
 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  لنجاحا جامعة مجلة

مستوى الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة 
  اليرموك

Level of the Need for Cognition and Metacognitive Thinking among 
Yarmouk University Undergraduate Students 

  

  أحمد أبو مخوفراس الحموري، 

Firas Al-Hamouri & Ahmad Abu Mokh 

  قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي، جامعة اليرموك، األردن

  hamouri@yu.edu.jo: بريد إلكتروني

 )٢٦/٦/٢٠١١: (، تاريخ القبول)٢١/١٢/٢٠١٠: (تاريخ التسليم
  

  ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء 
ولتحقيق ذلك اختيرت عينة مكونة من .  لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموكالمعرفي

طالبًا وطالبة من طلبة البكالوريوس المسجلين للفصل الثاني من العام الدراسي ) ٧٠١(
آما استخدم مقياسان للكشف عن مستوى الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء . ٢٠٠٩/٢٠١٠

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى طلبة . ةالمعرفي لدى عينة الدراس
البكالوريوس في جامعة اليرموك جاء بدرجة متوسطة، وأن مستوى التفكير ما وراء المعرفي 

آما بينت النتائج وجود عالقة طردية ودالة إحصائيًا بين مستوى الحاجة إلى . آان مرتفعًا
اء المعرفي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك، على المعرفة ومستوى التفكير ما ور

. الرغم من عدم اختالف هذه العالقة باختالف متغيرات الجنس، والتخصص والمستوى الدراسي
وبناًء على هذه النتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات متمثلة بأهمية الترآيز على تنمية 

  .فكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموكالحاجة إلى المعرفة وتنمية مهارات الت

  .الحاجة إلى المعرفة، التفكير ما وراء المعرفي، طلبة جامعة اليرموك: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at identifying levels of the need for cognition and 
metacognitive thinking among Yarmouk university students. For the 
purpose of the study, a sample of 701 students was chosen randomly 
from the undergraduate program in the academic year 2009/2010. Two 
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scales were used to measure the need for cognition and metacognitive 
thinking levels. The results of the study revealed that the level of the 
need for cognition among the sample of the study was moderate, and that 
the level of metacognitive thinking was high. The results also indicated a 
positive statistically significant relationship between the need for 
cognition and metacognitive thinking, although that relationship did not 
differ according to the variables of sex, field, or the academic level. 
Based on these results, the researchers recommended that students’ levels 
of metacognitive thinking and their need for cognition be developed. 

Keyword: The need for cognition, Metacognitive thinking, Yarmouk 
University students. 

  
  مقدمة

 مدار بحث واهتمام عبر العصور، حيث تم تناول العديد من          المعرفيةالعمليات  ب االهتمام   يعد
ا،   سبل إدارة   ، آالتفكير، والتعلم المعرفي، و    بها بشكل مباشر  الجوانب التي ترتبط     المعرفة، وفهمه

سابها من خالل عملي           ،من خالل توظيف ما يمتلكه األفراد من قدرات        م اآت تعلم ات  ومعارف ت ، ال
  . والبحث عن المعرفة

م       ي نظريات المعرف التسعى  و راز دور الفه ى إب ى   ،ة إل ز عل تراتيجيات  والترآي ة  االس  المعرفي
تفادة من   بصفة عامة، واستراتيجيات     صفة خاصة     االس ة ب شط  كون   ف؛ المعرف رد ن االً ًاالف  في   وفع

ساعد      الحصول على المعرفة، وتطويرها، فقد سعت هذه النظريات إلى تناول أه           ي ت م الجوانب الت
درات      معرفة،  الما وراء    على عمليات    الترآيزفي تطوير هذه المعرفة من خالل        والكشف عن الق

 ،وسبل تطويرها والمهارات المتضمنة في هذه العمليات، آالتخطيط، واتخاذ القرارات وتوظيفها،          
  ). ٢٠٠٤الزيات، ( في عملية التعلم والتعليم ذلك واالستفادة من ،وتنميتها

ر   ات التفكي ي وعملي ور المعرف ا وراء إن التط ن   الم راد البحث ع ن األف ب م ي تتطل معرف
ارف  ع المع ات، وجم صادر المعلوم ائل  ،م ى طرق ووس ن خالل الوصول إل ا م  ، والبحث عنه

ة مرجعي   وين ُأطر معرفي ى تك راد عل ساعد األف اليب ت ون . ةوأس د أندرس ا يؤآ أن ) ٢٠٠٧(وهن
ة و  ي المعرف رات ف د،     التغيي ن الرش ى س رد إل صل الف دما ي ف عن سابها ال تتوق اك  اآت ل أن هن ب

ة والبحث         على الرغم من أن   عملية تعلم أشياء جديدة،     استمرارية في    ساب المعرف ى اآت  القدرة عل
اً عنها لدى الفرد ال تزداد       دم  تلقائي ل   العمر  بتق ال                ، ب ابرة وإقب د ومث رد جه دى الف  يجب أن يكون ل
  . هاللبحث عن المعرفة وفهم

ة  دراتالمعرفة الوسيط الفعال في تطوير الق      تعد  و ق إآساب        المعرفي رد  عن طري در ال الف  ةق
ر  ى التفكي م،عل ة، والفه وعي، والمالحظ شاف، وال تقراء، واالآت ل، واالس ب، ، والتحلي  والترآي

ؤ    ، والتفسير ،وإدراك العالقات  ي          ، والمراقبة والضبط والتنب درات الت ا من الق رد    وغيره  تمكن الف
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الي         فسيرت صها، وبالت ادة  ظواهر الحياة، وفهم خصائ ى     ال زي درة عل ا     ق ؤ به ا والتنب الي   ؛فهمه  وبالت
  . )٢٠٠٩الظاهر، ( ضبطها والسيطرة عليها

رق      ى الط ذلك عل ة وآ ذه المعرف ة ه ى طبيع ادًا عل اط اعتم ن األنم ددًا م ة ع ذ المعرف وتأخ
ا        سابها وتمثيله ا يصنف يا    . والوسائل المستخدمة في اآت ى    )٢٠٠٧(سين   وهن ة إل ة  :  المعرف معرف

أ    ،إعالنية توضح ما هو معروف حول المشكلة      ين الصواب والخط ز ب اهيم   ، والتميي  ووصف المف
ة             ي ت   المختلفة، والمعرفة اإلجرائية المرتبطة بكيفية حل المشكالت، وما وراء المعرف ى   الت شير إل

ة         ،توصيف المعرفة نفسها   ة المالئم ار المعرف ة من خالل       بما يساعد في اختي  لحل المشكلة بفعالي
تخدام        ة باس شافية المتعلق ة االستك صحيح، والمعرف اه ال ر باالتج ة اإلدراك والتفكي ه منهجي توجي

  . قواعد المنطق لضبط عملية التفكير واإلدراك

ة         ى المعرف وم الحاجة إل رغم من أن مفه ى ال ، ظهر  )The Need for cognition(وعل
وهين  ام  ) Cohen, Stotland & Wolfe(ف  وول  وستوتالند على يد آ ا   ١٩٥٥ع ذان عرف ، الل

ى   ةقيمرتبطة بطر المواقف  الالحاجة إلى بناء    : هذا المفهوم على أنه    ك  ؛ شمولية وذات معن من   وذل
سبة للشخص  أجل ي   إال أن،  فهم العالم وجعله منطقيًا بالن ) Cacioppo & Petty( آاسيوبو وبيت

ذين حاولو        آانوا   احثين ال ل الب ذه النزعة      من أوائ ها  ا تعريف ه اس        وقياس ا بتطوير مقي ، حيث قام
  ).Coutinho, 2006( الحاجة إلى المعرفة

نو ل م ين آ ون يب ون ودالت وز ) Leone & Dalton( لي كي وجول ن سادوس ل م وآ
)Sadowski & Gulyoz (     اوتينيو يهم في آ ة   ) Coutinho, 2006(المشار إل اك عالق أن هن

ين ا     ة وب ى المعرف ة إل ين الحاج ة    ب ة الجامعي ي الدراس ًة ف اديمي، وخاص اح، واألداء األآ . لنج
اوضيف تو ى ةبلأن الط )Coutinho, 2006 (ينيوتآ ة إل ن الحاج ة م ستويات المرتفع  ذوي الم

ة  م شمولية، وعميق تراتيجيات تعل ستخدمون اس ة ي ىالمعرف رجم إل م، تت ى من الفه ستويات أعل  م
ن األداء    ضل م ستويات أف ى م م الوصول إل ن ث ف  وم ة، ومختل ات التعليمي فللمهم ي المواق  الت

   .تواجههم

ينو ارفيس يب ي، وج يوبو وبيت ي ) Cacioppo, Petty & Jarvis( آاس يهم ف شار إل الم
)Vcrplanken, Hazenberg & Patcnewen- Grace, 1992 ( ين   ًاهناك فروقأن ة ب  فردي

ستويات م           إلى المعرفة  األفراد في النزعة   ديهم م ى        ، حيث يوجد أشخاص ل نخفضة من الحاجة إل
ة            ود المعرفي ذل الجه ك        ،المعرفة، وهذا يعني أنهم ال يستمتعون بب دًال من ذل يفضلون الرجوع    وب

  . التي تواجههموالمشكالت المعقدة آلراء أشخاص آخرين وخاصًة في المجاالت والمواقف 

امل المؤثرة في    من أبرز العو   قيامه بهذه العمليات     أثناءفي   وعي الفرد بعمليات تفكيره    دويع
ه                         رد في حيات ي تعترض الف ا في التعامل مع المشكالت والمواقف الت اآتساب المعرفة وتوظيفه

وي    )James(ولعل هذا ما أشار إليه آل من جيمس           . اليومية ا وراء    ب ) Dewey(، ودي التفكير م
ي  تيرنبرغ ،)Metacognitive Thinking(المعرف ده س ي  ) Sternberg( وأآ ه ف شار إلي الم

ام   في   لعمليات التحكم بالمعرفة، لتمييز العمل االستراتيجي        ًانموذجيمثل  ) ٢٠١٠العتوم،  ( أثناء قي
  . الفرد بعمليات التفكير
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سبعين  و ة ال ي بداي ة ف ا وراء المعرف وم م د ظهر مفه دًا يق رن الماضي ليضيف بع ات من الق
ه في         ام ب د الثمانين جديدًا في مجال علم النفس المعرفي، وقد تطور وزاد االهتم ا زال  ي عق ات، وم

ات                  ،يستقطب الكثير من االهتمام    ة بنظري ة متمثل ى درجة من األهمي  نظرًا الرتباطه بجوانب عل
ذا المصطلح في                       رارات؛ حيث استخدم ه اذ الق تعلم، واستراتيجيات حل المشكلة واتخ الذآاء وال

ا   األدب التربوي ليشير إلى المعرفة عن اإلدراك وتنظيمه، آما أنه يعبر        ام، وم  عن وعي الفرد الت
  ).٢٠٠٧جروان، (أثناء عملية التعلم في فيه من تيقظ وإحساس بالخطوات التي يقوم بها 

ذين تحدثوا   ) Flavell & Wellman, 1977(وويلمان  فالفيل دويع من رواد علم النفس ال
شير   ) Meta-cognition( المعرفة   ما وراء مفهوم  عن   ى أن   انحيث ي وم       إل ذا المفه ائ  ه ى   ق م عل
دأ ر مب ارهتفكي رد بأفك ة الف رات أو عوامل سم وق.  الذاتي ة متغي ى ثالث ة إل ا وراء المعرف ل م فالفي

، آما قام بتقسيم المتغير     )Strategy (االستراتيجية، و )task(، والمهمة   )person(خاصة بالفرد   
وتشتمل على  ) Intraindividual( وهي المعرفة الذاتية     ،الخاص بالفرد إلى ثالثة عوامل فرعية     

رين ة اآلخ تعداداته، ومعرف ه واس ه، وميول رد باهتمامات ة الف ي )Interindividual (معرف  الت
ة          ة العام اآلخرين، والمعرف رد ب رد           )Universal (تتضمن مقارنة الف ار الف ى أفك شتمل عل ي ت  الت

سانية     ة اإلن أث                   . حول المعرف ة ت رتبط بكيفي ه م ى أساس أن ة عل ر الخاص بالمهم ير ووصف المتغي
ودة   ات الموج ة المعلوم يطبيع ات  ف ذه المعلوم ع ه ه م ة تعامل ر  .  طريق رًا، وصف المتغي وأخي

ه        ،االستراتيجيةالخاص ب ق أهداف رد في تحقي ة الف  ;Flavell, 1999 ( من حيث ارتباطه بطريق
Murphy, 2008.( 

ة     أنه ) Livingston, 1997( ليفنجستون تؤآدو ا وراء المعرف ات م من أجل توظيف مكون
ان عدد                 ال رد من إتق د للف ى أآمل وجه، ال ب ارات األساسية        ًاسابقة عل تراتيجيات أو   من المه  االس

د       االستراتيجياتالمعرفية التي تستخدم لمساعدة الفرد في تحقيق أهدافه، و         ة للتأآ  ما وراء المعرفي
داف    ذه األه ق ه ن تحق نايدر   .م شير ش ل    ) Schneider, 2008(وي صدد أن فالفي ذا ال ي ه ف

)Flavell (      ة وهي          تحدث في األصل عن ا وراء معرفي ارات م ة،     :ثالث مه  التخطيط، والمراقب
ستعرض  . والتقويم؛ في حين يضيف البعض ما يسمى بالمراقبة والتنظيم الذاتي لنشاطات الفرد        وت

  :على النحو اآلتيواستراتيجياته مهارات التفكير ما وراء المعرفي )  (Efklides, 2009إفكليدز

ى    ؛جعل متطلبات المهمة  إلى   االستراتيجياتوتهدف هذه   : ت التوجيه إستراتيجيا .١  واضحة حت
ارات طرح   ى مه شتمل عل ذها، وت ن أجل تنفي بة م داف المناس د األه رد من تحدي تمكن الف ي
ي           اقض ف نقص أو التن ب ال ة، وجوان م المهم ة، وفه ات المهم ول متطلب ة ح ئلة الذاتي األس

 .المعلومات التي قد تعيق تنفيذ المهمة

ذه     : إستراتيجيات التخطيط  .٢ تراتيجيات وتهدف ه ى    االس ذ          إل شكيل مراحل تنفي ات ت وضع آلي
ة،                   ذ المهم دنيا الضرورية لتنفي ر ال واتج التفكي العمليات المعرفية العليا التي بدورها تضبط ن

ذه  شتمل ه تراتيجياتوت راءات   االس سل إج سلها، وتسل ة وتسل داف الفرعي د األه ى تحدي  عل
 .الجدول الزمني، ووضع آليات التحقق من العمل المنجزالتنفيذ، ووضع 
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ذه      : إستراتيجيات تنظيم العمليات المعرفية    .٣ تراتيجيات ويتم اللجوء إلى ه سير      االس دما ال ي  عن
  على آليات بدء العمليات المعرفية     االستراتيجياتتنفيذ المهمة بالشكل المنشود، وتشتمل هذه       

 .رفية، وزيادة الجهد المبذول، وإدارة الوقت المعاالستراتيجيات، وتطبيق وإنهائها

ذه    : إستراتيجيات مراقبة خطة العمل    .٤ تراتيجيات وتشير ه ا           االس ي يطبقه ات الت ك اآللي ى تل  إل
ذه  شتمل ه ا، وت ام به ي يخطط القي ة الت ات المعرفي رد لتنظيم العملي تراتيجياتالف ى االس  عل

، والكشف عن أخطاء أو تأخر عملية       مراقبة تحقق عملية المعالجة بالشكل المخطط له مسبقاً       
صحيح  تخدام ال ق من االس ذ، والتحق ة التنفي ين الخطة وآلي اقض ب ذ، وآشف أوجه التن التنفي

ة        ذ الخط ن تنفي ة ع دة الناتج ات الجدي د االحتياج ذلك تحدي تراتيجيات واألدوات، وآ  ،لإلس
 .خصوصًا إذا ما آان هناك حاجة لمراجعة الخطة

يم مخرج  .٥ تراتيجيات تقي ة إس ذ المهم ة تنفي يم   : ات عملي تراتيجيات تقي ى إس ذه عل شتمل ه وت
د    ا، وق ن نجاحه ق م سبقًا للتحق ددة م ايير المح ى المع اًء عل ة بن ات المعرفي مخرجات العملي

يط   ودة تخط يم ج ات تقي ى آلي ضًا عل شتمل أي تراتيجياتت ذ االس ة تنفي ي مراقب ستخدمة ف  الم
 . وتنظيمها وتطبيقهاالمهمة

ذاتي     إستراتيجيات ال  .٦ ا هو         : تلخيص والتنظيم ال ويم آل م تراتيجيات تق ى إس ذه عل شتمل ه وت
ا يجب                  وة والضعف، وم اط الق ا، ونق ى نهايته مرتبط بالمهمة منذ بداية عملية المعالجة وحت

 . تعديله في المستقبل

وي  ة األدب الترب د مراجع د أجريت حول موضوع يالحظوعن ن الدراسات ق د م  أن العدي
ى المعر ةالحاجة إل ي،ف ا وراء المعرف ر م ذلك حول التفكي ي يالحظ ولكن ، وآ  أن الدراسات الت

  .جمعت بين المتغيرين آانت نادرة ومحدودة خصوصًا في األدب التربوي العربي

د   ارد أجرى فق ري   - بوف شارد، بيرنت والفي  & ,Bouffard-Bouchard, Parent ( بوت
Laviree, 1993(ا وراء المعرفي    دراسة هدفت الكشف عن الفروق في استر اتيجيات التفكير م

ة الدراسة من        . لدى الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين     ًا، و  )٢٢(تكونت عين ًا موهوب  )٢٣( طالب
دا    طالبًا غير موهوب    ذاتي          . في آن ائج الدراسة أن التنظيم ال تراتيجيات      و ،أظهرت نت هو أحد اس

الي للطلب  از الع ي يقف وراء اإلنج ا وراء المعرف ر م ر التفكي ة غي ع الطلب ة م وبين مقارن ة الموه
ا أ دني، آم از المت ن ذوي اإلنج وبين م رتالموه ل ظه ذاتي تعم يم ال تراتيجية التنظ ائج أن إس  النت

  .على زيادة القدرة على الفهم واالستيعاب

وعي  استكشافية حول   دراسة )Romainville, 1994( وأجرى رومينفيل تراتيجيات بال  االس
ة ين ،المعرفي ة ب ة   والعالق ا وراء المعرف اديمي   م صيل األآ دى والتح ي  )٣٥(ل ة ف ًا وطالب  طالب
ا  ) Namur(جامعة نامور   السنة األولى في    مستوى   ى وجود        . في بلجيك ائج الدراسة إل أشارت نت
ة الما وراء   التحصيل األآاديمي وبعض الخصائص      دالة إحصائيًا بين     طرديةعالقة   ل  ،معرفي  :مث

ة د المعرفي ة بالقواع ة، وت  ،وعي الطلب ات المعرفي ة حول العملي تدعاء المعرف د سويغواس  القواع
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ة  ة المختلف ي المعرفي اتف اء أداء المهم ى  وخلصت الدراسة .أثن ى إل ة عل دريب الطلب ضرورة ت
   .التأمل بعمليات التعلم التي يقومون بها

 هدفت إلى الكشف عن وعي الطلبة فقد Criage & Yore, 1996)( آرج ويور أما دراسة
ة  ، لدىكال ما وراء المعرفة الثالثة التقريرية، واإلجرائية، والشرطية  بأش ة  عين  )٥٣٢( من  مكون

ة     ا   طالبًا وطالب ا           . في أمريك ة ألشكال م تالك الطلب اك ضعفًا في ام ائج الدراسة أن هن أظهرت نت
شرطية    ة، وال ة، واإلجرائي ثالث التقريري ة ال ا وراء المعرف يهم به اك فر ووع ًا دال و، وأن هن  ةق

ي      ضة ف ة المنخف درة القرائي ة ذوي الق ة، والطلب ة العالي درة القرائي ة ذوي الق ين الطلب صائيًا ب إح
كال           تلكن أش اث يم ى أن اإلن ائج إل ارت النت ا أش ة، آم ا وراء المعرف كال م تالك أش ستوى ام م

  . مهارات ما وراء المعرفة أآثر من الذآور

وهر         ا وال و علي ى  دراسة هدفت التعرف     ) ٢٠٠١(وأجرى أب ة         إل ة الجامع  درجة وعي طلب
ا ب       في األردن   الهاشمية   ة وعالقته رات   بمهارات ما وراء المعرف ة والمستوى الدراسي،      متغي الكلي

ى أن       . طالبًا وطالبةً ) ٣٧٤(تكونت عينة الدراسة من     . والمعدل التراآمي  أشارت نتائج الدراسة إل
ا وراء الم           ارات م ا     طلبة الجامعة يمتلكون وعيًا متوسطًا بمه ة، آم روق       أشارت عرف ى وجود ف  إل

ى المستوى الدراسي،                     ة تعزى إل ا وراء المعرف ذات داللة إحصائية في درجة الوعي بمهارات م
دل التراآمي  صالح ذوي المع ة، ول سنة الثالث ة ال صالح طلب روق ل ي، وآانت الف دل التراآم والمع

  .المرتفع مقارنة بالطلبة ذوي المعدل التراآمي المتوسط والمنخفض

ي وفابريجار       انز وآيرب ا دراسة إيف دفت  ،)Evans, Kirby & Fabrigar, 2003(أم  فه
ة                        ين ثالث ة، وب ى المعرف سطحي، والحاجة إل ق وال تعلم العمي اليب ال إلى البحث في العالقة بين أس

ر مرن   و -تكيفيال"أنواع من ضبط عملية التعلم،       تعلم       و -غي ة    ". عدم اإلصرار في ال تكونت عين
ائج الدراسة     .  في آندا   طالبًا جامعيًا من إحدى الجامعات العسكرية      )٢٢٦(الدراسة من    أظهرت نت

ة         ة، والمرون ى المعرف ة إل تعلم والحاج اليب ال ين أس صائيًا ب ة إح ة دال ة إيجابي ود عالق وج
د استخدام                     االستراتيجية ة عن ة بدرجة مرتفع ى المعرف ة بحاجة إل  لدى طالب الجامعة، وأن الطلب

ين الحاجة              ،علم وضبط التعلم  استراتيجيات الت   آما أشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا ب
  . إلى المعرفة وبين ضبط عملية التعلم

سكي، وبريت    -وقام آل من آاوتينيو، ويمر تنجز، سكورون -Coutinho, Wiemer( هاس
Hastings, Skoweonski & Britt, 2005  (معرفة، بتجريبيتين حول العالقة بين ما وراء ال
يحات    تخدام التوض ة واس ى المعرف ة إل ي والحاج ة    ف ن طلب ين م دى عينت شكالت ل ل الم اء ح أثن

تكونت  . في أمريكا) Northern Illinois University(البكالوريوس في جامعة شمال إلينويز 
ن   ى م ة األول ة التجرب شارآًا )٢٣٧(عين ًا و١٢٢( م ة١١٥ طالب ة  ،) طالب ت عين ين تكون ي ح  ف

ة  ن التجرب ة م شارآًا )١٨٠(الثاني ًا و٨٦( م ة٩٤ طالب ة ).  طالب ة أن الطلب ائج الدراس أظهرت نت
دمون                 يقدرون أدائهم في المهمة بشكل أفضل آلما زادت خبرتهم بهذه المهمة، وأن الطلبة الذين يق
ستويات      ة ذوي الم ا، وأن الطلب ي إنجازه ًا ف ر نجاح انوا أآث ة آ ي المهم م ف ضل ألدائه ديرًا أف تق

ة ذوي        المر ة من الطلب تفعة من الحاجة إلى المعرفة آانوا أآثر بحثًا عن التوضيحات حول المهم



 ١٤٦٩ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــأحمد أبو مخوفراس الحموري، 
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ولم تظهر النتائج وجود اختالف من حيث البحث           . المستويات المنخفضة من الحاجة إلى المعرفة     
ا                      اس م ى مقي ة أو المنخفضة عل ستويات المرتفع ة ذوي الم عن توضيحات حول المهمة بين الطلب

صالح             . رفةوراء المع  ة ل روق في أداء مهمات الدراسة المختلف ائج وجود ف رًا، أظهرت النت وأخي
ستوى      ة ذوي الم ع الطلب ة م ة مقارن ى المعرف ة إل ن الحاج ع م ستوى المرتف ة ذوي الم الطلب

  . المنخفض

اوتينيو   ة آ ا دراس ى     ف Coutinho, 2006)(أم ة إل ين الحاج ة ب ن العالق شف ع دفت الك ه
تكونت عينة الدراسة    .  وأداء المهام العقلية في حل المشكالت      ، وراء المعرفي  المعرفة والتفكير ما  

ة         . جامعات األمريكية الطالبًا جامعيًا في إحدى     ) ٤١٧(من   ى وجود عالق أشارت نتائج الدراسة إل
ة ي،  طردي ا وراء المعرف ر م ة، والتفكي ى المعرف ة إل ين الحاج ت و ب ة آان ى المعرف ة إل أن الحاج

م       ؤ مه ى                عامل تنب ة إل روا حاجة مرتفع ة أظه ة في حل المشكالت، وأن الطلب ام العقلي ألداء المه
  .  أداء المهام المرتبطة بالتفكير ما وراء المعرفيفيالمعرفة 

ر   ة والرضا         ) Dwyer, 2008(وقامت دواي ى المعرف ين الحاجة إل ة ب بدراسة حول العالق
في ) Capital University( آابيتال عن الحياة والتحصيل األآاديمي لدى عينة من طلبة جامعة

ايو ن   . أوه ة م ة الدراس ت عين ًا و)٨٠(تكون ف   )١٣٤( طالب سجلين لمختل ة الم ن الطلب ة م  طالب
ين الحاجة           . التخصصات في الجامعة   ة إحصائيًا ب ة دال ة طردي أظهرت نتائج الدراسة وجود عالق

اة إلى المعرفة والتحصيل األآاديمي، وآذلك بين التحصيل األآاديمي     في حين   ، والرضا عن الحي
  .لم تكن العالقة بين الحاجة إلى المعرفة والرضا عن الحياة ذات داللة إحصائية

ى بدراسة هدفت التعرف      ) ٢٠٠٩(وقام عبيدات    دى            إل ا وراء المعرفي ل ر م  مستوى التفكي
ة اليرموك، ومدى اختالف         ستواه          هطلبة جامع ب، وم اختالف جنس الطال اديمي    ب وتخصصه  األآ

ة اليرموك،           ) ١١٠٢(تكونت عينة الدراسة من     . حصيله الدراسي تو ة جامع ًة من طلب طالبًا وطالب
ة مستوى مرتفع           . طالبة) ٥٨٨(طالبًا، و   ) ٥١٤(منهم   راد العين  ًاأظهرت نتائج الدراسة امتالك أف

اد        ع األبع ى جمي ل، وعل اس آك ى المقي ا أظهرت  ، من التفكير ما وراء المعرفي عل ائج   آم أن النت
س دى   م ي ل ا وراء المعرف ر م اثتوى التفكي ى من اإلن ان أعل ذآور،  آ دى ال ة  ه ل ذوي وأن الطلب

ذلك في                    التحصيل المرتفع  ي وآ ا وراء المعرفي الكل ر م ى مستوى من التفكي انوا يمتلكون أعل  آ
  .جميع المجاالت

ى           ة إل ي والحاج ا وراء المعرف ر م ري التفكي سابق أن متغي ة األدب ال ن مراجع ظ م يالح
ة    نظرًا ألهميتهما؛رفة حظيا باهتمام العديد من الباحثين المع  . في أداء العديد من المهمات المعرفي

ة                       ذه الدراسات آشفت عن وجود عالق سابقة أن بعض ه ويالحظ من خالل مراجعة الدراسات ال
ة      ن جه ي م ا وراء المعرف ر م اديمي والتفكي صيل األآ ين التح ة  ب ل دراس ارد مث شارد-بوف    بوت

ور    ، (Bouffard-Bouchard et al., 1993)ورفاقه   ,Criage & Yore(ودراسة آرج وي
ل )1996 ة رومينفي ة     ، )Romainville, 1994( ، ودراس ن جه ة م ى المعرف ة إل ع الحاج وم
ر    أخرى  ل دراسة دواي ي بحثت في        . )Dwyer, 2008( مث ا يالحظ أن بعض الدراسات الت آم

صالح            ،راء المعرفي الفروق بين الجنسين على مقاييس التفكير ما و        روق آانت ل ذه الف  بينت أن ه
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ور   اإلناث دات   ) Criage & Yore, 1996( مثل دراسة آرج وي ى  . )٢٠٠٩(ودراسة عبي وعل
وع من            ،الرغم من ندرة الدراسات العربية حول التفكير ما وراء المعرفي          ه يالحظ وجود ن  إال أن

ا       إ حيث ة الجامعات؛   عدم االتفاق في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلب          و علي ن دراسة أب
ة الهاشمية،                 ) ٢٠٠١(والوهر   دى طلب ا وراء المعرفي ل آشفت عن مستوى متوسط من التفكير م

دات   ة عبي ين أن دراس ي ح ا وراء   ) ٢٠٠٩(ف ر م ن التفكي ع م ستوى مرتف ود م ى وج ارت إل أش
وك ة اليرم ة جامع دى طلب ي ل رًا يالحظ أن . المعرف اوتينيو أخي  Coutinho, 2006)(دراسة آ

ا     اوتينيو ورفاقه ا بحث Coutinho et al., 2005)(ودراسة آ ا وراء      ت ر م ين التفكي ة ب  في العالق
ة      – والحاجة إلى المعرفة     ،المعرفي ر عربي ات غي ا  أشارت و –في بيئ ة     نتائجهم ى وجود عالق إل

ة      . إيجابية بين المتغيرين   ة الكشف عن مستوى الحاجة         وتأتي الدراسة الحالي ة   محاول ى المعرف إل
اختالف جنس الطالب أو          فيومستوى التفكير ما وراء المعرفي و      ما إذا آانت هذه العالقة تختلف ب

   .تخصصه أو مستواه األآاديمي
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ي      ذ أن وضع آاسيوبو وبيت ة في      ) Cacioppo & Petty(من ى المعرف اس الحاجة إل مقي
رن الماضي      يالثمانين ي تحاول الكشف عن               توالت  ،ات من الق رة البحوث الت شار   وتي  مستوى انت

ة  ى المعرف ة إل دى ارتباطه  الحاج ذلك م ات، وآ دارس والجامع ة الم دى طلب ن ا ل د م  بالعدي
ى تحقق           الخصائص المعرفية    رز عل ومدى تأثيرها في التحصيل األآاديمي الذي يعد المؤشر األب

تمتاع         وتعّرف الحاجة إلى المعرف   . أهداف العملية التعليمية   ة بأنها نزعة الفرد إلى االنخراط واالس
ي يمكن                     ة الت واع الدافعي ًا من أن ل نوع ذلك تمث ستواها     بممارسة التفكير، وهي ب ع م تحسينها ورف

ة      رامج المختلف الل الب ن خ ة م دى الطلب ر   .ل شير دواي راد ذوي  )Dwyer, 2008(وت أن األف
ذلون ج         ة يب ى المعرف ى        المستويات المرتفعة من الحاجة إل رهم في الحصول عل ر من غي دًا أآث ه

ر المنطقي ،المعلومات  اذ    ، والتفكي د اتخ ة عن ى أسس عقالني ستندون إل م ي  وحل المشكالت، وأنه
د حل المشكالت              صلة عن رد         . قراراتهم آما يستخدمون المعلومات ذات ال ومن أجل أن يحقق الف

ا    ة منه صوصًا المعرفي ة خ ه المختلف تخدام   ف ،أهداف ن اس ه م د ل ن  ال ب د م تراتيجياتالعدي  االس
داف  ذه األه ق ه ي تحقي ة ف ارات الفعال اوالمه رد   وتوظيفه تخدام الف ى اس ة إل رز الحاج ا تب ، وهن
أثناء حل المشكالت بحيث يستطيع توجيه طاقاته في إستراتيجيات تساعده في تنظيم عملية تفكيره 

ى أآمل وجه           ؛وجهده بشكل فعال   شودة عل ة       من هن   و.  لتحقيق األهداف المن أتي الدراسة الحالي ا ت
ذلك بحث      ي، وآ ا وراء المعرف ر م ة والتفكي ى المعرف ة إل ستويات الحاج ن م شف ع ة الك محاول
ة مدى        رًا معرف العالقة بين المتغيرين لدى عينة من طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك، وأخي

اختالف     دت ب ة إن وج ذه العالق تالف ه ستوى ا  اخ نس والتخصص والم رات الج يمتغي  .لدراس
  : اآلتية عن األسئلة اإلجابةهذه الدراسة  حاولت ،تحديدالوب

  ما مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى طلبة جامعة اليرموك؟  .١

 وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟  ما مستوى التفكير ما .٢
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 بين الحاجة إلى المعرفة والتفكير) ٠.٠٥=  α( عند مستوى دال إحصائيًاارتباط  وجديهل  .٣
 وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟  ما

  
  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى

 .الكشف عن مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك .١

 .الكشف عن مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك .٢

ة       .٣ ة                   الكشف عن طبيعة العالق دى طلب ا وراء المعرفي ل ر م ة والتفكي ى المعرف ين الحاجة إل ب
 ،جامعة اليرموك، ومعرفة مدى اختالف هذه العالقة بين المتغيرين باختالف جنس الطالب        

  . أو مستواه الدراسي،أو تخصصه
  

  أهمية الدراسة

ون إلى   المعرفية المختلفة في تحقيق األهداف التي يسع       االستراتيجياتيستخدم طلبة الجامعة    
للتأآد من تحقق     واستخدامها؛  تحقيقها، ولكن ال بد لهم من توظيف إستراتيجيات ما وراء المعرفة            

د أظهرت    .  وحب البحث عن المعرفة    ،ويختلف الطلبة من حيث مستوى الدافعية     . هذه األهداف  وق
ا وراء                   ر م اديمي والتفكي ين التحصيل األآ ًا واضحًا ب  المعرفي   نتائج العديد من الدراسات ارتباط

ة أخرى       ة من جه ى المعرف ذين    . Coutinho, 2006)(من جهة والحاجة إل ة ال ع أن الطلب ويتوق
املة                ة وش تراتيجيات مطورة وعميق ستعملون إس ة ي يتمتعون بمستوى عال من الحاجة إلى المعرف

م للمعلومات                  ى فهمه شكل إيجابي عل نعكس ب ا ي تعلم مم ى أداء        ،في عملية ال الي الوصول إل  وبالت
ضلأ وي   .ف ة األدب الترب د مراجع ظوعن ن    نالح ث ع ت البح دودة حاول ات مح اك دراس  أن هن

ة           والتفكير ما وراء المعرفي     مستويات   ة العربي  ؛مستويات الحاجة إلى المعرفة خصوصًا في البيئ
ة    ولذلك تأتي هذه الدراسة لمعرفة مستوى الحاجة إلى المعرفة       دى طلب التفكير ما وراء المعرفي ل

ة ال وكجامع ام  ؛يرم شكل ع امعي ب ب الج اة الطال ي حي ة ف ن أهمي رين م ذين المتغي ا له ن ، لم  وم
  . الناحية األآاديمية بشكل خاص

  
  مصطلحات الدراسة

ا،             : الحاجة إلى المعرفة   تمتاع به ة واالس شاطات المعرفي وتشير إلى النزعة للمشارآة في الن
تراتيجيا تخدام اس دة باس ة معق ى من خالل أداء معالجات معرفي ادرة عل ة ق م شمولية عميق ت تعل

ة بال في الدراسة  تحددتو. األداءوالوصول إلى مستويات أعلى من الفهم       ي يحصل   درجة  الحالي الت
  . لحاجة إلى المعرفةل) Coutinho, 2006(آوتينيو مقياس الطالب على عليها 

ر  ارات التفكي ا وراءمه يم ى :  المعرف شير إل راءات اإلوت ة الج ستخدمذهني ي ي رد الت ها الف
ر  ههلتنظيم تفكي ه وتوجيه ي و . وضبطه ، ومراقبت ة  تتحدد ف ةبالالدراسة الحالي ي يحصل درج  الت
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ر  ل )Schraw & Dennison, 1994(شرو ودينيسون  الطالب على مقياس عليها ا وراء لتفكي  م
  .الذي تم تكييفه للبيئة األردنيةالمعرفي 

  
   الدراسةحدود

 المسجلين في مرحلة البكالوريوس للفصل      ة اليرموك  هذه الدراسة على طلبة جامع     اقتصرت
ى            ،٢٠٠٩/٢٠١٠ من العام الدراسي     الثانيالدراسي   ا إال عل يم نتائجه  ومن هنا ال يمكن تعم

   .عينات ومجتمعات مشابهة

         ة        تتحدد نتائج هذه الدراسة وإمكانية تعميمها باألدوات ذه الدراسة، والمتمثل المستخدمة في ه
  . لمعرفة، ومقياس الوعي بمهارات التفكير ما وراء المعرفيبمقياس الحاجة إلى ا

  
  الطريقة واإلجراءات

  وعينتهامجتمع الدراسة 

صل     الوريوس خالل الف ة البك ي مرحل وك ف ة اليرم ة جامع ن طلب ة م ع الدراس ون مجتم تك
ي  انيالدراس ي   الث ام الدراس سجلين للع ددهم ٢٠٠٩/٢٠١٠الم الغ ع ًا *)٢١١٦٥(، والب  طالب
ًا، و  ) ٨٤١٨(، منهم   وطالبًة ةً ) ١٢٧٤٧(طالب ة الدراسة ف     اأم . طالب ًا  ) ٧٠١(تكونت من      عين طالب

نهم  ًة، م ًا، و) ٢٧٨(وطالب ًة، ) ٤٢٣(طالب رواطالب سرةاختي ة المتي وفرة ( بالطريق  )المت
)Available Sample ( ،سكرية وم الع ساقات العل ي م ة المسجلين ف ة من الطلب ة، الواللغ عربي
  ). ١(رقم الجدول آما هو مبين في ة، نجليزياإللغة الو

دول ي، : )١ (ج ستوى الدراس نس، والم رات الج سب متغي ة ح ة الدراس راد عين ع أف توزي
  والتخصص

  آليات علمية  آليات إنسانية  التخصص
 الجنس

  المستوى الدراسي
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

  المجموع

  ١٩٠  ٥٤  ٣٩  ٥٧  ٤٠  أولىسنة 
  ٢١٤  ٥٣  ٥١  ٧٦  ٣٤  ثانيةسنة 
  ١٦٥  ٤٥  ٣٨  ٥٩  ٢٣  ثالثةة سن

  ١٣٢  ٣٤  ٣٣  ٤٥  ٢٠  رابعةسنة 
١٨٦  ١٦١  ٢٣٧  ١١٧  

  المجموع
٣٤٧  ٣٥٤  

٧٠١  

                                                 
 .حسب السجالت الرسمية لدائرة القبول والتسجيل التابعة لجامعة اليرموك  *
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   الدراسة يأدات

ة    للكشف عن مستوى   استخدمت أداتان ألغراض تحقيق أهداف الدراسة      ، الحاجة إلى المعرف
  . نلهاتين األداتي، وفيما يلي وصف  لدى طلبة الجامعةوراء المعرفي والتفكير ما

  مقياس الحاجة إلى المعرفة :أوًال

ة،         استخدام    في هذه الدراسة      استخدم ى المعرف اس الحاجة إل ذي أعده   مقي ي  آاسيوبو  ال   وبيت
او   ة بصورته        .Cacioppo, Petty & Kao (1984(وآ ى المعرف اس الحاجة إل ع مقي ويتمت

ك  األصلية بدالالت صدق عالية ومقبولة نسبيًا لتطبيقه على طلبة الجامعات         ،، وعلى الرغم من ذل
  :فقد قام الباحثان باستخراج معامالت الصدق والثبات للمقياس بصورته المعربة على النحو اآلتي

  
  الحاجة إلى المعرفة صدق مقياس

ة                من خالل   تم التأآد من دالالت صدق محتوى مقياس الحاجة إلى المعرفة بصورته المعرب
ى   ه عل ي مج    ) ١٠(عرض صين ف ن المخت ين م وي،    محكّم ادي والترب نفس اإلرش م ال االت عل

ى جانب                 والقياس والتقويم في جامعة اليرموك، وتم إرفاق نسخة من المقياس بصورته األجنبية إل
النسخة المعّربة، حيث طلب إليهم إبداء رأيهم في فقرات المقياس من حيث صحة الترجمة للفقرة،         

ى    وسالمة   ومدى وضوح     رة من حيث المعن صياغة الفق ى مدى    ، ب وال رات   اإلضافة إل مناسبة فق
ا مناسبة         ومجتمعها المقياس لعينة الدراسة   ديالت يرونه د المحّكمون    . ، وأي مالحظات وتع م يب ول

اس    رة للمقي ة فق ذف أي ول ح ات ح افتهاأي مالحظ ى بعض    أو إض اتهم عل صرت مالحظ ، واقت
رة أآثر دقةو  أوضحالتعديالت اللغوية المحدودة، واستبدال بعض المفردات لتعطي معنى   ا   للفق  بم

اس                 يتناسب مع البيئة األردنية    ى مناسبة المقي ون إل ذه المالحظات، وأشار المحكّم م األخذ به ، وت
  . اليرموكللكشف عن الحاجة إلى المعرفة لدى طلبة جامعة

  
  الحاجة إلى المعرفةثبات مقياس 

د يوبو أوج ه آاس اس الحاCacioppo et al., (1984( ورفاق ات مقي ى  دالالت ثب ة إل ج
ة من خالل     ار    المعرف ادة االختب ار وإع ة االختب ات     )Test- Retest( طريق غ معامل ثب ، حيث بل

اس  ل . )٠.٩٥(المقي ن أج ات  وم امالت الثب يم مع تخراج ق ة  اس ى المعرف ة إل اس الحاج ي لمقي ف
ة   تم تطبيقه    فقد   ،الدراسة الحالية  ى عين ة    عل ًة   ) ٦٥( من    استطالعية مكون ًا وطالب  خارج  من طالب

اخ               . عينة الدراسة  ة آرونب وتم حساب معامالت االتساق الداخلي لفقرات المقياس من خالل طريق
اس           ،  ألفا ا مع المقي غ معامل ارتباطه ي بل رات الت ع الفق ول جمي م قب أعلى % ٢٠وت ى   . ف اًء عل وبن
ي      ١٦ فقد تم حذف فقرتين من فقرات المقياس ليصبح عدد فقراته            ،ذلك  فقرة وبمعامل اتساق داخل
ا آر اخ ألف اس من خالل ). ٠.٨٣(ونب ات المقي م حساب معامل ثب ا ت ارآم ة االختب ادة طريق  وإع

ه أسبوعان   ، بفاصل )Test- Retest (االختبار ي مدت اني   زمن ين األول والث ين التطبيق ت بلغ و،  ب
 ). ٠.٨٠ (من خالل معامل ارتباط بيرسون قيمة ثبات اإلعادة
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اس      فقد   ،بالتاليو ى ا    تكون مقي ة الحاجة إل ة    لمعرف رة ) ١٦( من     بصورته النهائي  خماسية   فق
دريج ًا  الت دريجوفق ًا حيث أعطيت  ،)Likert( ليكرت لت ًا ) ٥(دائم ات، ) ٤(درجات، غالب درج
اًء عل  . درجة) ١(درجتان، ومطلقًا   ) ٢(درجات، نادرًا   ) ٣(أحيانًا   ه وبن درج      ،ي د تراوحت ال  ات فق

ذا         ، مع    درجة )٨٠( إلى   )١٦( ما بين    على المقياس  ة له األخذ باالعتبار عدم وجود مجاالت فرعي
ة الدراسة      الحاجة إلى المعرفة  لتحديد مستوى   و. المقياس م تصنيف المتوسطات       ، لدى أفراد عين ت

 ٣.٦٧(، )ة متوسط ٣.٦٦ -٢.٦٧من  ( ،)ة فما دون منخفض ٢.٦٦(: اآلتيالحسابية وفق المعيار   
  ).ة مرتفعفما فوق

  المعرفيوراء  التفكير مامقياس : ثانيًا

 ) Schraw & Dennison, 1994( شرو ودينيسونترجمة مقياس ب في هذه الدراسة قام الباحثان
رة ) ٥٢( بصورته األصلية من        المكون،   وتعريبه للتفكير ما وراء المعرفي    رغم من       .فق ى ال وعل

سبياً              ة ن ات عالي دالالت صدق وثب ان باستخراج        ،تمتع المقياس بصورته األصلية ب ام الباحث د ق   فق
  : معامالت الصدق والثبات على النحو اآلتي

  
  التفكير ما وراء المعرفيصدق مقياس 

م      ة ت صورته المعري ي ب ا وراء المعرف ر م اس التفكي وى مقي ن دالالت صدق محت د م للتأآ
ى   ه عل وي،         ) ١٠(عرض ادي والترب نفس اإلرش م ال االت عل ي مج صين ف ن المخت ين م محكّم

ى جانب            والقياس والتقويم في جامعة اليرموك     ، وتم إرفاق نسخة من المقياس بصورته األجنبية إل
النسخة المعّربة، حيث طلب إليهم إبداء رأيهم في فقرات المقياس من حيث صحة الترجمة للفقرة،         
رة، وأي                    ة للفق صياغة اللغوي ومدى وضوح الفقرة من حيث المعنى، باإلضافة إلى مدى سالمة ال

بة ا مناس ديالت يرونه رة  و. مالحظات وتع ة فق ذف، أي ول ح ون أي مالحظات ح د المحّكم م يب ل
تبدال                 أو إضافتها  للمقياس ة المحدودة، واس ديالت اللغوي ى بعض التع ، واقتصرت مالحظاتهم عل

ى                    ون إل د أشار المحكّم بعض المفردات لتعطي معنى أدق للفقرة، وتم األخذ بهذه المالحظات، وق
  . الجامعةراء المعرفي لدى طلبة مناسبة المقياس للكشف عن مستوى التفكير ما و

  
  التفكير ما وراء المعرفيثبات مقياس 

ي  ا وراء المعرف ر م اس التفكي ات لمقي امالت الثب يم مع تخراج ق ة ،الس ى عين ه عل م تطبيق  ت
ة الدراسة، موزعين             ) ٦٥(استطالعية مكونة من     طالبًا وطالبًة من طلبة الجامعة ومن خارج عين

اس من                 .  البةط) ٣٩(طالبًا، و ) ٢٦(بواقع   رات المقي ين فق داخلي ب ساق ال وتم حساب معامل االت
اس        ة للمقي ين          . خالل ارتباط الفقرة بالعالمة الكلي ا ب اط م امالت االرتب ى  ) ٠.٢٥(وتراوحت مع إل

وبلغ معامل االتساق   . باستثناء فقرتين آان معامل ارتباطهما ضعيفًا، حيث تم استبعادهما        ) ٠.٧٠(
ن خالل معادل  داخلي م ل  ال اس آك ا للمقي اخ ألف ار  ). ٠.٨٩(ة آرونب ات االختب ساب ثب م ح ا ت آم

ين    )Test- Retest(بطريقة االختبار وإعادة االختبار  ين التطبيق ، بفاصل زمني مدته أسبوعان ب
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اني ين          ،األول والث ين التطبيق ون ب اط بيرس ل ارتب الل معام ن خ ادة م ات اإلع ة ثب ت قيم  وبلغ
)٠.٨٤.(  

ة       تكون مقياس   و رة ) ٥٠( من    التفكير ما وراء المعرفي بصورته النهائي دريج    فق   خماسية الت
د تراوحت         .)٠.٢٠(بعد حذف فقرتين آان معامل ارتباطهما بالمقياس أقل من           ك فق  وبناًء على ذل

ى    )٥٠(ما بين   الدرجة على المقياس     د مستوى     و.  درجة  ٢٥٠ إل ا وراء المعرفي       لتحدي ر م التفكي
 فما دون ٢.٦٦(: اآلتيفقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية وفق المعيار  سة  لدى أفراد عينة الدرا   

  ). فما فوق مرتفع٣.٦٧(، ) متوسط٣.٦٦ -٢.٦٧من (، )منخفض
  

  إجراءات الدراسة

  .  الخطوات واإلجراءات اآلتية في تنفيذ الدراسةتباعالغايات تحقيق أهداف الدراسة، تم 

    ي أدبعد إعداد ة  الدراسة بصورتها النها     ات ة الرسمية لتطبيق           ئي ى الموافق م الحصول عل ا  ت هم
 . على أفراد عينة الدراسة

    ى اد عل ة الدراسة باالعتم م عين د حج ى تحدي ي، باإلضافة إل ع الدراسة الكل د مجتم م تحدي ت
ى   ، وبعد ذلك سجالت دائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموك  وزعت أدوات الدراسة عل

ة راد العين ات المخأف ي القاع ساقات  ف ة للم ة الطلب ادات  صصة لدراس م توضيح اإلرش ، وت
 . الضرورية والالزمة لتعبئة األدوات

   ة ين تمت عملي ق المقياس د تطبي صنيف بع تباناتت ن صالحيتها ألغراض  ، االس د م والتأآ
دم ذآر                 حيث،   اإلحصائي التحليل ا لع ا، إم شروط فيه  تم استبعاد االستبانات التي لم تكتمل ال

ي               الجنس، أو التخ   رة، الت ى الفق صص، أو المستوى الدراسي، أو وضع أآثر من استجابة عل
  .طالبًا وطالبًة) ٧٠١(، وبالتالي تكونت عينة الدراسة من ةاستبان) ٨٤(بلغ عددها 

  
  متغيرات الدراسة

  : اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات 

  التصنيفيةالمتغيرات : أوًال

 ذآر، أنثى (:وله فئتان: الجنس .(  

 رابعةسنة ثالثة، سنة ثانية، سنة أولى، سنة  (:وله أربع مستويات: لمستوى الدراسيا .( 

 آليات إنسانية، آليات علمية (:وله فئتان: التخصص .( 

 المتغيرات التابعة: ثانيًا

  ة، منخفضة، متوسطةمرتفع (: ثالث مستوياتاوله: الحاجة إلى المعرفةمستوى .(  
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 مرتفع، متوسط، منخفض (:وله ثالث مستويات: يمستوى التفكير ما وراء المعرف .( 
  

   الدراسةتصميم

ى  ،رئيسيين على متغيرين الوصفي، واشتملت المنهج الحالية الدراسة اتبعت  وهما الحاجة إل
اني من خالل     .  والتفكير ما وراء المعرفي   ،المعرفة وتمت اإلجابة عن سؤالي الدراسة األول والث

اط بيرسون      حسباالنحرافات المعيارية، في حين     استخراج المتوسطات الحسابية و     معامل االرتب
)Pearson(     ؤال ن س ة ع ي لإلجاب ا وراء المعرف ر م ة والتفكي ى المعرف ة إل ري الحاج ين متغي ب

ة    ،)Fisher's Z(الدراسة الثالث، آما استخدمت ز الفشرية  وة العالق  للكشف عن مدى اختالف ق
  .التخصص والمستوى الدراسيبين المتغيرين تبعًا لمتغيرات الجنس و

  
  النتائــــج

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الحاجة إلى المعرفة، والتفكير ما وراء المعرفي              
رات ي ضوء بعض المتغي ة اليرموك ف ة جامع ة من طلب دى عين ذا الفصل عرضًا . ل ضمن ه يت

  :النحو اآلتيعلى ، وفقًا ألسئلة الدراسة لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها

 لدى طلبة جامعة الحاجة إلى المعرفةما مستوى ": السؤال األولالنتائج المتعلقة ب
  "اليرموك؟

ة        ات المعياري لمستوى  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف
  . يوضح ذلك)٢(، والجدول  لدى طلبة جامعة اليرموكالحاجة إلى المعرفة

دول  ستوى    :)٢(ج ة لم ات المعياري سابية واالنحراف ةالمتوسطات الح ى المعرف ة إل دى الحاج  ل
  .طلبة جامعة اليرموك مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرات الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

 مرتفعة ١.٠٤ ٤.٠١  .أفكر بأقصى قدر ممكن بالنسبة لي  ٧ ١

١١ ٢  
ول        استمت ع حقًا بالمهمة التي تتطلب إيجاد حل

  .جديدة للمشكلة
 مرتفعة ١.٠٤ ٣.٩٢

١٠ ٣  
ع   ر ألداء جمي ى التفكي اد عل رة االعتم إن فك

  .مهامي فكرة جيدة بالنسبة لي
 مرتفعة ١.٠٤ ٣.٨٦

٦ ٤  
أشعر بالرضا حين أحاول حل مشكلة صعبة        

  .تتطلب ساعات عديدة
 مرتفعة ١.١٩ ٣.٨٥

د   ١٢ ٥ رق جدي م ط ر   تعل ر ال يثي ي التفكي ة ف
  .اهتمامي آثيرًا

 مرتفعة ١.٢٣ ٣.٦٥
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

٣ ٦  
ة      اهيم المرتبط د المف يس أح ر ل التفكي

  .باالستمتاع بالنسبة لي
متوسطة ١.٢٣ ٣.٤٩

١٦ ٧  
م أداء       ه ت ة أن ي معرف سبة ل افي بالن ن الك م

  .مهمة ما وال اهتم آيف ولماذا حدثت
متوسطة ١.٢٣ ٣.٣٩

٢ ٨  
سؤولية   ل م ضل أن أتحم ع أف ل م التعام

  .المواقف التي تتطلب الكثير من التفكير
متوسطة ١.١٢ ٣.٣٥

٤ ٩  
ستويات  ب م ي تتطل ام الت ام بالمه أفضل القي
تفكير منخفضة أآثر من القيام بأشياء تتحدى       

  .قدراتي التفكيرية
متوسطة ١.١٩ ٣.٢٢

٥ ١٠  
ب    ي تتطل ف الت ب المواق ع وتجن اول توق أح

  .مني التفكير في موضوع ما
متوسطة ١.١٦ ٣.٢٢

٩ ١١  
ستويات    ي م ب من ي تتطل ام الت ب المه أح
ي     ا ف ت بتعلمه ي قم ضة والت ر منخف تفكي

  .السابق
متوسطة ١.١٦ ٣.٠١

٨ ١٢  
صغيرة   ة ال شاريع اليومي ر بالم ضل التفكي أف
  .أآثر من التفكير في المشاريع بعيدة المدى

متوسطة ١.٢١ ٢.٩٨

١٤ ١٣  
ة مجردة ينتمي           ر بطريق ّي  مصطلح التفكي إل

  ). األدوات-بدون استخدام المحسوسات(
متوسطة ١.١٧ ٢.٩٠

١٥ ١٤  
ًا  دة ذهني ات المعق ضل المهم عبة(أف ) ص

ب     ة وال تتطل ات المهم ى المهم ة عل والمهم
  .تفكير

متوسطة ١.١٥ ٢.٩٠

١٣ ١٥  
از      ة باأللغ اتي مليئ ون حي ضل أن تك أف
  .واألحاجي التي تتطلب مني إيجاد حلول لها

ةمنخفض ١.٢٩ ٢.٦٤

١ ١٦  
شاآل     ن الم ر م دة أآث شاآل المعق ضل الم أف

  .البسيطة
منخفضة ١.٢٩ ٢.٤٤

متوسطة  ٠.٦٤ ٣.٢٦ الحاجة إلى المعرفة آكل

 المعرفة  إلىلمستوى الحاجة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      )٢(جدول  اليبين  
ة اليرموك       ة جامع م          لدى طلب رة رق ي تنص عل      ،)٧(، حيث جاءت الفق در      "ى   الت أفكر بأقصى ق

ي   سبة ل ن بالن ى  " ممك ة األول ي المرتب غ   ،ف سابي بل ط ح اري  ،)٤.٠١( وبمتوس راف معي  وانح
ي    استمتع حقًا   "، التي تنص على     )١١( وجاءت الفقرة رقم     . وبدرجة مرتفعة  ،)١.٠٤( ة الت بالمهم

، وانحراف   )٣.٩٢(، في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ        "تتطلب إيجاد حلول جديدة للمشكلة    
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اري  ة)١.٠٤(معي ة مرتفع م .، وبدرج رة رق اءت الفق ى )١٠( وج نص عل ي ت رة "، الت إن فك
ي               سبة ل دة بالن رة جي امي فك ع مه ة، وبمتوسط     " االعتماد على التفكير ألداء جمي ة الثالث في المرتب

ة  )١.٠٤(، وانحراف معياري    )٣.٨٦(حسابي بلغ    م      .، وبدرجة مرتفع رة رق  في حين جاءت الفق
اد            "، التي تنص على     )١٣( ي إيج ي تتطلب من أفضل أن تكون حياتي مليئة باأللغاز واألحاجي الت

ا  ول له ر    "حل ل األخي ا قب ة م ي المرتب غ   وب ةف سابي بل ط ح اري  )٢.٦٤(متوس راف معي ، وانح
صها    ،)١(بينما جاءت الفقرة رقم      .جة متوسطة ر، وبد )١.٢٩( ر     " ون دة أآث أفضل المشاآل المعق

سي     رة   في   " طةمن المشاآل الب ة األخي غ        ،المرتب اري    )٢.٤٤( وبمتوسط حسابي بل  وانحراف معي
ل   )١.٢٩( ة آك ى المعرف ة إل سابي للحاج ط الح غ المتوس اري  ،)٣.٢٦(، وبل انحراف معي وب
  . وبدرجة متوسطة،)٠.٦٤(

ة          ""  ::السؤال الثاني النتائج المتعلقة ب   ة جامع دى طلب ا وراء المعرفي ل ة          ما مستوى التفكير م ة جامع دى طلب ا وراء المعرفي ل ما مستوى التفكير م
  ""اليرموك؟اليرموك؟

ة       ل ات المعياري لمستوى  إلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف
  . يوضح ذلك)٣( ، والجدولالتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك

دول  ي    :)٣(ج ا وراء المعرف ر م ستوى التفكي ة لم ات المعياري سابية واالنحراف المتوسطات الح
  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةلدى طلبة جامعة اليرموك 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

١ ١  
ت    ا إذا آن رر فيم شكل متك سي ب أل نف أس

  أحقق أهدافي
 مرتفعة  ٠.٩١ ٤.٣٢

٤٥ ٢  
تم     ون مه ين أآ ر ح شكل أآب م ب أتعل

  بالموضوع
 مرتفعة ١.٠٣ ٤.٢٠

١٥ ٣  
 يكون لدي معلومات    أتعلم بشكل أفضل حين   

  حول الموضوع الذي أتعلمه
 مرتفعة ١.٠٠ ٤.١٧

٣ ٤  
تراتيجيات أحاول استخدام     الناجحة من    االس
  الخبرات الماضية

 مرتفعة  ٠.٩٧ ٤.٠٦

٢ ٥  
ارات  ار الخي ين االعتب ذ بع دائل(أخ ) الب

  المختلفة قبل حل مشكلة معينة
 مرتفعة  ٠.٩٣ ٤.٠٤

 مرتفعة ١.٠٢ ٣.٩٨   أداء المهمةأقرأ التعليمات بشكل جيد قبل  ٤١ ٦

٤٩ ٧  
ا ال     دة حينم ات الجدي ع المعلوم ف وأراج أق

  تكون واضحة
 مرتفعة ١.٠٣ ٣.٩٥

٦ ٨  
دء في أي              ل الب ه قب أفكر بما يجب علي تعلم

  مهمة
 مرتفعة ١.٠٤ ٣.٩٤
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

 مرتفعة ١.٠١ ٣.٩٢  أرآز بشكل واعي على المعلومات المهمة  ١٣ ٩

٢١ ١٠  
ة في       أقوم بعمل مراجعة دورية    اء اإلجاب  أثن

م    ي فه ساعدتي ف ل م ن أج ان م االمتح
  العالقات المهمة

 مرتفعة ١.١١ ٣.٩١

 مرتفعة ١.٠٦ ٣.٩٠  أفهم نقاط القوة والضعف العقلية لدي  ٥ ١١

٢٩ ١٢  
ات    ة المعلوم ى وأهمي ى المعن ز عل أرآ

  الجديدة
 مرتفعة ١.٠٣ ٣.٩٠

٤٢ ١٣  
ين      ة ب اك عالق ت هن سي إذا آان أل نف أس

ين         المعلومات   ة في النص وب الجديدة المقدم
  المعرفة السابقة لدي

 مرتفعة  ٠.٩٣ ٣.٨٨

٢٥ ١٤  
اج             تعلم حين أحت ى ال سي عل أستطيع حث نف

  لذلك
 مرتفعة ١.٠٣ ٣.٨٥

٥٠ ١٥  
بح       ين أص راءة ح ادة الق وم بإع ف وأق أق

 مرتبكًا
 مرتفعة ١.١٥ ٣.٨٥

٣٨ ١٦  
ي     دة بلغت ات الجدي ع المعلوم اول وض أح

  الخاصة
 رتفعةم ١.٠٧ ٣.٨٤

 مرتفعة ١.٠٨ ٣.٨٢  أعرف أدائي حالما أنهي االمتحان  ٧ ١٧

١٠ ١٨  
ين       ن ب ة م ر أهمي ات األآث رف المعلوم أع

  .المعلومات التي يجب نقلها
 مرتفعة ١.٠٤ ٣.٨٢

٣٠ ١٩  
ي من أجل جعل             أقوم بوضع أمثلة خاصة ل

  .المعلومات تحمل معاني أفضل
 مرتفعة ١.١٠ ٣.٨٠

٣١ ٢٠  
ى        د عل شيء    أحكم بشكل جي مستوى فهمي ل

  تعلمته
 مرتفعة ١.٠٠ ٣.٨٠

٤٠ ٢١  
ل   ن أج نص م ي لل اء التنظيم تخدم البن أس

  مساعدتي على الفهم
 مرتفعة ١.٠٧ ٣.٧٩

٢٨ ٢٢  
ن    دي م ة ل وة العقلي اط الق تخدام نق وم باس أق

  أجل تعويض نقاط الضعف
 مرتفعة ١.٠٥ ٣.٧٨

٤٣ ٢٣  
ين أصبح  يم افتراضاتي ح ادة تقي اول إع أح

  مرتبكًا
 مرتفعة ١.٠١ ٣.٧٦

 مرتفعة ١.٠٣ ٣.٧٤  لدي هدف معين لكل إستراتيجية أستخدمها  ١٤ ٢٤
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

٤ ٢٥  
بة   سريعة المناس وات ال ع الخط وم بوض أق
للتعلم من أجل الحصول على وقت آافي في        

  عملية التعلم
 مرتفعة ١.٠٠ ٣.٧٢

 مرتفعة ١.٠٧ ٣.٧٢  أضع أهداف خاصة قبل أن أبدأ المهام  ٨ ٢٦

٩ ٢٧  
ن س   ئ م ه   أبط ين أواج ي ح رعة تعلم
  معلومات مهمة

 مرتفعة ١.١١ ٣.٧٢

 مرتفعة ١.٠٦ ٣.٧٢  أحاول تقسيم مهمة التعلم بخطوات صغيرة  ٤٦ ٢٨

٢٣ ٢٩  
ل أن     ل قب ة للح دة ومختلف رق عدي ر بط أفك

  أختار الطريقة األفضل للحل
 مرتفعة ١.٠٠ ٣.٧١

 ةمرتفع ١.١٠ ٣.٦٩   حين أفشل في الفهماالستراتيجياتأغير   ٣٩ ٣٠

٢٦ ٣١  
ا أدرك  تراتيجياتأن ي االس ب عل ي يج  الت

  استخدامها حين أقوم بالدراسة
 مرتفعة  ٠.٩٨ ٣.٦٧

٤٧ ٣٢  
ه    وم ب ا أق ول م ئلة ح سي أس ى نف أطرح عل

  أثناء قيامي بتعليم أشياء جديدة
 مرتفعة ١.٠٩ ٣.٦٧

١١ ٣٣  
ين      ذت بع د أخ ت ق ا إذا آن سي فيم أل نف أس

ة حين أق        وم بحل   االعتبار الخيارات المختلف
  مشكلة

متوسطة  ٠.٩٩ ٣.٦٦

متوسطة ١.٠٦ ٣.٦٦  أنا أتحكم بمستوى تعلمي  ٢٠ ٣٤
متوسطة  ٠.٩٧ ٣.٦٥  أعرف ما يتوقع مني المعلم تعلمه  ١٦ ٣٥

١٨ ٣٦  
سب  ة ح م مختلف تراتيجيات تعل تخدم اس اس

  موقف التعلم
متوسطة  ٠.٩٧ ٣.٦٢

١٩ ٣٧  
ة    اك طريق ت هن ا إذا آان سي فيم أل نف أس

  مشكلة بعد أن أنهي المهمةأسهل لحل ال
متوسطة ١.٠٧ ٣.٦٢

٤٤ ٣٨  
ق           أنظم وقتي بالشكل األفضل من أجل تحقي

  أهدافي
متوسطة ١.١١ ٣.٦١

٤٨ ٣٩  
د تعلمت حسب  ا إذا آنت ق سي فيم أسأل نف

  قدراتي حين أنتهي من المهمة التعليمية
متوسطة ١.٠٨ ٣.٦١

ةمتوسط ١.٠١ ٣.٥٩  أنا جيد في تنظيم المعلومات  ١٢ ٤٠

٣٥ ٤١  
أقوم بإعطاء نفسي تغذية راجعة حينما أنهي       

  مهمة ما
متوسطة ١.٠٩ ٣.٥٩

متوسطة ١.٠٨ ٣.٥٥  أنا جيد في تذآر المعلومات  ١٧ ٤٢
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

٣٣ ٤٣  
د               شكل دوري من أجل تفق سي أقف ب أجد نف

  مستوى الفهم لدي
متوسطة ١.٠٢ ٣.٥٤

٣٧ ٤٤  
ار   ذ االعتب ت بأخ ا إذا قم سي فيم أل نف أس

  الحل بعد حل مشكلةلجميع خيارات 
متوسطة ١.٠٤ ٣.٥٢

٣٢ ٤٥  
تعلم      تراتيجيات ال ستخدمًا الس سي م د نف أج

  .المفيدة بشكل أوتوماتيكي
متوسطة ١.٠٣ ٣.٥١

٢٢ ٤٦  
ة  دأ مهم ل أن أب ئلة قب سي أس ى نف أطرح عل

  التعلم
متوسطة ١.٠٦ ٣.٥٠

متوسطة ١.١٥ ٣.٥٠  الخص ما أتعلمه بعد إنهاء مهمة التعلم  ٢٤ ٤٧

٣٤ ٤٨  
ا   تخدمها له تراتيجية أس ل إس رف أن آ أع

  فعالية عالية
متوسطة ١.٠٢ ٣.٤٧

٢٧ ٤٩  
د         ل فوائ سي احل تراتيجيات أجد نف اء   االس  أثن

  الدراسة
متوسطة  ٠.٩٩ ٣.٤٠

٣٦ ٥٠  
ل  ن أج ة م ومًا بياني ورًا ورس م ص أرس

  مساعدتي على الفهم أثناء التعلم
متوسطة ١.٣١ ٣.٢٥

 مرتفعة  ٠.٥٢ ٣.٧٥ وراء معرفي آكل ما التفكير

ين  دول اليب ة )٣(ج ات المعياري سابية واالنحراف ستوى ا المتوسطات الح الم ر م وراء  لتفكي
ى        ،)١(، حيث جاءت الفقرة رقم       لدى طلبة جامعة اليرموك    معرفيال ي تنص عل سي    " الت أسأل نف

ا إذا آنت         دافي   ُأبشكل متكرر فيم ى     " حقق أه ة األول غ    ،في المرتب  ،)٤.٣٢( وبمتوسط حسابي بل
ى       )٤٥( وجاءت الفقرة رقم     .وبدرجة مرتفعة  ،)٠.٩١(وانحراف معياري    م  "، التي تنص عل أتعل

تم بالموضوع           ر حين أآون مه غ              "بشكل أآب ة، وبمتوسط حسابي بل ة الثاني ، )٤.٢٠(، في المرتب
م       .، وبدرجة مرتفعة  )١.٠٣(وانحراف معياري    رة رق ى     )١٥( وجاءت الفق ي تنص عل م  " الت أتعل

ضل   شكل أف ه     ب ذي أتعلم وع ال ول الموض ات ح دي معلوم ون ل ين يك ة،  "ح ة الثالث ي المرتب ، ف
غ      اري      )٤.١٧(وبمتوسط حسابي بل ة    )١.٠٠(، وانحراف معي  في حين جاءت       .، وبدرجة مرتفع

م   ى    )٢٧(الفقرة رق ي تنص عل د     "، الت ل فوائ سي احل تراتيجيات أجد نف اء الدراسة  االس في   ،" أثن
رة، وبمتو        ل األخي ا قب غ     المرتبة م اري   )٣.٤٠(سط حسابي بل ، وبدرجة  )٠.٩٩(، وانحراف معي

ساعدتي       أ" ونصها   ،)٣٦(بينما جاءت الفقرة رقم      .متوسطة رسم صورًا ورسومًا بيانية من أجل م
تعلم     رة   في   " على الفهم أثناء ال ة األخي غ    ،المرتب اري   )٣.٢٥( وبمتوسط حسابي بل  وانحراف معي

طة،)١.٣١( ة متوس ط ا. وبدرج غ المتوس سابي  وبل ستوى لح ل  لم ي آك ا وراء المعرف ر م التفكي
  .، وبدرجة مرتفعة)٠.٥٢( وبانحراف معياري )٣.٧٥(
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  وى وى ــد مستد مستــًا عنًا عنــهل يوجد ارتباط دال إحصائيهل يوجد ارتباط دال إحصائي"": : السؤال الثالثالنتائج المتعلقة ب
))α α  = =بين الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟بين الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟) ) ٠.٠٥٠.٠٥""  

ن ه  ة ع سؤالذا لإلجاب ون   ،ال اط بيرس ل ارتب تخراج معام م اس ة  ت ى  للعالق ة إل ين الحاج ب
ة اليرموك            ة جامع اط           المعرفة والتفكير ما وراء المعرفي لدى طلب ة معامل ارتب ؛ حيث بلغت قيم

رين   ين المتغي ون ب صائية ،)٠.٢٧٤(بيرس ة إح ة   ، )٠.٠٠٠( وبدالل ود عالق ى وج شير إل ا ي مم
ة           طردية ذات داللة إحصائية بين       راد عين دى أف ا وراء المعرفي ل ر م ة والتفكي الحاجة إلى المعرف

  .الدراسة

ا وراء      الكشف عن مدى اختالف     تم  و ر م ة والتفكي العالقة االرتباطية بين الحاجة إلى المعرف
رات الجنس       في ضوء    جامعة اليرموك    طلبةالمعرفي لدى    ات متغي ى   (فئ ر، أنث ، والتخصص   )ذآ

ة ( ات علمي سانية، آلي ات إن ي ،)آلي ستوى الدراس ة ( والم ة، رابع ة، ثالث ى، ثاني الل، )أول ن خ  م
 لبيان الفروق في قوة العالقة االرتباطية بين فئات هذه المتغيرات ، آما هو مبين )Z(ساب قيمة   ح

  .)٤(في الجدول 

دول  ة      :)٤(ج دى طلب ي ل ا وراء المعرف ر م ة والتفكي ى المعرف ة إل ين الحاج اط ب ل االرتب معام
و ة اليرم ار ز    جامع ي واختب ستوى الدراس نس، والتخصص، والم رات الج ات متغي سب فئ ك ح

  .للفرق بين معامالت االرتباط

  قيمة ز  معامل االرتباط  الفئات  المتغير
  الجنس ٠.٧٦  ٠.٣٢٢  ذآور
    ٠.٢٦٣  إناث

 ١.٤٢  ٠.٣٥٠ آليات إنسانية
 التخصص

    ٠.٢٣٧ آليات علمية
 ٠.٦٩ ٠.٢٨٧  سنة أولى

   ٠.١٩١  ثانيةسنة 
 ٠.٠٢- ٠.٢٨٧  أولىسنة 
   ٠.٢٨٩  ثالثةسنة 
 ٠.٠٧ ٠.٢٨٧  أولىسنة 
   ٠.٢٨٠  رابعةسنة 
 ٠.٧٥- ٠.١٩١  ثانيةسنة 
   ٠.٢٨٩  ثالثةسنة 
 ٠.٧٤- ٠.١٩١  ثانيةسنة 
   ٠.٢٨٠  رابعةسنة 
 ٠.٠٩ ٠.٢٨٩  ثالثةسنة 

  المستوى الدراسي

   ٠.٢٨٠  رابعةسنة 
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  :ةتي اآل)٤(يتبين من الجدول 

 صائيًا تالف دال إح ود اخ دم وج ة ع ستوى الدالل د م  عن 05.0 ة وة العالق ي ق  ف
ة اليرموك          ،االرتباطية بين الحاجة إلى المعرفة      ، والتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامع

 . الجنسختالف فئات متغيرال تبعًا

 صائيًا تالف دال إح ود اخ دم وج ة ع ستوى الدالل د م  عن 05.0 ة وة العالق ي ق  ف
ة اليرموك       والتفكير ما وراء     ،االرتباطية بين الحاجة إلى المعرفة      ،المعرفي لدى طلبة جامع

 .التخصصختالف فئات متغير ال تبعًا

 صائيًا تالف دال إح ود اخ دم وج ة ع ستوى الدالل د م  عن 05.0 ة وة العالق ي ق  ف
ة اليرموك       والتفكير ما وراء     ،جة إلى المعرفة  االرتباطية بين الحا    ،المعرفي لدى طلبة جامع

  . المستوى الدراسيختالف فئات متغيرتبعًا ال
  

  النتائــــجمناقشة 

ي  ا وراء المعرف ر م ة والتفكي ى المعرف ة إل ستوى الحاج ى الكشف عن م ة إل دفت الدراس  ه
 . البكالوريوس في جامعة اليرموك      لدى عينة من طلبة    في ضوء بعض المتغيرات   والعالقة بينهما   

لدى طلبة جامعة اليرموك جاء بدرجة متوسطة،       نتائج أن مستوى الحاجة إلى المعرفة       الأظهرت  و
م   رة رق اءت الفق ى  ) ٧(وج نص عل ي ت ر "الت ي  أفك سبة ل ن بالن در ممك صى ق ي ا" بأق ة ف لمرتب

دة أ  أفضل المشاآل   "ونصها   )١(الفقرة رقم   بينما جاءت   األولى،   سيطة        المعق ر من المشاآل الب آث
  . "بالمرتبة األخيرة

ًا              لعل هذا يبرز  و رتبط ارتباط  أن الحاجة إلى المعرفة والمستوى المطلوب من هذه المعرفة ي
رة     بماوثيقًا   ة وخب ى معرف  ؛ يمارسه الطالب من مهام، وما يواجهه من مشكالت ومواقف تحتاج إل

بة   ول المناس ن وضع الحل تمكن م شكالت ولي ذه الم ف،له ذه  المواق ي وضع ه ر ف ا أن التفكي  آم
اط المنطقي       ،الحلول يحتاج إلى معرفة عميقة حول تلك المواقف والمشكالت          باإلضافة إلى االرتب

ة         ر ومستوى المعرف ين التفكي الي . ما ب ا         ؛وبالت ة والحصول عليه ساب المعرف إن اآت يتطلب من     ف
ارف       ال تمك  ،طالب البحث عن مصادر المعلومات، وجمع المع وين أُ      لي ة تكون      ن من تك طر معرفي

  . بمثابة اإلطار المرجعي له

ة                    ا العقلي ة شخصيته وتطوير أبعاده ام الطالب بتنمي وترتبط الحاجة إلى المعرفة بمدى اهتم
سمية ة، والج ة ُت؛واالنفعالي ر  فالمعرف ى التفكي درة عل رد الق سب الف وعي،ك م، وال  وإدراك ، والفه

ة معر ى تنمي ل عل ي تعم ات الت افالعالق ه وزيادته اليبه . ت رد أس ه أن لكل ف ارة إلي ا تجدر اإلش وم
اوت في                           فضلةالم اك تف اة، وهن ا خالل مواقف الحي ي يتعرض له  في التعامل مع المعلومات الت

ا        اجتهم إليه ستوى ح ا وم صول عليه ة والح ن المعرف ث ع ي البح راد ف درات األف ذا  .ق ن ه  وم
ا      فقد جاء مستوى الحاجة إلى المعرفة ل     ،المنطلق ى م تنادًا إل دى طلبة الجامعة بدرجة متوسطة اس
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ة     المعرفة، عن البحث   منهميتعرضون له من مواقف تتطلب       ى رغب  والحصول عليها باإلضافة إل
  . الطلبة في الحصول على المعرفة وتنمية معارفهم وتطويرها

ذا    فإن   ،في ضوء ما سبق    د     ه د يع ى    ًامؤشر ق اط  عل ة بمدى داف         ارتب ى المعرف ة   الحاجة إل عي
 Cacioppo & Petty( آاسيوبو وبيتي آل من الطالب نحو التفكير، ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 

ام       على   1982) أن الحاجة إلى المعرفة ترتبط بتفضيل ودافعية الشخص نحو االستمتاع بأداء المه
دة  ة المعق ي       ، والعقلي شارآون ف ة ال ي ود المعرفي ذل الجه ستمتعون بب ذين ال ي راد ال ل أن األف ح

 ومن يمتلكون   ، وإنما يرجعون إلى أصحاب الخبرات منها، المعقدة خصوصًاالمشكالت المعرفية 
ة     رون حاج ن يظه م م راد ه ؤالء األف شكالت، وه ذه الم ل ه واجهتهم لمث ة م ي حال ات ف المعلوم

   .مخفضة إلى المعرفة

رة  ى الفق النظر إل ى) ٧(وب ة األول ي جاءت بالمرتب ارو،الت ة أش م  يالحظ أن الطلب ى أنه ا إل
م   سبة له ن بالن در ممك صى ق رون بأق م   "يفك الفقرة رق ا ب الل مقارنته ن خ اءت ) ١(، وم ي ج الت

سيطة     "بالمرتبة األخيرة، التي تنص على   ر من المشاآل الب دة أآث ، يالحظ  "أفضل المشاآل المعق
دة         يفضلهاأن مستوى المشكالت التي      سيطة، وليست المعق ذا مؤ   ، الطلبة هي المشكالت الب ر ش  وه

ي                ك المشكالت الت أتي بدرجة متوسطة في ضوء تل ة ي على أن مستوى حاجة الطلبة من المعرف
  . يفضلونها، باإلضافة إلى ما يمتلكونه من مستويات المعرفة، التي جاءت بدرجة متوسطة

ي بينت   )Romainville, 1994(دراسة رومينفيل  نتائج الدراسة الحالية مع تتفقو أن ، الت
متوسطة، وأنهم بحاجة إلى تطوير     جاء بدرجة   لى المعرفة لدى الطلبة الجامعيين      مستوى الحاجة إ  

ة         ة      اختلفت   ، في حين      البنية المعرفية لديهم من خالل اآتساب المعرفة العلمي ائج الدراسة الحالي نت
ا ، التي أشارت نتائج)Evans et al., 2003(آخرون مع دراسة إيفانز و ة  ه ى أن طلب ة   إل  الجامع

ة من الًاتوى مرتفعيمتلكون مس ى المعرف ع و ،حاجة إل ائج م اوتينيودراسة نت  ,Coutinho (آ
، التي أشارت إلى أن الطلبة أظهروا حاجة مرتفعة إلى المعرفة عند أداء المهام المرتبطة          )2006

  . معرفيالبالتفكير ما وراء 

وك     و ة اليرم ة جامع دى طلب ي ل ا وراء المعرف ر م ستوى التفكي ائج أن م رت النت اء أظه  ج
ا إذا آنت          "التي تنص على    ) ١(وجاءت الفقرة رقم    . بدرجة مرتفعة  أسأل نفسي بشكل متكرر فيم

أرسم صورًا ورسومًا    "، ونصها   )٣٦(في المرتبة األولى، بينما جاءت الفقرة رقم        " أخفق أهدافي 
  . في المرتبة األخيرة"  من أجل مساعدتي على الفهم أثناء التعلم؛بيانية

ذ  سير ه ن تف ة     ويمك ي تنمي اهمت ف ات س ن معلوم ة م سبه الطلب ا اآت ي ضوء م ة ف ه النتيج
تالك     التفكير ما وراء المعرفي       آما أن القدرات والمهارات لديهم،     ى ام شير إل ارات   ي درات ومه  ق

ر   ، وبالتالي .تنمو وتتطور مع التقدم في العمر       فإن امتالك طلبة الجامعة لمستوى مرتفع من التفكي
ر ي مؤش ا وراء المعرف ر م ذا التفكي ارات ه ون مه ة يمتلك ى أن الطلب ن خالل   عل اءت م ي ج الت

   . المقدمة لهماآتساب المعرفة
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ة                     ستخدم في الدراسة الحالي ا وراء المعرفي الم ر م اس التفكي ذآير أن مقي د من الت وهنا ال ب
ي                دير ذات اس تق ى شكل مقي ان عل الي .وفي معظم األدب التربوي السابق، آ ه ال يعكس   ، وبالت  فإن

ة  ولعل ذلك قد يشير إلى. بالضرورة مستوى التفكير ما وراء المعرفي الفعلي أو الحقيقي          أن الطلب
التخطيط       من    ًايقيمون أنفسهم بأنهم يمتلكون مستوى مرتفع         ا وراء المعرفي آ ر م ارات التفكي مه
ذه الم ،  ذلكوالتذآر، وتنظيم المعلومات وتقييمها، وغير    ارات  ولكنهم ال يعملون على استغالل ه ه

ارات               . بالشكل الصحيح في العملية التعليمية    وتوظيفها   ذه المه ى تطوير ه ون عل م ال يعمل ا أنه آم
  . المعرفة، وتطوير بنائهم المعرفيمن خالل البحث عن وتنميتها والقدرات 

دات   دراسة  نتائج  مع  الحالية  واتفقت نتائج الدراسة     ي أشارت     ،  )٢٠٠٩(عبي ا   الت ى  نتائجه إل
ة الجامأن  ستوى مرتفعطلب ون م ة يمتلك يًاع ا وراء المعرف ر م د  . من التفكي ومن جانب آخر فق

ي أشارت   )Criage & Yore, 1996(اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة آرج ويور  ، الت
اك  ى أن هن ة  إل تالك الطلب ي ام عفًا ف يهم بض ثالث ووع ة ال ا وراء المعرف كال م ة:أش  ، التقريري
ى    نتائجهاالتي أشارت   ) ٢٠٠١(مع دراسة أبو عليا والوهر      وآذلك   ،طية والشرّ ،واإلجرائية أن إل

   .طلبة الجامعة يمتلكون وعيًا متوسطًا بمهارات ما وراء المعرفة

ابي دال إحصائيًا  اط إيج ود ارتب ائج وج ا أظهرت النت ر م ة والتفكي ى المعرف ة إل ين الحاج ب
ة          هذه النتيجة    ويمكن تفسير . وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك      ى طبيع من خالل النظر إل

ي    فإنها   ،بالتاليو .المعرفة التي ُتعد جزءًا من النظام الديناميكي للتفكير، وإدراك الواقع          شاط ذهن ن
ا         يعمل على تنمية العمليات العقلية، وزيادة نشاطها،       ا ونوعه ى    آما أن المعرفة وطبيعته تعمل عل

شكل موضوعي       تنمية ة ومعلومات              إدراك الفرد للواقع ب ه من معرف ا لدي ين م ربط ب من خالل ال
اج              ،وخبرات ه من مواقف تحت ا يواجه ين م ى توظيف    وب ة      إل ذه المعرف ق     ه ًا من أن تحقي انطالق

ا   االبتكارات واالآتشافات يرتبط بالمعرفة التي يمتلكها الفرد، ومدى توظيفه    ة وربطه لهذه المعرف
ذا يتفق مع     .  الحياة وإفرازاتهامعرفي المرتبط بمعطيات البالتفكير ما وراء     ه    ولعل ه ا أشار إلي م

ا    ) ٢٠١٠ (المشار إليه في العتوم) Sternberg(ستيرنبرغ   ر م وم التفكي من خالل ربطه بين مفه
ة لتمي     ،وراء المعرفي  تحكم بالمعرف ام   في  ز العمل االستراتيجي   ي  وبناء نموذج لعمليات ال اء قي أثن

ر،   ات التفكي رد بعملي ع م الف ذلك م دوآ ل  ها أآ ا وراء  ب) Flavell, 1979(فالفي ر م أن التفكي
شها               ي يعي ة الت ة الواقعي ة المعرفي ه، والحال رد عمل ا يمكن للف المعرفي يرتبط بما يعرفه الفرد، وم

  . الفرد ويكون عليها

، ودراسة )Evans et al., 2003(إيفانز وآخرون  دراسةواتفقت نتائج الدراسة الحالية مع 
اوتينيو وأخرون   اوتينيو   ) Coutinho et al., 2005 (آ ، Coutinho, 2006)(، ودراسة آ

ة ل  ودراس اوتينيوو، )Romainville, 1994(رومينفي ة آ ي  ،Coutinho, 2006 (دراس الت
ا   أشارت   أخرى      نتائجه ة أو ب ا بطريق ة        ،جميعه ى وجود عالق ة   إل ين   طردي ة     ب ى المعرف  الحاجة إل

  . التفكير ما وراء المعرفيو
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ين الحاجة             أظهرت النت و ة ب ة االرتباطي وة العالق ائج عدم وجود اختالف دال إحصائيًا في ق
رات       ،والتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك       إلى المعرفة    ات متغي تبعًا الختالف فئ

  . أو التخصص، أو المستوى الدراسيالجنس، 

ة التع        ويمكن تفسير هذه     ة التعليمي ة          النتيجة في ضوء طبيعة العملي ا طلب ي يخضع له ة الت لمي
ا  ن خالله تم م ي ي ة الت ات الجامع ديم المعلوم ارف تق اوالمع ى اختالفه ون  ،عل اد أن يك شكل يك ب

، أو تخصصاتهم الدراسية، أو مستواهم      جنسهمعلى اختالف    إلى حٍد ما لدى جميع الطلبة        يًامتساو
ي ول . الدراس ن الق الي يمك ام م ن إ ،وبالت ضعون الهتم ة يخ ع الطلب تهم  جمي ث تنمي ن حي ساٍو م ت
 ال يحظى  ، وبالتالي.وفي مختلف المجاالتعلى اختالفها، المهارات والقدرات  وإآسابهم   ،معرفيًا

إنما ومتفاوتة تبعًا الختالف الجنس بينهم، أو التخصص، أو المستوى الدراسي،  الطلبة باهتمامات   
ًا ونيخضع ة  جميع ة وتربوي ة تعليمي ع مص ألنظم ا أن جمي دة، آم ت واح ي عمل ة الت ادر المعرف

ع                إالجامعة على توفيرها من      وفرة لجمي ة مت ة مختلف نترنت ومكتبة بما تحتويه من مصادر معرفي
  . الطلبة

  

  اتــالتوصي

  : الخروج بالتوصيات اآلتيةفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن 

    ستويات من      تحفيز عمليات التفكير من خالل وضع الطلبة أمام مهمات        العمل على  تتطلب م
ا التفكير   دراتهم   العلي ة  تتحدى ق ة         العقلي ة، من خالل العملي ى المعرف  في سبيل الحصول عل

 .التعليمية التعلمية

  ة   ومشكالت دراسيةتكليف الطلبة بمهمات تعليمية، وواجبات دراسية  ضمن المناهج التعليمي
ادة مخزونهم     بهدف دفعهم إلى البحث عن المعرفة من خالل التعلم الذاتي، م        سهم في زي ما ي

 .  لديهمالمعرفيةوتنمية األطر المعرفي، 

                   ة من ى المعرف تراتيجيات الحصول عل ى اس  وضع برامج متخصصة في تدريب الطلبة عل
 . معرفي ومبادئ التعلم الذاتيال، واستخدام استراتيجيات التفكير ما وراء المختلفةمصادرها 

      ة        إجراء المزيد من الدراسات حول الحاج  في   ة إلى المعرفة في ضوء ندرة الدراسات العربي
ى                        ،هذا المجال  ة إل ؤثر في مستوى حاجة الطلب ي ت رز العوامل الت  ومحاولة الكشف عن أب

 .المعرفة، خصوصًا وأن الدراسة الحالية لم تهدف إلى الكشف عن مثل هذه العوامل

      ي ا وراء المعرف ر م ارات التفكي ول مه ات ح ن الدراس د م راء المزي ع  ،إج ة وض  ومحاول
يس                 ا وراء المعرفي ول ر م ارات التفكي ي لمه مقاييس تساعد في الكشف عن المستوى الفعل

  .بناًء على التقدير الذاتي للمفحوصين
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