػػة كالتنشػػػئة 
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 ،بركػػات ) .االجتماعيػػة كتسػػاىـ العائمػػة كالمدرسػػة كالمجتمػػع معػػا فػػي زرع بػػذكر ىػػذه السػػمات الشخصػػية

2008 ) 

 األكؿ: :يػف أمػر إلػى يعػكد كذلػؾ ،) الجمكد الػذىني ( الفكرم التصمب مف درجة منا كاحد كؿ لدلاف 

 فيػك الكاقػع، متطمبػات عػف متػأخرنا حركتػو فػي يظػؿ أف البشػرم لمعقػؿ تحمػيالت القصػكر الػذاتي مف أف

 تظػؿ كالمشػكالت األخطػاء تمػؾ معالجة في حركتو كلكف كيكاجو مشكالت، أخطاء، يرتكب عممو أثناء

 يسػتطيع ال لفػرد ا أف :كالثػاني .كمركنػة شفافية ذلؾ مف يتطمب ما نقص بسبب متأخرة، كتأتي بطيئة،

 اسػتقرار فػي يتمثػؿ الػذم التصػمب الممػدكح بػيف يقيميػا التػي الحػكاجز مسػتمر عمػى نحػك عمى يعثر أف

 المركنػة فػي نقػص يتمثػؿ الػذم ذمكـالمػ الػذىني التصػمب كبػيف الكبػرل، كالمفػاىيـ كالمبػادئ العقائػد

 (2003 )بكار،.الفكرم لمرشد فاقدنا المرء تجعؿ الخاطئة التي المفاىيـ بعض اعتناؽ كفي الذىنية،

 ةالدراس مشكمة 2.1
تتمثؿ مشكمة الدراسة في بحث العالقة بيف ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس, 

لمعرفة معرفة الفرد  بما يمتمكو مف معرفة كالقدرة عمى استخداـ الميارات حيث يتضمف مفيكـ ما كراء ا

كاالستراتيجيات المعرفية لتنظيـ ىذه المعرفة التي يتمقاىا , كينظميا عمى شكؿ مدخالت تمكنو مف 

االستفادة منيا في حياتو العممية كمف تسييؿ عممية تعممو لما يكتسبو كيستقبمو مف معمكمات كمعرفة, 

ا اننا في عصر متسارع التطكر كعصر متسـ بغزارة المعمكمات التي يتـ اكتشافيا يكميا , كىنا خصكص

يمكف اف تككف لدل الفرد مشكمة في استقباؿ كاكتساب كتنظيـ المعرفة التي يتمقاىا كخصكصا ما 

ادة منيا , فقد نعانيو مف نظـ تعميـ تتسـ بالتقميد كالتمقيف لممعمكمة كحفظيا فقط دكف العمؿ بيا كاالستف

يكتسب الطالب العديد مف المعمكمات كلكف نقص التنظيـ كالمعالجة ليذه المعمكمات قد يبقييا لفترة 

نتيجة االنظمة التقميدة, ىذا االمر الذم قد يؤدم الى التحجر بالتفكير كالبقاء بنفس قصيرة ثـ تضمحؿ 

كمعمكمات في عصرنا الحالي , لذلؾ المكاف دكف تطكر اك تكيؼ مع التطكر المتزايد مف تكنمكجيا 
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يجب زيادة الكعي بميارات كمككنات كاستراتيجيات ما كراء المعرفة كخصكصا لمطمبة ليتمكنكا مف 

 .مكائمة ىذا التطكر

في التعامؿ مع مشكالت حياتنا اليكمية , كفي  العقميكنالحظ ظيكر مشكمة الجمكد الذىني كالتحجر 

كنالحظ ذلؾ اكثر مف خالؿ ما يحصؿ بالدكؿ كالبمداف المجاكرة  نا التعامؿ مع االشخاص المحيطيف ب

, كمف خالؿ ما يحصؿ ايضا بيف طمبة الجامعات كاالطر الطالبية خالؿ  مف حركب كاختالفات كفتف

نتيجة التفكير المتصمب كالغير مرف الناتج انتخابات الجامعة كتأثر ىذه االطر بالسياسات الخارجية 

التفكير كعدـ القدرة عمى التغير كالتاقمـ كالتكيؼ مع ما نتعرض لو مف تطكرات مف عدـ التطكر في 

 االسئمة التالية:مشكمة الدراسة في  يمكن تحديدلذلؾ .كتغيرات مفاجئة يكميا بالعالـ اجمع

 أسئمة الدراسة 3.1
 ؟ ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدسمستكل ما  .1

 ؟ امعة القدس مستكل الجمكد الذىني لدل طمبة جما  .2

ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة  مستكلىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ل .3

 ؟ الكمية، المستكل الدراسي ،، السكفالجنس: الدراسةباختالؼ متغيرات القدس 

طمبة جامعة ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل الجمكد الذىني لدل  .4

 ؟ الكمية، المستكل الدراسي ،، السكفالجنس: الدراسةتالؼ متغيرات باخالقدس 

 درجة ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس؟ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف  .5
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 فرضيات الدراسة 4.1
 سعت ىذه الدراسة الى فحص الفرضيات الصفرية االتية :

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) سػػتكل الداللػػةال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد م .1

 .الجنس عزل لمتغيرت لمستكل ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس أفراد عينة الدراسة

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة .2

 .السكف عزل لمتغيرت عة القدسلمستكل ما كراء المعرفة لدل طمبة جام أفراد عينة الدراسة

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة .3

المسػػتكل عػػزل لمتغيػػر ت لمسػػتكل مػػا كراء المعرفػػة لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس أفػػراد عينػػة الدراسػػة

 .الدراسي

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة .4

 .الكميةعزل لمتغير ت لمستكل ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس أفراد عينة الدراسة

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة .5

 .جنسال عزل لمتغيرت لمستكل الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس أفراد عينة الدراسة

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة .6

 .السكف عزل لمتغيرت لمستكل الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس أفراد عينة الدراسة

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة .7

المسػػتكل عػػزل لمتغيػػر ت لمسػػتكل الجمػػكد الػػذىني لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس اسػػةأفػػراد عينػػة الدر 

 .الدراسي

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات (a≤0.05) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة .8

 .الكميةعزل لمتغير ت لمستكل الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس أفراد عينة الدراسة
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 .درجة ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدسبيف  تكجد عالقة ارتباطية ال .9
 

 الدراسة: أهمية 5.1
 تنبع اىمية ىذه الدراسة مف خالؿ مستكييف :

 االىمية النظرية :

تشمؿ اثراء معمكماتيا لممكتبة العربية عف ما كراء المعرفة بمككناتو , كعف مفيـك المعرفة كما كراء 

ير كعف العمميات المعرفية التي  يستفد منيا الطمبة كالباحثكف , كعف مشكمة المعرفة ككيفية التفك

 .الجمكد الذىني كتعريفيا كفيميا ككيفية تجنبيا

تبرز أىمية ىذه الدراسة ككنيا تشكؿ إضافة نكعية لمقتنيات المكتبة العربية التي تعاني مف نقص 

 لجمكد الذىني.الدراسات التي تتناكؿ العالقة بيف ما كراء المعرفة كا

 االىمية التطبيقية :

أساليب  مف كأسمكب "الدجماتية" أك الذىني الجمكد بيف  ما كراء المعرفو ك العالقة الكشؼ كمعرفة

لدل طمبة جامعة القدس, ك يتكقع أف تميد ىذه الدراسة الطريؽ أماـ الباحثيف إلجراء  المغمؽ التفكير

ثيرة لمدراسات مستقبمية ذات عالقة ما كراء المعرفة بالجمكد دراسات أخرل لككنيا تفتح أبعادان بحثية ك

 الذىني لدل طمبة جامعة القدس.

أك األخػذ بيػا  جامعػة القػدسسكؼ تسػاعد نتػائج كتكصػيات ىػذه الدراسػة متخػذم القػرار كالمسػئكليف فػي 

 عند العمؿ عمى كضع االستراتيجيات المالئمة.

 

 أهداؼ الدراسة 6.1
 2ى  التعرؼ عمى عالقة ما كراء المعرفة بالجمكد الذىني لدل طمبة جامعةارتكزت ىذه الدراسة إل

 : كسعت ىذه الدراسة الى تحقيؽ االىداؼ التاليةالقدس 
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  ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس.مستكل  التعرؼ الى .1

 مستكل الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس.  التعرؼ الى .2

راد عينة الدراسة لمستكل ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة اختالؼ تقديرات أف التعرؼ الى .3

 القدس باختالؼ متغيرات الدراسة: الجنس، السكف، المستكل الدراسي، الكمية. 

اختالؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة  التعرؼ الى .4

 تكل الدراسي، الكمية. القدس باختالؼ متغيرات الدراسة: الجنس، السكف، المس

رتباطية بيف درجة ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة االعالقة الالتعرؼ الى  .5

 القدس.

 الدراسة حدود  7.1
 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد االتية :

(  طالبػا 11000الدراسة عمى طمبة جامعة القدس، كالبالغ عددىـ )  اقتصرت: الحدكد البشرية .1

 .البوكط

 : جامعة القدس. حدكد مكانية .2

  2014/2015 تـ تنفيذ ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ االكاديمي: حدكد زمانية .3

كالمفاىيميػػػة  ،كالتعريفػػػات اإلجرائيػػػة ،: اقتصػػػرت الدراسػػػة عمػػػى المصػػػطمحات حػػػدكد مفاىيميػػػة .4

 .المحددة  في ىذه الدراسة

الفقرات كمدل صدقيا كثباتيا كمدل جديػة عينػة حدكد مكضكعية: تقيس ىذه الدراسة صالحية  .5

 الدراسة في االجابة عنيا.
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 مصطمحات الدراسة 8.1
 ما وراء المعرفة:

" التنظػػيـ , التخطػػيط , التقيػػيـ "  ( معرفػػة فػػرد مػػا بالعمميػػات المعرفيػػة Flavell, 1979عرفيػػا فالفػػؿ )

حيػػػث أطمػػػؽ مفيػػػـك المعرفػػػة فػػػكؽ كالمعػػػارؼ التػػػي مػػػف الممكػػػف اف تسػػػتخدـ لضػػػبط العمميػػػات المعرفيػػػة 

المعرفيػػة عمػػى المعرفػػة التػػي يمتمكيػػا المعممػػكف حػػكؿ المظػػاىر المختمفػػة فػػي المظػػاىر التعميميػػة كالتػػي 

 تتضمف قدرات خاصة.

 التعريؼ االجرائي :

كتضمف التعريؼ االجرائي لمفيـك ما كراء المعرفة بالدرجة التي يحصؿ عمييا طمبة جامعة القدس  مف 

 يـ عمى فقرات مقياس ما كراء المعرفة المستخدـ في ىذه الدراسة.خالؿ اجابت

 تنظيـ المعرفة:

 االسػتراتيجيات فػي اختيػار الفػرد تسػاعد معرفيػة خبػرات عػفعبػارة  (Flavell,1977)كعرفيػا فالفػؿ 

 إلى الكصكؿ كبالتالي ،االستراتيجيات مف عدد بيف تجعمو يفاضؿ بحيث ما، ميمة مكاجية عند المثمى

 كالكممػات قػراءة العنػاكيف، إعػادة أك أخػرل، زكايػا مػف المشػكمة فػي النظػر كإعػادة ؿ السػميمة،الحمػك 

 طمػب تحػاكؿ أف أك الغمػكض، إزالػة فػي يسػيـ قػد ىنػاؾ شػيء كػاف إذا مػا لتػرل  الرئيسػية المفتاحيػة

أساسػية اإلدارة الذاتيػة تشػتمؿ عمػى ثالثػة أنػكاع  ( بػأف  2003يرل أبك عميػا )  .مف اآلخريف المساعدة

 .كىي التخطيط , المراقبة , التقكيـ

 معرفة المعرفة:

كتتضػػمف معرفػػة الشػػخص عػػف عمميػػات فكػػره الشخصػػي كمػػدل دقتػػو فػػي  ىػػي الػػكعي الػػذاتي لممعرفػػة 

كصػؼ تفكيػػره كمعتقػدات الشػػخص كحدسػياتو الكجدانيػػة فيمػػا يتعمػؽ بتفكيػػره عػف المجػػاؿ الػذم يفكػػر فيػػو 

 (1997 ,عبيد ) .تفكيره كمدل تأثير ىذه المعتقدات في طريقة
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 معالجة المعرفة:

كتتضمف ميارات كاستراتيجيات كخبرات ما كراء المعرفة كيطمؽ عمييا عممية تقييـ الذات أيضا كيرل 

( أف ميارات ما كراء المعرفة ىي عمميات نحكـ عمييا , كظيفتيا التخطيط 1999فتحي جراكف )

دارة ميارة التفكير  كالمراقبة كالتقييـ ألداء الفرد في حؿ المشكمة , كأنيا ميارات تنفيذية ميمتيا التكجيو كا 

العاممة عمى حؿ المشكمة , كأنيا احد مككنات األداء الذىني أك معالجة المعمكمات , إضافة إلى أنيا 

 أعمى مستكيات النشاط العقمي الذم يبقى عمى كعي الفرد لذاتو كلغيره أثناء التفكير بحؿ المشكمة.

 ي:الجمود الذهن

 الذم االتساؽ يصؼ , مغمؽ معرفي نسؽ عبارة عف بأنو الجمكد الذىني   )1994يعرفو المصرم )

 باألحكاـ التمسؾ مف كيالحظ, متنكعة كمتباينة مكاقؼ كفي لممعمكمات تكظيفو في الفرد بو يتميز

 مع مطمؽال الرفض أك المطمؽ إلى القبكؿ كالميؿ كمسايرتيا كالجمكد بالثبات تتصؼ التي المتطرفة

  .الغمكض تحمؿ كعدـ التغير مقاكمة

انو النظرة المتشددة لمحياة , كعدـ التسامح مع ذكم   Rokeach, 1960)كفي تعريؼ اخر لرككيش )

 .االعتقادات المعارضة بغض النظر عف مكقعيـ االجتماعي اك اتجاىاتيـ السياسية

 التعريؼ االجرائي :

الػػذىني  بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا طمبػػة جامعػػة القػػدس   كتضػػمف التعريػػؼ االجرائػػي لمفيػػـك الجمػػكد

 مف خالؿ اجابتيـ عمى فقرات مقياس الجمكد الذىني  المستخدـ في ىذه الدراسة.
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 الثاني الفصؿ
 السابقة والدراسات النظري اإلطار
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 :  الفصؿ الثاني

____________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػا مفصػػال ألدبيػػات الدراسػػة حيػػث قػػاـ الباحػػث بتناكليػػا مػػف خػػالؿ اإلطػػار 

 النظرم كالدراسات السابقة.

 اإلطار النظري   1.2
   ؿ المحاكر االتية :تناكؿ الباحث اإلطار النظرم لمدراسة مف خال 

 ما وراء المعرفة 1.1.2
 :  تمهيد

 النفس عمـ بيا  ييتـ التي المجاالت أىـ مف Met cognition"" المعرفة كراء ما مجاؿ أصبح 

 Cerebral المخ قشرة الخاص بو العمميات مركز ألف فقط باإلنساف خاص المجاؿ ىذا ك المعاصر

Cortex"" يتخذىا التي كاإلستراتيجيات بالخطكات كالكعي التخطيط ىعم القدرة تعني العمميات كىذه 

 (2000 ،الكافي كاألعصر .(كفاءة تفكيره تقييـ عمى كقدرتو ،المشكالت لحؿ المتعمـ

كاف لظيكر ىذا المصطمح عمى يد العالـ فالفؿ كالذم اشتقو مف خالؿ البحث حكؿ الذاكرة كعممياتيا, 

ر التربكييف إلى ضركرة االىتماـ بعمميات ما كراء المعرفة  أىمية كبرل في مجاؿ التربية حيث كجو نظ

كعدـ االقتصار عمى المعرفة ذاتيا فما جدكل اكتساب المعرفة في عصر تتضاعؼ فيو المعمكمات 

كالمعرفة في شتى المجاالت, فالبد مف إكساب المتعمميف ميارات تمكنيـ مف السيطرة عمى معرفتيـ , 

 (1998) بيجات , .حتى ال يسمـ المتعمـ يما يعرفكنو بؿ يقكمكنو كيطكركنوكالتحكـ فييا , كتقكيميا , 

, عمى , ككما تتضمف معرفة الفرد لنفسو ( تفكير الفرد  في تفكيره الخاص ما كراء المعرفة يتضمف )

سبيؿ المثاؿ : تحديد ما يعرفو , كما تعممو , كتحديد ما يستطيع الفرد عممو لتحسيف أداءه كتعممو 
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أف معظـ األنشطة النفسية مثؿ االنفعاالت كالدكافع كالمشاعر  ( (Flavell, كما ك يقترح فالفؿ  كتقدمو

) العدؿ كعبد .كالميارات الحركية  الكاعية منيا كالغير كاعية يمكف أف تككف ضمف ما كراء المعرفة

 (2003الكىاب, 

كالتخطيط لما يفعمو لحميا ,  كما تتضمف ميارات اإلدراؾ كاإلحساس بالمشكالت , كتحديد عناصرىا ,

كمراقبة تقدمو , كتقييـ نتائج تفكيره الخاص , كيتضمف معرفة الفرد بميارة ما كراء المعرفة أنيا تساعد 

التالميذ كالطالب عمى التركيز عمى المعمكمات , ذات العالقة بالميمة لبناء فيـ كتمثيؿ كاؼ لمميمة , 

ىداؼ المرجكة كدراسة أنشطة كذلؾ يمكف تصميـ خطة لمعمؿ لتحديد األ

 (Veenman&Spssns,2005).التعمـ

 "Meta cognition تعريفات ما وراء المعرفة  "

ىنا يجب بداية التفرقة بيف المعرفة كبيف ما كراء المعرفة , حيث إنيما عمميتاف عقميتاف , فالمعرفة 

دراكو كفيمو   .ليذه المعرفة التي تـ اكتسابيا مكتسبة  أما ما كراء المعرفة فيي تعبر عف كعي الفرد كا 

(Vadhan & Stander, 1994) 

يشير مصطمح المعرفة إلى جميع العمميات النفسية التي بكاسطتيا يتحكؿ المدخؿ الحسي فيطكر 

الفرد إلى أف يستدعى الستخدامو في المكاقؼ المختمفة حتى في حالة إجراء العمميات في  كيختزف لدل

يا , أما مصطمح ما كراء المعرفة  فيشير إلى كعي الفرد بالعمميات التي غياب المثيرات المرتبطة ب

يمارسيا في مكاقؼ التعمـ المختمفة  نتيجة حصكلو عمى معرفة أك معمكمات معينة تتصؿ بيذه 

 (1991) الشرقاكم,  .المكاقؼ

عمماء   تككيف فرضي ميـ في عمـ النفس حيث يرجع "Meta cognitionيعد مفيكـ ما كراء المعرفة "

 في قدموفي بداية السبعينيات  حيف  ( (Flavellالنفس ىذا المفيـك  بأصكلو العممية إلى العالـ فالفؿ 

 تجاربو خالؿ مف التطكرم كذلؾ النفس عمـ مجاؿ في الذاكرة كراء كما الذاكرة، بدراسة الخاصة أبحاثو
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, حيث   المعرفية األمكر مف كغيرىا كفيميـ تيـذاكرا يراقبكف قميال ما الصغار األطفاؿ أف كشفت التي

, كقدرتو عمى تنظيـ كتقييـ كمراقبة تفكيره, كاف ىذه فة ككعي الفرد بعممياتو المعرفيةعرفو  بأنو معر 

( كيستخدـ Bonds ,1992) .المراقبة تتيح لمفرد فرصة السيطرة بفعالية أكثر عمى عمميات المعرفة

فة كالتفكير بالمعرفة كما كراء اإلدراؾ كالتفكير بالتفكير , أما مفيكـ ما كراء المعرفة مرادفا لفكؽ المعر 

عمميات ما كراء المعرفة فيي تشمؿ عمميات عقمية متنكعة مثؿ التخطيط كالضبط كالمراقبة 

 (2006كالتقكيـ.)العمراني , 

 : يا بأن فعرفيا لما كراء المعرفة مفيكمو نطاؽ مف ـ  1985عاـ  ( (Flavellالعالـ فالفؿ  كسع كقد

 المعمكمات خصائص مثؿ ،بيا يتصؿ أم شيء أك كنكاتجو المعرفية بعممياتو تتعمؽ التي الفرد معرفة"

 كالتنظيـ النشطة المراقبة إلى المعرفة كراء ما تشير كما  ،كتالؤمو بالتعمـ تتعمؽ التي البيانات أك

 ىدؼ خدمة في ذلؾ يككف ما كعادة بو، تتعمؽ معرفي بيدؼ عالقتيا في العمميات ىذه كتناغـ الالحؽ

 (1998) جابر ,  .عياني

إلى أف مفيكـ ما كراء المعرفة قائـ عمى مبدأ تفكير  (  Flavell & Wellman , 1977 ) كيشير 

الفرد بأفكاره الفردية , كقسـ فالفؿ ما كراء المعرفة إلى ثالث متغيرات أك عكامؿ خاصة بالفرد  الميمة 

يـ متغير الفرد إلى ثالث عكامؿ فرعية كىي : المعرفة الذاتية كتشمؿ عمى , اإلستراتيجية كما قاـ بتقس

معرفة الفرد باىتماماتو كميكلو كطمكحاتو , معرفة اآلخريف كالتي تتضمف مقارنة معرفة الفرد بمعرفة 

اآلخريف المعرفة العامة كالتي تشتمؿ عمى أفكار الفرد حكؿ المعرفة اإلنسانية, ككصؼ المتغير الخاص 

إلى انو مرتبط بكيفية تأثير طبيعة المعمكمات المكجكدة في طريقة تعاممو مع ىذه المعمكمات ,  لميمةبا

كأخيرا كصؼ المتغير الخاص باإلستراتيجية مف حيث ارتباطو بطريقو  استغالؿ ىذه المعمكمات 

 بتحقيؽ اليدؼ.
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دراكو دالفر  كعي" بأنيا( Schraw & Dennison, 1994)  كدينسكف سشرك عرفيا كما  يقـك لما كا 

 المناسبة اإلستراتيجية اختيار ككذلؾ أىدافو، إلى لمكصكؿ محددة خطط كضع عمى كقدرتو بتعممو

 عمى القدرة مف كبيرة بدرجة تمتعو إلى باإلضافة جديدة  إستراتيجيات كاختيار عنيا التخمي أك كتعديميا

 ."باستمرار كتقييميا ذاتو مراجعة

في   الذكي السمكؾ مككنات أىـ مف تعد معقدة عقمية ميارات"ى أنيا (  عم1999جركاف ) كعرفيا

 نشاطات جميع عمى السيطرة بميمة كتقـك كالخبرة، العمر في التقدـ مع كتنمك المعمكمات معالجة

 مكاجية في بفاعمية لمفرد المعرفية المكارد أك القدرات المشكمة، كاستخداـ لحؿ المكجية العاممة التفكير

 ."التفكير يمةم متطمبات

 التفكير عمميات يدؿ عمى مفيـك المعرفة كراء ما أف إلى يشير إذ الشمكؿ مف بنكع جركاف تعريؼ يتسـ

دارة تكجيو في تتحكـ التي العميا  لذاتو الفرد كعي عمى كتبقي كاتخاذ القرار، المشكمة حؿ نشاطات كا 

 الذات مع الحديث مف نكع كىك .اتلممعمكم تتطمب معالجة التي بالميمات القياـ أثناء في كلغيره

 .كالتقييـ الخطة تنفيذ كمراقبة لألداء طريؽ التخطيط عف التفكير حكؿ كالتفكير

( مصطمح ما كراء المعرفة بأنو تأمالت عف المعرفة أك التفكير فيما تفكر ككيؼ 1997عبيد )  كيعرؼ

 تفكر , كيرتبط ىذا المفيكـ بثالثة  أصناؼ مف السمكؾ العقمي :

 رفة الشخص عف عمميات فكره الشخصي كمدل دقتو في كصؼ تفكيره.مع -1

التحكـ كالضبط الذاتي كمدل متابعة الشخص لما يقـك بو عند انشغالو بعمؿ عقمي , مثؿ حؿ  -2

مشكمة معينة كمراقبة جكدة استخدامو ليذه المتابعة في ىدل ك إرشاد نشاطو الذىني في حؿ 

 .المشكمة

جدانية فيما يتعمؽ بتفكيره عف المجاؿ الذم يفكر فيو كمدل معتقدات الشخص كحدسياتو الك  -3

تأثير ىذه المعتقدات في طريقة تفكيره , ىذا يعني أف  لما كراء المعرفة  كطريقة التفكير دكرا 
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تدبيريا مف حيث إدارة الكقت ك الجيد عند القياـ بمياـ معقدة , كيتضمف ذلؾ فيـ المكقؼ أك 

ة الحؿ كما يتضمف التخطيط كالمتابعة كالرقابة , كتقدير نكع المشكمة قبؿ التسرع في محاكل

  .العمؿ كمسالؾ السير كتقدير الزمف الذم يمكف أف يستغرقو أداء ىذا العمؿ

 مفيـك أف في بينيا تتمثؿ مشتركة قكاسـ ثمة فإف التعريفات بيف الظاىرم االختالؼ مف الرغـ كعمى

 أك مشكمتو أكحؿ عممو إلنجاز يتعاطاىا الفرد التي المباشرة المعرفة في يتجمى ال " المعرفة كراء ما"

نما   ىدفو لتحقيؽ الفرد يمارسو الذم المعرفي المباشر النشاط في يتجمى ال أم ،قراره اتخاذ  يتجمى كا 

 ىذا إدارة أك مراجعة أك تنظيـ أك تقييـ أك رصد أك متابعة أك شأنو تكجيو مف عقمي نشاط كؿ في

فا أـ ،ااسترجاع أـ ،تذكرنا أكاف سكاء باشرالعقمي الم النشاط  أـ ،تخيال أـ ،إدراكا أـ ،انتباىنا أـ ،تعرن

ا أـ تحميال، أـ ،تصنينفا أـ ،مقارنة ا ،لمعمكمات اكتسابنا أـ ،استقراءن  أـ ،استنتاجن  سمي كلذلؾ .أـ تعممن

  .التفكير بتفكير أيضا المفيـك ىذا

 لما الفرد إدراؾ معرفة المعرفة مدل أيضا يشمؿ المعرفة كراء ما مفيـك أف التعريفات ىذه مف كنستنتج

 ىذه ألىميتو إدراكو كمدل ،األفراد بيف تتفاكت دقة التي يعرفو ال كما معيف لمكضكع بالنسبة يعرفو

 إدراؾ عمى الفرد قدرة مدل لتشمؿ المعرفة بيذه تمتد كبعض التعريفات .كدقتيا كفعاليتيا المعرفة

 عممية أيضا كيشمؿ .معيـ يتفاعؿ الذيف اآلخريف كمشاعر بمشاعره أك استبصاره الكجدانية حاالتو

كالتقكيـ. ) حسب اهلل ,  كالمراجعة كالحكـ ،كالتنظيـ ، الذاتية المراقبة أك التتبع  كالرصد ،التخطيط

2005) 
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 مكونات ما وراء المعرفة

كاف ما كراء , ف التنظيـ كعف المياراتاتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف معرفة ما كراء المعرفة تتمايز ع

ف ما كراء المعرفة يتككف مف معرفة ما كراء إالمعرفة مفيكـ متعدد المككنات كبناء عمى تصكر فالفؿ ف

  ( Veenman & et al, 2006)  .المعرفة كخبرات ما كراء المعرفة

استراتيجيات ما كراء تتككف ما كراء المعرفة  بشكؿ عاـ مف مككنيف : معرفة ما كراء المعرفة , 

 المعرفة.

 المككف األكؿ : معرفة ما كراء المعرفة : 

كىنا تصؼ معتقدات المتعمـ  حكؿ المتغيرات التي تتحد معا كتؤثر في المخرجات المعرفية , كمنيا 

معرفة المتعمـ بنفسو , كطبيعتيا كمعرفة الميمة كالمعمكمات المتكفرة حكليا, كمعرفتو باالستراتيجيات 

 .طمكبة كالالزمة إلتماـ الميمة الم

 

 المككف الثاني : استراتيجيات ما كراء المعرفة :

تصؼ اإلجراءات ك الخطكات التي يتبعيا المتعمـ لضبط األنشطة المعرفية , حيث تركز ىذه 

االستراتيجيات عمى ما يعرفو كما ال يعرفو المتعمـ  كتتضمف استراتيجيات خرائط المفاىيـ, التفكير 

) شحاتة ,  .مسمكع كالمراقبة الذاتية , استخداـ األمثمة , ككضع الخطكط تحت األفكار الرئيسيةبصكت 

2005) (Broyon,2004) 

 مف يشير  (Flavell, 1977)ظيرت عدة نماذج تبيف  مككنات ما كراء المعرفة  منيا نمكذج فالفؿ  

 كراء ما معرفةال ىما : المعرفي كراء ما لمتفكير أساسيف مككنيف ىناؾ أف خاللو

المعرفة بمتغيرات  : ىي رئيسة أنكاع ثالثة مف كتتككف (Metacognitive Knowledge)،المعرفية

 تفكير عمميات عف كما يعتقده ،متعمـ أك كمفكر نفسو عف كاعتقاداتو الفرد معرفة إلى الشخص كتشير
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لمفرد،  المقدمة الميمة طبيعة عف كالمعمكمات المعرفة إلى كتشير :الميمة  بمتغيرات كالمعرفة .اآلخريف

 كالمعرفة , الميمة أداء في احتماالت النجاح عف بالمعمكمات كتزكده ،أدائيا نحك المعرفة ىذه كتقكده

المعرفية  كراء ما االستراتيجيات عف معمكمات مف الفرد يمتمكو كتتمثؿ بما  :اإلستراتيجية بمتغيرات

 المعمكمات إلى باإلضافة لو، ميمة بالنسبة معرفية اؼأىد تحقيؽ في ينجح أف طريقيا عف يمكف التي

 .اإلستراتيجية ىذه تستخدـ كلماذا ،كأيف ،بمتى  تتعمؽ التي الظرفية

 عف عبارة كىي Experiences)  (Met cognitive ،المعرفة كراء ما خبرات  :الثاني كالمككف

تجعمو  بحيث ما، ميمة مكاجية عند المثمى االستراتيجيات في اختيار الفرد تساعد معرفية خبرات

 المشكمة في النظر كإعادة الحمكؿ السميمة، إلى الكصكؿ كبالتالي ،االستراتيجيات مف عدد بيف يفاضؿ

 قد ىناؾ شيء كاف إذا ما لترل  الرئيسية المفتاحية كالكممات قراءة العناكيف، إعادة أك أخرل، زكايا مف

 .مف اآلخريف  مساعدةال طمب تحاكؿ أف أك الغمكض، إزالة في يسيـ

ىناؾ عالقة قكية بيف مككنات ما كراء المعرفة , فكؿ مككف مف مككنات يعمؿ عمى تنشيط كزيادة 

 .فاعمية المككف اآلخر لذلؾ يجب فيـ كؿ مككف. كفيما يمي تفصيؿ لمككنات ما كراء المعرفة

 معرفة المعرفة 

عف طريؽ إكساب الفرد القدرة عمى التفكير, القدرات المعرفية  تطكير في الفعاؿ الكسيط المعرفة تعد

 ,كالفيـ المالحظة, الكعي, االكتشاؼ, االستقراء, التحميؿ كالتركيب, كالمراقبة كالضبط كالتبكء كالتفسير

كغيرىا مف القدرات التي تمكف الفرد مف تفسير كفيـ ظكاىر الحياة  كفيـ خصائصيا, كبالتالي زيادة 

 ( 2009الضبط,كالسيطرة عمييا.) الظاىر,الفيـ بيا كاإللماـ بيا, ثـ 

كتأخذ المعرفة عددا مف األنماط  اعتمادا عمى طبيعة ىذه المعرفة , ككذلؾ الطرؽ كالكسائؿ 

( المعرفة إلى  معرفة إعالنية تكضح 2007المستخدمة في اكتسابيا , كتمثيميا , كىنا يصنؼ ياسيف )

كالخطأ , ككصؼ المفاىيـ المختمفة , كالمعرفة  ما ىك معركؼ حكؿ المشكمة , كالتمييز بيف الصكاب
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اإلجرائية المرتبطة بكيفية حؿ المشكالت , كما كراء المعرفة التي تصؼ المعرفة نفسيا , بما يساعد 

عمى اختيار المعرفة المالئمة لحؿ المشكمة بفاعمية مف خالؿ تكجيو منيجية اإلدراؾ كالتفكير باالتجاه 

 .افية المتعمقة بقكاعد المنطؽ المتعمقة بالضبط ك اإلدراؾالصحيح , كالمعرفة االستكش

( أف 2004كيطمؽ عمى ىذا المككف أيضا مفيكـ الكعي الذاتي بالمعرفة  كيرل عفانة كالخزندار ) 

 المعرفة تتضمف عدة أنكاع كىي :

 المعرفة المفاىيمية : كتشمؿ الكعي بالمفاىيـ التي يتعامؿ معيا الفرد , الكعي بالمصطمحات -1

دراؾ معنى الرمكز المجردة كمعناه إذ  العممية أك الرياضية  , الكعي بالرمكز كتعني فيـ كا 

جاءت ضمف مضمكف معيف , الكعي بالقكانيف سكاء كانت طبيعية أـ مكضكعة كعالقتيا 

 .ببعضيا البعض

المعرفة اإلجرائية : كتشمؿ أنكاع مختمفة مف المعارؼ مثؿ : إدراؾ الخطكات أم معرفة  -2

كات الالـز إتباعيا عند تحقيؽ ىدؼ معيف , معرفة الحمكؿ كتعني معرفة طرؽ الحؿ الخط

لمسألة أك مشكمة معينة , معرفة تراكيب أم كعي المتعمـ بكيفية  الحؿ ككيفية الكصكؿ لمحمكؿ 

 بالطريقة المناسبة.

 المعرفة السياقية : كتتضمف الكعي بالشركط أم إدراؾ ظركؼ  التعمـ لحؿ مشكمة معينة -3

عطاء شركط لحدكث التعمـ ألم سمكؾ  كانو يحدث ضمف شركط محددة , إدراؾ األسباب :  كا 

أم فيـ مكقؼ معيف بعد معرفة أسباب حدكث ىذا المكقؼ أك الحدث  إعطاء المبررات : أم 

إعطاء تفسيرات لحدكث ظاىرة معينة كتكضيح نقاط الضعؼ كالقكة , حؿ المشكالت:  بمعنى 

 كمة كمحاكلة حميا سكاء كانت نمطية أك غير نمطية.فيـ المسالة أك المش

( معرفة 2004( ك )نمركطي كالشناؽ, (Schraw & Dennison 1994كيرل سيشرك كدينسكف 

 المعرفة أك معرفة ما كراء المعرفة تشتمؿ عمى :
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(: كىي معرفة الفرد حكؿ مياراتو  Pwclarative Knowledgeالمعرفة التصريحية )  -1

 .دراتو كمتعمـككسائؿ تفكيره كق

كىي معرفة الفرد حكؿ كيفية استخداـ  :(  Procedural Knowledgeالمعرفة اإلجرائية )  -2

 .االستراتيجيات المختمفة مف اجؿ انجاز التعمـ

كىي معرفة الفرد حكؿ متى كلماذا تككف   ( : conditional Knowledgeالمعرفة الشرطية ) -3

عرفة التقريرية كتشير أيضا إلى كعي الفرد بالميارات اإلستراتيجية فعالة كيطمؽ عمييا أيضا الم

 .كاالستراتيجيات الالزمة النجاز ميمة ما أك لحؿ مشكمة معينة

 أف معرفة ما  كراء المعرفة تشمؿ مككنيف  كالتالي :  (Flavell ,1979 )كيرل 

معرفة الشخص : كتشمؿ كؿ ما يفكر بو الفرد حكؿ طبيعتو كطبيعة اآلخريف كمعالجيف  -1

 .ممعرفةل

معرفة الميمة : كييتـ ىذا الجانب بالمعمكمات المتكافرة لممتعمـ خالؿ العممية المعرفية , مثؿ  -2

أف تككف المعمكمات متكفرة أك ضئيمة أك أنيا مألكفة أك غير مألكفة , منظمة أك غير منظمة,  

ت المعرفية , كمدل كبالتالي فإف معرفة ما كراء المعرفة تعني الطريقة المثمى إلدارة ىذه العمميا

أك يستطيع الفرد تحديد األعماؿ المعرفية المطمكبة أكثر مف  ،نجاحيا في تحقيؽ اليدؼ

 غيرىا.

 تنظيـ المعرفة

كيطمؽ عمييا أيضا اإلدارة الذاتية كتشتمؿ عمى ثالثة أنكاع  أساسية كىي التخطيط , المراقبة , التقكيـ  

تنظيـ المعرفة مفيكـ خبرات ما كراء المعرفة  كىي   (  بأنو يطمؽ عمى 2003كما يرل أبك عميا ) 

 تشتمؿ عمى : 
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كاالستراتيجيات كالميارات   لمميارات المناسب ختيارا ا التخطيط يحدد  Planning:التخطيط -1

التي  االستراتيجيات  أم يقرركا أف قبؿ المشكمة الطمبة أ يقر كالمصادر لحؿ المشكمة , حيث

 .احستساعدىـ في حؿ المشكمة بنج

 التأكد مف إلى المراقبة تشيرإذ  ،كاألداء بالتعمـ الفرد كعي دقة كتعني  Monitoring :المراقبة -2

 .كاالستراتيجيات الخطط كمراجعة ،اليدؼ تحقؽ مدل

 التنظيـ: كتشير إلى مراجعة الخطط كتعديميا في ضكء مدل نجاحيا في تحقيؽ األىداؼ. -3

  يقرر كلكف معيف ىدؼ يشير إلى كضع ال فالتقكيـ ،تعممو لنتاجات الفرد تقدير كىك  :التقكيـ -4

  .ال أـ اليدؼ تحقيؽ تـ إذا فيما

 ( أف تنظيـ المعرفة يشمؿ عدة نقاط كالتالي : 2004كيرل عفانة كالخزندار ) 

إعادة مخطط : كذلؾ بعد الكشؼ عف نقاط الضعؼ كالقكة ليستطيع المتعمـ  إعادة تنظيـ  -1

 عو مف تحقيؽ اليدؼ.المخطط الذم استخدمو كالذم من

تعديؿ النتاجات : كيتـ ذلؾ عف طريؽ التغذية الراجعة لمعرفة كتعديؿ نتاجات معينة مف  -2

 .المعرفة التي حققيا

تكضيح األخطاء : أم معرفة األخطاء التي كقع فييا ككيفية حدكثيا كلماذا كذلؾ تالشيا   -3

 .الرتكابيا مرة أخرل

لخطكات كأنماط التعمـ كالتفكير كذلؾ مف خالؿ  عمؿ معالجات : أم أجراء معالجات فكرية -4

 .المتابعة كالتفكير

تنظيـ التفكير : كذا يعد مف أعمى مستكيات ما كراء المعرفة كيعني ذلؾ أف يقكـ المتعمـ  -5

 .بتنظيـ تفكيره بصكرة شاممة مف فترة ألخرل
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 معالجة المعرفة

مؽ عمييا عممية تقييـ الذات أيضا كيرل كتتضمف ميارات كاستراتيجيات كخبرات ما كراء المعرفة ك يط

( أف ميارات ما كراء المعرفة ىي عمميات نحكـ عمييا , كظيفتيا التخطيط 1999فتحي جراكف )

دارة ميارة التفكير  كالمراقبة كالتقييـ ألداء الفرد في حؿ المشكمة , كأنيا ميارات تنفيذية ميمتيا التكجيو كا 

حد مككنات األداء الذىني أك معالجة المعمكمات, إضافة إلى أنيا العاممة عمى حؿ المشكمة , كأنيا ا

 أعمى مستكيات النشاط العقمي الذم يبقى عمى كعي الفرد لذاتو كلغيره أثناء التفكير بحؿ المشكمة.

 ميارات ما كراء المعرفة  في عدة نقاط :  (schraw,1998)كقد حدد  سشرك

سار األىداؼ كاإلجراءات المتبعة خالؿ التمييد ميارة التخطيط : كتتضمف أف يختار الفرد م -1

كالتخطيط لمميمات التفكيرية كاألسئمة عمى ىذه الميارة كالتالي : ما طبيعة الميمة ؟ كما 

 ىدفي ؟ كما المعمكمات كاالستراتيجيات التي احتاجيا؟ كـ مف الكقت كالمكاد احتاج ؟

يتبعيا الفرد لتحقيؽ اليدؼ , كاألسئمة  ميارة المراقبة : كتتضمف مراقبة الذات كالخطكات التي -2

عمى ىذه الميارة : ىؿ لدم فيـ كاضح لما افعمو؟ ىؿ لمميمة معنى؟ ىؿ ابمغ أىدافي؟ ىب 

 يجب أف اجرم التغيرات ؟

ميارة التقكيـ : تعني تقكيـ انجازات الفرد ذاتيا كمعرفة عناصر القكة كالضعؼ في تفكيره   -3

ت أىدافي ؟ ما الذم نجح لدم؟ ما الذم لـ ينجح ؟ ىؿ كتتضمف األسئمة التالية : ىؿ بمغ

 سأقكـ بميمتي بشكؿ أفضؿ بالمرة القادمة ؟

(  إلى أف األفراد الذيف يمتمككف ميارات مرتفعة لما كراء (Ford, et al, 1998كيشير فكرد كآخركف 

كتحديد ما تحتاجو  المعرفة ىـ األكثر فعالية في تنظيـ تعمميـ كلدييـ القدرة عمى ضبط عمميات التعمـ

 .مشكالت التعمـ منيا ككذلؾ القدرة عمى التكافؽ كاالنسجاـ مع مكاقؼ التعمـ المختمفة
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عمى أف المتعمـ الذم يمتمؾ ميارات ما كراء المعرفة يمتاز بقدرتو   (Lindstrom, 1995)كيؤكد 

 عمى :

 تكجيو كتنظيـ عممية تعممو كتحمؿ المسؤكلية. -1

 لتكجيو تفكيره كتحسنو.استخداـ ميارات التفكير  -2

 .اتخاذ القرارات المناسبة في مكاقؼ حياتو المختمفة -3

التعامؿ بفاعمية مع المعمكمات مف مصادرىا المختمفة سعيا كراء تحقيؽ مستكل أفضؿ مف فيـ  -4

 .ىذه المعمكمات كتكظيفيا في مكاقؼ حياتو اليكمية

 اختيار اإلجراءات المناسبة لممكقؼ التعميمي الذم يمر بو. -5

لـ يكتؼ عمماء النفس المعرفيكف ليشارة إلى أىمية تكظيؼ اإلنساف  الستراتيجياتو المعرفية بغية الفيـ  

كالمعرفة بؿ نادكا أيضا بضركرة  يقظتو ككعيو لما يكظفو مف استراتيجيات كالتحكـ بيا كتكجيييا 

باسـ استراتيجيات ما الكجية الصحيحة , كىذه العمميات مف الكعي كالضبط كالتحكـ كالتكجيو عرفت 

 ( 1995) دركزة ,  .كراء المعرفة

 ( ثالثة استراتيجيات أساسية لما كراء المعرفة : (Dirkes, 1985كحدد دايركس 

 ربط المعمكمات الجديدة بالمعرفة السابقة. -1

 اختبار استراتيجيات التفكير عمدا. -2

 التخطيط كالمراقبة كتقكيـ عمميات التفكير. -3

لجة المعرفة االستراتيجيات التي يعتمد عمييا الفرد أثناء استخداـ المعرفة لحؿ كما كيتضمف مككف معا

 الفرد كعي(  استراتيجيات ما كراء المعرفة بأنيا 1989مشكمة أك قضية يكاجييا كيعرؼ القطامي )

 مراقبة”أنيا Flavell (1977) بنشاطاتو المعرفية. كما كيعرفيا فالفؿ   المرتبطة كمعرفتو كتفكيره

خصائص المعمكمات أك  مثؿ بيا يتعمؽ كما ،المعرفية بعممياتو الفرد معرفة أك المعرفية عممياتال
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, كذكر فالفؿ أف الستراتيجيات ما كراء المعرفة أنكاع فمنيا ما يتعمؽ "البيانات المرتبطة بالتعمـ 

 metamomery لتعني الكعي بالعمميات المعرفية اإلدراكية ((met cognitionبالمعرفة أك اإلدراؾ 

التي يقكـ بيا اإلنساف كضبطيا كالتحكـ بيا , كمنيا ما يتعمؽ بكعي الذاكرة لتعني الكعي الستراتيجيات 

التذكر كالفيـ  لألشياء كضبطيا كالتحكـ بيا , كمنيا ما يتعمؽ بكعي االنتباه أك كعي االستيعاب , 

 .كمنيا ما يتعمؽ بكعي التفكير

 المعرفة  استراتيجيات ومهارات ما وراء

 :اآلتي النحك عمى كاستراتيجياتو المعرفة  كراء ما ( مياراتEfklides , 2009فكميدز ) تستعرض 

حتى  كاضحة   الميمة متطمبات جعؿ إلى االستراتيجيات ىذه كتيدؼ : التكجيو إستراتيجيات -1

سئمة يتمكف الفرد مف تحديد األىداؼ المناسبة  مف اجؿ تنفيذىا , كتشتمؿ عمى ميارات األ

 الذاتية  حكؿ الميمة , كفيـ الميمة كجكانب النقص التي تعيؽ تقدـ تنفيذ الميمة.

كتيدؼ ىذه االستراتيجيات إلى كضع آليات تشكيؿ مراحؿ تنفيذ  : التخطيط إستراتيجيات -2

العمميات المعرفية العميا التي بدكرىا تضبط نكاتج التفكير الدنيا الضركرية لتنفيذ الميمة ,  

مى تحديد األىداؼ الفرعية كتسمسميا , تسمسؿ إجراءات التنفيذ , ككضع الجدكؿ كتشتمؿ ع

 .الزمني , كاليات التحقؽ مف العمؿ المنجز

: كيتـ لجكء إلى ىذه اإلستراتيجية عندما ال يسير تنفيذ  المعرفية العمميات تنظيـ إستراتيجيات -3

نيائيا , زيادة الجيد الميمة بالشكؿ المطمكب , كتشتمؿ عمى آليات بدء العمميات ا لمعرفية كا 

 .المبذكؿ , تنظيـ الكقت

: كتشير إلى اآلليات التي يطبقيا الفرد أثناء تنظيـ العمميات  العمؿ خطة مراقبة إستراتيجيات -4

المعرفية التي يخطط القياـ بيا , كتشمؿ عمى مراقبة  عممية المعالجة بالشكؿ المخطط لو 



26 

عف أكجو التناقض بيف الخطة كالية التنفيذ , تحديد  مسبقا , الكشؼ عف األخطاء , الكشؼ

 االحتياجات الزمة 

إستراتيجية تقييـ مخرجات عممية تنفيذ الميمة : كتشمؿ عمى استراتيجيات تقييـ عمميات  -5

المعرفية  بناء عمى المعاير المحددة مسبقا , كتشتمؿ عمى تقييـ جكدة التخطيط كالمراقبة أثناء 

 تنفيذ الميمة.

يجيات التمخيص كالتقييـ الذاتي : كتشتمؿ عمى كؿ استراتيجيات منذ البدء بالميمة استرات -6

 .كخطكات التنفيذ , كنقاط القكة كالضعؼ , كما يجب تعممو بالمستقبؿ

 

  نظريات ما وراء المعرفة

 نظرية ما وراء المعرفة 

, ليشير إلى  1976سنة إف  بداية دراسة ما كراء المعرفة ظيرت في عمـ النفس النمك عمى يد فالفؿ 

الكعي بالمعرفة كتنظيميا ,  كما انو يعبر عف كعينا التاـ كالتيقظ كاإلحساس بالخطكات التي نقكـ بيا 

( , ثـ ظير ىذا المفيكـ في عمـ النفس المعرفي مف خالؿ  2012) إبراىيـ , .أثناء عممية التعمـ

, ثـ ظير كمفيكـ في عمـ النفس  دراسة الذاكرة كبعد ذلؾ في الشيخكخة كعمـ النفس العصبي

 (2004 .اإلكمينيكي كفي دراسة االضطراب.) حسيف كالصبكة

بداية يستند مفيكـ ما كراء المعرفة عمى مبدأ ميـ كحيكم في فيـ كيؼ تعمؿ المعرفة ككيؼ تكلد 

لمعرفة الخبرات الشعكرية في أنفسنا كالعالـ مف حكلنا , كما كراء المعرفة ىي المعرفة المقدمة عمى ا

 .التي تراقب كتتحكـ كتقيـ المنتجات المعرفية كعمميات الكعي
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عالكة عمى ذلؾ فإف ما كراء المعرفة يفيـ باعتباره إطار عمؿ يكجو تشغيؿ المعمكمات كيكتشؼ صكر 

المعالجة السيئة المسئكلة عف قابمية التعرض لالضطراب مثؿ تمؾ المتجسدة في االجترار كمراقبة 

 (Wells & Matthews, 1994). التيديد

يكضح فالفؿ طبيعة ما كراء المعرفة بعنصريف كيذكر أف المعرفة تحتكم عمى كؿ شيء نفسي  

سيككلكجي , فمعرفة الفرد عف انفعاالتو كدكافعو يمكف اعتبارىا ما كراء المعرفة كتشتمؿ عمى معرفة ما 

ة , كتشمؿ أيضا عمى خبرات ما كراء المعرفة كجزء مكتسب منيا كالتي ترتبط  باألشياء السيككلكجي

كراء المعرفة  كمف الناحية النفسية  إنيا خبرات شعكرية معرفية كمؤثرة مرتبطة بالسمكؾ في المكقؼ 

الذم يتعرض لو الفرد , حيث تتككف معرفة ما كراء المعرفة مف ما تقكـ بو الذاكرة طكيمة المدل مف 

ا في مكضكع معرفي , أما خبرة ما كراء المعرفة تمثيالت لألحداث بحيث يمكف استرجاعيا كاستخدامي

  (Flavel , 1981).فيي آراء أك معتقدات أك مشاعر تجاه مكضكعات معينة

كيرل جانيو كآخريف أف ما كراء المعرفة ال يمكف مالحظتيا مباشرة كلكف يمكف استنتاجيا مف األداء 

ما يكتشفكف استراتيجيات معينة عندما الذم يستدعي استخداـ ميارات عقمية معينة , فالباحثكف عادة 

يطمبكف مف المتعمميف أف يفكركا بطريقة جيرية أثناء تعمميـ أك تذكرىـ أك حؿ المشكالت , كعندىا 

يصبح المتعمـ عمى كعي بمثؿ ىذه االستراتيجيات , كيككف قادرا عمى كصفيا كيقاؿ عف المتعمـ ىنا 

أف محكر االىتماـ في ما كراء المعرفة ىك جعؿ المتعمـ انو يمتمؾ " ما كراء المعرفة " كيؤكد جانيو 

يفكر بنفسو في حؿ المشكالت بدال مف مجرد إعطاءه إجابات محددة, أك إلقاء المعمكمات ك الحقائؽ 

عميو ليقكـ بحفظيا كاستظيارىا كاالىتماـ بأفكاره كمداخمو في حؿ المشكالت مف خالؿ إلمامو 

لمكضكعات التي تمثؿ المشكمة , انطالقا مف ضركرة تنظيـ  التعمـ بالصعكبات التي يكاجييا في فيـ ا

بصكت مرتفع بما يناسب حاجات كاىتمامات المتعمـ , كمستكل مياراتو الخاصة , إذ يطمب مف 
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 , Gagne & etal )المتعمـ أف يذكر بصكت مرتفع كؿ  ما يحدث داخؿ ذىنو لحظة أدائو لمميمة. 

1992) 

 اء المعرفة النظرية البنائية وما ور 

بدأت النظرية البنائية كأحد نظريات التعمـ ثـ نمت كتكسعت في مجاالتيا إلى أف أصبحت نظرية في 

التدريس كالتعمـ , كنظرية لكؿ مف المعرفة الشخصية كالمعرفة العممية كظيرت نتيجة التحكؿ مف 

مية كىي المتعمـ  مف خالؿ التركيز عمى المعمـ كبيئة التعمـ كالمنيج إلى التركيز عمى البيئة الداخ

 ( 2006) زيتكف ,  .معرفتو السابقة , كنمط تعممو كسعتو العقمية

أف البنائية تنطمؽ كنظرية في التعمـ المعرفي مف خالؿ افتراضيف  (2006)كيرل حسف ككماؿ زيتكف 

 ىما : 

 .اكتساب المعرفة حيث أف الفرد يبني معرفتو بذاتو -1

د الفرد عمى التكيؼ مع الضغكط النفسية المعرفية الممارسة كظيفة المعرفة : حيث أنيا تساع -2

عمى الخبرة , أم أف بناء المعرفة يتـ مف خالؿ التمثؿ ) عند استقباؿ المعرفة المشابية لما 

ىك مكجكد في البينة المعرفية( كالمكائمة ) عند استقباؿ معمكمات كمعرفة جديدة ( كالكاقع فكؿ 

 ؿ تنظيـ معرفي لديو.منا يتعامؿ مع الكاقع مف خال

كىنا نالحظ ارتباط بيف المعرفة كطريقة اكتسابيا البنائي مع خبرات كميارات ما كراء المعرفة مف 

 خالؿ طريقة تمثيؿ المعرفة مع الكاقع كتكظيفيا في حؿ المشكالت. 

بادئ كترجع أصكؿ استراتيجيات ما كراء المعرفة إلى الفكر البنائي كالتي تقكـ عمى مجمكعة مف الم

كاألسس كالتي مف أبرزىا : أف يككف المتعمـ  المعرفة بنفسو كلنفسو , تحرر عممية التعمـ مف التمركز 

حكؿ المعمـ , كاستخدامو لمطرائؽ كاألساليب التقميدية المعتمدة عمى العرض المباشر كالتمقيف, كجعؿ 
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عمـ نفسو  ككيفية التعمـ كاالعتماد المتعمـ بكتقة لحفظ المعمكمات كالمفاىيـ إلى تمركز التعمـ حكؿ المت

 (2013) بيكمي ك الجندم , .عمى الخبرات السابقة كالبناء عمييا

 
 

 Mental Rigidityالجمود الذهني  2.1.2
 تمهيد

يكجد العديد مف  العديد مف الدراسات العربية كاالجنبية انو مىالحظ الباحث مف خالؿ االطالع ع

كمف ىذه المترادفات : الجمكد الفكرم , كالتي تتفاكت بالمفاىيـ , المترادفات لمصطمح الجمكد الذىني

نقص المركنة  ,االنحراؼ الفكرم , القطعية الجزمية , الصرامة العقمية , الدكغماتية , التصمب الفكرم 

, التفكير المنغمؽ , التفكير السمبي , كسكؼ نعرض بعض التعريفات لكؿ مترادؼ حسب كركدىا في 

 بية كاألجنبية. الدراسات العر 

إف تحقيؽ النجاح كالسعادة كاالستمتاع بحياة متكازنة, إنما يتطمب تغير في طريقة التفكير, كأسمكب 

كالمكاقؼ التي تحدث لمفرد كالسعي الدائـ إلى  ،الحياة كالنظرة تجاه أنفسنا, كتغير النظرة تجاه الناس

كير السمبي الذم يحقؽ البنكد السابقة بشكؿ تطكير جكانب الحياة  بعكس الجمكد الفكرم كالذىني كالتف

 ( 2003 ،عكسي. ) مصطفى

 أف كيذكر بتغيير المكقؼ، الذىنية الحالة تغيير عمى القدرة ىي المركنة أف إبراىيـ الستار عبد يرل

 الذىنية بيا المكاقؼ يكاجو محددة فكرية أنماطنا الفرد يتبنى حيث العقمي التصمب عكس المركنة

 كمراجعة األفكار السريعة، الذىنية الحركة عمى القدرة لديو بأف المبدع عادة كصؼكي المتعددة،

 في فترة المعرفية بنيتو مف جزءنا كتصبح المعرفية الستيعابيا، أبنيتو كتكييؼ معيا كالتالـؤ الجديدة،

ا قميؿ ذىني كبجيد الزمف، مف قصيرة  (1995 القدس المفتكحة، )جامعة .أيضن
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كاف البحث في مظاىرىا يعني البحث في  ،ظاىرة الجمكد الذىني تعتبر ظاىر إنسانيةإف الدجماتية أك 

نيا قد تبدك في حياة  ،كالعدكاف كالتسمط ،كثنائية القطب ،جذكر التعصب كاالنغالؽ كجمكد العقؿ كا 

أك فاإلنساف المغمؽ عمى نفسو  ،اإلنساف العادم كفي أسمكب تفكيره ككيفية تناكلو لممكضكعات كاألفكار

كالذم يعيش  نيبا لمشاعر الخكؼ كفقداف األمف   ،عمى ما يعتقده كالذم يرل في أسرتو عالمو األكحد

كيرل في أفكاره  قيمة قصكل كمف ثـ ليس بمقدكره أف يتعايش مع أفكار اآلخريف فيك ال يجد بيف 

تناكؿ المكضكعات إف  الشخصية التي ت ،أفكاره كأفكار اآلخريف أم كجية مف أكجو التكاصؿ كااللتقاء

كاألفكار بأسمكب مغمؽ كمتقكقع حكؿ الذات ىي شخصية جامدة ذىنيا كتتسـ بالدكجماتية بطبيعة 

 ( 2002 ،الحاؿ. )السميماني

 Mental Rigidityتعريفات الجمود الذهني 

كما اشرنا سابقا فانو تتعدد المترادفات حكؿ مفيـك كمصطمح  الجمكد الذىني ككميا تحمؿ نفس 

 لمجمكد اآلتي التعريؼ الباحث يتبنى الدراسة ىذه كلكف باختالفات كفركؽ بسيطة  كلغرض المعنى

 نظره، كجية كفيـ لفيمو اآلخر مكاف نظره ككضع نفسو كجية تغيير عف الفرد عجز" كىك الذىني

 في كالمركزية كالذاتية اآلخر عمى كاالنغالؽ ،كالمبادئ الرأم في كالثبات الفكرية المركنة في كالنقص

 ."القرار اتخاذ

يرجع الفضؿ إلى رككيش في اكتشاؼ مفيكـ الجمكد الذىني الفكرم، كلكف النشأة الحقيقة ليذا 

حيث ظيرت في حضف الفمسفة كمذىب يدعي إمكاف الحصكؿ عمى  ،المفيكـ كانت عند الفالسفة

ىب اليقيف كالشؾ كذلؾ مقابؿ مذ ،المعرفة المطمقة كاليقيف باستخداـ العقؿ أك الحكاس أك التجربة

 (2003 ،) الحربي.المطمؽ

ك يعد رككيش ىػك اكؿ مػف ادخػؿ مفيػـك الجمػكد الفكػرم )الديجماتيػة ( الػى عمػـ الػنفس حيػث اف ىنػاؾ 

تداخال كبيرا بيف مترادفات ىذا المفيكـ تتراكح ما بيف التعصب كالتسمط كالجمػكد الػذىني كغيرىػا كيشػير 
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المظػػاىر السػػمككية كالمعرفيػػة المتعمقػػة باالفكػػار كالمعتقػػدات  مفيػػـك الجمػػكد طبقػػا لػػرككيش الػػى مجمكعػػة

اك بمعنػى اخػر يشػير الجمػكد الػى عػدة خصػائص ىػي:  طريقػة  ،المنتظمة في نسؽ ذىنػي مغمػؽ نسػبيا

كعدـ  ،كنظرة تسمطية في الحياة ،ايدكلكجية بصرؼ النظر عف مضمكنيامنغمقة مف التفكير ترتبط بام 

كتسػامح مػع االشػخاص  ،اك يعارضػكف المعتقػدات الخاصػة باصػحابيا تحمؿ االشخاص الذيف يختمفػكف

 (1989 ،الذيف يعتقدكف معتقدات متشابية.)عبد اهلل

كعػػػدـ التسػػػامح مػػػع ذكم االعتقػػػادات  ،عمػػػى انػػػو النظػػػرة المتشػػػددة لمحيػػػاةفقػػػد عػػػرؼ رككػػػيش الجمػػػكد 

 Rokeach, 1960)) المعارضة بغض النظر عف مكقعيـ االجتماعي اك اتجاىاتيـ السياسية.

خاصػػية لنسػػؽ المعتقػػدات الكمػػي تعػػكؽ صػػاحبيا عػػف  Ehrlick, 1973 ) )كعرفتػػو ايضػػا ىيركلػػكؾ

احداث أم تغير  حيث انو يمتاز يالتمسؾ كاعتناؽ كالدفاع عف بعػض االنسػاؽ العامػة اك الفرعيػة مػف 

 .المعتقدات في الديف اك السياسة اك العمـ كيقاـك تغيرىا

النظر الى مفيكـ الجمكد الذىني كاالنغالؽ الفكرم اك الجزميػة فقػد اسػتخدمو تباينت اراء الباحثيف عف 

البعض لالشارة الى مفيكـ التمسط كالتعصب كيتمثؿ ذلؾ بالدراسات الكالسيكية حكؿ التفكير الجزمي، 

كيراه اخركف بانو مفيكما عاما يشير الى مجمكعة مف االعراض كالمظاىر كمف بينيا )التكحػد بنمػاذج 

الجمػػكد فػػي التفاعػػؿ مػػع القكاعػػد كالتصػػرفات االجتماعيػػة كسػػميت  ،العدكانيػػة  ،كتمجيػػد الػػذات ،ةالسػػمط

بالتسمطية الفاشية ( بينما يصفو اخركف بانو نمط لمتفكير يميز الشخص باالنغالؽ الفكرم كيتمثؿ ذلؾ 

)  .ككػػيشفػػي طريقػػة التعامػػؿ مػػع معػػايير السػػمطة كسػػميت الشخصػػية الجزميػػة أم الدجماتيػػة كيمثميػػا ر 

 ( 2007 ،القحطاني

كاف االفراد  ،اف الدجماتية عممية عقمية معرفية تتميز بالتشدد كالتعصب  Chris,2010)) كيرل كرس

الجماتيكف يتسمكف بالتشدد مع اصحاب المعتقدات المناىضة  دكف أم محاكلة لمتعرؼ عمى تمؾ 
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كمقابؿ ذلؾ يتسمكف بالتسامح مع  ،االفكار كالمعتقدات المناىضة كاالراء المخالفة كالتفكير فييا

 .اصحاب المعتقدات المتشابية

 يتميز الذم االتساؽ يصؼ ،مغمؽ معرفي نسؽ عبارة عف بأنو التصمب   )1994 لمصرم )اكيعرؼ 

 المتطرفة باألحكاـ التمسؾ مف كيالحظ،متنكعة كمتباينة مكاقؼ كفي لممعمكمات تكظيفو في الفرد بو

 مقاكمة مع المطمؽ الرفض أك المطمؽ إلى القبكؿ كالميؿ كمسايرتيا دكالجمك  بالثبات تتصؼ التي

 .الغمكض تحمؿ كعدـ التغير

مػػف مترادفػػات الجمػػكد الػػذىني أيضػػا مػػا يسػػمى بػػالتفكير السػػمبي  كيمكػػف تعريفػػو  بأنػػو نػػكع مػػف سػػمبية 

اضػر كالخػكؼ التفكير تقكـ عمى البحث كالتفكير بسمبيات الماضي كالتي تدفع الفرد إلػى القمػؽ مػف الح

مػػف المسػػتقبؿ  كيحػػدث ىػػذا النػػكع مػػف التفكيػػر عنػػد فشػػؿ الفػػرد فػػي تحقيػػؽ مقكمػػات مػػا يسػػمى بػػالتفكير 

االيجػػػابي كالػػػذم يمكػػػف تعريفػػػو عمػػػى انػػػو " عػػػادة عقميػػػة يمارسػػػيا الفػػػرد بصػػػكرة ال شػػػعكرية تقػػػـك عمػػػى 

مػػى قػػدرة الفػػرد عمػػى بنػػاء كيقػػـك التفكيػػر االيجػػابي ع ،"اسػػتغالؿ الطاقػػات كاإلمكانػػات الكامنػػة لػػدل الفػػرد

كتركيػز شػعكره كتكجيػو  ،كاالختيار مف بينيا بما يالئـ المكقؼ الحالي  ،كتنظيـ أفكاره كمعرفتو كخبراتو

 ( 2007 ،) الفقى .سمككا تو نحك تحقيؽ أىدافو التي يسعى إلييا

عمػػى مصػػطمح الدكجماتيػػة: حيػػث يعػػرؼ  ،مػف المصػػطمحات التػػي تحمػػؿ معنػػى مترادفػػا لمجمػػكد الػػذىني

ينػػػتظـ حػػػكؿ قاعػػػدة  ،انػػػو نظػػػاـ معرفػػػي مغمػػػؽ نسػػػبيا لالعتقػػػاد أك عػػػدـ االعتقػػػاد فػػػي الحقيقػػػة أك الكاقػػػع

مركزيػػة مػػف المعتقػػدات حػػكؿ سػػمطة مطمقػػة تػػكفر بػػدكرىا ىػػيكال مػػف نمػػاذج التعصػػب ضػػد اآلخػػريف أك 

صرار فرضو عمى اآلخريف.  (1986 ،) عجكة التسامح معيـ كىك نزكع إلى التشبث بالرأم كا 
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 أسباب الجمود الذهني ) الدوجماتية ( 

أف ىنالػػػؾ بعػػػض األفػػػراد يتبعػػػكف طريقػػػة تفكيػػػر خاطئػػػة تتسػػػـ بػػػالجمكد  (Whyte,2004) كايػػػتيػػػرل 

كالتصػػمب تػػؤدم إلػػى عػػدـ تقػػدـ الفػػرد كمكاجيتػػو العديػػد مػػف المشػػكالت كذلػػؾ بسػػبب العديػػد مػػف العكامػػؿ 

 كاألسباب منيا :

ة لألشػػياء كتعتبػػر أساسػػا قاصػػرا لمتفكيػػر كىػػك خطػػا فػػي النظػػرة الجزئيػػة :ىػػي نظػػرة سػػطحية ضػػيق -1

اإلدراؾ أك الفيػػـ كىػػك يسػػتند عمػػى تقػػكيـ الكػػؿ عمػػى أسػػاس الجػػزء الػػذم أدركػػو أك فكػػر فيػػو مػػف 

 المكقؼ الكمي.

, فيبقػى ددة كغالبػا مػا تكػكف قريبػة كحاضػرةالسمـ الزماني : حيث يتـ التركيز عمى فتػرة زمنيػة محػ -2

 يرا آنيا كخاصا ال يحسب أم حساب لممستقبؿ.ىذا النمط مف التفكير تفك

بمعنى  ،التمركز حكؿ الذات : كىنا ينصب التفكير فقط عمى ما يحققو لمفرد مف مصمحة خاصة -3

) نحػف (  أف اإلدراؾ كالتفكير لدل الفرد في ىػذه الحالػة يتصػؼ بػالتفكير الػذاتي مػع غيػاب مفيػـك

دانيػػة كتضػػػخيـ ىػػذه المكاقػػؼ العاطفيػػػة دكف االجتمػػاعي كالسػػير كراء المػػػؤثرات كاالنفعػػاالت الكج

 رؤية عميقة لممكقؼ مع انعداـ الثقة بالنفس.

كيتسـ  ،االنطباع األكلي : كيعتبر ذلؾ احد مظاىر الجمكد في التفكير كيقـك عمى الفيـ الخاطئ -4

را لذلؾ ال بد لمفرد أف يككف قاد ،ىذا النمط بالتسرع كاالندفاع في اتخاذ القرار دكف إمعاف كتعمؽ

 .عمى تعديؿ كتغير تصكراتو الناتجة عف االنطباع األكؿ لألشياء كالظكاىر في حاؿ ثبت خطاىا

التطػػرؼ : حيػػث يقػػـك ذىػػف الفػػرد كتفكيػػره عمػػى تعمػػيـ تقػػكيـ األشػػياء مػػف خػػالؿ تقػػكيـ عنصػػر أك  -5

 .كباستخداـ تعابير لغكية حاسمة كقاطعة غير قابمة لمتعديؿ ،خاصية كاحدة

لمسػػبقة : أم اسػػتخداـ الفػػرد فػػي حكمػػو كتقكيمػػو لألشػػياء عمػػى أسػػاس قكالػػػب القكالػػب كاألنمػػاط ا -6

 .جاىزة متأثرا في حكمو عمى قكالب معدة مسبقا
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كانعداـ كجكد األىداؼ : أم عدـ كجكد أىداؼ مثالية كعظيمة في حياة الفػرد كعػدـ كجػكد  فراغال -7

 يو.مما يؤدم إلى كجكد فراغ فكرم لد ،طمكحات عالية لديو لتشغؿ تفكيره

التنشئة االجتماعية كاساليب التربية الخاطئة القائمة عمى التسمط كالعدكاف كالتعصب كيكػكف ذلػؾ  -8

 .مف خالؿ تعامؿ الكالداف كاالىؿ مع االطفاؿ

ف بعػػد اإلنسػػاف عػػف التفكيػػر الػػكاقعي كعػػدـ تنظػػيـ اإلدراؾ كالتفكيػػر بطريقػػة ( أ2003كيػػرل الخكاجػػا ) 

 .التفكير غير المنطقي يؤدم إلى سيطرة األفكار السمبيةمنطقية كالحديث عف النفس بأسمكب 

كجكد أفكػار غيػر منطقيػة كأسػاليب تفكيػر خاطئػة تػؤدم إلػى اضػطرابات كمشػاكؿ كالػى حػدكث التحجػر 

 (2008 ،بالمعتقد كالجمكد كالتصمب مثؿ : ) حسيف

إمػا سػعادة  التفكير األحادم الرؤية : التطرؼ في األحكاـ إما بيضػاء أك سػكداء مثػؿ أف الحيػاة -1

 كاممة أك تعاسة كاممة.

 التفكير الككارثي : تفسير األمكر البسيطة عمى أنيا مصيبة ككارثة. -2

التفكيػػػر يجػػب أف أقػػػـك كىنػػا يكػػكف الشػػخص  ،التفكيػػر القػػائـ عمػػى الحتميػػػات : يجػػب أف افعػػؿ -3

 و.القائـ عمى السمـ الزمني: حيث يقصر الفرد تفكيره عمى فترة زمنية قصيرة معينة في حيات

 التفكير القائـ عمى المقارنة مع األشخاص المحيطيف. -4

 صفات وأعراض األشخاص الذيف يتسموف بالجمود الذهني 

تعػػددت صػػػفات كخصػػػائص األشػػػخاص الػػػذيف يتسػػػمكف بػػػالجمكد الػػػذىني أك أم مترادفػػػة لمجمػػػكد سػػػكؼ 

 .يعرض الباحث عدة صفات حسب الدراسات التربكية كالنفسية

 :يمي ما تضمف عامة، شخصية كسمة لمدجماتية كصفنا عرض ككيشر  أف ) 1982 ) سالمة ذكر

 .فعال الرأم يتككف أف بعد الجديد البرىاف اختبار في الرغبة عدـ .
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ا الكافي البرىاف يككف حتى الحكـ تعطيؿ مقاكمة .  .متاحن

 .الشخص معتقدات مع تتعارض مناقشات أك دليؿ أم لرفض السريع الميؿ .

 .فقط كأسكد أبيض أنيا عمى الجدلية المجاالت إلى النظر إلى الميؿ .

 .كاؼ غير برىاف إلى استنادنا بحدة، التغيير كمقاكمة قكية، معتقدات تككيف إلى الميؿ .

 .المخالفة معتقداتيـ بسبب اآلخريف األشخاص إىماؿ إلى الميؿ .

 .المنطقية أسسيا في متناقضة معتقدات إفراز إلى الميؿ .

( أيضا سمات أخرل لمشخصية ذات العقمية 2009كسمية لمبارؾ )( 1960رككيش ) كيذكر

 الدكغماتية  كاألفراد الدكجماتييف بصفة عامة :

الخضكع  ،الميكؿ السادية أك المازكشية ،انعداـ األمف كالنظرة إلى العالـ عمى انو مكاف مكحش -

معارضة كؿ ما ىك االتجاه ضد اإلبداع ك  ،كاالنتماء الصاـر لمجماعة التي استقى منيا أفكاره

الخرافية كتعني الميؿ لالعتقاد بمحددات   ،ذاتي أك كليد الخياؿ أك قائـ عمى مركنة التفكير

االىتماـ الزائد  ،التكحد مع العناصر التي تمثؿ القكة كالسمطة ككسيمة لتأكيد الذات  خرافية 

 بالسمكؾ الجنسي. 

صػمبو الػذىني يػؤدم إلػى تخمػؼ ال يشعرؾ الشخص الدكجماتي بأنو شخص عقالنػي منطقػي فت -

كالسػبب فػي ذلػؾ  ،كيعطيػؾ انطباعػا بػاف لديػو جكابػا لكػؿ سػؤاؿ ،طرحو كتقاد مفاىيمػو كمقكالتػو

أف ممارسػػتو لممشػػاركة فػػي التحػػدث قائمػػة  عمػػى عػػدد مػػف المبػػادئ كالمفػػاىيـ الجػػاىزة كالمحػػددة 

لديػػو مشػػكمة نحػػك التػػي يحفظيػػا عػػف ظيػػر قمػػب كيسػػارع إلػػى اسػػتخداميا فػػي محاكراتػػو كال نجػػد 

 اآلثار التي تترتب عمى عدـ صحتيا.

 المطمػؽ لمتقبػؿ المتصػمبكف يميػؿ مػا يمػي: ( أف مػف صػفات المتصػمبيف2011تػرل ميسػكف سػميرة ) 

 لمكاجية المالئـ بالسمكؾ القياـ عف يعجزكف ،لمغمكض تحمميـ كعدـ ليا المطمؽ رفضيـ أك لممكاضيع
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 مالئمة سمككية أنماط إلى تغييرىا عمييـ يصعب ، محددة ككيةسم بأنماط يتمسككف إذ،الجديدة المكاقؼ

 حمػكؿ عػدة ذات مشػكمة لحػؿ شخصػيتيـ مػف جػزء لبنػاء عػادة اتجاىػاتيـ تغيير يستطيعكف ال ،لممكقؼ

 إلػى كالميػؿ المعقػدة العالقػات فيػـ عف كالعجز التخيؿ كضعؼ اإلنتاجية الكفاءة بقمة يتسمكف ، ممكنة

المخالفػة  التسػامح إزاء المعتقػدات كعػدـ لمحيػاة متسػمطة بنظػرة يتميػزكف   مػكراأل تػأـز عنػد ترؾ المجاؿ

ىػك زائػؼ ك  كمػا حقيقػي ىػك مػا يعرفػكف أنيػـ مػع نظػرىـ كجيػات لتغييػر نيػة المتصػمبيف لػدل تتكاجػد ال

 المتصػمبكف يتميػز ،يعتقدكنػو مػا مػع دائمػا تتطػابؽ كانػت لػك كمػا الخبػرة تفسػير عمػى يعتمػدكف بالتػالي

 ،محػددة فكريػة بأنمػاط يتمسػككف ،االعتقػاد فػي يخػالفنيـ الػذيف األشػخاص إىمػاؿ إلػى الميػؿب كػذالؾ

 . المشابية معتقدات كاختمفت تنكعت ميما الحياة مكاقؼ بيا كيكاجيكف

 نظريات الجمود الذهني 

 نظرية روكيش لمجمود الذهني 

معمنػػا مػػيالد نظريػػة نفسػػية  كتابػػا بعنػػكاف )العقػػؿ المنفػػتح كالعقػػؿ المنغمػػؽ( 1960اصػػدر رككػػيش عػػاـ 

جديػػػدة أطمػػػؽ عمييػػػا مصػػػطمح الدكغماتيػػػة كلقػػػد كػػػاف ىػػػذا المفػػػظ غريبػػػا حتػػػى ذلػػػؾ الحػػػيف عمػػػى إسػػػماع 

العػػامميف فػػي عمػػـ الػػنفس إال انػػو كػػاف مألكفػػا لػػدل الفالسػػفة إذ كػػانكا يسػػتخدمكنو منػػذ زمػػف بعيػػد. حيػػث 

كانػت ىػذه فمسػفة العقميػيف فػي القػرنيف تعني في الفمسفة قدرة العقؿ عمى الكصكؿ إلػى اليقػيف المطمػؽ ك 

 (Rokeach, 1960) .18ك 17

حيػث انصػب االىتمػاـ  ،كتعد نظرية رككيش محاكلة لفيـ طبيعة االعتقاد بصرؼ النظػر عػف محتكاىػا

كليذا أكد رككيش انو  ،بصرؼ النظر عما يعتقده الفرد ،عمى معرفة أسمكب الفرد في التفكير كاالعتقاد

؟ كلكػف يجػب أف نسػأؿ : النسػبي لمعقػؿ نسػأؿ : مػاذا نعتقػد النفتػاح أك االنغػالؽيجب عنػد بيػاف حالػة ا

فالفرد  ال يكصؼ بأنو دكجماتي أك لديػو جمػكد عمػى أسػاس إيمانػو بمجمكعػة معينػة مػف ،كيؼ نعتقد ؟
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نمػػا عمػػى أسػػاس أسػػم ،المعتقػػدات أم ىػػؿ يػػتـ تنػػاكؿ المعتقػػدات   ،كبو فػػي التعامػػؿ مػػع ىػػذه المعتقػػداتكا 

 فتحة ؟ أـ يتـ تناكليا بعقمية أك نظاـ عقمي منغمؽ؟بعقمية من

 حيث ميز رككيش بيف نكعيف كنمطيف مف التفكير  العقمي:

نمط التفكير أك العقؿ المنغمؽ: يككف نظاـ التفكير فيو جامدا" ثابتا" كمقاكما" لمتغير ال يتحمؿ   -1

انػػو يعػػرؼ مػػا ىػػػك الغمػػكض أك المػػبس كالفػػرد فيػػو ليسػػػت لديػػو النيػػة لتغييػػر كجيػػات نظػػػره مػػع 

حقيقي كما ىك زائؼ كما ىك صكاب كما ىك خطأ كيعمدا صحاب ىذا النظاـ المعرفي المنغمؽ 

 .إلى تفسير الخبرة كما لك كانت تتطابؽ دائما" مع ما يعتقدكف فيو

نمط التفكير أك العقؿ المنفتح: فيك عمى العكػس نظػاـ تػاـ متطػكر كال يقتصػر األمػر عمػى أف   -2

كمسػػػتمرة لمعناصػػػر المتضػػػمنة فيػػػو لكػػػي تػػػدخؿ فػػػي عالقػػػات جديػػػدة مػػػع ىنػػػاؾ نزعػػػة عضػػػكية 

 ،بعضػػػيا كبالتػػػالي تتغيػػػر بػػػؿ أف النظػػػاـ ككػػػؿ حسػػػاس فػػػي اسػػػتجابتو لمكاقػػػع المتغيػػػر.) عجػػػكة

1986) 

 االفتراضات األساسية لنظرية روكيش   

 تتنػػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػػذه االفتراضػػػػػػػػػات الخصػػػػػػػػػائص البنائيػػػػػػػػػة لمنسػػػػػػػػػؽ المعرفػػػػػػػػػي المعتقػػػػػػػػػدم كالػػػػػػػػػال معتقػػػػػػػػػدم

1960)،Rokeach )   

 تنظـ كؿ المعتقدات في قسميف مستقميف : نسؽ المعتقد كنسؽ الال معتقد. -1

 .يشتمؿ نسؽ المعتقد عمى كؿ المسائؿ التي يعتقد شخص ما إنيا حقيقية في أم كقت معيف -2

نسؽ الال معتقد كىك مجمكعة مف االتساؽ تحتكم عمى كؿ ما يعتقػد الفػرد انػو زائػؼ فػي أم كقػت  -3

 معيف.

 .المعتقدات كالالمعتقدات عمى طكؿ متصؿ القبكؿ أك الرفض تنظـ كؿ -4
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األنساؽ الفرعية لنسؽ الال معتقػد تػنظـ عمػى طػكؿ متصػؿ التشػابو مػع نظػاـ المعتقػد كمػع بعضػيا  -5

 البعض.

 

 نظرية انساؽ المعتقدات 

 ( Rokeach،(1960تعتبر مف النظريات الرائدة في تفسير مفيـك الجمكد حيث قدميا ممتكف رككيش 

 مفيـك عمى النظرية  Dogmatism ىذه كعالقتو كتستند كالدراسات البحكث مف بالعديد دعميا ك

 ك معتقداتيـ اآلخريف أفكار بمعرفة الذىني الفرد التفتح بمفيكمي Open- Minded ييتـ الجمكد كفيو

 ،خاطئة إنيا ثبت أفكاره إذا تغيير عمى القدرة لديو أف عف فضال كالتطكر تفكيره بالنمك يتسـ إذ

 يحتمؿ ال لمتغيير مقاكما جامدا التفكير أسمكب يككف حيث Closed – Minded الفكرم  كاالنغالؽ

 المطمؽ بالقبكؿ أما استجاباتو كتتميز يتفيميا أك أفكار غيره يتقبؿ أف يستطيع كال المبس أك الغمكض

 اآلخريف. أك لألفكار المطمؽ أك الرفض

 لتصنيؼ محددات كضع إذ أىميتيا أك درجة مركزيتيا سبح لممعتقدات تقسيما رككش حدد كقد

 عف باالبتعاد أىميتيا كتقؿ مركز الدائرة مف تقترب التي ىي الميمة المعتقدات أف مفترضا, المعتقدات

 :ىي رئيسة ثالثة أقساـ إلى كقسميا المركز

 .آلخريفا ذاتو كعف عف الفرد معتقدات كتتضمف المركزية المنطقة -1

 في الفرد عمى كيعتمد كااليجابي بنكعييا السمبي السمطة بطبيعة تتصؿ كىذه : الكسطى المنطقة -2

 كمعتقدات ،السمطة عف معتقدات المعتقدات مف نكعيف كتشمؿ فيو يعيش الذم عف العالـ تكقعاتو رسـ

 .السمطة مشتقة عف كىي الناس عف

 مف تأتي كال بو مكثكؽ مصدر مف ألنيا مشتقة نقبميا التي المعتقدات كتشمؿ: اليامشية المنطقة-3

 السمطة عف المنبثقة غير األكلية كالالمعتقدات المعتقدات مف كال تضـ كما الخبرة المباشرة خالؿ
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 مف غير مدركو أك شعكريا مدركة المعتقدات ىذه كانت إذا فيما دكف اعتبار كالسمبي االيجابي بنكعييا

الكمية  التكاممية الخصائص تككف التي ىي الثالثة ناطؽبيف الم البنائية الصالت فاف ذاتو،لذلؾ الفرد

 المنطقة في سيؤثر ىذه يميز كما المنطقة الكسطى في سيؤثر المركزية المنطقة يميز فما المنتظمة

 ( 2006 ،اليامشية. ) الشيرم

 كبصفة خاصة يبنى تصكر رككيش لمجمكد الذىني ) الدكجماتية ( عمى النظرية التي تقكؿ أف  النظاـ 

 belifحيث يشمؿ نظاـ االعتقاد  ،ك نظاـ اإلنكار أك الرفض –المعرفي لمفرد ينظـ في نظـ االعتقاد 

system  كؿ المعتقدات الضمنية  كالظاىرة مثؿ )اآلراء كاألفكار كاالتجاىات كالقيـ كاالفتراضات

ر أك الرفض أما نظاـ اإلنكا ،كالفركض( التي يقبميا الفرد في أم كقت مفترض باعتبارىا صحيحة

disbelief system  فيك سمسمة مف النظـ الفرعية لينكار أك الرفض أك عدـ التصديؽ التي يرفضيا

 (lohman , 2010) .الشخص في فترة ما باعتبارىا غير صحيحة كخاطئة

فنظاـ المعتقدات ىك مخططات عامة لكؿ المعتقدات التي يقبميا  ،كيعتبر ىذاف النظاماف غير متماثميف

أما نظاـ اإلنكار فيتككف مف مجمكعة مف النظـ الفرعية التي يراىا الفرد  ،د كمعتقدات صادقةالفر 

كيمكف مالحظة الطبيعة المنغمقة  ،خاطئة ككذلؾ يمكف كصؼ ىذيف النظاميف كنظاـ منفتح أك منغمؽ

كانكاراتيـ  كنظـ معتقدات اإلفراد الذيف لدييـ  نسبة جمكد مرتفع في ميميـ نحك فصؿ كتقسيـ معتقداتيـ

إلى أجزاء مستقمة بينما يمكف مالحظة نظـ المعتقدات األكثر انفتاحا لألفراد منخفضي الدكجماتية أك 

 ( Davies , 1998) .نسبة الجمكد في استعداداتيـ لعمؿ ركابط كعالقات بيف المعتقدات المنفصمة

 نظرية التعمـ االجتماعي

االتجاىػػػػات السػػػػمبية إزاء مختمػػػػؼ الجماعػػػػات  نتيجػػػػة كىػػػي النظريػػػػة التػػػػي تقػػػػكؿ أف األطفػػػػاؿ يكتسػػػبكف 

سماعيـ لكجيات نظر سمبية  مف األشخاص الميميف في حياتيـ  أك نتيجة مكافأة األشخاص ليـ بعػد 

 .التصريح  بمثؿ كجيات النظر السمبية
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كىػػذه  ،إف أفكػػار األطفػػاؿ المتصػػمبة تتشػػكؿ نتيجػػة لمالحظػػتيـ لشخػػريف ذكم الشػػأف الميػػـ فػػي حيػػاتيـ

فيـ  ،فالكالداف أكضح النماذج التي يحاكي فييا األطفاؿ سمككيـ ،ألفكار تككف قريبة مف أفكار كالدييـا

 ،أشكاؿ الجمػكد التػي تكجػد لػدل الراشػديف internalizeيتكحدكف بالراشديف كيككنكف عرضة إلستدماج 

 مػػف السػػمكؾ. الف ذلػػؾ يمثػػؿ ليػػـ دعمػػا لألشػػكاؿ المرغػػكب فييػػا ،كبكجػػو خػػاص الكالػػديف كالمدرسػػيف

(Stephan &Rosenfield, 1978) 

مما يؤكػد عمػى أف الػتعمـ  ،كىك المنحى الذم يذىب إليو الباحثكف مثؿ ) باندكرا ( ك ) الترز ( كغيرىما

كىػك يػتـ مػف خػالؿ  ،يحدث مف خالؿ نمكذج اجتماعي كمف خالؿ المحاكاة أك الػتعمـ مػف خػالؿ العبػرة

 (1989 ،عبد اهلل دعـ ذاتي بدال مف الدعـ الخارجي.  )

 النظرية الدينامية ) النفسية (التحميؿ النفسي

كىػػي النظريػػة التػػي تنسػػب إلػػى فركيػػد كالتػػي تؤكػػد كجػػكد ديناميػػات معينػػة فػػي شخصػػية الفػػرد ىػػي التػػي 

 كتظير تمؾ النظرية في منحنيف رئيسييف : ،تمارس تأثيرىا في تصرفاتو المختمفة

 .نظرية الشخصية التسمطية -1

 .ط كالعدكافنظرية اإلحبا -2

 أكال : نظرية الشخصية التسمطية :

حيػث  ،كانت ىذه النظرية  )ادكرنك كآخركف ( أكثر المحاكالت طمكحا كتأثيرا لفيـ سيككلكجية التعصػب

شػممت ىػذه  ،آثار ظيكر الفاشية في أكركبا خالؿ العشرينيات عددا مف محاكال لفيـ سيككلكجية الفاشػية

كلالنتمػاء إلػى  ،الشخصػية المؤىػؿ لالنجػذاب إلػى االيدكلكجيػة الفاشػية المحاكالت في العادة كصفا لنمط

 ،الحركػػات الفاشػػية فقػػد تػػأثر كػػؿ مػػف ادكرنػػك كسػػابقيو بنظريػػة التحميػػؿ النفسػػي باإلضػػافة إلػػى الماركسػػية

كيمكػػف النظػػر إلػػى نظريػػة ) ادكرنػػك كآخػػركف ( باعتبارىػػا تػػربط بػػيف أجػػزاء ظػػاىرة ذات أربعػػة مسػػتكيات 

التنشئة الصارمة التي تتسبب في صراع دائـ داخؿ الفرد كالى ازدراء كعداء سمطة الكالديف  متباينة كىي
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زاحػػة الخػػكؼ كالحاجػػة إلػػى االستسػػالـ لمسػػمطة ،كباتسػػاع مكقفػػو مػػف السػػمطة بصػػكرة عامػػة  ،يػػتـ كبػػت كا 

ىػػذه  ،تظيػػر ىػػذه الػػديناميات النفسػػية عمػػى سػػطح قػػي شػػكؿ أعػػراض مػػف تسػػعة سػػمات متالزمػػة الظيػػكر

التطيػػر  –معارضػػة التأمػػؿ الػػذاتي  –العػػدكاف التسػػمطي  –الخضػػكع التسػػمطي  –مات ىػػي: التقميديػػة السػػ

ىػػػػذه السػػػػمات التػػػػي  تكػػػػكف  ،الجػػػػنس –اإلسػػػػقاط  –التدميريػػػػة   -القػػػػكة كالخشػػػػكنة –كاألفكػػػػار النمطيػػػػة 

ت كسػمككيا ،كأخيرا تػنعكس ىػذه السػمات فػي صػكرة معتقػدات اجتماعيػة كاتجاىػات ،الشخصية التسمطية

( كيتضػح لمباحػث أف مػا سػبؽ  2000 ،)جػكف دكػت .تالحظ غالبا في المعتقدات المضادة لمديمقراطيػة

 .ينطبؽ عمى الجمكد الذىني حيث رأل رككيش أف مفيـك الجمكد يماثؿ مفيـك التسمطية

 ثانيا : نظرية اإلحباط كالعدكاف :

نفسية خاصة تتخمص مػف التنفػيس يرل عمماء النفس أف التعصب ) كليد الجمكد الفكرم( يؤدم كظيفة 

حبػاط مكبػكت كذلػؾ عػف طريػؽ اإلزاحػة كاإلبػداؿ دفاعػا  ،عما  يتفاعؿ في النفس مف العدكاف ككراىية كا 

كالتعصػػػب أمػػػر مكػػػركه اجتماعيػػػا رغػػػـ انػػػو كاقػػػع فػػػي كػػػؿ المجتمعػػػات تقريبػػػا  ،عػػػف الػػػذات كعمػػػف تحػػػب

 (2000 ،) زىراف.لكتختمؼ أسبابو كدكافعو مف مجتمع إلى أخر كمف جماعة إلى أخر 

فعنػدما يعػاؽ  ،عصب ىك إظيػار أك تنفػيس لعػدكاف مػزاح نػاتج عػف اإلحبػاطتكترل نظرية اإلحباط أف ال

فانػػو يمػػر بخبػػرة اإلحبػػاط الػػذم يػػؤدم إلػػى الشػػعكر بالعػػدكاف تجػػاه مصػػدر  ،الشػػخص عػػف تحقيػػؽ أىدافػػو

عيػة أف يظيػر ذلػؾ العػدكاف أك غيػر مقبػكال اجتما ،كفػي كثيػر مػف الحػاالت قػد يكػكف مسػتحيال ،اإلحباط

 (Robert.S. Feldman , 1989).تجاه المصدر األصمي

( أف الجمػكد الفكػرم أيضػا يػؤدم كظيفػة نفسػية خاصػة تػتخمص مػف التنفػيس عمػا 2014كترل عميػاف )

حبػاط مكبػكت كاإلبػداؿ دفاعػا عػف  ،كذلػؾ عػف طريػؽ اإلزاحػة ،يتفاعؿ في الػنفس مػف عػدكاف ككراىيػة كا 

حيػػث أف مػػدارس التحميػػؿ النفسػػي تؤكػػد أف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف أفعالنػػا ىػػك يتحػػدد  ،الػػذات كعمػػف تحػػب 
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ثػـ  ،فعندما يحبط التعبيػر عػف ىػذه الغرائػز تسػتثار الغريػزة العدكانيػة ،بالغرائز كبخاصة  الغريزة الجنسية

 العدكاف.-تأتي بعد ذلؾ فرض اإلحباط

 النظرية العقالنية االنفعالية والجمود الذهني

ىػػػذه النظريػػػة فػػػي تفسػػػيرىا لمشػػػكمة الجمػػػكد الػػػذىني , حيػػػث اف نظريػػػة العػػػالج العقالنػػػي  تبنػػػى الباحػػػث

االنفعالي نظاـ شبو متكامؿ تشمؿ العقؿ كالتفكير كالسمكؾ بنكعيو سمبي اك االيجابي , كتستخدـ كسائؿ 

تعاد عػف متنكعة كمنطقية في تفسيرىا , كتركز عمى العقؿ لمكصكؿ لمسعادة كاالستقرار في التفكير كاالب

 .التصمب كالجمكد , فيي تركز عمى طريقة تفكير الفرد كمعتقداتو ككيفية نظرتو لالشياء

تكمػػف جػػذكر ىػػذه النظريػػة فػػي  ،صػػاحب ىػػذه النظريػػة ىػػك ألبػػرت الػػس رائػػد المػػنيج العقالنػػي االنفعػػالي

ـ لػػيس كتابػػات الفالسػػفة اليكنػػانييف  أمثػػاؿ )ايكتكبيػػكس (  صػػاحب مقكلػػة : "الرجػػاؿ تضػػطرب مشػػاعرى

نمػػا بسػػبب نظػػرتيـ إلػػى تمػػؾ األشػػياء " ،بسػػبب األشػػياء المحيطػػة بيػػـ كظيػػرت عنػػد البكذيػػكف القػػدماء  ،كا 

كلكػػي يغيػػر االنفعػػاالت يجػػب تغيػػر طريقػػة  ،الػذيف قػػاؿ كاف) انفعػػاالت اإلنسػػاف تنشػػا مػػف طريقػػة التفكيػر

رتباطػػػا عضػػػكيا بأفكػػػاره كيػػػؤمف عػػػالـ الػػػنفس ادلػػػر بػػػاف انفعػػػاالت العاطفيػػػة لمفػػػرد مرتبطػػػة ا ،التفكيػػػر (

 ،كمعتقداتو ( كذلؾ شكسبير يقكؿ ) ليس ىناؾ شيء حسف أك شيء سيء كلكف التفكير يجعمو كذلؾ (

إف كثيػػرا مػػف االسػػتجابات كاألنمػػاط تعتمػػد إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى كجػػكد معتقػػدات خاطئػػة يبنييػػا الرفػػد عػػف 

 (1998 ،نفسو كعف العالـ المحيط بو. ) الزيكد

ثـ يقكـ بجعػؿ ىػذه  ،قدات غير عقالنية مف أناس ليـ أىمية في حياتنا خالؿ طفكلتنااإلنساف يتعمـ معت

المعتقدات عقيدة يتمسؾ بيا كيعمؿ عمى تكرارىا كاقتراح آليػات لمتمسػؾ بيػا  لمحفػاظ عمييػا كأنيػا رائعػة 

ظاـ ىذه المعتقدات ىي التي تمعب دكرا أساسيا في حدكث أم اضطراب أك مشكمة نفسية كاف ن ،كمفيدة

 (2009 ،) أبك زعيزع.المعتقدات كنمط التفكير المحدكد لدل الفرد ىك الذم يميد لحدكث المشكمة
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كقد حدد ألبرت أليس احػد عشػر فكػرة غيػر عقالنيػة كغيػر كاقعيػة ىػي المسػئكلة عػف العصػاب كالتحجػر 

 (2003 ،في المعتقد نكردىا كالتالي : ) الخكاجا

 ك مقبكال كـ كؿ فرد مف أفراد البيئة المحمية.مف الضركرم أف يككف الشخص محبكبا أ -1

مف الضركرم أف يككف الفرد عمى درجػة كبيػرة مػف الفعاليػة بشػكؿ يتصػؼ بالكمػاؿ حتػى يكػكف  -2

 ذك قيمة.

 يتصؼ بعض الناس بالشر بدرجة عالية كيجب تكجيو العقاب الالذع ليـ. -3

 يده الفرد.انو لمف النكبات كالمصائب المؤلمة أف تسير األمكر عمى غير ما ير  -4

 .تنتج التعاسة عف ظركؼ خارجية ال يستطيع الفرد السيطرة عمييا أك التحكـ بيا -5

 أف األشياء الخطرة كالمخيفة سبب لالنشغاؿ الدائـ كيجب أف يككف الفرد دائـ التكقع بيا. -6

 انو مف السيؿ أف نتفادل الصعكبات كالمسؤكليات الشخصية بدؿ مف مكاجيتيا. -7

 ككف معتمد عمى اآلخريف كيجب أف يككف ىناؾ مصدر قكة يعتمد عميو.ينبغي عمى الفرد أف ي -8

 .إف الخبرات كاألحداث الماضية تحدد السمكؾ في الكقت الحاضر -9

 .ينبغي عمى الفرد أف يشعر بالحزف لما يصيب اآلخريف مف مشكالت-10

  .ىناؾ دائما حؿ صحيح كمثالي لكؿ مشكمة-11     

قعي كعدـ تنظػيـ اإلدراؾ كالتفكيػر بطريقػة منطقيػة كالحػديث عػف الػنفس إف بعد اإلنساف عف التفكير الكا

بأسػػػمكب التفكيػػػر غيػػػر المنطقػػػي يػػػؤدم إلػػػى سػػػيطرة األفكػػػار السػػػمبية كيبعػػػده عػػػف السػػػعادة كيسػػػبب لػػػو 

كىنػػا يصػػر) ألبػػرت الػػس ( إف الحػػديث كلػػػـك  ،االضػػطراب كالمشػػاكؿ مثػػؿ الجمػػكد بالتصػػرؼ كالتفاعػػؿ

معظـ االضطرابات كلذلؾ حتػى نسػتطيع الػتخمص مػف األمػراض العصػابية النفس ىك السبب الجكىرم ل

كبدال مف ذلؾ يجػب عمينػا  ،كاالضطرابات النفسية في الشخصية يجب التكقؼ عف لـك أنفسنا كاآلخريف
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تقبؿ أنفسنا بالرغـ مف العثػرات التػي نتعػرض ليػا،  كاف نتػذكر إننػا بشػر غيػر متكػاممي األكصػاؼ كقػاـ 

أننا نحمؿ في صدكرنا اتجاىات قكية لممبالغة في رغباتنا كتفصيالتنا لتتحكؿ عمى أليس بكضع فرضية 

  .ما يشبو المعتقد المتحجر كتخمؽ نكعا مف المشاعر الكعرة كأنماط سمكؾ غير فعالة

 طرؽ حؿ وتخفيض مشكمة الجمود الذهني 

رة بحدكث  الجمكد لدل بداية يجب الذىاب إلى أساس المشكمة كالمسبب كالبيئة  ذات العالقة المباش

نقصد ىنا ) التنشئة االجتماعية(  ،كالتكجو لمحؿ بالمراحؿ المبكرة بحياة الفرد كالطفؿ خصكصا ،الفرد

 اإلفراط عف بعيدنا الدافئة المستقرة األسرية الحياة متطمبات مف تكفره أف ينبغي كماالتي تشمؿ: األسرة  

 بالمعمـ كالمتمثمة كالمدرسة (2003 ،العيسكم( التعامؿ  في التشدد العنؼ, أك أك التدليؿ في التفريط أك

 كاجتماعينا تربكيا جكنا تكفير يتكجب حيث التدريس، في المتبعة كاألساليب كاألنشطة التربكية, كاإلدارة

التعميمي  المناخ ىذا يككف كأف كاستعداداتو مكاىبو كينمي الطالب يثير اىتمامات مناسبنا المدرسة في

ا  كالمنافسة كالصبر كالمثابرة كاإلبداع لمتعمـ الحسنة لمعادات كمعززنا ،النفسية الطالب اةلحي داعمن

 االنفعالي كالضغط كالتكتر كالخكؼ العنؼ أساليب عف بعيدنا االنضباط، ك كضبط الذات كاالجتياد

 ((Kobayashi, 2001. الناقد المرف التفكير ألنماط الطالب  ممارسة فرص مف تقمؿ التي

كالذم يستخدـ فنيات  ،استخداـ أساليب العالج كاإلرشاد النفسي مثؿ : العالج العقالني االنفعالي يمكف

معرفية كانفعالية لمساعدة األفراد  عمى التغمب عمى ما لدييـ مف أفكار كمعتقدات خاطئة غير منطقية 

قدات أكثر عقالنية كاستبداليا بأفكار كمعت ،كالتي يصاحبيا اضطراب في السمكؾ مثؿ الجمكد الذىني

 ( 2008 ،) حسيف .كمنطقية تساعده عمى التكافؽ مع المجتمع

( أف تخفيض الجكد الذىني كالتعصب عف طريؽ التأثير اإلجتماعي  كيككف 2000يرل جكف دكت)

مف خالؿ عدة أنكاع مف التدخالت مثؿ كسائؿ اإلعالـ لما ليا دكر قكم في الػتأثر عمى الجماعات 
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الؿ التعميـ كالنظاـ التعميمي حيث يمكف استغالؿ التعميـ كبرامجو في تنمية التسامح كمف خ ،كاألفراد

كتنمية االتجاىات اإليجابية بيف األفراد، كتقديـ برامج ذات  ،كذلؾ بكضكح المناىج المتعددة الثقافات

ؿ ككرشات عم ،محاضرات  المناقشة كالقراءات الحرة ،طابع معرفي عمى شكؿ مكاعظ مف خالؿ فمـ

 التي تضـ جماعات مككنة مف أفراد متعددم الثقافة كتدريبيـ عمى تككيف العالقات اإلنسانية.

( عدة طرؽ كبرامج لتخفيض ىذه المشكمة مثؿ : اإلعالـ مف خالؿ كسائؿ 1989كيكضح عبداهلل )

 التخاطب اإلجتماعي مثؿ التمفاز كالمذياع كالصحؼ كمكاقع التكاصؿ اإلجتماعي االنترنت كالفيس

كاإلتصاؿ المباشر بيف الجماعات العرقية المختمفة الذم يساىـ في تخفيؼ حدة القكالب النمطية  ،بكؾ

كيحدث ذلؾ  ،حيث اف ىذا التقارب يزيد مف المحبة كالمكدة ،كاإلعتقادات الخاطئة كالعمؿ عمى تغيرىا

حيث يعتبر ىذا  ،رشادأيضا مف خالؿ البرامج التربكية كاإلرشادية التي مف شانيا تقديـ النصح كاإل

 ،األسمكب األفضؿ في تغيير مافي نفكس األشخاص مف اجؿ تنشيط بعض اعتقاداتيـ اإليجابية

كذلؾ حتى يتقبمكا التغيير في سمككاتيـ كطرائؽ استجاباتيـ في تفاعميـ  ،كمشاعرىـ الكحدانية الطيبة

المتجمديف ذىنيا حيث مع األشخاص المحيطيف. كيستخدـ العالج النفسي لألشخاص المتعصبيف ك 

 يجب اف ييتـ العالج النفسي المباشر لالضطرابات اإلنفعالية التي يعاني منيا ىؤالء األشخاص.
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 : السابقة الدراسات 2.2
كبدايػػػة سػػػكؼ  ،الدراسػػػات السػػػابقة العربيػػة كاالجنبيػػػة بالترتيػػػب مػػػف األحػػدث الػػػى االقػػػدـ الباحػػػث عػػرض

تعمقػػػػة بمػػػػا كراء المعرفػػػػة ثػػػػـ عػػػػرض الدراسػػػػات السػػػػابقة المتعمقػػػػة يعػػػرض الباحػػػػث الدراسػػػػات السػػػػابقة الم

 بالجمكد الذىني.

 :ما وراء المعرفة الدراساُت السابقة المتعمقة  1.2.2
  : (2013موسى ) فاروؽ و دراسة

ة بيف أبعاد المعتقدات المعرفية، كأبعاد ما كراء المعرفة كالتحكـ العالق الىى التعرؼ ىدفت الدراسة إل

طالب كطالبة  تـ تطبيؽ  (572)ككر كاإلناث، تككنت العينة مف ذ، كدراسة الفركؽ بيف الالداخمي

مقياس المعتقدات المعرفية كمقياس ما كراء المعرفة كالتحكـ الداخمي، كأسفرت النتائج عف كجكد عالقة 

معرفة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف بعض أبعاد المعتقدات المعرفية. كبعض أبعاد ما كراء ال

ككجدت فركؽ  كالتحكـ الداخمي لدل طالب المرحمة الجامعية األكلى كطالب مرحمة الدراسات العميا.

( بيف الذككر كاإلناث كبيف طالب المرحمة الجامعية 0.05-0.01ذات داللة احصائية عند مستكل )

ة في بعض األكلى، كطالب مرحمة الدراسات العميا كطالب الشعب العممية. كطالب الشعب األدبي

 أبعاد المعتقدات المعرفية كأبعاد ما كراء المعرفة كالتحكـ الداخمي.

 : (2013دراسة بيومي )

االبتدائي عمى حؿ المسألة الرياضية  ىدفت الدراسة الى استقصاء نمك قدرة تالميذ الصؼ الخامس

عرفة، كذلؾ عف المفظية، كاتجاىاتيـ نحكىا كذلؾ بعد تدريبيـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء الم

طريؽ قياس مدل تحسيف المككنات الفرعية لمقدرة عمى حؿ المسألة الرياضية المفظية، كقد تككنت 

ـ، تـ تكزيعو عمى فصميف، 2012( تمميذان كتمميذة في الفصؿ الدراسي الثاني80عينة الدراسة مف )

( 40عة الضابطة كقكاميا )( تمميذ كتمميذة، كاآلخر المجمك 40أحدىاـ المجمكعة التجريبية كقكاميا )
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عمى التصميـ التجريبي قبمي  تمميذ كتمميذة، كقد استخدـ الباحثاف منيج البحث شبو التجريبي القائـ

بعدم مجمكعة ضابطة، كقد قاـ أحد الباحثيف بتدريب تالميذ المجمكعة التجريبية )عينة البحث( عمى 

ت رياضيات الصؼ الخامس االبتدائي  حؿ المسألة الرياضية المفظية المتضمنة في بعض مكضكعا

المسألة الرياضية المفظية  مف خالؿ دليؿ المعمـ الذم أعده الباحثاف لذلؾ. كما قاـ بتطبيؽ اختبار حؿ

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي لقياس قدرتيـ عمى حؿ ىا النكع مف المسائؿ كتحسيف اتجاىاتيـ 

بيف  (α ≤0.05كؽ ذك داللة احصائية عند مستكل )كقد تكصمت نتائج البحث إلى: كجكد فر  .نحكىا

متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اتطبيؽ البعدم، الختبار حؿ 

كما كجدت عالقة ارتباطية دالة مكجبة بيف درجات  المسألة الرياضية المفظية، كمقياس االتجاه نحكىا.

حؿ المسالة الرياضية المفظية كدرجاتيـ عمى مقياس االتجاه  تالميذ المجمكعة التجريبية في اختبار

 نحك المسالة الرياضية المفظية. 

   (:2201دراسة العزام وطالفحة )

ىدفت الدراسة الى الكشؼ عػف مسػتكل التفكيػر مػا كراء المعرفػي كعالقتػو بالكفػاءة الذاتيػة المدركػة لػدل 

 كاجريت الدراسة في محافظة اربد ك ،عض المتغيراتعينة مف طمبة المرحمة االساسية العميا في ضكء ب

اسػتخدـ الباحثػاف الصػكرة المعربػة  ،( طالبا كطالبة تػـ اختيػارىـ عشػكائيا805تككنت عينة الدراسة مف )

كمقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة. اظيػػرت  ،لمقيػػاس الػػكعي بػػالتفكير مػػا كراء المعرفػػي لسػػكرك كدينسػػكف

كما اشارت النتػائج الػى كجػكد  ،ة مستكل مرتفعا مف التفكير ما كراء المعرفيالنتائج امتالؾ عينة الدراس

ووجوو  فوروف فوي تاوع الع  وة  ،ما وراء المعرفي والكفاءة الذاتية عالقة ارتباطية بيف مستكل التفكير

 .س الطالب فقط وكانت لصالح الذكورتعزى الى جن
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 : (2012دراسة الصعيدي )

استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى  عمى فاعمية برنامج قائـ عمى بعض الدراسة إلى التعرؼىدفت  

 .الصؼ األكؿ إعدادم تنمية ميارات الترابطات الرياضية كحؿ المشكالت الحياتية لدل تالميذ

الدراسة اختيارات الترابطات الرياضية كاختبار حؿ المشكالت كاختبار الذكاء المصكر كاستخدمت 

عمية البرنامج القائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس الرياضيات كتكصمت الدراسة إلى فا

 كحؿ المشكالت (. ،لتنمية معايير العمميات )الترابطات الرياضية

 : ( 2012دراسة العطار )

المعرفي كأحد نظريات عمـ النفس  عمى التكامؿ بيف النظرية البنائيةإلى بناء برنامج قائـ  الدراسةىدؼ 

ة التعمـ المستند لمدماغ كأحد نظريات عمـ األعصاب المعرفي لتنمية ميارات ما كراء المعرفو في كنظري

تنظيـ المعرفة(، كتككنت عينة الدراسة مف  ،االستقصاء المعممي في العمكـ ) المعرفة حكؿ المعرفة

عمكـ  ،كيمياء ،( طالب كطالبو مف طالب الشعب العممية بالفرقة الثالثة تخصص  ) طبيعة19)

كقد تكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح في . بيكلكجيو جيكلكجيا ( بكمية التربية جامعة بنيا

حيث أكضحت نتائج التحميؿ الكمي  ،االستقصاء المعممي في العمكـ تنمية ميارات ما كراء المعرفة في

طبيؽ القبمي ك متكسط بيف متكسط درجات الت (α ≤ 0.01) مستكل كجكد فركؽ داللة إحصائية عند

درجات التطبيؽ البعدم في ميارة المعرفة حكؿ المعرفة كميارة تنظيـ المعرفة كأحد الميارات الرئيسية 

كما تكجد قيمة تأثير مرتفعو بالنسبة لمميارتيف الرئيسيتيف  .البعدم لما كراء المعرفة لصالح التطبيؽ

المعممي في العمكـ كالمقياس ككؿ حيث تراكحت المتضمنتيف بمقياس ما كراء المعرفة في االستقصاء 

مف التبايف الكمي/ مما يشير الى كجكد تأثير لممعالجة التجريبية في تنمية  (0.94-0.53ما بيف )

في االستقصاء المعممي في العمكـ كاطيرت نتائج التحميؿ الكيفي التكافؽ بيف ميارات ما كراء المعرفة 

يفي مع نتائج التحميؿ الكمي حكؿ فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى ما تكصمت اليو نتائج التحميؿ الك
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التكامؿ بيف البنائية كالتعمـ المستند لمدماغ في تنمية ميارات ما كراء المعرفة في االستقصاء المعممي 

 تنظيـ المعرفة ( –في العمكـ )المعرفة حكؿ المعرفة 

 : (2102) ابراهيـدراسة 

فعالية مقرر تنمية ميارات التفكير في إكساب ميارات ما كراء المعرفة  ىدفت الدراسة إلى تقصي

كتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدل طالبات الجامعة، كاختالؼ ىذه الفعالية باختالؼ التخصص 

اإلبداعي  األدبي( باإلضافة إلى الكشؼ عف العالقة بيف القدرة عمى التفكير -الدراسي )العممي

راء المعرفة. كبتطبيؽ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي صكرة األشكاؿ )الصكرة ب( كميارات ما ك 

( طالبة مف طالبات الفرقة 80كمقياس ميارات ما كراء المعرفة مف إعداد الباحثة عمى عينة قدرىا )

 الثانية مف تخصصات عممية كأدبية مختمفة بكمية التربية لمبنات بالزلفي، جامعة المجمعة في الفصؿ

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في القياس البعدم  كمف نتائج الدراسة ،ـ2011/2012الدراسي األكؿ لمعاـ 

لميارات ما كراء المعرفة تعزل لمتغير التخصص لصالح التخصصات العممية، كذلؾ أظيرت النتائج 

، كاألصالة، كجكد فركؽ دالة إحصائيا في القياس البعدم لقدرات التفكير اإلبداعي في بعدم الطالقة

بداعي لصالح التخصصات األدبية كعدـ كجكد عالقة ارتباطية دالة بيف القدرة عمى التفكير اإل

 كميارات ما كراء المعرفة.

 : (2012دراسة عكاشة )

 الثانكم األكؿ الصؼ طالب مف عينة لدل المعرفة كراء ما ميارات تنمية إلى الحالية الدراسة ىدفت

 عف لمدراسة،فضال خصيصا بإعداده الباحثة قامت الذم التدريبي رنامجالب عمى تدريبيـ طريؽ عف

العينة, كتككنت عينة الدراسة  مف  تمؾ لدل حؿ المشكمة سمكؾ عمى البرنامج ىذا أثر لكشؼ السعي

 ذات فركؽ تكجد :الدراسة نتائج أىـ مف ككاف طالبة مف طالبات مرسة عمر كامؿ الثانكية لمبنات. 21

 كما– المعرفة كراء ما ميارات الدراسة في عينة طالبات درجات متكسطات بيف  إحصائية داللة
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 فركؽ تكجدككما اشارت النتائج الى انو  .كبيرا التأثير حجـ ككاف البعدم القياس لصالح كذلؾ -قيست

 عمى القبمي كالبعدم التطبيقيف في الدراسة عينة طالبات درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات

 .كبيرا التأثير حجـ ككاف البعدم التطبيؽ لصالح كذلؾ ،0.01 مستكل عند المشكمة حؿ سمكؾ اختبار

 (:2012دراسة الخياط ) 

ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظريػة تريػز فػي تنميػة ميػارات التفكيػر 

ىػػدؼ الدراسػػة تػػـ اقتػػراح مجمكعػػة مػػف مػػا كراء المعرفػػة لػػدل طمبػػة جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة، كلتحقيػػؽ 

الميارات المستندة إلى نظرية تريز، كتـ بناء برنامج تدريبي لتمؾ الميارات، كما تـ بناء مقيػاس التفكيػر 

مػػا كراء المعرفػػة ليػػتـ عػػف طريقػػو دراسػػة أثػػر البرنػػامج التػػدريبي. ليجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة تػػـ إتبػػاع 

راد الدراسة إلػى مجمػكعتيف تجريبيػة كضػابطة، كتطبيػؽ المقيػاس تصميـ شبو تجريبي  حيث تـ تقسيـ أف

تطبيقان قبميان كبعديان عمى المجمكعتيف، بعد تطبيؽ البرنامج التػدريبي عمػى المجمكعػة التجريبيػة. أظيػرت 

الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات التفكير ما كراء 

تعػزل لمتغيػر المجمكعػات )تجريبيػة، ضػابطة(، كلصػالح  (α = 0.05 ) عنػد مسػتكل الداللػة المعرفػة

المجمكعة التجريبية. كأكصت الدراسػة بػإجراء المزيػد مػف الدراسػات المسػتندة عمػى نظريػة تريػز مػف مثػؿ 

يف ميارات اإلفادة مف البرنامج الذم تـ أعداده في الدراسة الحالية لتطبيقو في الكميات الجامعية، كتضم

التفكير ما كراء المعرفة في الخطط الدراسية لمطمبة  إضافة لتطكير العديد مف البػرامج التدريبيػة مسػتندة 

 .إلى جميع مبادئ نظرية تريز  كتطبيقيا عمى طمبة الجامعات

  (2011 )دراسة المواجدة 

تنميػة التفكيػر التػأممي إلػى تقصػي اثػر اسػتخداـ ميػارات مػا كراء المعرفػة فػي التحصػيؿ ك ىدفت الدراسػة 

مػف شػعبتيف  ،( طالبا كطالبػو80تككنت العينة مف ) ،لدل طمبة معمـ الصؼ األكؿ  في جامعة اإلسراء

كاختيػػػرت العينػػػة بطريقػػػو  ،مػػػف مسػػػاؽ منػػػاىج كأسػػػاليب تػػػدريس العمػػػـك  مػػػف طمبػػػو قسػػػـ كمعمػػػـ الصػػػؼ
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ات مػا كراء المعرفػة كعػددىـ حيث كزعكا إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية درسػت باسػتخداـ ميػار  ،قصديو

(   طالبػػػػا  35كالثانيػػػػة ضػػػػابطو درسػػػػت باسػػػػتخداـ الطريقػػػػة التقميديػػػػة كعػػػػددىـ ) ،( طالبػػػػا كطالبػػػػو45)

كاختبػار التفكيػر التػأممي كدلػت نتػائج الدراسػة الػى كجػكد فػركؽ  ،كقد استخدـ اختبار التحصيمي ،كطالبو

التحصيؿ كتنمية التفكير التأممي لدل طمبة  في (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

يعػػزل السػػػتخداـ  ،معمػػـ الصػػؼ األكؿ  فػػي جامعػػػة اإلسػػراء فػػي مسػػػاؽ منػػاىج كأسػػاليب تػػػدريس العمػػكـ

 إستراتيجية ميارات ما كراء المعرفة.

 :(2011) الحموريدراسة 

اء المعرفػػي لػػدل ىػػدفت الدراسػػة الحاليػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف مسػػتكل الحاجػػة إلػػى المعرفػػة كالتفكيػػر مػػا كر  

( طالبػػان كطالبػػة 701طمبػػة البكػػالكريكس فػػي جامعػػة اليرمػػكؾ. كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اختيػػرت عينػػة مككنػػة مػػف )

. كمػػػػا اسػػػػتخدـ 2009/2010مػػػػف طمبػػػػة البكػػػػالكريكس المسػػػػجميف لمفصػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػي 

ينػػة الدراسػػة. كقػػد مقياسػػاف لمكشػػؼ عػػف مسػػتكل الحاجػػة إلػػى المعرفػػة كالتفكيػػر مػػا كراء المعرفػػي لػػدل ع

أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الحاجة إلى المعرفػة لػدل طمبػة البكػالكريكس فػي جامعػة اليرمػكؾ جػاء 

بدرجػػػة متكسػػػطة، كأف مسػػػتكل التفكيػػػر مػػػا كراء المعرفػػػي كػػػاف مرتفعػػػان. كمػػػا بينػػػت النتػػػائج كجػػػكد عالقػػػة 

فكيػػر مػػا كراء المعرفػػي لػػدل طمبػػة طرديػػة كدالػػة إحصػػائيان بػػيف مسػػتكل الحاجػػة إلػػى المعرفػػة كمسػػتكل الت

البكالكريكس في جامعة اليرمكؾ، عمى الرغـ مف عدـ اختالؼ ىذه العالقػة بػاختالؼ متغيػرات الجػنس، 

كالتخصػػص كالمسػػتكل الدراسػػي. كبنػػاءن عمػػى ىػػذه النتػػائج خرجػػت الدراسػػة بعػػدد مػػف التكصػػيات متمثمػػة 

ميػػارات التفكيػػر مػػا كراء المعرفػػي لػػدل طمبػػة التركيػػز عمػػى تنميػػة الحاجػػة إلػػى المعرفػػة كتنميػػة  بأىميػػة

 .جامعة اليرمكؾ

 

 



52 

 (:1120الجراح وعبيدات ) دراسة

 مٛء فٟ ا١ٌشِٛن، عبِؼخ ٌذٜهٍجخ اٌّؼشفٟ ٚساء ِب اٌزفى١ش ِغزٜٛ رؼشف إٌٝ اٌذساعخ ٘زٖ ٘ذفذ

 ) ِٓ اٌذساعخ ػ١ٕخ رىٛٔذ .اٌذساعٟ اٌزؾق١ً ِٚغزٜٛاٌزخقـ ٚ اٌذساعخ، ٚعٕخ اٌغٕظ، ِزغ١شاد

 األسثغ اٌذساع١خ اٌغٕٛاد ػٍٝ ِٛصػ١ٓ هبٌجخ ( 588 )ٚ هبٌجب ، ( 514 ) ٚهبٌجخ،ُِٕٙ هبٌجب  ( 1102

 ِب اٌزفى١ش ِم١بط ِٓ اٌّؼشثخ اٌقٛسحَاعزخذا رُ اٌذساعخ، اٌجىبٌٛس٠ٛطٌٚزؾم١ك٘ذف ٌجشاِظدسعخ

ؽقٛي ذساعخاٌ ٔزبئظ أظٙشد ,ٌؾشاٚٚدٔغٓ (Schraw and Dennison، 1994)اٌّؼشفٟ ٚساء

 :أثؼبدٖ ع١ّغ وىً،ٚػٍٝ اٌّم١بط ػٍٝ اٌّؼشفٟ ٚساء ِب اٌزفى١ش ِٓ ِشرفغ ِغزٜٛ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ فشادأ

ب.خاٌّؼشف ِؼشفخ صُ اٌّؼشفخ، ٚرٕظ١ُ اٌّؼشفخ، ِؼبٌغخ ِّ ٠زؼٍك أ  وؾفذ فمذ اٌذساعخ، ثّزغ١شاد ف١ّب

 اٌّؼٍِٛبد ِؼبٌغخ ٚثؼذٞ ّؼشفٟ،اٌ ٚساء ِب اٌزفى١ش فِٟغزٜٛ إؽقبئ١خ دالٌخ رٞ أصش ٚعٛد إٌزبئظ

ٌٍغٕظ اٌّؼشفخ رٕظ١ُ ٚ  فٟ إؽقبئ١خ دالٌخ راد فشٚق ٚعٛد وؾفذ وّب .اإلٔبس ٌٚقبٌؼ ٠ؼضٜ

ٌٚقبٌؼ اٌزؾق١ً ٌّغزٜٛ ٠ؼضٜ اٌضالصخ األثؼبد ٚفٟ اٌّؼشفٟ، ٚساء ِب ِغزٜٛاٌزفى١ش  اٌذساعٟ،

 ِب اٌزفى١ش ِغزٜٛ فٟ دالٌخإؽقبئ١خ رٞ أصش ٚعٛد ػذَ أ٠نب  إٌزبئظ أظٙشد ،اٌّشرفغ اٌزؾق١ً رٚٞ

 اٌّؼشفخ رٕظ١ُ ثؼذ فٟ إؽقبئ١خ دالٌخ رٞ أصش ٌٍٚزخقـ،ٚٚعٛد اٌذساعخ ٌغٕخ ٠ؼضٜ اٌّؼشفٟ ٚساء

) خاإلٔغب١ٔ اٌزخققبد اٌذساعٟ،ٌٚقبٌؼ ٌٍزخقـ ٠ؼضٜ

 : (2010دراسة ابو شعيرة ) 

ا كراء م اء الخاصة لمعممياتستخداـ طالب جامعة الزرقا دفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف درجةى

كما ىدفت إلى الكشؼ عف الفركؽ في  باالستيعاب القرائي لمنصكص األجنبية، المعرفية الخاصة

( 242كالسنة الدراسية كالكمية. تككنت عينة الدراسة مف ) كفؽ متغيرات الجنس استخداـ تمؾ العمميات

ربع شعب مف شعب مساؽ المغة  مف مختمؼ تخصصات الجامعة تـ اختيارىـ مف طالبان كطالبة

كقد بينت النتائج أف طالب الجامعة يستخدمكف  .اإلنجميزية استجابكا لمقياس العمميات ما كراء المعرفية

عمميات ما كراء المعرفة الخاصة باالستيعاب القرائي بدرجة ضعيفة ال تمكنيـ مف استيعاب النصكص 
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 تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة استخداـ عمميات ما األجنبية )اإلنجميزية(، كما بينت النتائج أنو ال

كراء المعرفة الخاصة باالستيعاب القرائي تعزل إلى الجنس أك الكمية، بينما أظيرت النتائج أف ىناؾ 

فركقان ذات داللة في درجة استخداـ عمميات ما كراء المعرفة الخاصة باالستيعاب القرائي تعزل لمتغير 

قد كاف طالب السنة الرابعة األكثر استخدامان لتمؾ العمميات. كفي ضكء تمؾ النتائج السنة الدراسية  ف

  .أكصى الباحثاف بعدة تكصيات

      :Katherine,2007)(دراسة 

هدفت الدراسة الى مراقبة الوعً بما وراء المعرفة لدى المراهقٌن والبحث عن العون االكادٌمً ,  

ة عملٌات ما رواء المعرفة وتأثٌرها على طاقات البحث عن العون اختبار التعزٌز المتاح لمراقب أي

المساعدة االكادٌمٌة , وتأثٌر الدافعٌة والتحفٌز على سلوكٌات الفرد وعلى مراقبة  أياالكادٌمً 

( من الطالب بكلٌة الشمال الشرقً للوالٌات 137االتجاه العام للمراهقٌن , وكانت عٌنة الدراسة )

, وكان مبدا المشاركة فً الدراسة ٌقوم على التطوع  , وتبٌن  من نتائج الدراسة  المتحدة االمرٌكٌة

حث الطالب على عدم التردد على الحصول على المعرفة عند عدم القدرة على ادراك المهام 

المطلوب القٌام بها وان هنالك عالقة بٌن القدرة على المراقبة وبٌن حث الطالب على البحث عن 

تالً فانه ٌجب تعلٌم تعلٌم الطالب الكلٌات مراقبة معارفهم فً صورة قراءة واطالع المساعدة وبال

على المحاضرات.

 (:2007دراسة المساعيد)

، كطبؽ المقياس جامعة اؿ البيتإلى تطكير مقياس لميارات ما كراء المعرفة لطمبة  ىدفت الدراسة 

بيت  لتحديد درجة كضكح الفقرات ( مف طمبة جامعة آؿ ال120عمى عينة استطالعية تألفت مف )

( طالبان 225بالنسبة لممستجيبيف، ثـ تـ تجريب المقياس عمى عينة البحث األساسية التي تألفت مف )

 .ؽ مف دالالت صدؽ االختبار كثباتوكطالبة لمتحق
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( بيف متكسطات أداء أفراد الدراسة عمى a<0.05كقد أظيرت نتائج البحث كجكد فركؽ دالة إحصائيان )

يف المستكيات التعميمية المقياس تبعان لمستكياتيـ التعميمية، مما يشير إلى قدرة المقياس عمى التمييز ب

 .المختمفة

 :  (Phakiti, 2003)فاكيتيدراسة 

دراسة ىدفت إلى تفحص الفركؽ الجنسية في استخداـ االستراتيجيات المعرفية كما كراء المعرفة في 

( طالبان كطالبة مف إحدل الجامعات 384تككنت عينة الدراسة مف ) قراءة نصكص المغة اإلنجميزية.

التايمندية تقدمكا الختبار القراءة االستيعابية، ثـ استجابكا لمقياس العمميات المعرفية كما كراء المعرفية. 

القرائي أك العمميات المعرفية  كأظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االستيعاب

.عزل لمتغير الجنس، بينما تفكؽ الذككر عمى اإلناث مف حيث استخداميـ لمعمميات ما كراء المعرفيةت





 :بالجمود الذهني الدراسات السابقة المتعمقة  2.2.2
 :  (2014دراسة عمياف ) 

ىػػػدفت الدراسػػػة الحاليػػػة التعػػػرؼ عمػػػى الجمػػػكد الفكػػػرم كقػػػكة االنػػػا كعالقتيػػػا بجػػػكدة الحيػػػاة لػػػدل طمبػػػة 

حيػث تككنػت عينػة الدراسػة  كاسػتخدمت الباحثػة المػنيج الكصػفي التحميمػي, ،امعات في محافظة غزةالج

كاسػػتخدمت الباحثػػة مقيػػاس رككػػيش لمجمػػكد  ،( طالبػػا كطالبػػة مػػف جامعػػات محافظػػات غػػزة400مػػف )

الع كقامػت الباحثػة ببنػاء مقيػاس لجػكدة ا لحيػاة بعػد االطػ ،كمقياس قكة االنػا الػذم اعػده بػاركف ،الفكرم

–كمف نتائج الدراسػة ال يكجػد تػاثير داؿ احصػائيا فػي الجمػكد الفكػرم ) مرتفػع  ،عمى الدراسات السابقة

-دراسػػػات اسػػػالمية( كالجػػػنس كالمسػػػتكل الدراسػػػي ) االكؿ–مػػػنخفض( كالتخصػػػص االكػػػاديمي ) عمػػػـك 

 الثاني(  عمى جكدة الحياة لدل عينة الدراسة.
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 (:2012دراسة القططي ) 

الى اعداد برنامج ارشادم نفسي في اطار االرشاد المعرفي السمككي كييدؼ الػى خفػض ىدفت الدراسة 

الػػػى اطػػػراء  ىػػػدفتكمػػػا انيا ،درجػػػة الدكجماتيػػػة ) الجمػػػكد الفكػػػرم( لػػػدل المػػػراىقيف كالشػػػباب الفمسػػػطينيف

لمدراسة الخاص بمكضكع الدكجماتية  كفقا لنظرية نظـ المعتقدات لممتػكف رككػيش عمػى  االطار النظرم

( طالبا مف الصؼ الثاني عشر مػف احػدل المػدارس الثانكيػة بغػزة كتػـ اختيػار 172ينة كمية مقدارىا )ع

( مجمكعة 15( طالبا حصمكا عمى درجات اعمى في مقياس الجمكد الفكرم حيث تـ تقسيميا الى )30)

كطبػػػؽ عمػػػييـ مقيػػػاس الجمػػػكد الفكػػػرم لممتػػػكف رككػػػيش كتكصػػػمت  ،( مجمكعػػػة تجريبيػػػة15ضػػػابطة ك)

تكجػػػػد فػػػػركؽ دالػػػػة احصػػػػائيا بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة دراسػػػػة الػػػػى عػػػػدة نتػػػػائج :ال

فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدم لدرجػػػػة الدكجماتيػػػػة )الجمػػػػكد الفكػػػػرم( ترجػػػػع الػػػػى البرنػػػػامج  كالمجمكعػػػػة الضػػػػابطة

االرشػػادم المسػػتخدـ كذلػػؾ لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة التػػي حصػػمت عمػػى درجػػات اقػػؿ عمػػى مقيػػاس 

 ة في الختبار البعدم.الدجماتي

تكجػػد فػػركؽ دالػػة احصػػائيا بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي القيػػاس القبمػػي كمػػا انػػو 

كالبعػػػدم بمقيػػػاس الدكجماتيػػػة ) الجمػػػكد الفكػػػرم( كذلػػػؾ لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدم الػػػذم حصػػػمت فيػػػو 

ا بػػيف متكسػػطي ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة احصػػائيكانػػو المجمكعػػة عمػػى درجػػات اقػػؿ فػػي القيػػاس القبمي.

 درجات المجمكعة الضابطة في القياسيف القبمي كالبعدم لمقياس الدكجماتية.

 :(2012دراسة الشحات )

كحػؿ المشػكالت  ىدفت الدراسة إلى بحث الفركؽ بيف مرتفعي كمنخفضي الدكجماتيػة  فػي تقػدير الػذات

( 198رؾ فػي ىػذه الدراسػة )شا , الجامعة , جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة السعكدية العربيةلدل طالب 

كتػػـ  ،تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس الدكجماتيػػة عمػػييـ مػػف إعػػداد رككػػيش كترجمػػة عبػػد العػػاؿ عجػػكة ،طالبػػا كطالبػػة

كمػػا تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس تقػػدير الػػذات مػػف إعػػداد  ،الدكجماتيػػة تصػػنيؼ األفػػراد عمػػى مرتفعػػي كمنخفضػػي
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ئج إلػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي مسػػتكل عػػادؿ عبػػداهلل كميػػاـ حػػؿ المشػػكالت مػػف إعػػداد الباحػػث كأشػػارت النتػػا

ككمػا كتكجػد فػركؽ فػي مسػتكل الدكجماتيػة بػيف طػالب  ،الدكجماتية بػيف الػذككر كاإلنػاث لصػالح اإلنػاث

الكميػػات االدبيػػة ككمػػا تشػػير النتػػائج إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي األداء عمػػى ميػػاـ حػػؿ 

 دكجماتية.المشكالت كتقدير الذات كزمف حؿ المشكمة لصالح منخفضي ال

  :(2009دراسة بركات )

 كالثانكيػة األساسػية المػرحمتيف طػالب لػدل الػذىني الجمػكد مسػتكل الػى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 األكؿ :مقياسيف الغرض ليذا استخدـ ،الدراسي كالتحصيؿ المشكالت حؿ عمى قدرتيـ عمى ذلؾ كتأثير

 طالبنػا (  240مػف ) الدراسػة عينػة تككنت كقد ،المشكالت حؿ لقياس اآلخر ك ،الذىني الجمكد لقياس

 كالثانكية األساسية المرحمتيف عمى مكزعيف طالبة،  (120)  ك ،الذككر مف طالبنا(120منيـ ) ،كطالبة

 بينما الذىني الجمكد مف مرتفعا مستكل أظيركا قد  24% نسبتو ما أف إلى النتائج كخمصت بالتساكم،

 كجػكد عػدـ النتػائج أظيػرت كمػا الػذىني، الجمػكد مػف منخفضػا لمسػتك  مػنيـ%( 47) نسػبتو مػا أظيػر

 دالػة فػركؽ كجػكد كعػدـ  .تالمشػكال حػؿ عمػى كالقػدرة الػذىني الجمػكد مسػتكل بػيف ارتباطيػو عالقػة

 النتػائج أظيػرت فقػد التعميميػة  كالمرحمػة الجػنس لمتغيػرم تعػزل الػذىني الجمػكد مسػتكل فػي إحصػائيا

 اتجاه في كذلؾ الذىني الجمكد لمستكل تعزل الدراسي التحصيؿ رجاتد بيف إحصائينا دالة فركؽ كجكد

 .الذىني الجمكد مف المنخفض المستكل ذكم الطالب فئة

  :(2007)  دراسة القحطاني

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة العالقػػة بػػيف التػػديف كالجمػػكد الفكػػرم لػػدل طػػالب المرحمػػة الجامعيػػة فػػي 

البػػػالغ عػػػددىـ  2007مػػػف طمبػػػة كميػػػة المعممػػػيف لمعػػػاـ الدراسػػػي مدينػػػة تبػػػكؾ، كتكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة

( تخصصػات )عمػكـ قرآنيػة، إنسػانية، عمميػة(، كتككنػت عينػة الدراسػة 3( طالب مكزعيف عمػى)1604)

( طالبان، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس التديف مػف إعػداد صػالح الصػنيع، كمقيػاس 590مف )
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تخداـ عػدد مػػف المعالجػات اإلحصػػائية ليجابػة عػػف أسػئمة الدراسػػة، رككػيش لمجمػػكد الفكػرم. كقػػد تػـ اسػػ

فقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػدار اإلحصػػػائي لمعرفػػػة العالقػػػة بػػػيف التػػػديف كالجمػػػكد الفكػػػرم، كتحميػػػؿ التبػػػايف 

األحػػادم لمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف التػػديف بحسػػب التخصػػص الدراسػػي. كالفػػركؽ بػػيف الجمػػكد الفكػػرم بحسػػب 

%( تقريبا مف الجمكد الفكرم 1ارت نتائج الدراسة إلى كجكد ارتباط مقداره )كقد أش التخصص الدراسي.

كأمػػا مػػا يتعمػػؽ بالتخصػػص الدراسػػي، فقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أنػػو ال يكجػػد  لػػدل أفػػراد عينػػة الدراسػػة،

فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي سػػمكؾ التػػديف تعػػزل لمتخصػػص. كمػػا تكصػػمت أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 

 مكد الفكرم )الدجماتية( تعزل لمتخصص.إحصائية في الج

 

 (:8200دراسة جابر ) 

ىػػدفت الدراسػػة الػػى بحػػث محػػددات اداء ميػػاـ حػػػؿ المشػػكالت لػػدل طمبػػة الجامعػػة مػػف ذكم االنغػػػالؽ 

( 300المعرفػػػي ) الدكجماتيػػػة( , طبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى طمبػػػة جامعػػػة القادسػػػية عمػػػى عينػػػة مككنػػػة مػػػف )

 فػركؽ كجػكد.شكائية الطبيقة حيث اظيرت الدراسػة عػدة نتػائج ابرزىػاطالب كطالبة اختيرك بالطريقة الع

 فػركؽ , ككمػا اظيػرت النتػائج كجػكداالنػاث كباتجػاه المعرفػي االنغػالؽ مستكل في احصائية داللة ذات

االنفتػاح –لالنغػالؽ تبعػا الجامعػة طمبػة لدل المشكالت حؿ مياـ اداء محددات في احصائية داللة ذات

 معرفيا. لمنغمقيفا كباتجاه المعرفي

 :(,Brown2007)دراسة براوف 

شػػارؾ فػػي ىػػذه  ،ىػػدفت الدراسػػة إلػػى بحػػث عالقػػة الػػذاكرة العاممػػة بنظػػاـ المعتقػػدات المنفتحػػة كالمنغمقػػة

( طالػػػب جػػػامعي طبػػػؽ عمػػػييـ مقيػػػاس مػػػدل الػػػذاكرة العاممػػػة المفظيػػػة كمقيػػػاس رككػػػيش 200الدراسػػػة ) 

بػالجنس كالعمػر  لمدكجماتيػة ) كجػكد فػركؽ لمتغيػرات الدراسػة عػدـ كتشير نتائج الدراسة إلى ،لمدكجماتية

 .(اك المذىب الديني اك التخصص االكاديمي اك المستكل التعميمي
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 (:2006دراسة الشهري )

 اٌّذ٠ٕخ فٟ اٌؼبَاٌزؼ١ٍُ ِشاؽً ِٚؼٍّبد ِؼٍّٟ ٌذٜ اٌذٚعّبر١خ ػٍِٝغزٜٛ اٌزؼشف دساعخ ٘ذفذ

ٚلذ اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌّشاؽً ِخزٍف فٟ ِٚؼٍّخ ِؼٍّب  (4411(ِٓ ٛٔخِى إٌٙبئ١خ اٌؼ١ٕخ ٚوبٔذ .إٌّٛسح

 فذق ٌؾغبة ث١شعْٛ اسرجبه اٌؼبٍِٟ،ِٚؼبًِ اٌزؾ١ًٍ :ا٢ر١خ اإلؽقبئ١خ األعب١ٌت اٌجبؽش اعزخذَ

 راد فشٚق ٚعٛد ٔزبئظاٌذساعخ ٚأظٙشد .اٌفشٚك فؾخ ِٓ ٌٍزؾمك اٌزجب٠ٓ االعزجبٔخ،ٚرؾ١ًٍ ٚصجبد

 أوضش ٚاٌّزٛعطخاٌضب٠ٛٔخ اٌّشؽٍخ ِؼٍّٟ ٚأْ اٌزوٛس، ثبرغبٖ اٌذٚعّبر١خ زِٜٛغ فٟ إؽقبئ١خ دالٌخ

.األخشٜ اٌؼ١ٕبد ػٓ  اٌذٚعّبر١خِغزٜٛ فٟ اسرفبػب 



 :)Eagle, 4200دراسة اجمي )

اٌٝ  اٌّؾىالد ٚؽً اٌذساعٟ ثبٌزؾق١ً اٌّشْ اٌّفزٛػ اٌزفى١ش ػاللخ إٌٝ اٌزؼشف رٙذفاٌذساعخ

األعبع١خ اٌّشؽٍز١ٓ ِٓ ٚهبٌجخ هبٌج ب ( 599 ) ِٓ ِىٛٔخ ػ١ٕخ ػٍٝ خاٌذساع أعش٠ذ اٌّخزٍفخ،

 ِٚغّٛػخ ٚاٌّشْ اٌّفزٛػ اٌزفىش رٚٞ ِٓ اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ :ِغّٛػز١ٓ إٌٝ رمغ١ُّٙ رُ ٚاٌضب٠ٛٔخ،

 اٌّغّٛػخ ػٍٝ األٌٚٝ اٌّغّٛػخ رفٛق إٌٝ اٌذساعخ ٚرٛفٍذ اٌغبِذ، اٌزفى١ش رِٚٞٓ اٌطٍجخ ِٓ

 ػٍٝ اٌمذسح ٚفٟ اٌّزٕٛػخ اٌّؾىالد ٌؾً ٠مزشؽٛٔٙب اٌزٟ ٚاألفىبساالفزشامبد خٔٛػ١ فٟ اٌضب١ٔخ

 .ٚاٌغٕظ اٌزٕٟ٘ اٌغّٛد ث١ٓ ػاللخ ٚعٛد ػذَإٌٝ اٌذساعخ رٛفٍذ وّب اٌذساعٟ، اٌزؾق١ً

: Bressel, 2003) )بزيسل لبم

 مف كغيرىـ الذىني كداألفراد المصابيف بالجم بيف المقارنة ىدفت الذىني الجمكد تحميؿ بعنكاف بدراسة

 إلى الدراسة الثانكية، كتكصمت مف المرحمة كطالبة ( طالبنا156عمى ) الدراسة أجريت العادييف، األفراد

 اتجاه التحصيؿ في كالتحصيؿ لصالح الذككر، الجنس لمتغير تعزل الذىني الجمكد في فركؽ كجكد

يتصفكف  ممف غيرىـ مف أعمى لذىنيا الجمكد مشكمة مف يعانكف الذيف الطالب نسبة كأف المنخفض،

.المرف بالتفكير
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 :(2003(دراسة الحربي 

 طالب لدل التعمـ كالتفكير كأنماط" الدجماتية" الفكرم الجمكد بيف العالقة معرفة إلى الدراسة ىدفتك  

 سالجن لمتغيرات كفقا ،كالتفكير التعمـ أنماط في الفركؽ معرفة إلى ككذلؾ ،الثانكية المرحمة كطالبات

 الباحث قاـ، ك الدراسة ىذه في الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ ك ،الدراسي كالصؼ كالتخصص

 ألنماط تكرانس كمقياس )ـ 1687 ( كمكسى ناىية أبك إعداد مف الفكرم الجمكد مقياس باستخداـ

 تـ ك ،الدراسة صحة فركض مف التحقؽ أجؿ مف كذلؾ ،(ـ 1988 ) مراد إعداد مف كالتفكير التعمـ

 بالمدينة الثانكية المرحمة كطالبات طالب مف كطالبة طالب  400مقدارىا طبقية، عشكائية عينة اختيار

 أظيرت ، ككاألدبية العممية كالتخصصات الصفكؼ مختمؼ مف طالبة، 200 طالب، 200 المنكرة،

 : األتي في إجماليا يمكف النتائج مف مجمكعة الدراسة

 .الثانكية المرحمة كطالبات طالب لدل"الدجماتية" الفكرم كدالجم في سائدة مظاىر تكجد -1

 .الدجماتية" الفكرم الجمكد في كالطالبات الطالب بيف فركؽ تكجد -2 

 سكاء كالطالبات الطالب لدل" الدجماتية" الفكرم الجمكد في فركؽ كجكد عدـ إلى الدراسة أشارت -3 

 الدراسي. أكالتخصص لمصؼ بالنسبة

 :(nie,2002 )Bon بوني دراسة

  ِٚىبْ ٚاٌذخً اٌغٕظ :اٌّزغ١شادٚثؼل اٌزٕٟ٘ اٌغّٛد ث١ٓ اٌؼاللخ ػٍٝ اٌزؼشف٘ذفذاٌذساعخ

 ِذاسط ِٓ ٚهبٌجخهبٌج ب ( 53 ) ِٓ ِىٛٔخ ػ١ٕخ ػٍٝ اٌذساعخ أعش٠ذ .اٌذساعٟ ٚاٌّؼذي اٌغىٓ

 اٌغٕظِٚزغ١شٞ ٕٟاٌز٘ اٌغّٛد ث١ٓ داٌخ ػاللخ ٚعٛد إٌٝ اٌذساعخ رٛفٍذ ٚلذ اٌضب٠ٛٔخ، ف١الدٌف١ب

 ٚعٛد ػذَ اٌذساعخ أظٙشد ث١ّٕب إٌّخفل اٌذخً ٚرٚٞ اٌزوٛس ٌّقٍؾخ االلزقبدٞ ٚاٌّغزٜٛ

.ٚاٌّؼذي اٌغىٓ ِىبْ ِٚزغ١شٞ اٌزٕٟ٘ اٌغّٛدث١ٓ ػاللخ

 
 



60 

  :التعقيب عمى الدراسات السابقة1.2.2
ا كراء المعرفػػػة ك ة " مػػػبعػػػد االطػػػالع عمػػػى الدراسػػػات العربيػػػة كاالجنبيػػػة فػػػي الجػػػانبيف لمكضػػػكع الدراسػػػ

معرفػي لمكضػكع الدراسػة مػف خػالؿ الطػرؽ  تمكػف الباحػث مػف خالليػا تكػكيف مضػمكفالجمكد الذىني، 

كالمنػػاىج كاالدكات كاالىػػداؼ كالنتػػائج التػػي سػػاعدت عمػػى صػػياغة مشػػكمة الدراسػػة التػػي سػػعت الدراسػػة 

 لالجابة عمييا.

ناتيػػا كىنػػاؾ دراسػػات تناكلػػت مػػا كراء المعرفػػة حيػػث اف بعػػض الدراسػػات تناكلػػت مػػا كراء المعرفػػة كمكك 

فنجػػد دراسػػات تناكلػػت مسػػتكل مػػا كارء المعرفػػة مثػػؿ دراسػػة الحمػػكرم  ،بربطيػػا بمتغيػػرات كمفػػاىيـ اخػػرل

كدراسػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػراح   ،(2013كدراسػػػػػػػػػػة البيػػػػػػػػػػكمي )  ،(2012كدراسػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػزاـ كطالفحػػػػػػػػػػة ) ،(2011)

كىنػاؾ دراسػات تناكلػت  ،Katherine(2007)(ٚدساعةخ2010ٚدساعخاثٛؽؼ١شح)(2009كعبيدات)

 ،(2012دراسػػة الصػػعيدم ) اثػػر بػػرامج ارشػػادية فػػي تنميػػة ميػػارات كاسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة مثػػؿ 

كدراسػػػػػػػة المكاجػػػػػػػدة ،(2012كدراسػػػػػػػة عكاشػػػػػػػة ) ،(2012كدراسػػػػػػػة منػػػػػػػى ) ،(2012كدراسػػػػػػػة العطػػػػػػػار )

ؾ دراسات تناكلت تطكير مقاييس كىنا ,phokiti(2003 ) , كدراسة ( 2012كدراسة الخياط)،(2011)

 . (2007لمعرفة ميارات ما كراء المعرفة مثؿ دراسة المساعيد )

( التي ىدفت 2013كىناؾ دراسات تناكلت ما كراء المعرفة بربطو بمتغيرات اخرل مثؿ دراسة مكسى ) 

رفػػػة كالػػػتحكـ ة بػػػيف أبعػػػاد المعتقػػػدات المعرفيػػػة، كأبعػػػاد مػػػا كراء المعى التعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػالدراسػػػة إلػػػ

 (.2012كدراسة العزاـ كطالفحة ) ،الداخمي

 ،(2012الدراسات السابقة مجتمع الطمبة سكاء طمبة المدارس مثؿ دراسة عكاشة )كما استيدفت بعض 

 (.2011( كدراسة المكاجدة)2007اك طمبة الجامعات مثؿ دراسة المساعيد)
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معرفػػػة  ،كناتيػػػا الػػػثالث كىػػػي : تنظػػػيـ المعرفػػػةكتناكلػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػا كراء المعرفػػػة بابعادىػػػا كمك

كتشػػػػػابيت مػػػػػع عػػػػػدة دراسػػػػػات مػػػػػف حيػػػػػث االبعػػػػػاد مثػػػػػؿ دراسػػػػػة جػػػػػراح  ،كمعالجػػػػػة المعرفػػػػػة ،المعرفػػػػػة

 (.2012( كدراسة عطار)2013( كدراسة مكسى )2009كعبيدات)

ؿ دراسػة مثػ ،كد الػذىنياما الدراسات السابقة المتعمقة بالجمكد الذىني فقد تعػددت بتنػاكؿ مضػمكف الجمػ

دراسػػػػػػة برسػػػػػػيؿ ك  ،Eagle, 2004)دراسػػػػػػة اجمػػػػػػي ) ك( 2008كدراسػػػػػػة جػػػػػػابر )  (2009بركػػػػػػات )

bressel,2003))  ك دراسةBonnie,2002) ).  

ككنيػػػا اسػػػتخدمت المػػػنيج الكصػػػفي ، تشػػػابيت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػات اخػػػرل فػػػي منيجيػػػة البحػػػث

المعرفػػػػػػة اسػػػػػػتخدـ فػػػػػػي دراسػػػػػػة الجػػػػػػراح  كاالدكات المسػػػػػػنخدمة حيػػػػػػث اف مقيػػػػػػاس مػػػػػػا كراء  ،االرتبػػػػػػاطي

 (.2009( كمقياس الجمكد الذىني في دراسة بركات )2009كعبيدات)

كىػػذا يشػػكؿ الدراسػػة الحاليػػة بانيػػا اكؿ دراسػػة تتنػػاكؿ مػػا كارء المعرفػػة كعالقتيػػا بػػالجمكد الػػذىني  تميػػزت

 سة.اثراء لممكتبة العربية, كتختمؼ مف حيث اليدؼ كالبيئة التي نفذت فييا الدرا
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 الثالث الفصؿ
 واإلجراءات الطريقة

 .مقدمة -

 .الدراسة منهج -

 .الدراسة مجتمع -

 .الدراسة عينة -

  .الدراسة أدوات -

 األداة صدق. 

 األداة ثبات. 

 .الدراسة تطبيق إجراءات -

 .الدراسة متغيرات -

 مستقلة متغيرات. 

 تابعة متغيرات. 

 .اإلحصائية المعالجات -
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 :  الفصؿ الثالث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة 1.3
لمخطػػكات كالمراحػػؿ كفقػػا لممػػنيج العممػػي، مػػف  ىػػذا الفصػػؿ مػػف الدراسػػة بتنػػاكؿ عرضػػان  فػػي الباحػػث قػػاـ

جػػػػراءات د مجتمػػػػع الدراسػػػػة كعينتػػػػو، الؿ تحديػػػػخػػػػ كاألدكات المسػػػػتخدمة كمتغيػػػػرات الدراسػػػػة المسػػػػتقمة، كا 

التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ األداة كثباتيػػػػا، كالكسػػػػائؿ اإلحصػػػػائية المسػػػػتخدمة فػػػػي معالجػػػػة البيانػػػػات المتعمقػػػػة 

 باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.  

 منهج الدراسة 2 .3
كىػك المػنيج الػذم ، الرتبػاطياالمػنيج الكصػفي  الباحثاؼ المرجكة مف ىذه الدراسة، اتبع لتحقيؽ األىد

ييػدؼ إلػى كصػػؼ خصػائص الظػاىرة كجمػػع معمكمػات عنيػا، فقػػد تػـ اسػتخداـ ىػػذا المػنيج فػي صػػكرتو 

الدراسػػة الميدانيػػة فػػي جمػػع المعمكمػػات، ليفػػي  أسػػمكبعمػػى  ألنػػو يػػالءـ طبيعػػة كأىػػداؼ الدراسػػة معتمػػدان 

 اضيا كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فرضياتيا كتفسير نتائجيا.   بأغر 

 مجتمع الدراسة  3 .3
 .طالب كطالبة (11000كالبالغ عددىـ ) ،طمبة جامعة القدس مف جميع الدراسةمجتمع تمثؿ 

 عينة الدراسة  4 .3
بنسػبة ، أم ةطالػب/ (370مجتمع الدراسػة، بمػغ عػددىا )مف عشكائية  طبقية عينة باختيار الباحث قاـ 

( تكزيػػػع أفػػػػراد عينػػػة الدراسػػػػة كفػػػؽ متغيراتيػػػػا 1.3، كيبػػػػيف الجػػػدكؿ )مجتمػػػػع الدراسػػػةمػػػف تقريبػػػان  %(3)

 المستقمة.
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 وصؼ متغيرات أفراد عينة الدراسة  5 .3
، كنسػبة لمػذككر% 48.1اف نسػبة  الجػنس متغيػرحسػب ( تكزيع أفػراد عينػة الدراسػة 1.3) يبيف الجدكؿ

لسكاف القرل، % 57.6، كنسبة لسكاف المدف% 36.2أف نسبة  السكفمتغير  كيبيف .ليناث% 51.9

، لمسػػػنة األكلػػػى% 25.1أف نسػػػبة  المسػػػتكل الدراسػػػي. كيبػػػيف متغيػػػر % لسػػػكاف المخيمػػػات6.2كنسػػػبة 

. % لمسػػػنة الرابعػػػة فػػػأكثر26.2% لمسػػػنة الثالثػػػة، كنسػػػبة 24.9لمسػػػنة الثانيػػػة، كنسػػػبة % 23.8كنسػػػبة 

  لمكيات العممية.% 42.7، كنسبة لمكميات االنسانية% 57.3نسبة  أف الكميةكيبيف متغير 

 .دراسةال اتحسب متغير  أفراد عينة الدراسة توزيع :(0.3) جدوؿ

 النسبة المئوية العذد مستوىال المتغيز

 48.1 178 ذكر الجنس

 51.9 192 أنثى

 36.2 134 مدينة السكف

 57.6 213 قرية

 6.2 23 مخيـ

 25.1 93 أكلى اسيالمستوى الدر 

 23.8 88 ثانية

 24.9 92 ثالثة

 26.2 97 رابعة فأكثر

 57.3 212 انسانية الكمية

 42.7 158 عممية

 
 أداة الدراسة 6.3

نػة مػف ثالثػة اقسػاـ ك تبنػى الباحػث اسػتبانة مك ،بالرجكع الػى االدبيػات السػابقة كلتحقيػؽ اغػراض الدراسػة
المسػػػتكل  ،السػػػكف ،ات عامػػػة عػػػف المبحػػػكثيف مػػػف حيػػػث : الجػػػنساشػػػتمؿ القسػػػـ االكؿ معمكمػػػ ،رئيسػػػية
كىػػك الصػػكرة المعربػة مػػف مقيػػاس  فػػي حػيف ضػػـ القسػػـ الثػاني مقيػػاس مػػا كراء المعرفػة ،الكميػػة ،الدراسػي
( 2009كالذم طبؽ في دراسة جراح كعبيػدات) Schraw and Dennison, 1994) ٚد٠ٕغٓ) ٌؾشاٚ

حيػث  ،( فقػرة33كميف تـ اجراء عميو عدة تعػديالت ليصػبح )كبعد عرضو عمى المح ،( فقرة42كيضـ )
المقيػػػػػاس بعػػػػػد  تكػػػػػكف , ك (42-36-32-30-29-26-24-13-12) تػػػػػـ حػػػػػذؼ الفقػػػػػرات االتيػػػػػة : 

-21-20-19-11-9-8-6-4-1كيشػمؿ الفقػرات ) ثالثػة ابعػاد كىػي : تنظػيـ المعرفػة التعديؿ عمى
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-26-23-18-16-15-14-13-10-7-5-3كيشػػػػػمؿ الفقػػػػػرات ) معرفػػػػػة المعرفػػػػػة ،(22-30-33
امػا القسػـ الثالػث  .( 32-31-29-27-25-24-17-12-2كيشػمؿ الفقػرات ) معالجة المعرفػة ،(28

( 30( لمجمػػكد الػػذىني كىػػك يتكػػكف مػػف )1976فيػػك مقيػػاس الجمػػكد الػػذىني مػػف اعػػداد ايزنػػؾ ككيمسػػكف)
.( عمى البيئة الفمسطينية في محاف2009كتـ تطبيقو في دراسة بركات ) ،فقرة  ظة طكلكـر

 صدؽ األداة 7.3
تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الدراسػػة بعرضػػيا كمػػف ثػػـ بتصػػميـ االسػػتبانة بصػػكرتيا األكليػػة،  الباحػػث قػػاـ

مػػف ذكم االختصػػاص كالخبػػرة، كالػػذيف (  9كالبػػالغ عػػددىـ ) مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف ك  المشػػرؼ عمػػى
 .تبانة بصكرتيا النيائيةاالس إخراجتـ  كفؽ ىذه المالحظاتك  ابدكا بعض المالحظات حكليا

سػػتبانة لفقػرات االمػف ناحيػة أخػرل تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ األداة أيضػان بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف 
االسػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ  فقػرات جميػعكجكد داللة إحصائية فػي  كاتضحلألداة،  الدرجة الكميةمع 
 ذلؾ:ة تبيف كؿ التاليادكالجاؽ داخمي بيف الفقرات. التس
 

 ( لمصفوفة ارتباط فقراتPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف ) :(2.3) جدوؿ
 ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس استبانة

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.288
**
 0.000 12 0.508

**
 0.000 23 0.515

**
 0.000 

2 0.337
**
 0.000 13 0.444

**
 0.521 24 0.204

**
 0.000 

3 0.415
**
 0.000 14 0.485

**
 0.000 25 0.433

**
 0.000 

4 0.448
**
 0.000 15 0.578

**
 0.003 26 0.621

**
 0.000 

5 0.445
**
 0.000 16 0.562

**
 0.000 27 0.479

**
 0.000 

6 0.535
**
 0.000 17 0.396

**
 0.000 28 0.554

**
 0.000 

7 0.445
**
 0.000 18 0.455

**
 0.000 29 0.401

**
 0.000 

8 0.512
**
 0.000 19 0.485

**
 0.000 30 0.464

**
 0.000 

9 0.465
**
 0.000 20 0.545

**
 0.000 31 0.464

**
 0.000 

10 0.487
**
 0.000 21 0.554

**
 0.000 32 0.490

**
 0.000 

11 0.541
**
 0.000 22 0.506

**
 0.000 33 0.480

**
 0.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
 



66 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.3جدوؿ )
 معة القدسالجمود الذهني لدى طمبة جا استبانة

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.317** 0.000 11 0.425** 0.000 21 0.160** 0.002 
2 0.445** 0.000 12 0.100 0.055 22 0.077 0.141 
3 0.297** 0.000 13 0.177** 0.001 23 0.362** 0.000 
4 0.553** 0.000 14 0.105* 0.043 24 0.099 0.057 
5 0.248** 0.000 15 0.260** 0.000 25 0.168** 0.001 
6 0.284** 0.000 16 0.218** 0.000 26 0.026 0.617 
7 0.395** 0.000 17 0.274** 0.000 27 0.104* 0.046 
8 0.414** 0.000 18 0.093 0.074 28 0.156** 0.003 
9 0.199** 0.000 19 0.327** 0.000 29 0.504** 0.000 
10 0.270** 0.000 20 0.309** 0.000 30 0.232** 0.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 ثبات الدراسة  8 .3
 لمعامؿ الثبات، الدرجة الكميةبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات مف التحقؽ مف ث الباحث قاـ

الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات  لمجاالت

 ، كيظير ذلؾ في الجدكؿ التالي:بأغراض الدراسة يفي

 ممجاالتمعامؿ الثبات ل نتائج(: 4.3جدوؿ )
 اتمعامؿ الثب القسـ

 0.75 نتظيـ المعرفة
 0.77 معرفة المعرفة
 0.70 معالجة المعرفة

 0.89 الدرجة الكمية لما وراء المعرفة
 0.77 الدرجة الكمية لمجمود الذهني
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 متغيرات الدراسة  9.3
 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة:

 االنثى ،الجنس كلو مستكياف: الذكر -

 مخيـ ،قرية ،مدينة السكف كلو ثالث مستكيات : -

 رابعة فأكثر ،ثالثة ،ثانية ،المستكل الدراسي كلو اربعة مستكيات : اكلى -

 عممية ،الكمية كلو مستكياف : انسانية -

 اما المتغيرات التابعة فاشتممت عمى:

 ما كارء المعرفة -

 الجمكد الذىني -

 إجراءات الدراسة  10 .3
عمػى أفػراد  داةاألبتطبيػؽ  الباحػث قػاـعينػة الدراسػة، بعد التأكػد مػف صػدؽ كثبػات أداة الدراسػة، كتحديػد 

مػػف أفػػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ عمييػػا بطريقػػة  تاالسػػتبياناعػػد أف اكتممػػت عمميػػة تجميػػع عينػػة الدراسػػة، كب

المسػػػتردة الصػػػالحة كالتػػػي  تعػػػدد االسػػػتبيانا تبػػػيف لمباحػػػث أف ( اسػػػتبانة400كالبػػػالغ عػػػددىا ) صػػػحيحة

 .استبانو (370)خضعت لمتحميؿ اإلحصائي 

 المعالجة اإلحصائية   11 .3
ا معينػة(، كذلػؾ تمييػدا قامػكالتأكد مف صالحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أر  تبعد جمع االستبيانا

إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات 

كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية  ،كفرضياتياكفقا ألسئمة الدراسة 

(، t- test، كاختبػار )ت( )كمجاالتيا كالدرجة الكمية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة
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(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ One Way ANOVAكاختبار التبايف األحادم )

 .(SPSS) اإلحصائية ةالرزمبرنامج (، كذلؾ باستخداـ Cronbach Alphaألفا )

تـ اعتماد  حسب مفتاح التصحيح كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة 

 الدرجات التالية:

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 الفصؿ الرابع
 

 نتائج الدراسة
 
 

 نتائج أسئمة الدراسة 
 نتائج فرضيات الدراسة
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 :  الفصؿ الرابع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    : راسةنتائج الد
 تمهيد  1 .4

ما  كىك "عف مكضكع الدراسة  الباحثتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصؿ إلييا 

مف بياف أثر كؿ مف المتغيرات ك  " لدى طمبة جامعة القدس بالجمود الذهنيوراء المعرفة وعالقته 

 .حصائية التي تـ الحصكؿ عميياخالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإل

 أسئمة الدراسة:نتائج   2 .4
  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:  1.2.4

 ؟ ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدسمستوى ما 
عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات  ليجابػػة

 ،مػػا كراء المعرفػة لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس عػػفاالسػتبانة التػػي تعبػػر  مجػػاالت ىأفػراد عينػػة الدراسػػة عمػػ

 (.1.4)كذلؾ في الجدكؿ رقـ 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 0.1جدوؿ )
 لما وراء المعرفة  أداة الدراسةمجاالت 

 الرقـ

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

راؼ االنح
 المعياري

 الدرجة

 عبلية 05.0 3.82 تنظيـ المعرفة 1

 عبلية 05.0 3.85 معرفة المعرفة 2

 عبلية 05.0 3.82 معالجة المعرفة 3

 عبلية ..05 3.83 الدرجة الكمية       

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

لمدرجػػػػػػة المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي  أف مػػػػػػا كراء المعرفػػػػػػة لػػػػػػدل طمبػػػػػػة جامعػػػػػػة القػػػػػػدسالدراسػػػػػػة عمػػػػػػى  عينػػػػػػة

 مػػا كراء المعرفػػة لػدل طمبػػة جامعػػة القػػدسأف ( كىػػذا يػدؿ عمػػى 0.45( كانحػػراؼ معيػػارم )3.83)الكميػة
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، (3.85كمقػػداره ) عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابيمعرفػػة المعرفػػة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. كلقػػد حصػػؿ مجػػاؿ 

 (.3.82متكسط حسابي كمقداره )ب المعرفةكمعالجة تنظيـ  ييميو مجال

 بحسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى الباحػث قاـك 

 (2.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ). تنظيـ المعرفةمجاؿ  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

رافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ (: المتوسطات الحسابية واالنح2.1جدوؿ )
 تنظيـ المعرفة

الرقـ في 
 الرقـ االستمارة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.91 4.06 .كاليامة القيمة المعمكمات عمى انتباىي أركز 6 11

 عالية 0.94 3.95 عمييا أتصرؼ.كبناء  العقمية قدراتي في كالضعؼ القكة نقاط أدرؾ 2 4

 عالية 0.96 3.94 .الجديدة المعمكمات كأىمية معنى عمى أركز 9 21

 عالية 1.00 3.88 .بالميمة البدء قبؿ محددة أىدافان  أضع 3 6

 عالية 0.99 3.88 .معيا التعامؿ ليسيؿ صغيرة مياـ إلى العمؿ تجزئة أحاكؿ 11 30

غير  تككف عندما الجديدة لممعمكمات ةمراجع بعممية كأقـك أتكقؼ 12 33
 كاضحة.

 عالية 1.01 3.87

 عالية 0.86 3.82 .أجيب أف قبؿ المشكمة لحؿ عدة بدائؿ أقترح 1 1

 عالية 0.92 3.81 .عندم الضعؼ نقاط لتقكية العقمية قدراتي أستخدـ 8 20

 عالية 0.94 3.77 .لألشياء الكمي فيمي مدل جيد بشكؿ أّقيـ 10 22

 عالية 0.91 3.74 .القرار لصنع الميمة المعمكمات نكع ما عرؼأ 4 8

 متوسطة 0.98 3.58 .القرار اتخذ عندما سأستخدـ االستراتيجيات التفكيرية أم أعي 7 19

 متوسطة 0.92 3.54 .المشكمة لحؿ البدائؿ جميع باالعتبار أخذت إذا فيما نفسي أسأؿ 5 9

 عالية 05.0 3.82 الدرجة الكمية 

 

حظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يال

( كانحػراؼ معيػارم 3.82)لمدرجػة الكميػةالمتكسػط الحسػابي  أف تنظػيـ المعرفػةمجػاؿ عينة الدراسة عمػى 

 .عاليةبدرجة  جاء تنظيـ المعرفةمجاؿ أف ( كىذا يدؿ عمى 0.50)
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جػاءت بدرجػة  تيف( فقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة كفقػر 10( أف )2.4ج في الجدكؿ رقػـ )كما كتشير النتائ

" عمػى أعمػى متكسػط حسػابي كاليامػة  القيمػة المعمكمػات عمػى انتباىي أركزمتكسطة. كحصمت الفقرة " 

" بمتكسػط كبنػاء عمييػا أتصػرؼ  العقميػة قػدراتي فػي كالضػعؼ القػكة نقػاط أدرؾ(، كيمييػا فقػرة " 4.06)

" المشػكمة  لحػؿ البػدائؿ جميػع باالعتبػار أخذت إذا فيما نفسي أسأؿ(. كحصمت الفقرة " 3.95)حسابي 

 عنػدما سأسػتخدـ االسػتراتيجيات التفكيريػة أم أعػي(، يمييػا الفقػرة " 3.54عمػى أقػؿ متكسػط حسػابي )

 (.3.58" بمتكسط حسابي ) القرار اتخذ

 المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػىبحسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات  الباحػث قاـك 

 (.3.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ) .معرفة المعرفةمجاؿ  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

مجاؿ (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.1جدوؿ )
 معرفة المعرفة

الرقـ في 
 الرقـ االستمارة

وسط المت المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.91 4.03 .ىامة معمكمات أكاجو عندما قميالن  أتميؿ 3 7

 عالية 0.92 3.96 احدد ما الذم أريد تعممو قبؿ أف أبدا بالتعمـ. 2 5

 عالية 0.92 3.95 .اتخاذه قبؿ القرار حكؿ نفسي أسأؿ 7 15

 عالية 0.97 3.94 .سابقان  أعرفو بما القةع ذك أقرؤه ما كاف إذا فيما أربط 12 28

 عالية 0.94 3.88 .األفضؿ اختار ثـ المشكمة لحؿ متعددة بطرؽ أفكر 8 16

 عالية 0.99 3.84 .كافيان  كقتان  نفسي أمنح لكي القرار اتخاذ عند أتميؿ 1 3

 عالقات أم فيـ عمى يساعدني ذلؾ ألف دكرية ألفكارم مراجعة أعمؿ 6 14
 .ميمة

 عالية 0.95 3.81

 عالية 0.96 3.81 .استيعابي أتفحص لكي بانتظاـ أثناء الميمة أتكقؼ 10 23

 عالية 1.01 3.79 .في المكاقؼ الصعبة التعمـ عمى نفسي تحفيز أستطيع 9 18

 عالية 0.97 3.78 .المشكمة حؿ عمى لتساعدني منظـ بشكؿ المعمكمات أستخدـ 11 26

 عالية 0.86 3.75 .جيد بشكؿ المعمكمات تنظيـ مف أتمكف 4 10

 عالية 0.95 3.68 .القرارات صنع في جيدة تحكـ قدرة لدم 5 13

 عالية 05.0 3.85 الدرجة الكمية 
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحػراؼ معيػارم 3.85)لمدرجػة الكميػةسػط الحسػابي المتك  أف معرفػة المعرفػةمجاؿ عينة الدراسة عمى 

 .عاليةجاءت بدرجة  معرفة المعرفةمجاؿ أف ( كىذا يدؿ عمى 0.51)

فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. كحصػػمت الفقػػرة " ال جميػػع( أف 3.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

احػدد مػا (، كيمييػا فقػرة " 4.03" عمى أعمػى متكسػط حسػابي )ىامة  معمكمات أكاجو عندما قميالن  أتميؿ

 جيدة تحكـ قدرة لدم(. كحصمت الفقرة " 3.96" بمتكسط حسابي ) الذم أريد تعممو قبؿ أف أبدا بالتعمـ

 المعمكمػات تنظػيـ مػف أتمكػف(، يمييػا الفقػرة " 3.68" عمػى أقػؿ متكسػط حسػابي )القػرارات  صػنع فػي

 (.3.75" بمتكسط حسابي ) جيد بشكؿ

 المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى بحسػاب الباحػث قاـك 

 (.4.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ). معالجة المعرفةمجاؿ  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

مجاؿ (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل1.1جدوؿ )
 معالجة المعرفة

رقـ في ال
 الرقـ االستمارة

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.94 4.33 .بالمكضكع ميتمان  أككف عندما أكثر أتعمـ 7 29

 عالية 0.91 3.89 .الميمة فاعمية إلنياء األكثر الطرؽ عف لنفسي أسئمة أكجو 2 12

 عالية 0.97 3.88 شيئان جديدان. أتعمـ عندما أعمؿ ما صحة مدل حكؿ نفسي أسأؿ 8 31

 عالية 1.02 3.84 .بالميمة أبدأ أف قبؿ بحرص التعميمات أقرأ 6 27

 عالية 0.84 3.81 .الخاصة بكمماتي الجديدة المعرفة أصكغ أف أحاكؿ 5 25

 عالية 0.95 3.79 اربط بيف ما تعممتو باألىداؼ المحددة مسبقا. 9 32

 عالية 0.83 3.77 .كقتيا في المفيدة يجيات المتنكعةاالسترات انجح في أستخدـ 4 24

 عالية 0.81 3.70 .الماضي في فاعميتيا ثبت استراتيجيات استخداـ أحاكؿ 1 2

 متوسطة 1.13 3.39 .الميمة أنيي أف بعد بو قمت ما ألخص 3 17

 عالية 05.0 3.82 الدرجة الكمية 
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الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات

( كانحػراؼ معيػارم 3.82)لمدرجة الكميػةالمتكسط الحسابي  أف معالجة المعرفةمجاؿ عينة الدراسة عمى 

 .ةعاليبدرجة  جاء معالجة المعرفةمجاؿ أف ( كىذا يدؿ عمى 0.46)

جػػاءت  عاليػػة، كفقػػرة كاحػػدة درجػػةجػػاءت ب اتفقػػر  (8)( أف 4.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

" عمػى أعمػى متكسػط  بالمكضػكع ميتمػان  أكػكف عنػدما أكثػر أتعمػـمتكسػطة. كحصػمت الفقػرة " بدرجػة 

" بمتكسػط .الميمػة فاعميػة إلنيػاء األكثػر الطػرؽ عػف لنفسػي أسػئمة أكجػو(، كيمييا فقرة " 4.33حسابي )

" عمى أقؿ متكسط حسػابي الميمة  نييأ أف بعد بو قمت ما ألخص(. كحصمت الفقرة " 3.89حسابي )

" بمتكسػط حسػابي الماضػي  فػي فاعميتيػا ثبػت اسػتراتيجيات اسػتخداـ أحػاكؿ(، يمييػا الفقػرة " 3.39)

(3.70.) 

 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ   2.2.4
 ؟  لدى طمبة جامعة القدس الجمود الذهني مستوىما 

لمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ا ليجابػػة

، كذلػؾ الجمكد الذىني لدل طمبة جامعػة القػدس عفاالستبانة التي تعبر  فقرات أفراد عينة الدراسة عمى

 (.5.4في الجدكؿ رقـ )

 حوؿ(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 5.4جدوؿ )
 الذهني لدى طمبة جامعة القدس الجمود

الر
 قـ

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

يزعجني أف أفشؿ في ميمة ما أقـك بيا كأصر عمى تكرار المحاكلة حتى  16
 تنجح.

 عالية 1.05 4.00

 عالية 1.11 3.91 أجد انو مف الصعب عمي التكقؼ عف متابعة الحديث في نقاش ساخف. 1
 عالية 0.91 3.89 فكرة كاضحة تمامان عف ما ىك صحيح كما ىك خاطئ لدم 6

 عالية 0.94 3.77 أعتقد أف جميع تصرفاتي تقريبان نابعة عف قناعة ثابتة كراسخة. 28
 عالية 1.11 3.76 اعتقد أف الطرؽ المستقيمة كالمجربة ىي األفضؿ لينساف أف يسمكيا. 5
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 عالية 1.05 3.71 صمـ عميو ميما كانت النتائج.إذا اتخذت قراران بشأف ما فأني أ 7
 متوسطة 1.08 3.67 أشعر باالندفاع كالغمياف عندما يرفض اآلخركف االعتراؼ باني عمى حؽ. 20
 متوسطة 1.12 3.65 معظـ كالـ السياسيكف ىك كالـ فارغ كغير مقنع. 10
ية اعتقد أف ىناؾ خطر في المساكمة أك المسامحة في المسائؿ الفكر  2

 كالسياسية.
 متوسطة 1.08 3.55

 متوسطة 1.21 3.52 اعتبر نفسي عنيد مناقشة األمكر لدرجة أني ال أتنازؿ عف رأم. 4
 متوسطة 1.09 3.49 أعتقد أنو مف أألفضؿ أف يشاركني أغمب الناس في أفكارم كقناعتي. 17
 عادة ما أككف غير متأكد كمتردد عندما أتخذ قراران  30

 ما. صعبان في شأف
 متوسطة 1.10 3.44

 متوسطة 0.96 3.42 أجد أف طريقتي في معالجة المشكالت ىي األفضؿ دائمان. 15
 متوسطة 1.32 3.40 .أفضؿ أف أككف بطالن ميتان عمى أف أعيش إنساف عادم 3
 متوسطة 1.24 3.40 أؤمف بأف ىناؾ طريقة أك فكرة كاحدة صحيحة دائمان. 8

ية نظر اآلخريف أك اتجاىاتيـ عندما تتعارض مع أحاكؿ دائمان تغيير كج 11
 رأم الشخصي.

 متوسطة 1.08 3.40

 متوسطة 1.31 3.29 أعتقد إف المعمـ الجيد ىك الذم يقدـ حمكؿ جاىزة لتالميذه. 19
 متوسطة 1.07 3.14 أتجاىؿ في العادة كجية نظر األشخاص اآلخريف في المكاقؼ المختمفة.  29
 متوسطة 1.38 2.99 ظر بطمكحاتي كأحالمي لكي ارضي بيا اآلخريفغالبان ما أعيد الن 9

 متوسطة 1.35 2.95 أحيانا أدافع عف أفكار معينة دكف كجكد قناعة داخمية بيا. 14
 متوسطة 1.06 2.89 يسيؿ عمى اآلخريف إقناعي بكجية نظرىـ. 24
 متوسطة 1.39 2.52 أعتقد انو يجب عمى اإلنساف فرض أفكاره حتى كلك باستخداـ القكة 23
 متوسطة 1.10 2.35 يجب السماح لألشخاص الذيف ليـ أراء متطرفة التعبير عنيا لمعامة. 12
 متوسطة 1.15 2.35 .أجد دائمان سيكلة لمصاحبة كمصادقة أشخاص آخريف  22
 متوسطة 0.94 2.34 أعتقد أف ىناؾ نكع مف الحقيقة تقريبان في كجية نظر كؿ شخص. 25
 منخفضة 1.02 2.28 تكرار كتفسير ما قمتو مرات كثيرة حتى أتأكد مف فيـ اآلخريف لي.أحاكؿ  26
 منخفضة 0.92 2.23 أميؿ دائما إلى الحمكؿ الكسطى لممشكالت التي تكاجيني. 18
قبؿ اتخاذم أم قرار أدرسو بعناية كأحاكؿ االستفادة مف كجيات نظر  27

 اآلخريف.
 منخفضة 0.99 2.22

لدل األشخاص اآلخريف أفكار كمعتقدات ميمة يمكف االستفادة  أعتقد بأف 21
 منيا.

 منخفضة 0.98 2.12

أحاكؿ أف أتفيـ كجية نظر اآلخر كأحترميا حتى كلك تعارضت مع رأم  13
 الشخصي.

 منخفضة 1.05 2.10

 متوسطة 0.25 3.12 الدرجة الكمية
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كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية
لمدرجػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي  أف الجمػػػكد الػػػذىني لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة القػػػدس مسػػػتكلعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

 الجمػػكد الػػذىني لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدسأف ( كىػػذا يػػدؿ عمػػى 0.25( كانحػػراؼ معيػػارم )3.12)الكميػػة
 ة.جاءت بدرجة متكسط

جػاءت بدرجػة فقرة  (19)جاءت بدرجة عالية ك اتفقر ( 6)( أف 5.4قـ )ائج في الجدكؿ ر تشير النتكما 
يزعجنػي أف أفشػؿ فػي ميمػة مػا . كحصمت الفقرة " ( فقرات حصمت عمى درجة منخفضة5، ك)متكسطة

(، كيمييػا فقػرة " 4.00" عمػى أعمػى متكسػط حسػابي )أقكـ بيا كأصػر عمػى تكػرار المحاكلػة حتػى تػنجح 
(. 3.91" بمتكسػط حسػػابي ) ؼ عػف متابعػة الحػديث فػػي نقػاش سػاخفأجػد انػو مػف الصػعب عمػػي التكقػ

" أحاكؿ أف أتفيـ كجية نظر اآلخر كأحترميػا حتػى كلػك تعارضػت مػع رأم الشخصػي كحصمت الفقرة " 
أعتقػد بػأف لػدل األشػخاص اآلخػريف أفكػار كمعتقػدات  (، يمييػا الفقػرة "2.10عمى أقؿ متكسط حسابي )
 (.2.12متكسط حسابي )" بميمة يمكف االستفادة منيا 

 : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ   3.2.4

 ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس مستوىات تقديرات أفراد عينة الدراسة لهؿ تختمؼ متوسط
 ؟ الكمية، المستوى الدراسي ،السكف، الجنس: الدراسةمتغيرات باختالؼ 

  :لية المنبثقة عنهالتا تفحص الفرضيالإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ 

 : األولىنتائج الفرضية 

بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "
 " الجنس عزى لمتغيرت لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس عينة الدراسة

 أفػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك " نتػػائج اختبػػار "تحسػػاب ب األكلػػى الصػػفريةحػػص الفرضػػية تػػـ ف
 (.6.4الجدكؿ رقـ ) .الجنسمتغير  ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس حسب فيعينة الدراسة 
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ما وراء المعرفة لدى في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.1جدوؿ )
 الجنسمتغير  حسب طمبة جامعة القدس

المتوسط  العدد الجنس اؿالمج
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.56 0.57 0.52 3.80 178 ذكر تنظيـ المعرفة
 0.46 3.83 192 أنثى

 0.80 0.24 0.50 3.85 178 ذكر معرفة المعرفة
 0.51 3.84 192 أنثى

 0.76 0.30 0.48 3.81 178 ذكر معالجة المعرفة
 0.44 3.82 192 أنثى

 0,82 0.21 0.45 3.82 178 ذكر الدرجة الكمية
 0.43 3.83 192 أنثى

 

(، أم أنو 0.82(، كمستكل الداللة )0.21يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

بكؿ . كبذلؾ تـ قالجنسلمتغير ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس تعزل ال تكجد فركؽ في 

   .األكلىالفرضية 

 : الثانيةنتائج الفرضية 
بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "

 " السكف عزى لمتغيرت لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس عينة الدراسة

ما  عمىعينة الدراسة  أفرادالحسابية الستجابة  تـ حساب المتكسطات الثانية الصفريةلفحص الفرضية ك 

 (.7.4الجدكؿ رقـ ) .كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس حسب متغير السكف
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لمستوى ما  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:7.4)جدوؿ 
 فالسكمتغير  حسب وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد السكف المجاؿ
 0.50 3.89 134 مدينة  تنظيـ المعرفة

 0.48 3.77 213 قرية
 0.55 3.78 23 مخيـ

 0.52 3.89 134 مدينة  معرفة المعرفة
 0.50 3.82 213 قرية
 0.44 3.85 23 مخيـ

 0.45 3.88 134 مدينة  معالجة المعرفة
 0.45 3.77 213 قرية
 0.54 3.85 23 مخيـ

 0.45 3.89 134 مدينة  الدرجة الكمية
 0.43 3.79 213 قرية
 0.44 3.82 23 مخيـ

ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعػة القػدس تعػزل في  يةكجكد فركؽ ظاىر  (7.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 (one way ANOVA)األحػادم  تػـ اسػػتخداـ تحميػؿ التبػػايف ، كلمعرفػػة داللػة الفػػركؽالسػكفلمتغيػر 

 :(8.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ 

في ما وراء المعرفة لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (8.4)ؿجدو
 السكفطمبة جامعة القدس تعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 حسوبةالم

مستوى 
 الداللة

 2.23 0.54 2 1.09 بيف المجمكعات تنظيـ المعرفة
 

0.10 
 0.24 367 90.25 داخؿ المجمكعات 

 369 91.35 المجمكع 
 0.83 0.21 2 0.43 بيف المجمكعات معرفة المعرفة

 
0.43 

 0.26 367 95.50 داخؿ المجمكعات 
 369 95.93 المجمكع 

 2.15 0.45 2 0.91 بيف المجمكعات ةمعالجة المعرف
 

0.11 
 0.21 367 78.05 داخؿ المجمكعات 

 369 78.97 المجمكع 
 1.91 0.38 2 0.76 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.15 

 0.19 367 73.16 داخؿ المجمكعات 
 369 73.92 المجمكع 
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 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.15اللة )( كمستكل الد1.91يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

لمتغيػر ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس تعزل تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

 .الثانيةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  السكف،

 : الثالثةنتائج الفرضية 
بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "

 " المستوى الدراسيعزى لمتغير ت لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس عينة الدراسة

ما  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثالثة الصفريةلفحص الفرضية ك 

 (.9.4الجدكؿ رقـ ) .ل الدراسيكراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس حسب متغير المستك 

لمستوى ما  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:9.4)جدوؿ 
 المستوى الدراسيمتغير  حسب وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي المجاؿ
 0.54 3.82 93 أكلى ةتنظيـ المعرف

 0.48 3.82 88 ثانية
 0.49 3.84 92 ثالثة

 0.46 3.78 97 رابعة فأكثر
 0.52 3.89 93 أكلى معرفة المعرفة

 0.50 3.82 88 ثانية
 0.54 3.86 92 ثالثة

 0.46 3.82 97 رابعة فأكثر
 0.45 3.85 93 أكلى معالجة المعرفة

 0.47 3.80 88 ثانية
 0.47 3.83 92 ثالثة

 0.44 3.79 97 رابعة فأكثر
 0.47 3.85 93 أكلى الدرجة الكمية

 0.44 3.81 88 ثانية
 0.45 3.85 92 ثالثة

 0.41 3.80 97 رابعة فأكثر
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ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعػة القػدس تعػزل في  يةكجكد فركؽ ظاىر  (9.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 one way)األحػػادم تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  معرفػػة داللػػة الفػػركؽ، كلالمسػػتكل الدراسػػيلمتغيػػر 

ANOVA)  (41.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ: 

في ما وراء المعرفة لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (01.4)ؿجدو
 المستوى الدراسيطمبة جامعة القدس تعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.24 0.06 3 0.18 بيف المجمكعات تنظيـ المعرفة
 

0.86 
 0.24 366 91.17 داخؿ المجمكعات 

 369 91.35 المجمكع 
 0.38 0.10 3 0.30 بيف المجمكعات معرفة المعرفة

 
0.76 

 0.26 366 95.63 داخؿ المجمكعات 
 369 95.93 المجمكع 

 0.37 0.08 3 0.24 بيف المجمكعات معالجة المعرفة
 

0.77 
 0.21 366 78.73 داخؿ المجمكعات 

 369 78.97 المجمكع 
 0.33 0.067 3 0.20 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.80 

 0.20 366 73.72 داخؿ المجمكعات 
 369 73.92 المجمكع 

 

مػف مسػتكل الداللػة  أكبػر( كىػي 0.803( كمسػتكل الداللػة )0.330يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكميػة) 

(a≤0.05 أم أنػػو ) مػػا كراء المعرفػػة لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس تعػػزل تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي ال

 .الثالثةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  المستكل الدراسي،لمتغير 
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 : الرابعةة نتائج الفرضي
بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "

 "الكمية عزى لمتغيرت لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس عينة الدراسة

 أفػػرادة المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابك نتػػائج اختبػػار "ت" حسػػاب ب الرابعػػة الصػػفريةحػػص الفرضػػية تػػـ ف

 (.11.4الجدكؿ رقـ ) .الكميةما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس حسب متغير  فيعينة الدراسة 

ما وراء المعرفة لدى في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:00.1جدوؿ )
 كميةالمتغير حسب  طمبة جامعة القدس

المتوسط  العدد الكمية المجاؿ
 ابيالحس

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.21 1.23 0.50 3.79 212 انسانية تنظيـ المعرفة
 0.48 3.85 158 عممية

 0.31 0.99 0.49 3.82 212 انسانية معرفة المعرفة
 0.52 3.88 158 عممية

 0.12 1.53 0.47 3.79 212 انسانية معالجة المعرفة
 0.44 3.86 158 عممية

 0.17 1.34 0.44 3.80 212 انسانية الدرجة الكمية
 0.45 3.86 158 عممية

(، أم 0.179(، كمستكل الداللة )1.345يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

. كبذلؾ تـ قبكؿ كميةاللمتغير ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس تعزل أنو ال تكجد فركؽ في 

 . الرابعةلفرضية ا

 : الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ   4.2.4
طمبة جامعة القدس ات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى الجمود الذهني لدى هؿ تختمؼ متوسط

 ؟ الكمية، المستوى الدراسي ،، السكفالجنس: الدراسةمتغيرات باختالؼ 

  :لمنبثقة عنهفحص الفرضيات التالية الإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ 
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 : الخامسةنتائج الفرضية 
بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "

 " الجنس عزى لمتغيرت لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس عينة الدراسة

 أفػرادلمتكسػطات الحسػابية السػتجابة اك نتػائج اختبػار "ت" حسػاب ب الخامسة الصفريةحص الفرضية تـ ف

 (.12.4الجدكؿ رقـ ) .الجنسمتغير  الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس حسب فيعينة الدراسة 

الجمود الذهني لدى في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.02جدوؿ )
 الجنسمتغير  طمبة جامعة القدس حسب

لمتوسط ا العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.00 2.89 0.26 3.16 178 ذكر
 0.23 3.08 192 أنثى

 

(، أم أنو 0.00(، كمستكل الداللة )2.89يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

الفرضية  رفض. كبذلؾ تـ الجنسغير لمتالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس تعزل تكجد فركؽ في 

 لصالح الذككر، أم أف الطمبة الذككر لدييـ جمكد ذىني أكبر مف اإلناث.فركؽ ككانت ال .الخامسة

 : السادسةنتائج الفرضية 
بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "

 " السكف عزى لمتغيرت الذهني لدى طمبة جامعة القدس لمستوى الجمود عينة الدراسة

 عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  السادسة الصفريةلفحص الفرضية ك 

 (.13.4الجدكؿ رقـ ) .الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس حسب متغير السكف
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لمستوى  لمعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا (:04.4)جدوؿ 
 السكفمتغير  حسب الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد السكف
 0.24 3.14 134 مدينة 
 0.26 3.11 213 قرية
 0.22 3.11 23 مخيـ
الذىني لدل طمبة جامعة القدس تعزل  الجمكدفي  يةكجكد فركؽ ظاىر  (13.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 (one way ANOVA)األحػادم تػـ اسػػتخداـ تحميػؿ التبػػايف  ، كلمعرفػػة داللػة الفػػركؽالسػكفلمتغيػر 

 :(41.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ 

في الجمود الذهني لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (41.4)ؿجدو

 السكفتعزى لمتغير طمبة جامعة القدس 
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.37 0.02 2 0.05 بيف المجمكعات
 

0.68 
 0.06 367 24.18 داخؿ المجمكعات 

 369 24.23 المجمكع 
 

مػػف مسػػتكل الداللػػة  أكبػػر( كىػػي 0.685( كمسػػتكل الداللػػة )0.379يالحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)

(a≤0.05 أم أنػػو ) الجمػػكد الػػذىني لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس تعػػزل تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي ال

 .السادسةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  السكف،لمتغير 

 : السابعةنتائج الفرضية 
طات تقػديرات أفػراد بػيف متوسػ (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "

 " المستوى الدراسيعزى لمتغير ت لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس عينة الدراسة

 عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتـ حساب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  السابعة الصفريةلفحص الفرضية ك 

 (.15.4جدكؿ رقـ )ال .الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس حسب متغير المستكل الدراسي
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لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:05.4)جدوؿ 
 المستوى الدراسيمتغير  حسب الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي
 0.26 3.13 93 أكلى
 0.25 3.17 88 ثانية
 0.26 3.09 92 ثالثة

 0.24 3.09 97 رابعة فأكثر
الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس تعزل في  يةكجكد فركؽ ظاىر  (15.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 one way)األحػػادم تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽالمسػػتكل الدراسػػيلمتغيػػر 

ANOVA)  (44.4) رقـكما يظير في الجدكؿ: 

في الجمود الذهني لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (04.4)ؿجدو
 المستوى الدراسيطمبة جامعة القدس تعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.87 0.12 3 0.36 بيف المجمكعات
 

0.13 
 0.06 366 23.87 داخؿ المجمكعات 

 369 24.23 المجمكع 
 

مػػف مسػػتكل الداللػػة  أكبػػر( كىػػي 0.134( كمسػػتكل الداللػػة )1.870يالحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)

(α ≥ 0.05 أم أنو ) الجمػكد الػذىني لػدل طمبػة جامعػة القػدس تعػزل تكجد فركؽ دالة إحصائيان فػي ال

 .السابعةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  مستكل الدراسي،اللمتغير 

 : الثامنةنتائج الفرضية 
بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللػه إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة "

 "الكميةعزى لمتغير ت لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس عينة الدراسة
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 أفػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك نتػػائج اختبػػار "ت" حسػػاب ب ثامنػػةال الصػػفريةحػػص الفرضػػية تػػـ ف

 (.17.4الجدكؿ رقـ ) .الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس حسب متغير الكمية فيعينة الدراسة 

الجمود الذهني لدى في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.07جدوؿ )
 الكميةمتغير دس حسب طمبة جامعة الق

 
المتوسط  العدد الكمية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.67 0.41 0.26 3.12 212 انسانية
 0.24 3.13 158 عممية

 

(، أم 0.675(، كمستكل الداللة )0.419يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

. كبذلؾ تـ قبكؿ الكميةلمتغير الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس تعزل ي أنو ال تكجد فركؽ ف

 .  الثامنةالفرضية 

 : الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ   5.2.4

 ؟ لدى طمبة جامعة القدس والجمود الذهنيما وراء المعرفة مستوى هؿ توجد عالقة ارتباطية بيف 

 يمو إلى الفرضية التالية:ليجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بتحك  

 الفرضية التاسعة:

مػا وراء المعرفػػة  مسػتوى بػػيف( a≤0.05ال توجػد عالقػة ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى الداللػة )

 .لدى طمبة جامعة القدس والجمود الذهني

كبذلؾ تـ حسػاب قيمػة معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف)ر( كالداللػة اإلحصػائية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة 

 ، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس مستكل بيف
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ما وراء المعرفة والجمود  مستوى بيف معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة اإلحصائية(: 08.4جدوؿ رقـ )
 الذهني لدى طمبة جامعة القدس

قيمػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػؿ  المتغيرات
 االرتباط )ر(

الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ئيةاإلحصا

 0.46 1.14 تنظيـ المعرفة الجمود الذهني

 0.14 1.17 معرفة المعرفة

 0.24 1.14 معالجة المعرفة

 0.22 1.14 الدرجة الكمية

 

مستكل الداللة ، كبمغ (0.064)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ( أف 18.4يالحظ مف الجدكؿ )

الفرضية القائمة بعدـ ككجكد عالقة  قبكؿ، لذا يتـ دالة إحصائيان غير ( كىي قيمة 0.220اإلحصائية )

ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لدل  مستكل بيف( a≤0.05معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية )

 .طمبة جامعة القدس
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 مناقشة النتائج
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 : الفصؿ الخامس

_____________________________________________________ 

 :مناقشة النتائج

الباحث بعرض مناقشة النتائج كفؽ نفس التسمسؿ كالترتيب الذم عرضت فيو  قاـفي ىذا الفصؿ 

كفي نياية ىذا الفصؿ خرج الباحث بعدد مف التكصيات في ضكء نتائج  .النتائج في الفصؿ الرابع

 الدراسة.

 وفرضياتها: مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة

 لنتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ: ا 1.5

 ؟ ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدسما مستوى 

( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 4.1يالحظ مف الجدكؿ )

حسابي لمدرجة عينة الدراسة عمى ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس أف المتكسط ال

( كىذا يدؿ عمى أف ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس 0.45( كانحراؼ معيارم )3.83الكمية)

(، 3.85جاءت بدرجة عالية. كلقد حصؿ مجاؿ معرفة المعرفة عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )

 (.3.82يميو مجالي تنظيـ كمعالجة المعرفة بمتكسط حسابي كمقداره )

 حث ىذه النتيجة إلى اف افراد العينة ىـ مف طمبة الجامعة كمف الشباب كالشابات الكاعييفكيعزك البا

كالمدركيف لممعارؼ كالمعمكمات التي يتمقكنيا سكاء مف خالؿ  كالمتميفيف لمعرفة أم شيء جديد 

نترنت , الجامعة , اك مف خالؿ كسائؿ االعالـ , كمكاقع التكاصؿ االجتماعي , كالشبكة العنكبكتية اال

كمف خالؿ احتكاؾ الطالب  بمجتمعو داخؿ الجامعة حيث تحتكم الجامعة عمى العديد مف االفراد 

الذيف يمتمككف معارؼ كمعمكمات قد يكتسبيا الطالب نتيجة احتكاكو كتعاممو مع مختمؼ افراد المجتمع 
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التي يتعمـ مف  الجامعي, كؿ ىذه المصادر قد تككف مصدرا غنيا ككافرا مف الخبرات كالمعمكمات

, ككيفية تنظيـ ىذه المعرفة كاستخداميا في مكاجية فية استغالؿ معرفتو التي يتمقاىاخالليا الطالب كي

التطكر كالنمك المتسارع مف العمـ صدمة  مساعدتو في امتصاص ك تحديات المجتمع كالعالـ المحيط , 

 كالتطكر كالتكنكلكجيا.

( 2011( كاختمفت مع دراسة الحمكرم )2012اـ كطالفحة ) ىذه النتيجة مع دراسة العز كقد اتفقت 

  حيث  جاءت درجة ما كراء المعرفة بدرجة متكسطة لدل طمبة البكالكريكس في جامعة اليرمكؾ.

كيعزك الباحث حصكؿ الفقرات " أسأؿ نفسي فيما أخذت باإلعتبار جميع البدائؿ لحؿ المشكمة" ك الفقرة 

القرارات " كالفقرة " ألخص ما قمت بو بعد اف أنيي الميمة" عمى أقؿ " لدم قدرة تحكـ جيدة في صنع 

كذلؾ لما نعانيو مف نقص لبرامج التكعية لكيفية استخداـ فف متكسط حسابي في مجاالت الدراسة  

حؿ مشكمة معينة , كإلف الطالب منذ الصغر ال يتـ تعميمو كيفية  خالؿالمراكغة اثناء اختيار البدائؿ 

و ككيفية االعتماد عمى الذات نجده عند بمكغو يعتمد اعتمادا كميا عمى الكالديف كبالتالي التحكـ بنفس

 .يجد صعكبة في اتخاذ قراره بنفسو , كيجد صعكبة في تمخيص اىدافو كميماتو بالحياة

لمدل إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألىمية المعرفة   ارتفاع نسبة مجاؿ معرفة المعرفةكيعزك الباحث ايضا 

كساب الفرد القدرات التي تمكنو مف  القدرات المعرفية  تطكير في الفعاؿ الكسيط المعرفة تعدحيث  كا 

كمعالجة  السابقة حكؿ اىمية  كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراساتتفسير كفيـ ظكاىر الحياة , 

تشير الى أف  أىمية  ( حيث كانت نتائج الدراسة2012دراسة العطار )المعرفة، نجد أنو  يتفؽ  مع 

 .المعرفة في تنمية ميارات ما كراءدكر برامج  تطبيؽ المعرفة 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:   2.5

 ؟  مستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدسما 
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لػػدل طمبػػة جامعػة القػػدس فقػػد أكضػػحت نتػػائج الدراسػػة كمػػا ىػػك  أمػا بخصػػكص مسػػتكل الجمػػكد الػػذىني 

ؿ المعطيات الكاردة اف مستكل الجمكد الذىني لػدل ( حيث يتضح مف خال5.4جدكؿ رقـ ) لمبيف في ا

. (3.125لمدرجػػة الكميػػة ) طمبػػة جامعػػة القػػدس قػػد جػػاء بدرجػػة متكسػػطة حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي

" يزعجنػػػي أف أفشػػػؿ فػػػي ميمػػػة مػػػا أقػػػـك بيػػػا كأصػػػر عمػػػى تكػػػرار كبالنسػػػبة لمفقػػػرات فقػػػد حصػػػمت الفقػػػرة 

(، كيمييػػا فقػػرة " أجػػد انػػو مػػف الصػػعب عمػػي 4.00حتػػى تػػنجح " عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )المحاكلػػة 

(. كحصػمت الفقػرة " أحػاكؿ أف 3.91التكقؼ عف متابعة الحػديث فػي نقػاش سػاخف " بمتكسػط حسػابي )

أتفيػـ كجيػػة نظػػر اآلخػػر كأحترميػػا حتػػى كلػػك تعارضػػت مػػع رأم الشخصػػي " عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي 

فقرة " أعتقد بأف لدل األشخاص اآلخريف أفكار كمعتقدات ميمة يمكف االسػتفادة منيػا (، يمييا ال2.10)

 (.2.12" بمتكسط حسابي )

كيعزك الباحث التبايف  في مستكل الجمكد الذىني لدل الطمبة حيث كانت متكسطة إلى مرتفعة  إلى 

اقتصادية، ،رجية ) بيئةعدة أسباب ذاتية مرتبطة بشخصية الفرد كنمط تفكيره  كأسباب غير ذاتية خا

حيث أف  النتائج , سياسية، دينية  ( ذات مثيرات  متعددة الجكانب تؤثر في نمطية التفكير لدل الفرد

العممية  المرتبطة باالسباب الذاتية الخاصة  بما يعرؼ األنا  كانت ىي المرتفعة كلدل مقارنة ىذه 

د الذىني لدل طمبة الجامعة نجد انيا تتفؽ مع  حكؿ مستكل الجمك  النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة

حيث كانت نتائج الدراسة  تبيف كجكد عالقة ارتباطية دالة احصائيا مكجبة   ،(2014دراسة عمياف ) 

( حيث أشارت نتائج 2009كجكدة الحياة لدل طمبة الجامعات , كمع دراسة بركات )  بيف قكة االنا

 %( بدرجة متكسطة39متكسطة مف الجمكد الذىني ىي ) دراستو اف  نسبة الذيف  يمتمككف نسبة

 .تقريبا

إلى التذبب في االراء كالتغيير المستمر في العمكـ كالمعارؼ نتيجة كيعزك الباحث ىذه النتيجة أيضا 

التطكر المتسارع كنتيجة  ظيكر العديد مف االفكار ك  المعتقدات التي تضع الفرد في مكقع ال يستطيع 
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اك اتخاذ قرار معيف , كىذا نالحظو مف خالؿ ما يحصؿ مف خالفات تحصؿ بيف مف خاللو الجـز 

الطمبة انفسيـ داخؿ الحـر الجامعي نتيجة االختالؼ في الفكر كالسياسة كالمعتقد, كعدـ كجكد مركنة 

في تقبؿ االخر , كايضا بسبب عادات المجتمع كعادات االصدقاء التي تعتبر المتنازؿ اك المتسامح 

 يؼ كال يقكل عمى فرض نفسو كبالتالي يزداد عناده كتحدث المشكمة.بانو ضع

التي ( (Brown,2007كمف ناحية اخرل يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى نتيجة دراسة قاـ بيا براكف 

ىدفت إلى بحث عالقة الذاكرة العاممة بنظاـ المعتقدات المنفتحة كالمنغمقة, كتشير نتائج الدراسة إلى 

ال ترتبط بالجنس كالعمر اك المذىب الديني اك التخصص االكاديمي اك المستكل  اف الدكجماتية

 التعميمي.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:  3.5

هؿ تختمؼ متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس 

 لدراسي، الكمية ؟باختالؼ متغيرات الدراسة: الجنس، السكف، المستوى ا

  لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ فحص الفرضيات التالية المنبثقة عنه:

 نتائج الفرضية األولى: 

( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) ال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

 ر الجنس عينة الدراسة لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغي

(، أم أنو 0.82(، كمستكل الداللة )0.21أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (6.4مف الجدكؿ رقـ ) يالحظ

ال تكجد فركؽ في ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير الجنس. كبذلؾ تـ قبكؿ 

 الفرضية األكلى. 

المعرفة لدل طمبة جامعة القدس لكال  عدـ كجكد فركؽ في ما كراءكيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى  

نما بالطبيعة الفكرية لمشخص كتؤثر  الجنسيف أف الميارات الفكرية  ال ترتبط باألختالؼ الجنسي كا 
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حكؿ تأثر   كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة عمييا عكامؿ مثيرة مرتبطة  بالفرد ذاتو

(،حيث أشارت 2011نس نجد انيا تتفؽ مع  دراسة الحمكرم )ميارة ما كراء المعرفة باختالؼ الج

نتائج الدراسة  إلى أف الحاجة إلى المعرفة كتنمية ميارات التفكير ما كراء المعرفي لدل طمبة جامعة 

 اليرمكؾ ال ترتبط ىذه العالقة باختالؼ متغيرات الجنس.

 نتائج الفرضية الثانية: 

( بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد a≤0.05) ند مسػتوى الداللػةال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية ع "

 عينة الدراسة لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير السكف "

( 8.4اما بخصكص الفركؽ في مستكل ما كراء المعرفة تبعا لمتغير السكف فيالحظ مف الجدكؿ رقـ ) 

( a≤0.05( كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.15داللة )( كمستكل ال1.91أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير السكف، 

عدـ كجكد فركؽ في  درجة ما كراء كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى   .كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية

القدس مرتبطة بمتغير السكف أف ما كراء المعرفة يستند إلى اآللية الفكرية المعرفة لدل طمبة جامعة 

لدل الفرد كالطبيعة النفسية الخاصة المرتبطة بالذات كالتي تتأثر ببعض عكامؿ التنشئة األسرية 

حكؿ تأثر  ميارة ما  كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقةكالظركؼ المعيشية المحيطة 

ء المعرفة  كمتغير السكف  التي أمكف لمباحث االطالع عمييا كمراجعتيا، تبيف أّف دراستو  أتت  كرا

بمتغيرات جديدة  مختمفة مرتبطة بطبيعة البيئة السكنية  حيث انو غالبية الدراسات تشابيت في العينة 

كلكف مرتبط الدراسية كانو بغض النظر عف مكاف السكف يكجد تفاكت في مستكل ماكراء المعرفة 

 بمتغيرات كمثيرات أخرل.
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 نتائج الفرضية الثالثة: 

( بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية عند مسػتوى الداللػة "

 عينة الدراسة لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي "

كل مػا كراء المعرفػة تبعػا لمتغيػر المسػتكل الدراسػي فػيالحظ مػف الجػدكؿ اما بخصكص الفػركؽ فػي مسػت

( كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل 0.803( كمسػػتكل الداللػػة )0.330أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)( 10.4رقػػـ )

( أم أنو ال تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي مػا كراء المعرفػة لػدل طمبػة جامعػة القػدس a≤0.05الداللة )

 ل الدراسي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة.تعزل لمتغير المستك 

عدـ كجكد فركؽ في ما كراء المعرفة لدل طمبة جامعة القدس مرتبطة كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى  

بمتغير المستكل الدراسي أف ما كراء المعرفة ترتبط بمثيرات فكرية  ذات صمة  بالطبيعة النفسية 

فكير كالتي تتأثر بالمعتقدات الدينية كالمجتمعية السائدة إلى حد الخاصة المرتبطة بالذات  كطريقة الت

حكؿ تأثر ما كراء المعرفة  كمتغير المستكل  كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقةما  

الدراسي  التي تمكف الباحث االطالع عمييا كمراجعتيا، تبيف أّف دراستو  أتت  بمتغيرات جديدة  

 .مختمفة

 ائج الفرضية الرابعة: نت

( بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية عند مسػتوى الداللػة "

 عينة الدراسة لمستوى ما وراء المعرفة لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية"

 (11.4الجدكؿ رقـ )اما بخصكص الفركؽ في مستكل ما كراء المعرفة تبعا لمتغير الكمية فيالحظ مف 

(، أم أنو ال تكجد فركؽ في ما كراء 0.179(، كمستكل الداللة )1.345أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

 المعرفة لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير الكمية. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة. 
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فة لدل طمبة جامعة القدس عدـ كجكد فركؽ في  ميارة ما كراء المعر كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى  

مرتبطة بمتغير الكمية) التخصص( أف ميارة ما كراء المعرفة قائمة عمى مبدأ, تفكير الفرد بأفكاره 

ميارة ما  الفردية , كىي مرتيطة  بمتغيرات أك عكامؿ خاصة بالفرد , الميمة , كاالستراتيجية كما اف

 كىي : المعرفة الذاتية كتشتمؿ عمى معرفة الفرد كراء المعرفة لدل الفرد تقسـ إلى ثالث عكامؿ فرعية

باىتماماتو كميكلو كطمكحاتو , معرفة اآلخريف كالتي تتضمف مقارنة معرفة الفرد بمعرفة اآلخريف , 

كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع المعرفة العامة كالتي تشتمؿ عمى أفكار الفرد حكؿ المعرفة االنسانية 

التي أمكف لمباحث االطالع  الكمية تأثر ميارة ما كراء المعرفة كمتغيرحكؿ  نتائج الدراسات السابقة

 .(2012دراسة منى )جاءت بو دراسة  لـ تتفؽ مع ماعمييا كمراجعتيا، تبيف أّف دراستو 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع: 

عة القدس هؿ تختمؼ متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جام

 باختالؼ متغيرات الدراسة: الجنس، السكف، المستوى الدراسي، الكمية ؟

  لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ فحص الفرضيات التالية المنبثقة عنه:

 نتائج الفرضية الخامسة: 

( بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية عند مسػتوى الداللػة "

 ة لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس "عينة الدراس

أف قيمة ( 12.4اظيرت نتائج الدراسة تبعا لمتغير الجنس حسب المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )

(، أم أنو تكجد فركؽ في الجمكد الذىني لدل 0.00(، كمستكل الداللة )2.89"ت" لمدرجة الكمية )

تعزل لمتغير الجنس. كبذلؾ تـ رفض الفرضية الخامسة. ككانت الفركؽ لصالح طمبة جامعة القدس 

 الذككر، أم أف الطمبة الذككر لدييـ جمكد ذىني أكبر مف اإلناث.
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كيعزك الباحث ىذه النتيجة  كجكد فركؽ في الجمكد الذىني  لصالح الذككر  كذلؾ بسبب اختالؼ 

ف كأف األنثى بشكؿ عاـ كائف بيكلكجي متحرؾ فكريان ك الطبيعة الفكرية كالحسية كالنفسية لدل الجنسي

في كافة االتجاىات بمعنى أف الطبييعة الفطرية لألنثى انيا متشعبة التفكير في أف كاحد  في  حيف 

كعمى منحى تسمطي كمف منطمؽ انو مركز  الطبيعة الذككرية تميؿ لمتركيز في منطمؽ فكرم كاحد

انيا تتفؽ مع دراسة  ذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كجدالتحكـ كالسيطرة , كلدل مقارنة ى

 لمتغير تعزل الذىني الجمكد في فركؽ كجكد حيث اشارت النتائج  إلى  Bressel, 2003) بريسؿ)

 الجمكد مشكمة مف يعانكف الذيف الطالب الذككر نسبة أف, حيث أشارت الى لصالح الذككر الجنس

( كدراسة محمد 2006, كمع دراسة شيرم )  المرف تصفكف بالتفكيري ممف غيرىـ مف أعمى الذىني

( 2009(, كنجد أف ىناؾ دراسات أختمؼ مع نتائج دراسات اخرل مثؿ دراسة بركات )1984سالمة )

 مستكل في إحصائيا دالة فركؽ كجكد كعدـالذم أشارت نتائج دراستو إلى ( 2004كدراسة اجمي )

 .التعميمية كالمرحمة نسالج لمتغيرم تعزل الذىني الجمكد

 نتائج الفرضية السادسة: 

( بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية عند مسػتوى الداللػة "

 عينة الدراسة لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير السكف "

غير السكف فمف خالؿ المعطيات الكاردة في أما بخصكص الفركؽ في مستكل الجمكد الذىني تبعا لمت

( كىي أكبر مف 0.685( كمستكل الداللة )0.379أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 14.4الجدكؿ رقـ )

( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة α ≥ 0.05مستكل الداللة )

 رضية السادسة.القدس تعزل لمتغير السكف، كبذلؾ تـ قبكؿ الف

السكف فالجمكد كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى كىي عدـ كجكد فركؽ في الجمكد الذىني تعزل لمتغير 

الذىني كنقص المركنة كاالنغالؽ ىي مف سمات الشخصية اإلنسانية  التي ال تكرث لينساف بؿ 
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كتساىـ العائمة كالمدرسة في زرع يكتسبيا تدريجيا مع مركر األياـ كالسنيف بالتربية كالتنشئة االجتماعية 

, كيمكف تفسير ىذه النتيجة أيضا بسبب اإلنفتاح فأصبح الفرؽ بيف  بذكر ىذه السمات الشخصية

المخيـ اك القرية أك المدينة بسبب كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي ككسائؿ اإلعالـ فأصبح العالـ عبارة عف 

كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع يما في فمسطيف قرية صغيرة يعيش مف فييا مع بعضيـ البعض , كال س

حكؿ الجمكد الذىني كمتغير السكف  التي أمكف لمباحث االطالع عمييا  نتائج الدراسات السابقة

 .((Bonnie, 2002نجدىا إتفقت مع نتائج دراسة كمراجعتيا، 

 نتائج الفرضية السابعة: 

( بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية عند مسػتوى الداللػة "

 عينة الدراسة لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراسي "

أما بخصكص الفركؽ في مستكل الجمكد الػذىني تبعػا لمتغيػر المسػتكل الدراسػي فمػف خػالؿ المعطيػات 

( كىػػي 0.134( كمسػتكل الداللػػة )1.870يػػة)أف قيمػػة ؼ لمدرجػة الكم( 16.4الػكاردة فػػي الجػدكؿ رقػػـ )

( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الجمكد الذىني لدل طمبة a≤0.05أكبر مف مستكل الداللة )

 جامعة القدس تعزل لمتغير المستكل الدراسي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السابعة.

المستكل الدراسي  إلى  تعزل لمتغيركيعزك الباحث ىذه النتيجة عدـ كجكد فركؽ في الجمكد الذىني 

نيا قد تبدك في حياة اإلنساف العادم كفي أسمكب  أف ظاىرة الجمكد الذىني تعتبر ظاىر إنسانية كا 

تفكيره  ككيفية تناكلو لممكضكعات كاألفكار كتتأثر حالة الجمكد الذىني بطبيعة  التنئشة 

كلدل مقارنة ىذه  يرات التي تؤثر في طبيعة التفكيرالعادات التقاليد....... إلخ مف المث ،الديف،ااألسرية

حكؿ الجمكد الذىني كمتغير المستكل الدراسي  التي أمكف لمباحث  النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة

 إلى الدراسة التي أشارت ( 2003نجد أنيا إتفقت مع  دراسة الحربي ) االطالع عمييا كمراجعتيا، 

لمصؼ أك  بالنسبة سكاء كالطالبات الطالب لدل" الدجماتية" فكرمال الجمكد في فركؽ كجكد عدـ
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كاف ىذه النتيجة اختمفت تمامان مع دراسة  ,التعمـ كالتفكير ألنماط بالنسبة الدراسي، ككذلؾ التخصص

 الدراسي التحصيؿ درجات بيف إحصائينا دالة فركؽ كجكد النتائج أظيرت (  فقد2009دراسة بركات )

 .الذىني الجمكد مف المنخفض المستكل ذكم الطالب فئة اتجاه كذلؾ في الذىني كدالجم لمستكل تعزل

 نتائج الفرضية الثامنة: 

( بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات دالله إحصائية عند مسػتوى الداللػة "

 "عينة الدراسة لمستوى الجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية

أما بخصكص الفركؽ في مستكل الجمكد الذىني تبعا لمتغير الكمية فنالحظ مف خالؿ المعطيات 

(، 0.675(، كمستكل الداللة )0.419أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )( 17.4الكاردة في الجدكؿ رقـ )

تـ قبكؿ  أم أنو ال تكجد فركؽ في الجمكد الذىني لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير الكمية. كبذلؾ

  الفرضية الثامنة.

أف الكمية   إلى  كيعزك الباحث ىذه النتيجة اال كىي عدـ كجكد فركؽ في الجمكد الذىني تعزل لمتغير

كجكد أفكار غير منطقية كأساليب كأف   المتميز السمكؾ خصائص ليكضح استعمؿ قد الذىني الجمكد

حكؿ الجمكد  نتيجة مع نتائج الدراسات السابقةبمقارنة ىذه التفكير خاطئة تؤدم إلى الجمكد  الذىني ك 

الذىني كمتغير الكمية  التي أمكف لمباحث االطالع عمييا كمراجعتيا، تبيف أّف دراستو  اتفقت  مع 

( حيث تكصمت الدراسة إلى  أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 2007)  دراسة القحطاني

كمع دراسة الحربي )  )عمكـ قرآنية، إنسانية، عممية(الجمكد الفكرم )الدجماتية( تعزل لمتخصص 

كأشارت النتائج إلى كجكد (  2012( أيضا ,ك كنجد أنيا اختمفت مع نتائج دراسة الشحات ) 2003

فركؽ في مستكل الدكجماتية بيف الذككر كاإلناث لصالح اإلناث , ككما كتكجد فركؽ في مستكل 

كما تشير النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدكجماتية بيف طالب الكميات االدبية ك 

 األداء عمى مياـ حؿ المشكالت كتقدير الذات كزمف حؿ المشكمة لصالح منخفضي الدكجماتية.
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس: 

 هؿ توجد عالقة ارتباطية بيف مستوى ما وراء المعرفة والجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس ؟

 ليجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بتحكيمو إلى الفرضية التالية: 

 الفرضية التاسعة:

( بػيف مسػتوى مػا وراء المعرفػة a≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة )

 والجمود الذهني لدى طمبة جامعة القدس.

 

راء المعرفة كالجمكد الذىني لدل طمبة ما ك  درجةبالعالقة بيف  ةالمتعمقىذه الفرضية ليجابة عف 

كما ىك  معامؿ االرتباط بيرسكففقد تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ  .ججامعة القدس

كجكد عالقة معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( الذم يكضح عدـ 18.4مكضح بالجدكؿ رقـ )

(a≤0.05بيف ) ل طمبة جامعة القدس.ما كراء المعرفة كالجمكد الذىني لد درجة 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة اال كىي عدـ كجكد عالقة متبادلة بيف مستكل كراء المعرفة كالجمكد الذىني 

الميارات التي تُفِعؿ كتشجع الطالب عمى االستقصاء كالتجريب ك  , أف ميارة ما كراء المعرفة مف

تيجيات فكؽ المعرفية متابعة الطالب لتعممو كنعني باالسترا  استخداـ االستراتيجيات فكؽ المعرفية : 

كبمعنى نفسي أخر ميارة ما كراء المعرفة تتيح لمفرد الطالقة المعرفية كالتكسع  ككعيو بما يقكـ بو

طريقة منغمقة مف التفكير فيك الجمكد الذىني أكماُيعرؼ بالتفكير السمبي  اف الفكرم الالمحدكد في حيف

ظر عف مضمكنيا، كنظرة تسمطية في الحياة، كىي خاصية تتسـ ترتبط بام ايدكلكجية بصرؼ الن

كعدـ التسامح مع ذكم االعتقادات المعارضة بغض  ،بنسؽ مغمؽ مف التفكير كالنظرة المتشددة لمحياة

النظر عف مكقعيـ االجتماعي اك اتجاىاتيـ السياسية , كبالتالي نالحظ عدـ كجكد أم عالقة بيف ما 

 .كد الذىني لدل طمبة جامعة القدسكراء المعرفة كبيف الجم
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 توصيات الدراسة: 5.4

 في ضكء ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج فإف الباحث يكصي بما يمي:

عمؿ كاجراء العديد مف البحكث كالدراسات التي تتناكؿ مكضكع ما كراء المعرفة بأبعاده  -1

عكية كارشادية عف ميارات كمككناتو , كتتضمف ىذه البحكث كالدراسات انشاء برامج تربكية كتك 

بجامعة القدس كالعمؿ عمى االستفادة مف ىذه الميارات كاستراتيجيات ما كراء المعرفة كخاصة 

, لما ليا مف اىمية في تطكير  فكر الفرد كادراكو  كاالستراتيجيات بالحياة العممية الجامعية

 لمعمميات المعرفية التي تحصؿ داخؿ عقمو.

جراء العديد مف  -2 البرامج االرشادية التي تعمؿ عمى خفض مشكمة الجمكد الذىني لدل عمؿ كا 

كخصكصا جامعة القدس بيف االطر الطالبية كذلؾ لما نالحظو سنكيا  الجامعات فيالطمبة 

, كتكعية الطمبة بمخاطر  مف خالفات بيف الطمبة خالؿ مكعد االنتخابات اك اتخاذ أم قرار

 اليكمية كالعممية ليتجنب الكقكع بمثؿ ىذه المشكمة. ىذه المشكمة عمى تقدـ الفرد في حياتو

عقد دكرات ككرش عمؿ كندكات عف مشكمة الجمكد الذىني مف قبؿ جامعة القدس داخؿ الحـر  -3

 .الجامعي كخالؿ المحاضرات

قياـ التربية كالتعميـ بإدخاؿ مفيكـ ما كراء المعرفة كما تتضمنو مف ميارات كاستراتيجيات   -4

راسية في المدارس كالمعاىد , كعمؿ كرشات عمؿ كدكرات تدريبية لنشر داخؿ المناىج الد

 الكعي بيذا المفيكـ.



100 

بالمجتمع , خصكصا في عصرنا الحالي بسبب ما يمر بو مف أزمات كحركب تشتت التفكير  -5

تفعيؿ دكر كتضع العقؿ في حيرة كتصمب , كيتـ ذلؾ مف خالؿ عمؿ برامج تككعية مف خالؿ 

 .كاصؿ االجتماعيكمكاقع التاالعالـ 
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 ( قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيـ المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية 1 ممحؽ )


 الجامعة والتخصص العممية الدرجة االسم 

 جامعة القدس دكتوراة يف الرتبية اخلاصةا١ِشحاٌش٠ّبٚٞد.

 جامعة اخلليل ماجستري يف التوجيه واالرشادؽبفعػّشٚد.

 جامعة اخلليل دكتوراة يف علم النفس الرتبويِؾّذػغٛحد.

 جامعة اخلليل دكتوراة يف علم النفس الرتبويعٕبءؽبوشاثٛغٛػد.

 جامعة اخلليل دكتوراة يف صرائق واساليب التدريسؽبدٞاثٛؽٍُد.

 جامعة القدس دكتوراة يف علم النفس اٌقجبػع١ٙشد.

 القدس جامعة التدريس كطرؽ مناىج في دكتكراه عدس محسف. د

 




  اشتممت التعديالت عمى حذؼ بعض الفقرات كتعديؿ البعض االخر مف الناحية المغكية كاعادة

 صياغة لبعض الفقرات.
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 ( المقياس بصورته االولية 2ممحؽ رقـ ) 

 عزيزم الطالب/ ػة 

 لدى طمبة جامعة القدس بالجمود الذهنيما وراء المعرفة وعالقته نكاف يقكـ الباحث بدراسة بع

ما يمي  فيك   اإلرشاد النفسي كالتربكم مف جامعة القدسبغرض الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

يقة كاإلجابة عنيا لذا أرجك منكـ قراءة كؿ فقرة قراءة دق صممت ليذه الدراسة ,مجمكعة مف العبارات 

 .ليا، كالذم تراه/ ترينو مناسبان تحت البديؿ المقابؿ  × (بكضع إشارة ) 

 عممان إف ىذه المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة، كستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط
 انثى ذكر الجنس:   

 مخيـ قرية مدينة  السكف:

 رابعة فأكثر  ثالثة  ثانية اكلى       المستكل الدراسي:

 عممية انسانية الكمية:

                                           

 ،،كلكـ كافر االحتراـ كالتقديػػػر

 

 : فارس ككانيفلباحثا
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 الفقرات الخاصة بما وراء المعرفة

 

 الفقرات الرقـ
 مدى انطباؽ الفقرة

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
      .أجٌب نأ قبل المشكلة لحل عدة بدائل باالعتبار أضع 1

      .الماضً فً فاعلٌتها ثبت استراتٌجٌات استخدام أحاول 2

      .كافٌا   وقتا   نفسً أمنح لكً القرار اتخاذ عند أتمهل 3

      .العقلٌة قدراتً فً والضعف القوة نقاط أدرك 4

      ..ما بمهمة أبدأ أن قبل تعلمه احتاج بما أفكر 5

      .بالمهمة البدء قبل محددة أهدافا   أضع 6

      .هامة معلومات أواجه عندما قلٌال   أتمهل 7

      .القرار لصنع المهمة المعلومات نوع ما أعرف 8

 لحل البدائل جمٌع باالعتبار أخذت إذا فٌما نفسً أسأل 9
 .المشكلة

     

      .جٌد بشكل المعلومات تنظٌم من أتمكن 10

      .والهامة القٌمة وماتالمعل على انتباهً أركز 11

      .استخدمها إستراتٌجٌة لكل محددا   هدفا   أمتلك 12

      .الموقف على تعتمد متنوعة استراتٌجٌات أستخدم 13

      .المهمة إلنهاء سهولة األكثر الطرق عن لنفسً أسئلة أوجه 14

      .القرارات صنع فً جٌدة تحكم قدرة لدي 15

 أي فهم على ٌساعدنً ذلك ألن دورٌة مراجعة أعمل 16
 ..مهمة عالقات

     

      .اتخاذه قبل القرار حول أسئلة نفسً أسأل 17

      .األفضل اختار ثم المشكلة لحل متعددة بطرق أفكر 18

      .المهمة أنهً أن بعد به قمت ما ألخص 19
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الر
 الفقرات قـ

 مدى انطباؽ الفقرة 
 أبداً  نادراً  اً أحيان غالباً  دائماً 

      .ذلك أحتاج عندما التعلم على نفسً تحفٌز أستطٌع 20

      .القرارات اتخذ عندما سأستخدم االستراتٌجٌات أي أعً 21

      .عندي الضعف نقاط لتعوٌض العقلٌة قدراتً أستخدم 22

      .الجدٌدة المعلومات وأهمٌة معنى على أركز 23

      .معنى ذات المعلومات لجعل نفسً تلقاء من أمثلة أضع 24

      .لألشٌاء فهمً مدى جٌد بشكل أّقٌم 25

      .تلقائً بشكل مفٌدة استراتٌجٌات مستخدما   نفسً أجد 26

      .استٌعابً أتفحص لكً بانتظام أتوقف 27

      .وقتها فً المفٌدة االستراتٌجٌات أستخدم 28

      .المهمة أنهً عندما ألهدافل انجازي مدى عن نفسً أسأل 29

 المتاحة الخٌارات جمٌع باالعتبار أخذت إذا فٌما نفسً أسأل 30
 .حل المشكلة بعد

     

      .الخاصة بكلماتً الجدٌدة المعرفة أصوغ أن أحاول 31

 بشكل الموضوع فهم استطٌع ال عندما استراتٌجٌاتً أغٌر 32
 .جٌد

     

      .المشكلة حل على لتساعدنً منظم لبشك المعلومات أستخدم 33

      .بالمهمة أبدأ أن قبل بحرص التعلٌمات أقرأ 34

      .سابقا   أعرفه بما عالقة ذو أقرؤه ما كان إذا فٌما نفسً أسأل 35

      .إرباك لدي ٌحدث عندما افتراضاتً تقٌٌم أعٌد 36
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      .بالموضوع مهتما   أكون عندما أكثر أتعلم 37

      .معها التعامل لٌسهل صغٌرة مهام إلى العمل تجزئة أحاول 38

شٌئا   أتعلم عندما أعمل ما صحة مدى حول أسئلة نفسً أسأل 39
 .جدٌدا  

     

 أنهً عندما تعلمه ٌجب ما تعلمت إذا فٌما نفسً أسأل 40
 .المهمة

     

 تكون عندما الجدٌدة للمعلومات مراجعة بعملٌة وأقوم أتوقف 41
 .غٌر واضحة

     

      .مرتبكا   نفسً أجد عندما القراءة وأعٌد أتوقف 42
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 ببلجمود الذهنيالفمزات الخبصة 






الر
 الفقرات قـ

  مدى انطباؽ الفقرة
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  تنطبؽ 

أعذأِٗٓاٌقؼتػٍٟاٌزٛلفػِٓزبثؼخاٌؾذ٠شفٟٔمبػ 1

 .عبخٓ
     

اٌّغبِؾخفٟاٌّغبئًاػزمذإْٔ٘بنخطشفٟاٌّغبِٚخأٚ 2

 اٌفىش٠خٚاٌغ١بع١خ.
     

      .أفنًأْأوْٛثطال ١ِزب ػٍٝأْأػ١ؼإٔغبْػبدٞ 3

ذِٕبلؾخاألِٛسٌذسعخأٟٔالأرٕبصيػ١ٓاػزجشٔفغٟػٕ 4

 سأٞ.
     

إلٔغبْأْاػزمذأْاٌطشقاٌّغزم١ّخٚاٌّغشثخٟ٘األفنًٌ 5

 ٠غٍىٙب.
     

      ٌذٞفىشحٚامؾخرّبِب ػِٓب٘ٛفؾ١ؼِٚب٘ٛخبهئ 6

      إراارخزدلشاسا ثؾأِْبفأٟٔأفُّػ١ٍِّٗٙبوبٔذإٌزبئظ. 7

      أؤِٓثإْٔ٘بنهش٠مخأٚفىشحٚاؽذحفؾ١ؾخدائّب . 8

غبٌجب ِبأػ١ذإٌظشثطّٛؽبرٟٚأؽالٌِٟىٟاسمٟثٙب 9

 ا٢خش٠ٓ
     

      ٘ٛوالَفبسؽٚغ١شِمٕغ.ِْؼظُوالَاٌغ١بع١ٛ 10

أؽبٚيدائّب رغ١١شٚعٙخٔظشا٢خش٠ٓأٚارغب٘برُٙػٕذِب 11

 رزؼبسكِغسأٞاٌؾخقٟ.
     

12 
٠غتاٌغّبػٌألؽخبؿاٌز٠ٌُٓٙأساءِزطشفخاٌزؼج١شػٕٙب

 ٌٍؼبِخ.
   

  

13 
ٚأؽزشِٙبؽزٌٝٚٛأؽبٚيأْأرفُٙٚعٙخٔظشا٢خش

 رؼبسمذِغسأٞاٌؾخقٟ.
   

  

      أؽ١بٔبأدافغػٓأفىبسِؼ١ٕخدْٚٚعٛدلٕبػخداخ١ٍخثٙب. 14

      أعذأْهش٠مزٟفِٟؼبٌغخاٌّؾىالدٟ٘األفنًدائّب . 15

16 
٠ضػغٕٟأْأفؾًفِّٟٙخِبألَٛثٙبٚأفشػٍٝرىشاس

 اٌّؾبٌٚخؽزٝرٕغؼ.
   

  

17 
أِٔٗٓأألفنًأ٠ْؾبسوٕٟأغٍتإٌبطفٟأفىبسٞأػزمذ

 ٚلٕبػزٟ.
   

  

      أ١ًِدائّبإٌٝاٌؾٍٛياٌٛعطٌٍّٝؾىالداٌزٟرٛاعٕٟٙ. 18

      أػزمذإْاٌّؼٍُاٌغ١ذ٘ٛاٌز٠ٞمذَؽٍٛيعب٘ضحٌزال١ِزٖ. 19

20 
أؽؼشثبالٔذفبعٚاٌغ١ٍبْػٕذِب٠شفلا٢خشْٚاالػزشاف

 ثبٟٔػٍٝؽك.
   

  



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌشلُ


 الفمزات

 

 مذى انطببق الفمزات

 

 أبذا   نبدرا   أحيبنب   غبلبب   تنطبك

21 
أػزمذثأٌْذٜاألؽخبؿا٢خش٠ٓأفىبسِٚؼزمذاد

 ِّٙخ٠ّىٓاالعزفبدحِٕٙب.
   

  

      .أعذدائّب عٌٙٛخٌّقبؽجخِٚقبدلخأؽخبؿآخش٠ٓ 22

23 
سٖؽزٌٝٚٛأػزمذا٠ٗٔغتػٍٝاإلٔغبْفشكأفىب

 ثبعزخذاَاٌمٛح
   

  

      ٠غًٙػٍٝا٢خش٠ٓإلٕبػٟثٛعٙخٔظشُ٘. 24

25
أػزمذإْٔ٘بنٔٛعِٓاٌؾم١مخرمش٠جب فٟٚعٙخٔظش

 وًؽخـ.
   

  

26
أؽبٚيرىشاسٚرفغ١شِبلٍزِٗشادوض١شحؽزٝأرأوذ

 ٟ.ِٓفُٙا٢خش٠ٌٓ
   

  

27
أؽبٚياالعزفبدحلجًارخبرٞأٞلشاسأدسعٗثؼٕب٠خٚ

 ِٓٚعٙبدٔظشا٢خش٠ٓ.
   

  

28
أػزمذأْع١ّغرقشفبرٟرمش٠جب ٔبثؼخػٓلٕبػخصبثزخ

 ٚساعخخ.
   

  

29 
أرغبً٘فٟاٌؼبدحٚعٙخٔظشاألؽخبؿا٢خش٠ٓفٟ

 اٌّٛالفاٌّخزٍفخ.
   

  

30 
ػبدحِبأوْٛغ١شِزأوذِٚزشددػٕذِبأرخزلشاسا 

فؼجب فٟؽأِْب.
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 بصورته النهائية بعد التعديؿ ( المقياس 4ممحؽ رقـ ) 

 عزيزم الطالب/ ػة 

 لدى طمبة جامعة القدس بالجمود الذهنيما وراء المعرفة وعالقته يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف 

ما يمي  فيك   اإلرشاد النفسي كالتربكم مف جامعة القدسبغرض الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

يقة كاإلجابة عنيا لذا أرجك منكـ قراءة كؿ فقرة قراءة دق صممت ليذه الدراسة ,مكعة مف العبارات مج

 .ليا، كالذم تراه/ ترينو مناسبان تحت البديؿ المقابؿ  × (بكضع إشارة ) 

 عممان إف ىذه المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة، كستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط
 انثى ذكر الجنس:   

 مخيـ قرية مدينة  السكف:

 رابعة فأكثر  ثالثة  ثانية اكلى       المستكل الدراسي:

 عممية انسانية الكمية:

                                           

 ،،كلكـ كافر االحتراـ كالتقديػػػر

 

 : فارس ككانيفلباحثا
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 الفقرات الخاصة بما وراء المعرفة

 

 اتالفقر  الرقـ
 مدى انطباؽ الفقرة

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
      .أع١ت أْ لجً اٌّؾىٍخ ٌؾً ػذح ثذائً ألزشػ 1

      .اٌّبمٟ فٟ فبػ١ٍزٙب صجذ اعزشار١غ١بد اعزخذاَ أؽبٚي 2

     .وبف١ب  ٚلزب  ٔفغٟ إِٔؼ ٌىٟ اٌمشاس ارخبر ػٕذ أرًّٙ 3

ػ١ٍٙب اٌؼم١ٍخ سارٟلذ فٟ ٚاٌنؼف اٌمٛح ٔمبه أدسن 4 ٚثٕبء

أرقشف.
     

      اؽذدِباٌزٞأس٠ذرؼٍّٗلجًأْأثذاثبٌزؼٍُ. 5

      .ثبٌّّٙخ اٌجذء لجً ِؾذدح أ٘ذافب  أمغ 6

      .٘بِخ ِؼٍِٛبد أٚاعٗ ػٕذِب ل١ٍال  أرًّٙ 7

     .اٌمشاس ٌقٕغ اٌّّٙخ اٌّؼٍِٛبد ٔٛع ِب أػشف 8

 ٌؾً اٌجذائً ع١ّغ ثبالػزجبس زدأخ إرا ف١ّب ٔفغٟ أعأي 9

 .اٌّؾىٍخ
     

      .ع١ذ ثؾىً اٌّؼٍِٛبد رٕظ١ُ ِٓ أرّىٓ 10

      .ٚاٌٙبِخ اٌم١ّخ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ أزجبٟ٘ أسوض 11

      .اٌّّٙخ إلٔٙبءفبػ١ٍخ األوضش اٌطشق ػٓ ٌٕفغٟ أعئٍخ أٚعٗ 12

      .اٌمشاساد فٕغ فٟ ع١ذح رؾىُ لذسح ٌذٞ 13

 فُٙ ػٍٝ ٠غبػذٟٔ رٌه ألْ ألفىبسٞدٚس٠خ ِشاعؼخ ًأػّ 14
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ذِٕبلؾخاألِٛسٌذسعخأٟٔالأرٕبصيػ١ٓشٔفغٟػٕاػزج 4
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فؼجب فٟؽأِْب.
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