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قوة السيطرة املعرفيت لدى طلبت الدراساث العليا يف قسن 
وعالقته  جاهعت املوصل -ياة بكليت الرتبيت للعلوم الصرفتعلوم احل

 ببعض املتغرياث
 جامعة الموصل /زياد بدر حمدد. م.

Dr.zeyadhamad78@uomosul.edu.iq   
 : ملخصال

مستوى قوة تحديد  الى وىدؼ الموصؿجامعة  -لمعمـو الصرفةفي كمية التربية  البحثأجري     
فة ر كمية التربية لمعمـو الص في دكتوراه( -)ماجستير السيطرة المعرفية لدى طمبة الدراسات العميا
 بجامعة الموصؿ وعالقتو ببعض المتغيرات.

في كمية  عمـو الحياةقسـ  طمبة الدراسات العميا في ضمت عددا مفقتصر البحث عمى عينة ا      
 .2022-2021معاـ الدراسي ل الموصؿفي جامعة  لمعمـو الصرفةالتربية 
ثـ طبقيا عمى عينة  وقد تأكد مف صدقيا وثباتيا ،لبحثو اداةً  استبياف مغمؽالباحث  استخدـ     

معامؿ ارتباط بيرسوف ادوات احصائية لمعالجة بياناتو منيا الباحث  استخدـكما  ،البحث األساس
 والوسط المرجح والوزف المئوي. 

مستوى قوة السيطرة المعرفية وعالقتو بالجنس والشيادة لدى طمبة الى تحديد  البحث توصؿ      
  والمقترحات. التوصيات ببعض البحث ختـو  ،جميعيا الوسط المرجح تجاوزت و  الدراسات العميا،
 .)السيطرة المعرفية، الدراسات العميا، قسـ عمـو الحياة، جامعة الموصؿ(كممات مفتاحية: 

The strength of cognitive control among graduate students in the 

Department of biology, College of Education for Pure Sciences - 

University of Mosul and its relationship to some variables 

Dr.. Zeyad Bader Hamad / University of Mosul 

Abstracts: 

      The research was conducted in the College of Education for Pure 

Sciences - University of Mosul, and it aimed to determine the level of 

cognitive control strength of graduate students (Masters - PhD) in the College 

of Education for Pure Sciences, University of Mosul and its relationship to 

some variables. 

      The research was limited to a sample that included a number of graduate 

students in the Department of Life Sciences at the College of Education for 

Pure Sciences at the University of Mosul for the academic year 2021-2022. 
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     The researcher used a closed questionnaire as a tool for his research, and 

he confirmed its validity and reliability, and then applied it to the basic 

research sample. 

      The research reached to determine the level of the strength of cognitive 

control and its relationship to gender and testimony among graduate students, 

all of which exceeded the weighted average, and the research concluded with 

some recommendations and suggestions. 

Keywords: )cognitive control, postgraduate studies, Department of Life 

Sciences, University of Mosul(. 

 مشكمة البحث
 يحتؿ ألنو التربوية العممية نجاح احد اىـ العناصر التي ليا دور في المدرس يعد    
 يمكف وال ،غاياتيا بموغ في التربية نجاح عمييا يتوقؼ والتي تمؾ بيف الصدارة مكاف
 اي تسيـ وعميو ،المجتمع في االساسية والتغيرات مسؤولياتودور المدرس و  بيف الفصؿ
  .البمداف مف بمد اي في التعميـ سياسة رسـ عمى تقـو خطة
 المعرفية البنية طبيعة في بحث نتيجة ةالمعرفي السيطرة قوة مفيوـ ظيور كافو       

 إلى المتعمميف دفعت التي التعمـ مواقع ودور التعمـ مخرجات عمى تؤثر التي والعوامؿ
 إلى السيطرة قوة تشيرو . اإلدراؾ ومفيوـ ، المعرفية الفعاليات مف متعددة أنواع استخداـ
 مف مختمفة أنواع ممارسة إلى المتعمـ تدفع التي التعمـ بيئة بخصائص المتعمـ وعي

 والنوع الكمية حيث مف لمفرد المعرفية البنية عمى تؤثر التي المختمفة المعرفية األنشطة
 .التعمـ بيئة في بالتأثيرات المتعمـ وعي طبيعة إلى ةالمعرفي السيطرة قوة وتشير ،

                 عمى العديد مف الدراسات السابقة ومنيا دراسة الباحث ومف خالؿ اطالع      
والمتاف اشارتا الى اىمية  (2018،المالكيو  الفقيودراسة ) (2020 الحياني والراوي،)

 ةوطمبة الدراسات العميا بصور  ةعام ةرفية بالنسبة لطمبة الجامعة بصور السيطرة المع
 .ةخاص
انيـ يبذلوف مف طمبة الدراسات العميا مف خالؿ لقائو بعدد  الحظ الباحثكما      

االمتحانات  ألداءوالدراسة واسترجاعيـ لممعمومات لالستعداد  المذاكرةجيودا كبيرة في 
في المواد الدراسية المختمفة مف اجؿ النجاح، واف استرجاعيـ لممعمومات يعتمد عمى 

مجموعة مف العمميات واالنشطة المعرفية واستيعابيـ كما كبيرا مف ب اضطالعيـ
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درتيـ عمى تحديد اىدافيـ داخؿ بيئة المعمومات ودمجيا في بنيتيـ المعرفية، واف ق
 إلدراكيـتبعا  تعمميـ ال تعتمد عمى اساس ما لدييـ مف تمثيالت معرفية فقط، وانما

لبيئتيـ الخارجية، واعتمادىـ عمى قوة السيطرة المعرفية في اكتساب وفيـ واستيعاب 
 المعمومات لتسييؿ دمجيا في بنيتيـ المعرفية. 

مسيطرة لطمبة الدراسات العميا اتقاف عمى ضرورة  الدراساتكما اكد العديد مف      
 مجاالتفي ظؿ العصر المتطور الذي نعيشو والتغيرات المتسارعة في كؿ المعرفية 
  .المياـ المناطة بيـ بكؿ ثقة وعممية ألداءالذي قد يؤىميـ  األمرالحياة 
تنمية مياراتيا لدى ولعدـ وضوح مفيـو السيطرة المعرفية والى اي مدى يمكف        

، ولوجود ء مف المادة الدراسيةمطمبة بوصفيا موضوع مستقؿ او كجز الطمبة وىؿ تقدـ ل
لذلؾ تبمورت مشكمة  ضعؼ في ميارات قوة السيطرة المعرفية وخاصة الرتبة الثانية،

البحث الحالي اذ يحاوؿ البحث تحديد مستوى السيطرة المعرفية لدى طمبة الدراسات 
وعالقتيا بمتغيري الجنس  قسـ عمـو الحياةلمعمـو الصرفة/كمية التربية العميا في 
 اآلتية: التساؤالتعف  باإلجابة، وبذلؾ تحددت مشكمة البحث الحالي والشيادة

 ما مستوى قوة السيطرة المعرفية لدى طمبة الدراسات العميا ؟ / 1 
رفية لدى طمبة تأثير عمى قوة السيطرة المع )ذكور/اناث( ىؿ لمتغير الجنس/ 2

 الدراسات العميا؟
تأثير عمى قوة السيطرة المعرفية لدى طمبة دكتوراه( /)ماجستيرىؿ لمتغير الشيادة / 3

 ؟الدراسات العميا
 اىداف البحث

يسعى البحث الحالي الى تحديد مستوى السيطرة المعرفية لدى طمبة الدراسات       
الجنس والشيادة  يبمتغير  وعالقتوالعميا في كمية التربية لمعمـو الصرفة قسـ عموـ الحياة 

 .تبني وتقنيف مقياس لقوة السيطرة المعرفية خالؿمف 
 اىمية البحث 

 الدراسات العميا طمبةطرة المعرفية لوى قوة السيلتحديد مست األولىالدراسة تكوف  -1
 .في جامعة الموصؿ



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةال مجلة الدراسات المستدامة . السنة

 
 

 
 

2085 

سيسمط ىذا البحث الضوء عمى موضوع ميـ بالنسبة لمطمبة في جميع المراحؿ  -2
الدراسية وىو موضوع قوة السيطرة المعرفية وقدرة الطمبة عمى التحكـ والتعامؿ 

 ة.بمرونة مع ما يمتمكونو مف معرفة سابق
في  واإلناثستحدد الدراسة الحالية فيما اذا كاف ىنالؾ فرؽ بيف الطمبة الذكور  -3

 .مستوى قوة السيطرة المعرفية
ستحدد الدراسة الحالية فيما اذا كاف ىنالؾ فرؽ بيف طمبة الدكتوراه وطمبة  -4

 .الماجستير في مستوى قوة السيطرة المعرفية
 حدود البحث

 2021/2022العاـ الدراسي نية: االحدود الزم.  
  :كمية التربية لمعموـ الصرفة جامعة الموصؿ في قسـ عمـو الحدود المكانية

 .الحياة
 : اجري البحث عمى طمبة الدراسات العميا في قسـ عمـو الحياة  الحدود البشرية

 واإلناث.مف كاؿ الجنسيف مف الذكور 
 تحديد المصطمحات: 
  :قوة السيطرة المعرفية

حالة الطالب في موقؼ التعمـ الذي "بانيا  :(1997، وىانت ستيفنسوف)عرفيا      
بأنواع متنوعة مف النشاطات المعرفية ومدى توظيؼ الطمبة  االنشغاؿيدفعو إلى 
المعرفية المتنوعة أثناء ادائيـ لمواجبات وتقيس القوة المعرفية المسيطرة لمدفع  لإلجراءات

 & Stevenson)3:1997) ."راسةمستوى التفكير في بيئة الد لدى مرتفعي ومنخفضي
Hunt,  
 عمى تعمـ موقؼتحفيز لمطالب في  بأنيا )2019اهلل والزىيري )وعرفيا عبد      

، ) والثانية األولىوىي عمى رتبتيف ) المعرفة لدييـ تتولد حتى معرفية أنشطة استعماؿ
 المدرس يضعيا التي واإلرشادات بالتعميمات الطمبة التزاـ إلى األولى الرتبة تشير إذ

 مف الطمبة عيتشج إلى تشير الثانية الرتبة إما الدراسية، المادة حفظ عمى يحثيـ والذي
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 وفيـ الدراسية المواد استيعاب خالؿ مف بأنفسيـ التعمـ بموضوعات لمقياـ المدرس قبؿ
 .فييا الموجودة المعمومات

:  2019 الزىيري،اهلل و  عبد                                                      (
266) 
"ضػغط ودفػع موضع التعمـ لممتعمـ الستخداـ  ( بانيا2011أحمد ) تياعرفبينما     

وىي عمى   تجييز، وينػتج ىػذا الدفع أو الضغط مف المياـ التي ينشغؿ بيا المتعمـ
 رتبتيف اولى وثانية.

 المدى إلى تشير التي التخطيط خاصية بأنيا Xin & Zhang (2008) ياعرَّفو      
 المعرفة مف معينة مستويات الستخداـ المتعمميف عمى التعمـ خطط فيو تضغط الذي

 .اإلجرائية
                                                         (Xin & Zhang,2008: 

125) 
 اإلجرائي:التعريف 

 خالؿالدراسات العميا مف  طمبةبانيا الدرجة التي سيحصؿ عمييا  عرفيا الباحث    
 .البحث الحالي اىداؼ باعتماده لتحقيؽ عمى المقياس الذي قاـ الباحث ـاجابتي

 ودراسات سابقة: ةنظري خمفية 
 : المعرفية السيطرة قوة عمييا تقوم التي المبادئ
 نظريات الى مستندا (Steven,1986) ستيفف قدمو المعرفية السيطرة قوة مفيوـ      

 التعميمية البيئات داخؿ المعرفي التكيؼ عف لمبحث المعرفية البنى ونظريات الموضع
 دالة يعد ال فالسموؾ ،التعمـ وبيئة المعرفة مف كؿ تأثير عف يعبر والذي والتدريسية
نما فقط الداخمية المعرفة لوظيفة  والتفاعؿ التعمـ حيز ضمف ايضا البيئة لوظيفة دالة وا 

 (43: 2014,المنشاوي) .البيئة مع
 الرتبة مف CHP نظاـ يشيرفالى نوعيف،   CHP المعرفية السيطرة قوة تنقسـو      
 عمى واالعتماد ، المعمميف تعميمات اتباع عمى الطالب تحفيز إلى( FOCHP) األولى
 القبوؿ أثناء معروض أو قيؿ بما والقياـ المعمـ، مف والنسخ االتصاالت، إلنشاء المعمـ
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جراء ، الجديدة لممعمومات السمبي  الرتبة مف CHP نظاـ يشيربينما . التعمـ أنشطة وا 
 ووضع جديدة معمومات عمى العثور عمى الطالب تحفيز إلى( SOCHP) الثانية
 لذا ،(Preece et al.,2002: 74) المشكالت وحؿ التعمـ أنشطة ومراقبة لمتعمـ خطط
  (والثانية االولى الرتبة( المعرفية السيطرة قوة يوضح اً مخطط 1998 ستيفنسوف وضع
 .ذلؾ يوضح الذي( 1) الشكؿ وفؽ

 
 ( انواع قوة السيطرة المعرفية1شكؿ )

 ،الدفع مف نوعيف الى تؤدي التعمـ مواضع أف الى Stevenson (1998) اشار      
 تقميد أو كالنمذجة معرفية أنشطة ممارسة الى المتعمـ دفع وىوالمنخفض  الدفعاوليما 
 البحث والعثور عمى في المعمـ عمى واالعتماد ،المعمـ وأوامر تعميمات واتباع المعمـ

 معرفية أنشطة ممارسة الى المتعمـ دفع ىوالمرتفع  الدفعاما ، الحديثة المعمومات
 والتجريب المعمومات ضوء في النتائج وفحص بأنفسيـ الجديدة المواقؼ كتفسير
 مف مختمفة أنواع الى المتعمميف دفع عف المسؤوؿ ىو المعمـ اف وأوضح والمراقبة
  (Stevenson,1998: 39)  .التفكير
أيًضا عمى أف مواقع التعمـ التي   Stevenson & Evans (1994أكد )كما     

مميف العممية تدفع المتع ف الدرجة الثانية في بيئات الكمياتتتمتع بقدرة تحكـ معرفية م
معمومات ال، أي أنيا تدفع المتعمميف لمحصوؿ عمى الكتشاؼ المشكالت ومعالجتيا

يجاد عالقات، وتجربة أفكار جديدة ألنفسيـ  ، وفحص النتائج.بانفسيـ، وا 
(Stevenson & Evans,1994:146) 
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 استراتيجيات تنمية قوة السيطرة المعرفية : 
تحديد مفتاح قوة السيطرة المعرفة التنظيمية مف مياـ المنظمة وأىدافيا  -1

 .واستراتيجيتيا
 تحديد ميمة قوة السيطرة المعرفية خالؿ عممية التحميؿ الوصفي . -2
 ألدواراالتنظيمي وتحميؿ  الييكؿتحديد دور المعرفة الفردية مف خالؿ التحميؿ  -3

 الفردية .
االحتياجات عمى وفرضيا  عمى التحكـ تحديد مشاكؿ قوة السيطرة المعرفية -4

 والممتمكات .
مف حيث التخصص تطوير المقاالت ونماذج البرمجيات الخاصة بقوة السيطرة  -5

 المعرفية . 
اىداؼ قوة السيطرة  إلرضاءتصميـ االستراتيجيات وتطويرىا وتطبيقيا والحموؿ  -6

 .المعرفية
 (23: 2012،الخيل ابا)                                             

 
 تنمية قوة السيطرة المعرفية :دور المدرس في 

في تبايف قوة السيطرة المعرفية فخبرة المدرس الجديد  اً خبرة المدرس دور تمعب       
اما المدرس  ،يمكف اف تحث الطالب عمى استعماؿ اجراءات قوة السيطرة المعرفية

االكثر خبرة فيمكف اف يوفر موضع تعمـ يتسـ بمستوى مرتفع مف الذاتية في التعمـ 
 . المشاركة واالستقصاءو 

                                (Stevenson & Mckavanagh,1991: 5.) 
ومف امثمة انشطة المدرس في مواضع التعمـ تمخيص المياـ التعميمية واخبار      

الطالب بالمعمومات وما يجب عممو في ضوء ما يصدره مف افكار وعرض العالقات 
وتوضيحيا وتقديـ المعمومات واالفكار الجديدة واختبار النتائج وعرضيا عمييـ والمفاىيـ 

 .ومثؿ ىذه االنشطة بمقدورىا اف تعزز تعمـ الميارات التقميدية مف قوة السيطرة المعرفية
(Stevenson,1998: 396) 
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 فتتمثؿ في وضع المياـ اما انشطة المدرس في مواضع التعمـ )مف الرتبة الثانية(      
والمواقؼ غير المألوفة التي تتحدى تفكير الطالب وتشجيعيـ عمى االكتشاؼ وايجادىـ 
لمروابط  والعالقات بيف المفاىيـ والمعارؼ وتشجيعييـ عمى اختبار نتائجيـ عمى ضوء 

 :Steveson,1990) .واستعماؿ التغذية الراجعة ومنحيـ مزيدا مف التحكـ في تعمميـ
4) 

 دور الطالب:
تقتصر انشطة الطالب التي تتعمؽ بقوة السيطرة المعرفية عمى خفض الحاجة الى       

الطالب الفعاؿ لمحد االدنى وتقميد ما يقوـ بو المدرس وال يقوـ بعمميات التجميؿ 
والتركيب والتقويـ ويتبع االجراءات التي يضعيا المدرس ويعتمد عميو في الحصوؿ عمى 

بط بينيما ويتقبؿ المعمومات الجديدة بالتمقيف وينفذ المعمومات واالفكار الجديدة والر 
الخطط الجاىزة التي يضعيا المدرس عمى مبادأة المدرس فيو يكتسب المعرفة مف 
المدرس فقط  دوف مشاركة فعمية  منو اي اف دوره غير فعاؿ في )الرتبة االولى (مف 

 (Mccarthy & Peterson,1995, 408قوة السيطرة المعرفية )
طرة المعرفية فتكوف ما انشطة الطالب التي تتعمؽ بالرتبة الثانية مف قوة السيا     
او اعادة  ،اكتشاؼ المعمومات بنفسو عف طريؽ الحؿ لمموقؼ او المشكمة -امثمة-فعالة

وتخزيف المعمومات بطريقة تجعمو يستطيع  ،انتاج الحؿ مما يزيد مف قدرتو عمى التفكير
 ،وطرح االسئمة ،وتقديـ افكار جديدة ،والربط بيف موضوعات التعمـ ،ارجاعيا بسيولة

ووضع القرارات  واالستنتاجات والتعميمات والمناقشة والبحث  ،وتجريب االفكار الجديدة
 ،ويستثمروف الفرص لممشاركة في مياـ وانشطة التعمـ المختمفة، والقياـ بالتغذية الراجعة

ة ويشاركوف في انواع جديدة مف المياـ وحؿ ويقدموف مستوى مرتفع مف االستجاب
مساعدة طمبتو بويقوـ المدرس  ىـ،تفسير النصوص مف خالؿ وجيات نظر المشكالت و 

عمى توجيو االسئمة وىذا ما يجعؿ دوره فعاال في الرتبة الثانية مف قوة السيطرة المعرفية 
. (Dentto,2004: 4) 
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 : دراسات سابقةال
 (2222)دراسة العتيبي واخرون 

 االستقالؿ ومستوى المعرفية السيطرة قوة رتبتي عمى الوقوؼ إلى الدراسة ىدفت      
 بيف االرتباطية العالقة وداللة األحساء، بمحافظة الثانوية المرحمة طمبة لدى الذاتي
 قوة رتبتي بيف الفروؽ وداللة وأبعاده، الذاتي واالستقالؿ المعرفية السيطرة قوة رتبتي

 لمجنس اً تبع الثانوية المرحمة طمبة لدى وأبعاده الذاتي واالستقالؿ المعرفية السيطرة
 (434) العينة وبمغت الفارقي،/الرتباطيا الوصفي المنيج البحث واستخدـ والتخصص،

 الذاتي، االستقالؿ ومقياس المعرفية السيطرة قوة مقياس عمييـ طبؽ وطالبة اً طالب 
 الرتبة مف المعرفية السيطرة قوة يمتمكوف الثانوية المرحمة طمبة أف البحث نتائج وأظيرت
 المرتفع المستوى في وقعت الذاتي االستقالؿ أبعاد جميع وأف الثانية، والرتبة األولى
 المعرفية السيطرة قوة رتبتي بيفًا إحصائي دالة عالقة وجود أظيرت كما الطمبة، لدى

 السيطرة لقوة األولى الرتبة بيف العالقة ماعدا الطمبة، لدى وأبعاده الذاتي واالستقالؿ
 عدـ وبعد السيطرة لقوة الثانية الرتبة بيف العالقة في وكذلؾ الذات تأكيد بعد و المعرفية
 وجود أظيرت كذلؾ اإلناث، لدى إحصائياً  دالة غير االرتباط معامالت فكانت المسايرة
 المعرفية، السيطرة لقوة األولى الرتبة درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ
 عزىالمسايرة  عدـ عدب   درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود وفي

 .االدبي القسـ في الطمبة لصالح والتخصص الجنس بيف لمتفاعؿ
 (:2012 الخيل ) ابا ةدارس

األوؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص الفروؽ في قوة السيطرة المعرفية بمستويييا       
والثاني في ضوء تبايف بعض القدرات العقمية )االنتباه، اإلدراؾ، الذكاء( وكذلؾ الفروؽ 

( 225نة ضمت )ي واألدبي( لدى عيمميطرة المعرفية بيف التخصصيف )العفي قوة الس
( طالبة بمتوسط عمري قدره 93( طالبة، واألدبي )132العممي ) طالبة مف التخصصيف

(. وتضمنت أدوات الدراسة مقياس قوة السيطرة 1.34ي قدره )( وانحراؼ معيار 21.52)
المعرفية، وثالث مقاييس لقياس القدرات العقمية )االنتباه، اإلدراؾ، الذكاء(. واستخداـ 

وأظيرت النتائج وجود فروقات ذات  ،لفحص فروض الدراسة T Test "اختبار "ت
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وؿ والمستوى المتدني مف داللة إحصائية في قوة السيطرة المعرفية مف المستوى األ
االنتباه، ولـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في قوة السيطرة المعرفية مف المستوى 
األوؿ وكؿ مف )اإلدراؾ والذكاء( وكذلؾ بالنسبة لممستوى الثاني مف قوة السيطرة 
المعرفية وكؿ مف )اإلدراؾ والذكاء(، وكذلؾ بالنسبة لممستوى الثاني مف قوة السيطرة 

لمعرفية، وكؿ مف االنتباه واإلدراؾ والذكاء( ولـ تتضح فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ا
 .طالبات التخصص العممي واألدبي في قوة السيطرة المعرفية بمستويييا

 (Xin & Zhang,2008)دراسة  -
 األولى الدرجة مف المعرفية السيطرة قوة كانتما  إذالمتعرؼ  الدراسة ىدفت      
 واإلنجاز السائؿ الذكاءب ات وعالقتياالرياضي الفصوؿ في األطفاؿ يؤدييا التي والثانية

 عينة تكونت. الواقعية المشكالت وخاصة ،اليومية المشكالت في بأدائيـ نبأت الرياضي
 الكممات، مشكمة الختبار السادس، إلى الرابع الصؼ مف صينًيا طالًبا 119 البحث مف
: أف النتائج أظيرت. التقدمية القياسية فراف ومصفوفات ،ةالمعرفي السيطرة قوة واستبياف

 مف كؿ في بأدائيـ كبير بشكؿ تنبأ العاـ الرياضي واإلنجاز لألطفاؿ السائؿ الذكاء( 1)
 الثانية الدرجة مف المعرفية السيطرة قوة فإف ، ذلؾ ومع ، والقياسية الواقعية المشاكؿ
 قوة بيف العالقة( 2. )اليومية المشاكؿ ليس ولكف واقعية مشاكؿ في بأدائيـ تنبأت

جابات األولى الدرجة مف المعرفية السيطرة  المشكالت عمى الصحيحة األطفاؿ وا 
 أداء كاف( 3) ؛ الثانية الدرجة مف المعرفية السيطرة قوة خالؿ مف توسطيا تـ الواقعية
 أداء وتحسف ، الواقعية المشكالت أداء مف بكثير أفضؿ اليومية المشكالت في األطفاؿ
 .درجاتيـ مع المشكالت مف النوعيف كال في األطفاؿ

 منيجية واجراءات البحث
والمعمومات والحقائؽ  اآلراءالتحميمي في جمع -المنيج الوصفي اعتمد الباحث     

والمفاىيـ المتعمقة بمحاور الدراسة لبناء نظاـ معرفي متكامؿ، يتـ فيو توضيح مشكمة 
الدراسة وخمفيتيا وأىميتيا وأىدافيا وذلؾ بالرجوع إلى عدد مف الدراسات والبحوث 

منيا في عرض ما أشارت إليو تمؾ الدراسات حوؿ الجوانب  لالستفادة والمقاالت
 بمفيـو قوة السيطرة المعرفية وانواعيا ونظرياتيا وفوائدىا في العممية التعميمية.المتعمقة 
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لمنيج الدراسة المستخدـ، ومجتمعيا ، وعينتيا ،  ضاويتضمف ىذا الفصؿ عر       
جراءاتياسة االدر  ومتغيرات، وكيفية معرفة صدقيا وثباتيا دراسةال ألداةووصفيا  ، وا 
 .استخداميا في تحميؿ بيانات الدراسة التي تـ اإلحصائيةوالمعالجة 

 :سةا: منيجية الدر اولً 
 لمالئمتوباستخداـ المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة وذلؾ  قاـ الباحث      

 .لجمع بيانات الدراسة ـ استخداـ استبانة الكترونية اعدىا الباحثلمدراسة الحالية، كما ت
 :مجتمع البحث

 –طمبة الدراسات العميا في قسـ عموـ الحياة جميع يتمثؿ مجتمع البحث الحالي      
 2022-2021جامعة الموصؿ في العاـ الدراسي  –كمية التربية لمعموـ الصرفة 

 .في دراستي الماجستير والدكتوراه طالبا وطالبة (35والبالغ عددىـ ).
 :عينة البحث

تمثمت عينة البحث باختيار عينة عشوائية مف طمبة الدراسات العميا في قسـ عمـو     
طالبا  (15)كمية التربية لمعموـ الصرفة في جامعة الموصؿ البالغ عددىـ  –الحياة 

 (.ماجستير ودكتوراه)المستوييف  الوطالبة وفي ك
 :أداة البحث

ىي واداة البحث بحسب طبيعة البحث ومستمزماتو،  األداةعادة ما يتـ تحديد      
جمع البيانات والمعمومات مف اجؿ تقديـ اجابات قوية مصحوبة باألدلة ألسئمة  وسيمة

 .الدراسة العممية او البحث العممي االكاديمي
والمتمثمة بمقياس  1986 باالعتماد عمى االداة التي اعدىا ستيفنسوف قاـ الباحث     

موزعة الى مجاليف يمثؿ احدىما قوة فقرة  36مكوف مف  يقيس قوة السيطرة المعرفية
السيطرة المعرفية مف الرتبة االولى، ويمثؿ المجاؿ الثاني قوة السيطرة المعرفية مف 

تنطبؽ عمي دائما، تنطبؽ عمي )أخذ كؿ واحدة منيا خمسة بدائؿ ىي تالرتبة الثانية، 
يأخذ كؿ بديؿ  (تنطبؽ عمي ابدا التنطبؽ عمي غالبا،  التنطبؽ عمي احيانا، غالبا، 

  .( عمى التوالي1، 2، 3، 4، 5منيا الدرجة )
 تقنين المقياس:
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عدد  ( بتقنيف المقياس عمى البيئة العربية فاصبح2002قاـ عبد القادر وخضر )     
  فقرة. 30فقراتو بعد التقنيف 

 :المقياسفقرات  تعديل
 (،2002عبد القادر وخضر ) الذي قننو المقياس بتوزيع نسخة مفاحث الب قاـ     

، ودمج بعض راً وفرز ما كاف منيا متشابيا في المعنى أو مكر فقراتو  توحيدبعد اف قاـ ب
عو عمى الدراسات السابقة العمى اط اىا معتمدعباراتيا وزاد بعض المعايير التي استمد

، وعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء في مف ىذا البحثالواردة في الفصؿ الثاني 
في صالحية ىذه الفقرات لقياس  آرائيـاختصاصي طرائؽ التدريس وعمـ النفس إلبداء 
الخبراء فعدؿ عمى  بآراءواخذ الباحث  قوة السيطرة المعرفية لطمبة الدراسات العميا،

 فقرة. 20المقياس ليصبح مكوف مف 
 األداة:صدق 
( صدؽ 2002، فقد اوجد عبد القادر وخضر )أنواع عديدة مف الصدؽىناؾ      

مف الصدؽ الظاىري، عمى اعتمد فالباحث  اما فقرات المقياس،االتساؽ الداخمي بيف 
 ، واعتمددريس وعمـ النفسعمى الخبراء في اختصاص طرائؽ الت األداةعرض  خالؿ

وقد حصمت الفقرات  ،لقبوؿ الفقرة امعيار  راء%( فأكثر مف الخب 80)نسبة اتفاؽ 
جميعيا عمى النسبة المطموبة لذا تـ ابقائيا ولـ يتـ حذؼ أي منيا لكف تـ أعادة 

 .صياغة بعضيا في ضوء أراء الخبراء
 األداة:ثبات 
الباحث مف  توافرىا في أداة البحث، وقد تحقؽيعد الثبات احد الخصائص الواجب      

وذلؾ بتوزيعيا عمى عينة  ، Test- Retest االختبارثبات اداة البحث بطريقة إعادة 
، وكانت األصمية البحثمف طمبة الدراسات العميا مف خارج عينة ( (10مكونة مف 

بيف  االرتباطوالثاني أسبوعيف، واستخرج معامؿ  األوؿالمدة الزمنية بيف التطبيؽ 
لثبات عمى وفؽ معامؿ ارتباط بيرسوف وكاف المتوسط العاـ لكؿ فقرة  االستجابتيف

إذا زادت قيمة معامؿ  ألنووىو معامؿ ثبات عاؿ جدا  (0.89)البحث  أداةفقرات 
 . قة قوية جداالعفانو يعد مرتفعا جدا وال (0.75)الثبات عف 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةال مجلة الدراسات المستدامة . السنة

 
 

 
 

2094 

 األداة:تطبيق 
عمى عينة  طبقيا الباحث ،بصيغتو النيائية (المقياس)بعد أف اكتممت اداة البحث      

مف خالؿ توزيعيا  وطالبة دراسات عميا طالب (15)والبالغ عددىـ  األساسالبحث 
 .ورقيا
 

 الوسائل اإلحصائية 
 ( Pearson)معامل ارتباط بيرسون 

 استعمؿ في حساب معامؿ ثبات أداة البحث 
 
 = ر 

 :إذ إف
 معامؿ ارتباط بيرسوف: ر
 عدد إفراد العينة األولى: ف
 درجات المجموعة األولى: س
 .(183: 1977البياتي، )      درجات المجموعة الثانية: ص
 معادلة فيشر لحساب الوسط المرجح  -2

بالنسبة لمفقرات  لوصؼ كؿ فقرة مف فقرات أداة البحث ومعرفة قيمتيا وترتيبيا
  : األخرى ضمف المجاؿ الواحد لغرض تفسير النتائج وفؽ القانوف اآلتي

    
 1×3ت+2×2ت+3×  1ت= لوسط المرجح ا 

 ت ؾ                                
 :إذ أف

 ( جيد)تكرار االختيار =  1ت 
 (متوسط)تكرار االختيار = 2ت 
 ( ضعيؼ)تكرار االختيار = 3ت 

  -ف مج س ص

 2(مج س) 
] 

 (مج ص( )مج س)

  -2ف مج ص]  -   2ف مج س ]

 

 [2(مج ص)
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 (.76: 1977الغريب، )     مجموع التكرارات= ت ؾ  
 الوزن المئوي -3

 لبياف قيمة كؿ فقرة مف فقرات األداة لإلفادة منيا في تفسير النتائج 
 الوسط المرجح      

 100×  -----------= الوزف المئوي
 الدرجة القصوى                 

 (.76: 1977الغريب، )البعد  الخماسيفي المقياس ( 5)والدرجة القصوى تساوي 
 :عرض النتائج وتفسيرىا

 :لنتائج البحث وتفسيرىا في ضوء اىداؼ البحث وىي يتضمف ىذا الفصؿ عرضا      
  قوة السيطرة المعرفية لدى طمبة ما مستوى ) األولالنتائج المتعمقة بالسؤال

 (الدراسات العميا؟
تجاوزت اثنتا عشر فقرة مف فقرات اداة  األوؿفيما يتعمؽ بنتائج السؤاؿ و      

 :يوضح ذلؾ (1)وجدوؿ  (3)البالغ  االفتراضيالبحث الوسط المرجح 
 قوة السيطرة المعرفية لدى طمبة الدراسات العميامتوسطات مستوى ( 1)جدوؿ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 اعمى مئوية نسبة عمى حصمت التي األولى السبعة لمفقرات تفسير يأتي وفيما       
 كونيا العميا، الدراسات طمبة لدى المعرفية السيطرة قوة مستوى استبانة مف%  85 مف

 رتبت السؤال االتجاه النسبت االنحراف المتوسط الفقرة

 1 موافق 93.4 0.6 4.67 11

 2 موافق 92 0.71 4.6 7

 3 موافق 90.6 0.62 4.53 9

 4 موافق 90.6 0.62 4.53 10

 5 موافق 89.4 0.81 4.47 18

 6 موافق 89.4 0.72 4.47 20

 7 موافق 86.6 0.7 4.33 16
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 الدراسات طمبة مف الحالي البحث عينة افراد نظر وجية مف اىمية الفقرات اكثر تمثؿ
 :اآلتي النحو وعمى الحياة عموـ قسـ في العميا
عمى الترتيب ( يشجعني الستاذ المشرف عمى البحث والكتشاف)حصمت فقرة   -1

وكما ىو مبيف (% 93.4)ووزف مئوي مقداره ( 4.67)االوؿ بوسط مرجح قدره 
 .(1)في جدوؿ 

اف توجيو  طمبة الدراسات العميا يعود السبب في ىذه النتيجة إلى أدراؾو        
االستاذ المشرؼ قد يساعدىـ بالتقيد وااللتزاـ بتعميماتو، وىذا االمر ناتج عف الحوار 

عمى  هتأكيدلمشرؼ مف بيف المشرؼ وطالب الدراسات العميا ومبادرات االذي يدور 
باحث، وىذا النمط يساعد في انتقاؿ فع مستوى الالبحثي ومحاولة ر  ميارات العمؿ

الحماس مف االستاذ المشرؼ الى طالبو الباحث اثناء الحوار والنقاش حوؿ الية 
 تنفيذ العمؿ البحثي. 

تيجة الى مبادئ نظرية التنظيـ الذاتي لمتعمـ والتي ىذه الن كما يعزو الباحث    
تيتـ بالكيفية التي يتبعيا المتعمـ في تحديد اىداؼ تعممو والتخطيط ليا واستخداـ 

 .ألدائواالستراتيجيات المناسبة والمراقبة الذاتية 
عمى الترتيب الثاني بوسط ( يشجعني المشرف دائما كي اعتمد عمى نفسي)فقرة    -2

  .(1)وكما ىو مبيف في جدوؿ ( %90)ووزف مئوي مقداره ( 4.6)مرجح قدره 
وتؤكد ىذه النتيجة ما توصمت اليو سابقتيا مف الدور الميـ الذي يمعبو االستاذ    

المشرؼ في مساعدة طالب الدراسات عمى تنمية وتقوية قوة السيطرة المعرفية لديو 
 .المعرفيةوخاصة تمؾ المتعمقة بالرتبة االولى مف قوة السيطرة 

من معمومات  اتوصل اليو من نتائج مع ما اعرفيااقارن بين ما )حصمت فقرة  -3
( 4.53)بوسط مرجح قدره  الثالثعمى الترتيب ( ومفاىيم لمتأكد من صحتيا

 ( .1)وكما ىو مبيف في جدوؿ  (% 90.6)    ووزف مئوي مقداره
امتالكيـ قوة وقد يعود السبب في ىذه النتيجة وحسب راي عينة البحث الى    

 الثانية الرتبة مف المعرفية السيطرة قوة وترتبط سيطرة معرفية مف الرتبة الثانية
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 إلى دؼتي التي ـالتعم تيجياتاواستر  ـلمتعم العميقة االستراتيجية عم مرتفعة بدرجة
 .ؿصالف بأنشطة الطالب عوتمت والرضا ـالفي

( استطيع ان اربط بين معموماتي السابقة وما اكتسبو من معمومات)حصمت فقرة  -4
( % 90.6)ووزف مئوي مقداره ( 4.53)بوسط مرجح قدره  الرابععمى الترتيب 

 ( 1)وكما ىو مبيف في جدوؿ 
وتوضح دور الرتبة ، السابقةما تـ التوصؿ اليو في النتيجة ىذه النتيجة  وتؤكد 

السيطرة المعرفية في ربط معمومات طمبة الدراسات العميا السابقة الثانية مف 
 . والمكتسبة

عمى ( اقوم بعمل تصميم مسبق لخطوات الميمة التي سوف انجزىا)حصمت فقرة  -5
 (%89.4)ووزف مئوي مقداره ( 4.47)الترتيب الخامس بوسط مرجح قدره 

 (.1)وكما ىو مبيف في جدوؿ 
امتالؾ الطمبة لمرتبة الثانية مف قوة اف الى ايضا وقد يعود السبب في ىذه النتيجة  

يمكنيـ مف التفكير بطريقة عممية فيصبحوف قادريف عمى مما السيطرة المعرفية 
وضع استراتيجيات مف شانيا اف تسيؿ عمميـ البحثي وترتيب االعماؿ التي 

 .بأنفسيـانجزوىا باستخداـ الجداوؿ والمخططات التي يصممونيا 
 السادسعمى الترتيب ( أقيم بصورة دائمة مستوى تقدمي في العمل)حصمت فقرة  -6

وكما ىو مبيف في %( 89.4)ووزف مئوي مقداره ( 4.47)ه بوسط مرجح قدر 
 (.1)جدوؿ 

الدراسات وىي تتطابؽ مع نتائج البحث التي سبقتيا والتي دلت عمى وعي طمبة      
تقييـ عمميـ بصورة مستمرة وذلؾ حرصا منيـ عمى  بأىميةفي قسـ عموـ الحياة  العميا
مف صحة التجارب واالعماؿ البحثية التي يقوموف بيا، وىو نابع مف امانتيـ  التأكد

 .العممية وموضعيتيـ في التعامؿ مع اجراءات البحث الخاصة بيـ
عمى ( يمدني الستاذ المشرف بالمعمومات عندما يتطمب المر ذلك)حصمت فقرة  -7

وكما %( 86.6)ووزف مئوي مقداره ( 4.33)بوسط مرجح قدره  السابعالترتيب 
 (.1)ىو مبيف في جدوؿ 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةال مجلة الدراسات المستدامة . السنة

 
 

 
 

2098 

وتعود ىذه النتيجة ايضا المتالؾ طمبة الدراسات العميا لقوة السيطرة المعرفية مف      
الرتبة االولى، وفييا يعتمد طمبة الدراسات العميا عمى توجييات ومالحظات االساتذة 

يجنبيـ الوقوع في المشرفيف، وىذا لو دور في تحفيز طمبة الدراسات العميا لمعمؿ بجد و 
 بحثية.-مشكالت عممية

اقوـ بسرد وىذا ما اكدتو نتيجة الفقرة التي تمتيا في الترتيب والتي نصت عمى )   
 .والتي حصمت عمى نفس الوسط والوزف المئوي( واستظيار المعمومات الجديدة لحفظيا

لعينة البحث مف خالؿ مالحظة  الكمي قوة السيطرة المعرفيةويمكف تحديد مستوى     
 (:2)الجدوؿ 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية إلجابات افراد عينة ( 2)جدوؿ 

 البحث عمى فقرات اداة البحث ككؿ
المتوسط  المتوسط العاـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 اتجاه العينة النسبة المئوية

 موافؽ %78 1.15 3.93 ككؿ لألداة
 

ه والبالغ الككؿ مف الجدوؿ اع لألداةالمتوسط الحسابي  مالحظة خالؿمف      
نستنتج اف طمبة ،  %78ونسبة مئوية  (3)وىو اعمى مف الوسط المرجح  (3.93)

الدراسات العميا في قسـ عموـ الحياة يمتمكوف قوة سيطرة معرفية جيدة ومف كمتا الرتبتيف 
 .والثانية األولى
احصائية في مستوى  بدللةفرق  ىل يوجد)النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني  -1

قوة السيطرة المعرفية لطمبة الدراسات العميا في قسم عموم الحياة تبعا لمتغير 
 (.الجنس

المعياري  واالنحراؼوالذي يعرض المتوسط الحسابي  (3)الجدوؿ  مالحظةمف      
افراد الدراسة تبعا لمتغير الجنس  إلجاباتلعينتيف مستقمتيف  التائي لالختبار T وقيمة

 :وعمى النحو التالي
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الفروق بين اجابات افراد عينة  لدللةلعينتين مستقمتين  T نتائج اختبار (3)جدول 

 حول مستوى قوة السيطرة المعرفي واإلناثالبحث الذكور 

 العدد الجنس
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 الداللة

 4.11 78.29 7 ذكر
 غير دالة 2.16 0.026

 8.11 78.38 8 انثى
 

 الومف مقارنة قيمتي "ت" المحسوبة والجدولية بانو  (3)تضح مف نتائج الجدوؿ ي      
 0.05 داللةاحصائية بيف استجابات افراد عينة البحث عند مستوى  داللةيوجد فرؽ ذو 

الجنسيف قوة سيطرة معرفية  كال امتالؾ، وىذا يؤكد (اناث -ذكور(تبعا لمتغير الجنس 
 .ايضا قوة سيطرة معرفية مف كمتا الرتبتيف وامتالكيـمتساوية تقريبا، 

قوة يوجد فرق بدللة احصائية في مستوى  ىل)النتائج المتعمقة بالسؤال الثالثة  -3
 (.؟الشيادة في قسم عموم الحياة تبعا لمتغير العمياالسيطرة المعرفية لطمبة الدراسات 

المعياري  واالنحراؼوالذي يعرض المتوسط الحسابي  (4)الجدوؿ  مالحظةمف      
افراد الدراسة تبعا لمتغير الشيادة  إلجاباتالتائي لعينتيف مستقمتيف  لالختبار T وقيمة

 :وعمى النحو التالي )دكتوراه-ماجستير)
الفروق بين اجابات افراد عينة  لدللةلعينتين مستقمتين  T نتائج اختبار (4)جدول 

 حول مستوى قوة السيطرة المعرفية (دكتوراه-ماجستير(      البحث

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 الداللة

 4.79 78.57 7 ماجستير
 غير دالة 2.16 0.132

 7.77 78.12 8 دكتوراه
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( ومف مقارنة قيمتي "ت" المحسوبة والجدولية 4الجدوؿ )في نتائج اليتضح مف      
عمى مقياس قوة  بانو ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف استجابات افراد عينة البحث

(، دكتوراه -ماجستير) الشيادةتبعا لمتغير  0.05عند مستوى داللة  السيطرة المعرفية
قوة سيطرة معرفية متساوية تقريبا، وامتالكيـ ايضا قوة  المستوييفوىذا يؤكد امتالؾ كال 

 سيطرة معرفية مف كمتا الرتبتيف.
 والمقترحات والتوصيات الستنتاجات
 الستنتاجات

 :يأتي ما الباحث ستنجي
بالمستوى  تمتع طمبة الدراسات العميا بمستوى عاٍؿ مف قوة السيطرة المعرفية مقارنة  1-

  .الفرضي
ال يوجد فروؽ تذكر بيف الذكور واالناث في مستوى قوة السيطرة المعرفية كما ال   2-

 .ايضا( دكتوراه/ماجستير)توجد فروؽ في الشيادة 
 التوصيات

 :يأتي بما الباحث وصيي الحالي البحث نتائج ضوء في
 لدى الحالي البحث عمييا اكد التي المعرفية السيطرة قوة بتنمية االىتماـ ضرورة -1

 لتطوير القوة ىذه توظيؼ ىعم والعمؿوخاصة الرتبة الثانية  العميا ساتاالدر  طمبة
 .العممية الطمبة تاقدر 

 انشطة استعماؿ عمى طمبتيـ تحفيز الى مشرفي طمبة الدراسات العميا توجيو -2
 عمى تعمؿ ألنيا الثانية الرتبة وخاصة المعرفية السيطرة قوة تنمي لدييـ معرفية
 وتفسيرىا واكتشافيا المعمومات عف البحث عمى وحثيـ المعرفية الطمبة تاقدر  زيادة

 .بأنفسيـ
 لدى المشكالت حؿ بأساليب وعالقتيا المعرفية السيطرة قوة عف دراسات اجراء -3

 .العميا الدراسات طمبة
 المقترحات
 :يأتي ما الباحث قترحي الحالي البحث لجوانب استكماال
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 .اخرى دراسية مراحؿ تتناوؿ اجراء دراسة 1-
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