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  ملخص

ى تق ة إل دفت الدراسة الحالي ره دريبي صي أث امج ت ة  برن ي تنمي ز ف ة تري ى نظري ستند إل م
ة              اء التطبيقي ة البلق ة جامع م         مهارات التفكير ما وراء المعرفة لدى طلب ق هدف الدراسة ت ، ولتحقي

ك        دريبي لتل امج ت اء برن م بن ز، وت ة تري ى نظري ستندة إل ارات الم ن المه ة م راح مجموع اقت
اس   اء مقي م بن ا ت ارات، آم االمه ر م ةالتفكي امج   وراء المعرف ر البرن ة أث ه دراس تم عن طريق  لي

راد الدراسة                   .التدريبي سيم أف م تق لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إتباع تصميم شبه تجريبي؛ حيث ت
د                      وعتين، بع ى المجم ديًا عل ًا وبع ًا قبلي اس تطبيق ق المقي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتطبي

ى المجم  دريبي عل امج الت ق البرن ةتطبي ة أظهرت الدراسة  .وعة التجريبي روق ذات دالل وجود ف
ة            في  إحصائية في فاعلية البرنامج التدريبي     ا وراء المعرف ر م ارات التفكي ة مه د مستوى     تنمي  عن

ة  ات ) ٠.٠٥ = α( الدالل ر المجموع زى لمتغي ابطة( تع ة، ض ة  )تجريبي صالح المجموع ، ول
د من الد          .التجريبية إجراء المزي ة         وأوصت الدراسة ب ى نظري ستندة عل ز راسات الم ل    تري   من مث

ة، و                     ات الجامعي ه في الكلي ة لتطبيق تضمين  اإلفادة من البرنامج الذي تم أعداده في الدراسة الحالي
رامج                   د من الب مهارات التفكير ما وراء المعرفة في الخطط الدراسية للطلبة؛ إضافة لتطوير العدي

  . ز؛ وتطبيقها على طلبة الجامعاتالتدريبية مستندة إلى جميع مبادئ نظرية تري

  .، برنامج تدريبي، مهارات ما وراء المعرفةتريزنظرية : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims at investigating the effect of a training program 
based on TREZ theory on the developing metacognitive thinking skills 
for Student's at Al Balqa Applied University. The study, therefore has 
proposed a number of TREZ theory skills to be the bases of the training 
program, a Scale has been developed by the researcher in order to gauge 
the program's effect. Thus, the study adopted an experimental approach 
where the study subjects were divided into tow groups: experimental and 
control, the scale was used for pre and post application after Having 
applied the training program on the experimental group, the tow groups 
then where put on the scale. The study finding there is distinctions in the 
statistical significance at the level (α = 0.05) are found attributed to the 
training program on developing metacognitive thinking skills and for the 
benefit of experimental group. The study recommends further research in 
the following areas: 1) The student's ability to contribute to the 
metacognitive thinking skills in various university colleges. 2) Including 
metacognitive thinking skills in the university curricula. 3) Developing a 
variety of training programs that deal with all strategy TREZ theory and 
applying them on university students.   

Key Word:  TREZ Theory, Metacognitive Thinking Skills, Training 
program.  

 
  مقدمة

اً  تالق التي من المفاهيم المعرفة وراء ما مفهومُيعد  م  في  اهتمام نفس  عل  نتيجة  المعرفي  ال
ال  وتحكم وعي آيفية حول  (Flavell, 1979) فالفل قام بها متعددة ألبحاث ات  في   األطف العملي
اً  يكونون الصغار األطفال دلت بأن والتيلديهم؛  المعرفية ر  غالب ة  واعين  غي ذاآرة  عمل  لكيفي  ال
ذا  المناسبة  واالستجابة المهمة صعوبات تقييم لكيفية واعين وغير لديهم، يم،  له ا  التقي  أشارت  آم
 أجل من يعمل أن عليه يجب  وماذا ذاآرته، تعمل آيف الفرد يتعلم أن ضرورة إلى األبحاث هذه

د  ذآر في  نجاحه  من  التأآ ائج آدت أ ؛ حيث (Ashcraft, 1994)  الت د   نت  الدراسات  من  العدي
 مهارات تعليم وأآدت على أهمية  لألفراد، ما وراء المعرفةتنمية التفكير على ضرورة واألبحاث

ام؛  ك  التفكير بشكل ع ادة  خالل  من  وذل اء  إع ـي   وحدات  بن اج  دراسية ف  تتضمن  الدراسي  المنه
  . Swartz& Perkins, 1990)؛١٩٩١ منصور،( التفكير لتدريب الطلبة عليها مهارات
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رن الماضي                    ة الق ومن النظريات الحديثة نسبيًا والتي لم تعرف على نطاق واسع إال في نهاي
ة     داع نظري ة اإلب تم بدراس ي ته زوالت  Resheniqy Izobreatatelskikh Zadatch "تري

"Teoria TRIZ)(     ،شكالت داعي للم ل اإلب ي الح ي بالروس ة  ، وتعن ة االنجليزي ا باللغ   وتقابله
""Theory of Inventive Problem Solving   الرمز ا ب شوء    ،(TIPS) ويرمز له وأصل ن

، والذي Henry Altschuller, 1946)(هذه النظرية آان على يد العالم الروسي هنري التشتلر 
صها من خالل                         تن داعي، استخل دأ إب ين مب ى أربع ة عل ذه النظري شمل ه ة، وت سب إليه هذه النظري

راع   راءة اخت وني ب ن ملي ارب م ا يق ل م ادو،(تحلي و ج شكل  ،)٢٠٠٣ أب ة ب ذه النظري رتبط ه وت
ة   شكالت إلى م   بشكل دائم  وآون الطلبة يتعرضون  أساسي بحل المشكالت؛      تتطلب   ؛ تعليمية تعلمي

ك           ؛منطقية وتفسيرات علمية    ،منهم إثباتات  ذهني لتل ل ال ة التحلي ى استخدام عملي دعو إل ا ي  وهذا م
ة      من خالل توظيف مهارات      ؛المواقف ا وراء المعرف ر م تراتيجيات محددة،      ؛التفكي ع اس ذي يتب ال

د عدد                       ستثيره لتولي تعلم وي ال، بحيث يحث الم شكل فع متتابعة، منظمة للتعامل مع هذه المواقف ب
ن اإل  ن م ة      ممك ف التعليمي ك المواق من تل ة ض ة والمنطقي ة والمتتابع سلة والمنظم ات المتسل ثبات

ة          ما وراء المعرفة    إذ يعتبر التفكير   ؛التعلمية صفات ذات القيم ا من الخصائص وال ه العلي  بمهارات
  .لدى األفراد بشكل عام والطلبة بشكل خاص

  
  مشكلة الدراسة

ى استخدام              انطالقًا من ترآيز الكثير من الدول في برا         ة عل ز الطلب ى تحفي ة عل مجه التعليمي
ؤتمرات الت    التفكير ما وراء المعرفة  وتوظيف مهارات    ر من الم د  ي؛ وهذا ما تحث عليه الكثي  تعق

شكل خاص؛  ي ب الم العرب ام؛ والع شكل ع الم ب ي الع ة ف ت تنمي ي تناول ة الدراسات الت رًا لقل  ونظ
ر  ارات التفكي ر   مه داعي وتفكي ا وراء المعاإلب ةم ة  رف ى نظري تناد إل ز باالس  (TRIZ) تري

ى                  ؛  )٢٠٠٦ الرافعي،( ستند إل دريبي م امج ت ر برن ة أث جاءت هذه الدراسة في محاولة منها لمعرف
ة  زنظري ر  تري ارات التفكي ة مه ي تنمي ة  ف ا وراء المعرف ة    م دى طلب ة  ل اء التطبيقي ة البلق جامع

  .بالمملكة األردنية الهاشمية
  

   وفرضياتهاأسئلة الدراسة

  :ى اإلجابة على األسئلة التاليةتهدف هذه الدراسة إل

ر   متوسطات في α = 0.05) (هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .١  التفكي
  ؟ على االختبار البعديما وراء المعرفة بين المجموعتين التجريبية والضابطة

ر   متوسطات في α = 0.05) (هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٢  التفكي
  ما وراء المعرفة بين المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار المتابعة؟

  
  أهداف الدراسة ومبرراتها

  دراسة في الهدف الرئيسي لها وهوتكمن أهمية هذه ال
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ة   ى نظري ستند إل دريبي م امج ت اء برن زبن ارات تري ة مه ى تنمي ره عل ا وراء  وأث ر م التفكي
  :الدراسة الحالية من خالل ما يليوتبرز أهمية طلبة جامعة البلقاء التطبيقية،   لدىالمعرفة

امج .١ اء برن ة بن ى نظري ستند إل دريبي م ز ت ل المشكالت تري ارات تحلي شجيع يتضمن مه ، لت
ارات          ى توظيف مه ة      الطلبة وتدريبهم عل ا وراء المعرف ر م ة أو        التفكي في المواقف التعليمي

  .الحياتية

اس لق  .٢ وير مقي ارات  تط اس مه ة ي ا وراء المعرف ر م يكومترية   التفكي صائص س ع بخ ، يتمت
  .مناسبة

ى      التفكير ما وراء المعرفة    تطبيق برنامج تدريبي لتنمية مهارات     .٣ ستند إل ة   م ز نظري  في   تري
  .التعلم

ارات   .٤ ق بتوظيف مه ة تتعل رامج تدريبي ـة لب ةوجود الحاجة الماس ا وراء المعرف ر م  ،التفكي
، فعدم توفر مثل هذه البرامج ذات األهمية يستدعي العمل         جامعيةلة ال خصوصًا لطلبة المرح  

ة                ذه المؤسسات التعليمي  ؛على تطوير وبناء برامج تدريبية تدعم وتساند جهود القائمين في ه
ارات      ف مه ى توظي دريبهم عل ة وت شجيع الطلب ة  لت ا وراء المعرف ر م ف   التفكي ي المواق ف

  .التعليمية أو الحياتية

ة              إجراء هذه الدراسة    ومن مبررات    ة لتنمي رامج التدريبي ة بإعداد الب درة الدراسات المتعلق ن
  .تريز مستندة إلى نظرية جامعيةلدى الطلبة في المرحلة ال التفكير ما وراء المعرفةمهارات 

  
  الدراسات السابقةاإلطار النظري و

  ماهية نظرية تريز وتعريفها

سكي رى سافران ساني  ز منهج، أن تري(Savransky, 1999) ي ه إن ة ذات توج ة منتظم ي
وتشير المنهجية المنتظمة في    . إبداعيةإلى قاعدة معرفية، تهدف إلى حل المشكالت بطريقة         تستند  

شير                    ا ت ات، آم نظم والعملي هذا التعريف إلى تلك النماذج العامة التي تمت دراستها وتحليلها في ال
ة ة – آلم ود   -منتظم ى وج ف إل ذا التعري ي ه واردة ف حة    ال وات واض ددة ذات خط ة مح  منهجي

ة، حيث أن                    ،تستخدم في حل المشكالت     ذه النظري ساني له ضًا التوجه اإلن ذا التعريف أي ين ه  ويب
ة         ذه النظري ة           . اإلنسان هو هدف ه ى قاعدة معرفي ة إل ذه النظري ستند ه ة      ؛وت ة المتعلق  ألن المعرف

راءات     ن ب ر م دد آبي ن ع شتقة م شكالت م ل الم ة لح األدوات العام ذه  ب ستخدم ه راع، وت  االخت
ة                 وم الهندسية والطبيعي  ،النظرية مخزونًا معرفيًا ضخمًا من المبادئ التي تم التوصل إليها في العل

ة حول        وغيرها من المجاالت التقنية والتكنولوجية، آما أن هذه النظرية تستخدم المعرفة المتراآم
ة ت التي تتطلب حلوًال     أما فيما يتعلق بالمشكال    .المجال الذي توجد فيه المشكلة     ة     ؛إبداعي إن عملي  ف

ة                  ر المعروف التجريد التي تعتمد عليها تريز بشكل أساسي تؤدي إلى الكشف عن خطوات الحل غي
 ولذلك فقد اعتبرت التناقضات في        ؛ بسبب وجود متطلبات متناقضة في النظام      ؛في غالب األحيان  

ى                ى        أي مشكلة نقطة مرآزية في حل المشكالت، والتعرف عل اإلجراءات المناسبة للوصول إل
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ًا        ،الحل ة جنب ر طرق حل المشكالت فاعلي  وتوظيف قاعدة المعرفة المتخصصة التي تتضمن أآث
  ).٢٠٠٥أبو جادو، (إلى جنب مع أمثلة توضح آيفية استخدام هذه الطرق 

سكي  ة المتناقضات     (Savransky, 1999) ويؤآد سافران ى معرف  Contradicions)(عل
ى  ل عل ة       والعم ر فاعلي شكالت أآث ل الم ى ح ل عل ون العم ى يك ا؛ حت ة إزالته د  ،وإبداعي ويعتق

ات      (Souchkov, 1999) وفـساوشك ة اتجاه ن أربع ون م ة تتك صورتها الحديث ز ب  أن تري
  :رئيسية هي

 حيث أن براءات االختراع ؛أنها نظرية نشأت في تطور النظم التقنية ذات األصول الهندسية      .١
 .تحليلها قد نشأت في هذه المجاالتالتي اعتمد عليها في 

 .هي مجموعة من األساليب والطرق للتغلب على الجمود العقلي، والعوائق النفسية .٢

 .تقنيات لتحليل وصياغة الحلول للمشكالت بشكل ابتكاري .٣

أنها تعمل آمؤشرات لتنظيم العالقة بين الوظائف التقنية وحلول مشكالت التصميم المحددة                .٤
  .طبيعيةفي مجال العلوم ال

رى ًا (Souchkov, 1999) ساوشكوف وي ًا منظم لوبًا علمي ستخدم أس ز ت ة تري  أن منهجي
ن       ة م صميم مجموع ى ت شوائيًا، وتوصل إل يس ع شكالت، ول داعي للم ل اإلب ى الح للوصول إل

ات لحل المشكالت    وثي   ،التقني ا آينست وثيم ولهم  (Kunst & Timothy, 2002)   ويعرفه بق
ساعدة من يحب                 تريز هو اختصار بالرو   " ستخدم لم ز ت ة تري سي لنظرية حل المشكالت، ونظري

داع ال، ويعتاإلب ذا المج ي ه دداً  ف ستخدم ع ساطة ت ز بب دون أن تري ل ق ن األدوات لجع داع م  اإلب
  ".منهجي ومنظم

  
  المصطلحات الرئيسية في نظرية تريز

رن الماض  ن الق سعينات م ة الت ذ بداي ز من ة تري تخدمت نظري   دًا ـًا ومعقـًا ضخمـي نظامـاس
  ا ـسو توميامـ تيت:الـن أمثـة مـذه النظريـون بهـ المهتمدـؤآب واألدوات، ويـن األساليـم
)Tetsu Tomiyama(راد  أن ِغ د من األف ل العدي ي أجريت من قب اجم عن األبحاث الت ا ن ناه

د                       ،والمؤسسات رة ي سرعة آبي ة ب ة في حل المشكالت التقني ذه النظري د استخدام ه رآها  وأن فوائ
سها                  ة في المشكلة نف د من أدوات النظري ق العدي ستطيعون تطبي ة،   (أولئك الذين ي الحواسب الذآي

ة اميرات الرقمي ًا ألي   ،)والك ز أساس ة تري ات نظري ون تقني ة سوف تك ة القادم ع األلفي ع مطل  وم
ة   ،(Souchkov, 1997) وإنتاج أي شي جديد اإلبداعمجتمع يطمع في االختراع و ونظرًا ألهمي

تيعابها،               ة اس سير عملي إن توضيحها بهدف تي ة ف المفاهيم الرئيسية التي اشتملت عليها هذا الطريق
ة        ا وآلي ى أدواته رف عل ة والتع م النظري ا لفه ن توافره د م ي ال ب ية الت ى األساس ن البن ر م يعتب

شكالت ي حل الم تخدامها ف ذين ؛اس ذه ب آخ ضمنها ه ي تت اهيم واألدوات الت ار أن المف ين االعتب  ع
ل                    ة من قب ا بصورة مثالي النظرية ذات أصول هندسية وتقنية، ويصعب في بعض األحيان إدراآه

  .غير المتخصصين
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  األساسية في نظرية تريز) االفتراضات(المسلمات 

دم             ة التطور والتق ى أن عملي ات إل ر من البيان ل عدد آبي ة لتحلي تشير نتائج الدراسات البحثي
سير وفق قواعد        ؛حداث العشوائية التكنولوجي ليست مجموعة من األ   ة ت ة منتظم ا هي عملي  وإنم

اذج والمسارات            نظم           ؛محددة، وتمثل نظرية تريز مجموعة من النم ين اتجاهات تطور ال ي تب  الت
راع                   راءات االخت ات اآلالف من ب ل مئ ا من خالل تحلي م الكشف عنه  بهدف  ؛التكنولوجية التي ت

نظم الهندسية      يم استخدامها في ال ة     والم،تعم صناعية المختلف  & Cao & Runhua)جاالت ال
Ruihong, 2004).  

ادئ   اك مب ا أن هن ية مفاده ز بفرض ة تري دأت نظري د ب ةوق اس إبداعي شكل أس ة ت  عام
ة  ات اإلبداعي دها  ؛االختراع ن تحدي ادئ يمك ذه المب ا، وأن ه رين ، وترميزه ا لآلخ ل ؛ ونقله  لجع

ستخدم عدة         ،كانية حدوثها  والتنبؤ بإم  ، أآثر قابلية للتعليم   اإلبداععملية    وعمومًا فإن نظرية تريز ت
داع  حيث إن وجهة النظر التي ترى        ؛ عملية منهجية منتظمة   اإلبداعأدوات لجعل    ام    اإلب ة إله  عملي

د قائم  م تع شوائيًا ل ادو،( ةتحدث ع و ج ى   ).٢٠٠٥ أب وم عل ا تق ة أنه ذه النظري صار ه رى أن وي
  :تيةاالفتراضات األساسية اآل

ر                      التصميم الم  .١ ذلك تعتب ا؛ ول ا والوصول إليه ة المرغوب في تحقيقه الي هو النتيجة النهائي ث
ات                  د مسار عملي عملية تخيل الحل المثالي النهائي في محاولة حل المشكلة نقطة مهمة لتحدي

 . ، وهذا االفتراض تم االعتماد عليه عند تدريب الطلبة على مبادئ هذه النظريةالحل

؛ حيث يرى إبداعيةلمادية دورًا أساسيًا في حل المشكالت بطريقة   تلعب التناقضات التقنية وا    .٢
ة            إن عملي ذلك ف أنصار هذه النظرية أن آل مشكلة ناتجة عن تناقض أو أآثر في الموقف، ول
ة           تراتيجيات النظري ار أن اس ية، باعتب ضًا أساس ر أي تحديد جوانب التناقض في المشكلة تعتب

ذه   ن ه تخلص م ة لل ي محاول دت أصًال ف اح  وج دها بنج ن تحدي تمكن م د ال ضات بع .  التناق
ى شكل                نهج العلمي، ولكن عل وتحديد التناقض في المشكلة يعد بمثابة تحديد المشكلة في الم

 .تناقض بين جانبين أحدهما إيجابي، يترتب عليه أثر سلبي

راض                       اإلبداع .٣ ذا االفت سلة محددة من الخطوات، وه سير وفق سل ة، ت ة منتظم ة منهجي  عملي
ى      األخرى  النظريات ترفض حيث أن    ؛ في نظرية تريز   جوهري داع  النظر إل اره   ؛اإلب  باعتب

  (Kunst & Timothy, 2002)سلسلة منتظمة من الخطوات 
  

  مفهوم ما وراء المعرفة

سريعة  الزيادة أدت ام  في  ال ات  االهتم تعلم  بنظري ة  ال ى  المعرفي ادة  إل ام  زي ا وراء  االهتم  بم
ل  بحوث  في السبعينات في ظهر فقد (ثًاحدي ظهر المصطلح وهذا، المعرفة ذي  و)١٩٧٦ (فالف  ال
  . تعلمه لما والتقويم والمتابعة التخطيط على قدرته أي آمتعلم نفسه بفهم المتعلم قيام بكيفية اهتم

ة  وراء ما مفهوم وبظهور داً  أضاف  المعرف داً  بع م  في  جدي نفس  عل تح   ال ي، وف اً  المعرف  آفاق
ة  للدراسات  واسعة  شات وال التجريبي ة  مناق ذآاء  موضوعات  في  النظري ر  ،ال ذاآرة  ،والتفكي  ،وال
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 يلقى يزال وال الثمانينات عقد في المفهوم بهذا االهتمام تطور وقد ،التعلم ومهارات، واالستيعاب
ات  الرتباطه نظرًا االهتمام من الكثير تعلم واستراتيجيات    بنظري ذآاء وال اذ  المشكلة  حل  ال  واتخ
  .)٢٠٠٢جراون، ( القرار

ل  ألبحاث  ونتيجة  ى (Flavell, 1979) فالف ذاآرة   عل د  ال ا  مصطلح  استخدم  فق  وراء م
 الفرد معرفة" بأنه عرفه والذي المعرفة وراء مصطلح ما الحق استخدم في وقت ثم ،أوًال رةآالذا

رابط  والضبط الفاعلة المراقبة إلى تعود التي ونتاجاتها، المعرفية بعملياته المرتبطة الخاصة  المت
  .العمليات هلهذ

رى  ك  وي ا  أن (Woolfolk, 1995) ولفول ة  م ود  وراء المعرف ى  تع رد  وعي  إل ة  الف  بآلي
ه  ره، وآيف   معرفت ذه   تعمل  وتفكي ة، ه ك  يتطور  وآيف  اآللي ى  ذل ر   إل وعي بتفكي ، اآلخرين  ال
ل  يرى آما المعرفة وراء ما مصطلح ويتضمن ة (Flavell, 1979)  فالف ا  معرف ة  وراء م   معرفي

Metacognition Knowledge) (رة ا وخب ة  م  Metacognition)(وراء معرفي
Experience شير  حيث ؛ ى  ت ى  األول ة  إل رد  معرف ائق  الف ه  عن  حق ة،  عمليات ة آو المعرفي  يفي

ذه  على سيطرته ات،  ه شير  حين  في  العملي ة  ت ى  الثاني تراتيجيات  إل ا  االس ة  وراء م ي  المعرفي  الت
  .هدافهألتحقيقه  من آدوالتأ المعرفية، أنشطته لضبط الفرد يستخدمها

ا  ن  أم بس  ويل د (Willen & Phillips, 1995)  وفيل ونين  حددا  فق ا  أساسين  مك  وراء لم
ة  ا  المعرف وعي  هم سلوآه  الشخص  ووعي ، ) (Actionداء، واأل) (Awarenessال  المعرفي  ب
ا  والوعي عنها، يعرفه بما والوعي منها، بالهدف الوعي يشمل التعليمية المهمة خالل  يف  هو  بم
سهل  التي باالستراتيجيات والوعي لمعرفته، حاجة تعلم،  ت ا  ال سلوك  أم ي  ال درة  فيعن رد  ق ى  الف  عل

تراتيجيات  التخطيط  ه  الس ر، صعوبات  أي ومعالجة تعلم ك  تظه  استخدام  خالل  من وذل
ذاتي  التنظيم أشكال استخدام على والقدرة بديلة، استراتيجيات ة  ،ال ة؛  والمراقب د  المعرفي  من  للتأآ

  .المهمة إآمال في حالنجا

ورد  وتتحدث  ات  حول  (Ormrod, 1995) أورم ا  عملي ة  وراء م ا  ؛ فوصفها المعرف  بأنه
ات  تنظيم  ة  للعملي ي  المعرفي ى  تعمل  الت التعلم  الوصول  عل ذاآرة  ب ى  وال ى،  الحد  إل  وإن األعل

ا  مصطلح  ة  وراء م ل  أمور  عدة  يتضمن  المعرف ة  :مث درات  لمحددات  الطالب  معرف تعلم،  ق  ال
 النجاح  أجل  من التعلم لمهمة السليم والتخطيط لديه، الفعالة التعلم الستراتيجيات الطالب ومعرفة
واد  وتعلم لدراسة فعالة تعلم استراتيجيات واستخدام فيها، دة،  م ة،  وضبط  جدي م  المعرف  من  والفه

ة  خالل  ي  المعلومات  معرف ة  في  للنجاح  توصل  الت تبعاد  المهم ر  المعلومات  واس ة،  غي  المهم
 .الذاآرة في المخزنة المعلومات السترجاع فعالة استراتيجيات دامواستخ

ذآر  ات  أن(Williams, 2000) وليمز  وي ا  العملي ة  وراء م ات  هي  المعرفي  ضبط  عملي
 والمهارات باالستراتيجيات  القيام الفرد يستطيع لم التعلم، وإذا خالل تنشط التي بالمهارات وتحكم

 ،صعبًا التعلم  يجعل مما جديدة، مهمة وآأنها تعليمية مهمة وآل آل تعلم فسيبدو المعرفية وراء ما
ة  وراء ما العمليات فإن ذلك من العكس وعلى تعلم  تجعل  المعرفي ساعد  حيث  وأسهل،  أفضل  ال  ت
   .المهمة هذه طبيعة ويفهمون ما بمهمة يقومون عندما وعيًا أآثر يصبحوا أن على الطلبة
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ذآر  د  وي دس  وي وعي  تطوير  أن(Wade& Reynolds, 1989)  ورينول ا  ال  وراء م
ر  المعرفي  اً  يعتب تراتيجيات من   ضرورياً  مكون دريس  اس ال  الت ي  الفع ة   الت ين  تجعل الطلب  متعلم

الين  ذا ؛فع د   وله ر  وغاغ  يؤآ راً  أن (Gage & Berliner, 1991) بيرلني شاآل  من  آثي تعلم  م  ال
ات ال وخالل، المعرفية وراء ما العمليات في للعجز تعزى واالنتقال ا  عملي ة  وراء م وم  المعرفي  يق

رد  ة  بتعريف  الف ة  طبيع دها،  المهم ار  وتحدي يالت  واختي ة  التمث دة؛  العقلي م  ومن  المفي د  ث  تحدي
ة  وتفعيل لها، الالزم الوقت وتحديد ،المهمة لتنفيذ الالزمة االستراتيجيات سابقة  المعرف ا  ال  لربطه

ة  ةالتغذي  من لالستفادة االنتباه وتوجيه الحالي، بالموقف اء  الراجع ذ  أثن ة  تنفي األداء  لتحسين  المهم
  (Gourgey, 1998).للمستقبل  والتخطيط

رتبط    التفكير اإلبداعي  ب تريزترتبط نظرية   و ة؛ حيث      الذي بدوره ي ا وراء المعرف التفكير م  ب
ارات      إ نه هناك اتفاق واضح في مجال التفكير بأن عناصر ومكونات التفكير اإلبداعي تتضمن مه

يم  ما وراء الم ارات   )(Arambruster, 1989عرفة من مثل التخطيط والمراقبة والتقي ذه المه ، ه
ى حل المشكالت؛         رد عل الخاصة بالتفكير ما وراء المعرفة مهمة جدًا وضرورية في مساعدة الف

داعي ر اإلب ا للتفكي ايرآأهميته صميم ب ي ت ة  Beyer) (؛ فف ا وراء المعرف ر م ارات التفكي إن مه ف
يم  التخطيط، المرا ( دريبي ي           ) قبة، التقي امج ت ة األساسية ألي برن شكل اللبن ر    طور ت ا وراء    التفكي م

  .)Jausovec, 1994(تريز وخصوصًا البرامج المعتمدة على نظرية المعرفة؛

سوت  ل العصف          (Pesut, 1990)  بي ر من مث ارات األساسية للتفكي أن المه ضًا ب رح أي اقت
ة؛          الذهني، التحليل تؤثر بشكل حقيقي على توجيه       ا وراء المعرف ارات م ًا الستخدام مه  الفرد ذهني

دى                    داعي ل ر اإلب ارات التفكي ة مه والتي بدورها تشجع وتساهم في تنمية التفكير بشكل عام؛ وتنمي
ارات    (Arambruster, 1989) الفرد بشكل خاص، وقد توسع آرم بروستر أثير مه في دراسة ت

د             تفكير ما وراء المعرفة على التفكير اإلبداعي م         ساندة، وأآ ة م ارات توجيهي راح مه ن خالل اقت
ذلك                     رد، آ دى الف داعي ل ر اإلب على دور مهارات التفكير ما وراء المعرفة في دعم وتشجيع التفكي
الل        ن خ ة م ا وراء المعرف ر م ارات التفكي ساب مه ى اآت راد عل دريب األف ة ت ى إمكاني ار إل أش

ي           ة الدراسات الت ط     البرامج التدريبية المختصة، ولقل ة   حاولت رب ز نظري ا وراء      تري ارات م  بمه
ة         المعرفة؛ جاءت هذه الدراسة في محاولة الكشف عن          ى نظري ز أثر برنامج تدريبي مستند إل  تري

  .في تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية
  

  الدراسات السابقة

ز مستند إلى نظرية   ج تدريبي   لم تلق الدراسات التي تناولت دراسة أثر برنام        ة   تري ى تنمي  عل
افي في      بشكل خاص      ما وراء المعرفة    بشكل عام؛ ومهارات التفكير    التفكيرمهارات   ام الك االهتم

ا      ؛األردنالدول العربية وخصوصًا في      ر م  لذلك تم حصر الدراسات التي تناولت ومهارات التفكي
  .يزتربنظرية التفكير ربطت  ؛ وتلك التيوراء المعرفة

وري   ى  والتي  (Louri, 2009)  ففي دراسة ل امج      هدفت إل ة برن أثير وفاعلي ة مدى ت  معرف
ة    ى نظري ستند عل دريبي م زت ة      تري شكالتهم التعليمي ل م ى ح امعيين عل ة الج درة الطلب ى ق  عل
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ة    ى نظري ستند إل دريبي م امج ت ن برن سي م ة الرئي ت أداة الدراس ة؛ تكون زوالحياتي ل تري ي ح  ف
ة من                         المشكالت، تم تط   ة مكون ى عين ار بعدي عل م اختب دريبي ث امج الت م البرن ي ث ار قبل بيق اختب

ر    ) ٣٤( ود ف ائج وج رت النت ة؛ وأظه ًا وطالب امج     وطالب أثير البرن ى ت دل عل صائيًا ت ة إح ق دال
ة بصورة أفضل من                   ة والتعليمي التدريبي على تفكير الطلبة؛ وقدرتهم على حل المشكالت الحياتي

  .السابق

والتي هدفت إلى تقييم فاعلية استخدام مبادئ نظرية  (Bowyer, 2008) اويروفي دراسة ب
ز راد        تري درة األف دى ق شكالت؛ وم ل الم لوب ح تخدام أس ة باس ر التقني شكالت غي ل الم ي ح  ف

ة الدراسة من                  ) ٥٠(المشارآين في اإلبداع، وقدرتهم على حل المشكالت المستقبلية، تكونت عين
اس تورانس لحل المشكالت، وقد تم تصميم برنامج تدريبي تم تطبيقه متطوع، وقد تم استخدام مقي

روق  ود ف ى وج ائج عل ت النت د دل ة، وق ة الدراس ى عين ة إحصائيًاعل ي  دال ة ف ة الدراس دى عين  ل
ة      مجاالت تنمية مهارات اإلبداع، األصالة، الطالقة، ونوعية الحلول، وهذا دليل واضح على أهمي

  . التفكير اإلبداعي لدى األفراد في تنمية مهاراتتريزنظرية 

ول         ) ٢٠٠٦(وقام الرافعي    ة للمشكالت   اإلبداعي بدراسة هدفت إلى معرفة بعض مبادئ الحل
 في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من الموهوبين في الصف األول          TRIZ) (تريزوفق نظرية   

ة الدرا            سعودية، تكونت عين ة ال ة العربي ة عسير بالمملك ًا من   ) ٥٠(سة من   ثانوي في منطق طالب
ى    ة إل ة الدراس سيم عين م تق سير، ت ة ع ي منطق وبين ف ة الموه ز رعاي ي مرآ ين ف ة المنتظم الطلب

ع    ة وضابطة، وبواق وعتين تجريبي اس  ) ٢٥(مجم ي آل مجموعة، واستخدم الباحث مقي ًا ف طالب
داعي    ر اإلب اس التفكي ورانس لقي ورة أ( ت روق ذات    )ص ود ف ة وج ائج الدراس ت نت ة ، وبين دالل

صالح           الة ل ة واألص ة والمرون االت الطالق ي مج وعتين ف ين المجم دي ب اس البع صائية للقي إح
ر               ات التفكي المجموعة التجريبية، ووجود فرق دالة إحصائيًا بين المجموعتين للدرجة الكلية لمكون

  . اإلبداعي ولصالح المجموعة التجريبية أيضًا

ى  مستند تدريبي برنامج استخدام أثر تقصاءاس إلى هدفت بدراسة) ٢٠٠٣( جادو أبو قامو  إل
ة  ة  المشكالت  حل  نظري ز  اإلبداعي ة  في  تري ر  تنمي داعي  التفكي دى  اإلب ة  ل ة  من  عين  الصف  طلب
 طالبًا )١١٠( العينة أفراد عدد بلغ ،األردن في الدولية الغوث وآالة مدارس في األساسي العاشر
م  وطالبة، سيمهم  ت ى  عشوائياً  تق وعتين  إل ى األ :مجم ة  ول م  ضابطة،  واألخرى  تجريبي ق  وت  تطبي

امج  دريبي  البرن ى  الت راد  عل ة  المجموعة  أف دة  التجريبي ابيع،  ستة  لم اس  أس ر  ولقي امج  أث  البرن
راد  على) أ( األلفاظ صورة للتفكير اإلبداعينس ا توراختبار تطبيق تم التدريبي، وعتين  أف  المجم
ار  ونهايته التدريبي البرنامج بداية في والضابطة التجريبية ي  آاختب ائج   ،وبعدي  قبل  وأظهرت نت
ة اإلناث أداء ومتوسط الذآور أداء متوسط بين فروق وجود عدم الدراسة   في المجموعة التجريبي
 .الثالث مهاراتهب للتفكير اإلبداعيتورنس  مقياس على

ان  سنت وم ن فن ل م د قامت آ ر (Vincent & Mann, 2000) وق ة أث ة لمعرف  بدراس
 على حل المشكالت في مادة األحياء، تم تحديد عدد من المشكالت الخاصة           تريز استخدام نظرية 

بمادة األحياء، وتم تدريبهم على مصفوفة التناقضات، وقائمة بمبادئ اإلبداع، وقد تم تقسيم الطلبة              
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امج                      ضمنها البرن ي ت ست الت إلى مجموعات آل مجموعة تعمل على حل مشكلة من المشكالت ال
ة،     التدريبي، ودلت    نتائج الدراسة على قدرة مبادئ النظرية على تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلب

  .وتوسيع مدرآاتهم بشكل أفضل من السابق

و    ة      (Kitto, 2000)  وهدفت دراسة آيت ر استخدام نظري ى استقصاء أث ز إل ة   تري  في تنمي
وعتين ت         وتشجيع   ة وضابطة؛   القدرة على التصميم اإلبداعي، تكونت عينة الدراسة من مجم جريبي
ة،             ) ٢٠(وبواقع   طالبًا في آل مجموعة، وقد تم تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبي

ى حل     ودلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيًا لدى طلبة المجموعة التجريبية في قدرتهم عل
  .المشكالت اإلبداعية أآثر من المجموعة التجريبية

ا ورد في  ((Zakarov, 1998) وقامت زاخروف   نآم بتطوير Atkin ) ((1998  اتك
د          تريزكثير من مبادئ نظرية     الًا يتضمن   يبرنامجًا تدريب  ة، وق ؛ اعتمدت فيه على القصص الخيالي

شكل أساسي                      امج ب يا، وهدف البرن دارس الخاصة في روس طبقت الباحثة البرنامج في إحدى الم
ائج الدراسة            إلى تطوير الخيال اإلبداعي لدى الطلبة في ال        د أظهرت نت ع األساسي، وق صف الراب

  .تطور قدرات الطلبة على التفكير والتخيل، إضافة إلى زيادة دافعيتهم ورغبتهم في التعلم

ة       (Kowalick, 1998) أما آواليك ى نظري ستند إل دريبي م امج ت ز فقد قام بتطوير برن  تري
ة، و  دة األمريكي ات المتح ي الوالي ا ف ة آاليفورني ي منطق ن  ف ة م ى طلب امج عل ق البرن م تطبي د ت ق

ائج أن                   د بينت النت المرحلتين االبتدائية والثانوية وبمعدل ساعتان يوميًا مرة واحدة آل أسبوع، وق
د                    ى اإلب درتهم عل رهم، وأن ق ر من غي ر أآث دة في التفكي د  الطلبة تطورت لديهم مهارات جدي اع ق

د تطورت بشكل أفضل من السابق؛  ستيرنكوا   فق بدراسة هدفت    (Nesterenko, 1994) قامت ن
ة      ى نظري تناد إل دريبي باالس امج ت صميم برن ى ت زإل امج   TRIZ) (تري ق البرن م تطبي ث ت ، حي

ة               ى ثماني امج عل ذا البرن تند ه ام ونصف، واس دة ع ة لم ة االبتدائي ة من المرحل التدريبي على طلب
ادئ ة،( مب ة، الجدلي ة الراجع د، التغذي د جدي ى بع ه إل سخ، التوجي ة، الطرق الن دريب، اإلنتاجي  الت

افع     الجديدة في    ة            )اإلبداع، تغير الضار إلى ن ادئ أساسية في نظري ز ؛ وهي مب د أشارت     تري ، وق
  .نتائج دراستها إلى فاعلية في تطبيق هذه المبادئ على الطلبة

  
  تعليق على الدراسات السابقة

  أتيمن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما ي

  . لدى الطلبةالتفكير ما وراء المعرفةعت لتنمية ِبليب التي اُتتنوع في األسا .١

ة     .٢ ة نظري ى أهمي ات عل ع الدراس د جمي زتأآي ام؛    تري شكل ع ر ب ارات التفكي ة مه ي تنمي  ف
  . بشكل خاصالتفكير ما وراء المعرفةو

أثير االيجابي        تريزفاعلية البرامج التدريبية التي يتم بنائها باالستناد إلى نظرية           .٣ ى   في الت عل
  .قدرة الطلبة على حل المشكالت التعليمية والحياتية
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ة                .٤ ى نظري ستندة إل ة م ز ترآيز معظم الدراسات على بناء برامج تدريبي سعى       تري ا ت ذا م ؛ وه
ى                        دريبي عل امج ت أثير برن اس مدى ت ذه الدراسة بقي رد ه الدراسة الحالية إلى تحقيقه؛ مع تف

ة     دراسي والتحصيل ال  التفكير ما وراء المعرفة   مهارات   ار متابع ا      للطلبة آاختب ذا يجعله ؛ وه
   . دراسة متفردة عن باقي الدراسات السابقة؛ خصوصًا في الوطن العربي

  
  منهجية الدراسة

 في تنمية مهارات    تريزتهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية            
ة ا وراء المعرف ر م يالتفكي دى  والتحصيل الدراس ة جام ل ةطلب اء التطبيقي ة البلق تخدم ،ع د اس  وق

ذه الدراسة          الباحث المنهج التجريبي عند تطبيق أدوات الدراسة،       ع الباحث في ه  اإلجراءات   واتب
   :تيةاآل
  

   وعينتهامجتمع الدراسة

ى  ة عل ذه الدراس ق ه م تطبي ة) ٣٠(ت ًا وطالب دنيطالب الي والمت ن ذوي التحصيل الع ي  م  ف
ارهم  م اختي ة؛ ت اء التطبيقي ة البلق شوائي؛جامع شكل ع ة ب ون طلب ث يمثل ة بحي سنة الرابع ع ؛ ال  م

) ١٥( وبواقع  مجموعتين تجريبية وضابطة؛تقسيمهم إلى  تم؛)علمي، إنساني(مراعاة التخصص   
  . في آل مجموعةطالبًا وطالبة

  
  أدوات الدراسة

  يأتياف الدراسة وهي آما تم استخدام مجموعة من األدوات لغايات تحقيق أهد

  تريز المستند إلى نظرية البرنامج التدريبي .١

ل الباحث   ن قب اؤه م ويره وبن م تط ذي ت ن  و ؛وال امج م ون البرن س) ١٠(يتك ةجل  ات تدريبي
ًا        ا   ) ٥٠(تتراوح مدة آل جلسة تقريب ة؛ أم دريب ف     دقيق ان الت ان  مك ة      في    ك اء التطبيقي ة البلق  ،جامع

ارة       سعى هذا البرنامج إلى العم     و ة مه ى تنمي ة   ل عل ا وراء المعرف ر م   والتحصيل الدراسي  التفكي
تظم              بما   ؛لدى أفراد الدراسة   ل المن ة في التحلي ا متمثل  ،تضمنه هذا البرنامج من عمليات ذهنية علي

ة                 ،والمتتابع دماغ، ومالئم وين ال ا مبرمجة، جاهزة، مناسبة لتك ة لجعله ات الذهني  وترتيب العملي
  . على النظرية المعرفيةتندًاألسلوبه ومعالجاته مس

داعي للمشكالت                 ة الحل اإلب ى نظري دريبي إل امج الت ز (ويستند البرن ر من       )تري ، وهي تعتب
النظريات الحديثة في اإلبداع ولم تعرف على نطاق واسع إال في العقد األخير من القرن العشرين                

ذي        امج ال زات البرن ن ممي ابقًا، وم سوفيتي س اد ال ار االتح د انهي ذه   بع ي ه ث ف تخدمه الباح اس
  :الدراسة

  .البساطة والمرونة في التطبيق .١
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 .ال يحتاج إلى معرفة سابقة ضرورية .٢

 .مستقل في جلساته .٣

 .يتطلب عمل جماعي .٤

  : عند تطبيق البرنامجتيةوقد عمل الباحث اإلجراءات اآل

  .دقيقة) ٥٠( تتراوح مدة آل جلسة تقريبًا اتجلس) ١٠(تكون البرنامج من  .١

 . التي تستخدم عند تطبيق البرنامج التدريبيالمبادئلنظرية والتعريف با .٢

 .مبدأإتباع إستراتيجيات العصف الذهني، والعمل الجماعي، والحوار عند التدريب على آل  .٣

 .تقسيم األفراد إلى ثالث مجموعات تدريبية؛ بحيث يكون هناك ممثل لكل مجموعة .٤

 .بدأ معينص لكل جلسة متحديد عدد الجلسات بعشر جلسات تدريبية؛ بحيث يخص .٥

 :تريز في آل جلسة تدريبية لحل المشكلة وفق نظرية تيةات اآلي اإلستراتيجإتباع .٦

  .تحديد المشكلة -

 .صياغة الحل النهائي األمثل للمشكلة -

 .اقتراح حلول أخرى مناسبة للمشكلة حسب المهارة المعتمدة في الجلسة -

 .تقييم جميع الحلول المقترحة -

اد  .٧ ادئاعتم ةاآل المب دريبي   تي امج الت الل البرن ا خ ة عليه دريب الطلب ي   وت ا موضح ف ؛ آم
  ).١(الجدول 

  . المقترحة في الدراسة التدريبمبادئ ):١(جدول 

 التقسيم أو التجزئة  األولبدأ الرئيسيالم
 االستخالص والفصل  الثانيالمبدأ الرئيسي
 الربط أو الدمج  الثالثالمبدأ الرئيسي
 العمومية أو الشمولية  عاب الرالمبدأ الرئيسي
 القلب أو العكس  الخامسالمبدأ الرئيسي
 البعد اآلخر  السادسالمبدأ الرئيسي
 تغيير الضار إلى نافع  السابعالمبدأ الرئيسي
 الخدمة الذاتية  الثامنالمبدأ الرئيسي
 النسخ  التاسعالمبدأ الرئيسي
 تغيير اللون  العاشرالمبدأ الرئيسي
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  رات التفكير ما وراء المعرفةمقياس مها  .٢

ام ث ق ق  ب الباح ة؛ وف دى الطلب ة ل ا وراء المعرف ر م ارات التفكي اس مه رات لقي اء فق بن
  :اآلتيةاإلجراءات 

  .مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير ما وراء المعرفة  .أ 

دي     .ب  اييس أبي ى مق تناد إل رين )Abedi,1996(االس رز Green, 1999) (، وج   ، وولت
)(Walters, 2002؛) ،عند صياغة فقرات األداة)٢٠١١آما ورد في السويط .  

ون من   .ج  ذي تك ة؛ وال اس بصورته األولي رات المقي م صياغة فق ى ) ٤١(ت رة؛ موزعة عل فق
  :أربعة أبعاد هي

  .فقرات) ١٠(وتكون من :  الوعيبعد .١

  .فقرة) ١٢(وتكون من : بعد العمليات المعرفية .٢

  .فقرات) ٨(وتكون من : لتخطيط ابعد .٣

  .فقرة) ١١(وتكون من : بعد الفحص الذاتي .٤

رات      ) صدق وثبات (تم عمل خصائص سيكومترية       .د  ؛ لفقرات المقياس للتأآد من صالحية الفق
  :أتيآما ي الدراسة؛ وذلك أفرادقبل تطبيقه على 

  
  صدق المقياس

ين في علم النفس تم عرض فقرات المقياس على عشرة محكمين متخصص: صدق المحكمين .١
حيث قاموا بإبداء آرائهم     ؛ من مختلف الكليات التابعة لها     التربوي في جامعة البلقاء التطبيقية    

اء     دى انتم اس، وم رات المقي بة فق ول مناس اتهم ح ن     ومالحظ ال م ل مج ى آ رات إل الفق
ذلك وضوح صياغاته    ة،  المجاالت األربعة للمقياس، وآ رات      اللغوي د الباحث الفق د اعتم وق

  .فقرة) ٤١(نهائية الصورة ال، والتي بلغ عددها ب)٠.٩٠(التي آانت نسبة االتفاق عليها فوق 

داخلي   .٢ ساق ال ك بتطبيق     : صدق االت ألداة؛ وذل داخلي ل ساق ال ق من صدق االت اجرى التحق  ه
اد  تم؛ حيث عينة الدراسةطالبًا، من خارج أفراد ) ٧٠(على عينة استطالعية مكونة من        إيج

اط   رة من          معامل ارتب ين آل فق رات     بيرسون ب اس فق ة      المقي اس  والدرجة الكلي ك   ؛للمقي وذل
  :يوضح ذلك) ٢( والجدول (SPSS)  الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامجباستخدام 
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  . معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لفقرات المقياس):٢(جدول 

  رقم الفقرة
معامل 
  االرتباط

  رقم الفقرة
معامل 
  طاالرتبا

  رقم الفقرة
معامل 
  االرتباط

٠,٦٣٣  ٢٩  ٠,١٢٢  ١٥  *٠,٣٩٩  ١*  
٠,٥٩٢  ٣٠  ٠,١٧٧  ١٦  *٠,٣٣٣  ٢*  
٠,٦٠٢  ٣١  *٠,٥٢٢  ١٧  *٠,٤٠٢  ٣*  
٠,٤٦٢  ٣٢  *٠,٥٦٦  ١٨  *٠,٤٣٣  ٤*  
٠,٣٧٩  ٣٣  *٠,٥٢٣  ١٩  *٠,٤٥٥  ٥*  
٠,٥٦٢  ٣٤  *٠,٤٧٨  ٢٠  *٠,٤٦٦  ٦*  
٠,٥٧٧  ٣٥  *٠,٤٠١  ٢١  *٠,٤٦٣  ٧*  
٠,٥١٢  ٣٦  *٠,٥٣٤  ٢٢  ٠,٢٢١  ٨*  
٠,١٨٨  ٣٧  *٠,٤٥٦  ٢٣  *٠,٥٠٣  ٩  
٠,٢٣٣  ٣٨  *٠,٥٦٤  ٢٤  *٠,٣٦٦  ١٠  
٠,٢٥٥  ٣٩  *٠,٤٦٥  ٢٥  *٠,٣٨٩  ١١  
٠,٢٩١  ٤٠  *٠,٥٥٥  ٢٦  *٠,٤١١  ١٢  
٠,٢٨١  ٤١  *٠,٤٦٣  ٢٧  *٠,٤٥٥  ١٣  
٠,٢٦٣  ٢٨  *٠,٤٧٥  ١٤      

اس عن                 .٣ ى المقي ة عل ؛ )٠,٣٠(تم حذف الفقرات التي يقل معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلي
رات     فقرات) ٩ (اوعدده م     )٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٧،  ٢٨،  ١٦،  ١٥،  ٨(، وهي الفق ا ت ، آم

ي صورته    اس ف صبح المقي ين؛ لي ة نظر المحكم ن وجه بة م ر مناس دة غي رة واح حذف فق
ن   ون م ة يتك م توزيع ) ٣١(النهائي رة ت افق دول   ه اس؛ والج ي المقي شوائيًا ف يوضح ) ٣( ع

  .  ادة األربعةتوزيع فقرات المقياس وفق أبع

  . توزيع فقرات المقياس وفق أبعادة األربعة):٣ (جدول

  رقم الفقرات  البعد  الرقم
  ١,٥,٩,١٣,١٧,٢٤,٢٧,٢٩  الوعي  ١
  ٣,٧,١١,١٥,١٩,٢٢,٢٣,٢٦  العمليات المعرفية  ٢
  ٤,٨,١٢,١٦,٢٠,٢١,٢٨  التخطيط  ٣
  ٢,٦,١٠,١٤,١٨,٢٥,٣٠,٣١  الفحص الذاتي  ٤
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  قياسمدالالت ثبات ال

م إ ن  ت ة م ة مؤلف ى عين اس عل ق المقي ن خالل تطبي ادة؛ م ة اإلع ات بطريق ل الثب اد معام يج
ي                أفراد وطالبة من خارج     ًاطالب) ٣٠( ين مرت داره أسبوعين ب ي مق رتين؛ بفاصل زمن  الدراسة م

ادة     ات باإلع ل الثب غ معام د بل ق، وق راض  ، وُي)٠,٨٧(التطبي وًال ألغ ل مقب ذه المعام د ه ذهع   ه
  .الدراسة

  
   الدراسةنتائج

ة  معرفة أثر هدفت الدراسة الحالية إلى ز  برنامج تدريبي مستند إلى نظري في  TRIZ) ( تري
دى           ة ل ا وراء المعرف ر م ة  تنمية مهارات تفكي ئلة              طلب ى أس ة عل ة؛ ولإلجاب اء التطبيقي ة البلق  جامع

ى      ي  الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية ألداء مجموعتي الدراسة عل ق القبل اس  ل  التطبي مقي
ين المتوسطين     حيث   حسب متغير الطريقة؛  مهارات ما وراء المعرفة    رق ب غ الف ا  ،)٠.٦٥(بل  آم

دول   ين بالج و مب وعتين   )٤(ه سابين للمجم طين الح ين المتوس رق ب ن أن الف د م ة وللتأآ  ذو دالل
ة إحصائية عند مستوى م   α = 0.05) (  دالل د ت ار   فق ين أداء    " ت"استخدام اختب روق ب لفحص الف

  ).٤(آما هي مبينة في الجدول  مجموعتين على االختبار القبليال

  . للفرق بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسةT- test االختبار التائي  نتائج):٤(جدول 

  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  ٢,٢٣  ٢٠,٢٥  التجريبية
  ١,٣٥  ١٩,٦٠  طةالضاب

٠,٨٢٠  ٠,٣٧٥  ٢٨  

ة إحصائية     روق ذات دالل د مستوى   يبين الجدول السابق عدم وجود ف ين  α = 0.05) ( عن ب
اس    عة التجريبية ومتوسط أداء المجم   ي لمقي ار القبل  ومتوسط أداء المجموعة الضابطة على االختب
ة إحصائيًا؛   ) ٠,٣٧٥ ("ت" حيث بلغت قيمة     ما وراء المعرفة؛   يم  ل وهي غير دال ارب ق  الوسط  تق

امج  ، مما يدل على أن مجموعتي الدراسة متكافئتين  ؛ للمجموعتين الحسابي  قبل البدء بتطبيق البرن
  . لدى الطلبة الجامعيينالتدريبي المقترح لتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة

ى   السؤال األول على  ولإلجابة   د       " والذي ينص عل ة إحصائية عن روق ذات دالل هل يوجد ف
ضابطة         α = 0.05) (لة مستوى دال ة وال وعتين التجريبي ين المجم ة ب ا وراء المعرف ر م في التفكي

دي   ار البع ى االختب سابية   "عل طات الح تخراج المتوس م اس ة،   ت سابية المعدل طات الح  ، والمتوس
 ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار البعدي لمقياس        ، والخطأ المعياري  واالنحرافات المعيارية 

  .يبين النتائج) ٥(عرفة حسب متغير المجموعتين؛ والجدول ما وراء الم
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ة      والمتوسطات الحسابية المعدلة    المتوسطات الحسابية  ):٥(جدول   أ   واالنحرافات المعياري والخط
  .ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار البعدي لمقياس ما وراء المعرفةالمعياري 

  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط الحسابي 
  المعدلة

 الخطأ المعياري

  ١,٠٦٢  ٢٩,٨٤٨  ٣,٧٧  ٢٩,٨٠  التجريبية
  ١,٠٦٢  ٢٤,٧٤٧  ٢,٦٧  ٢٤,٦٠  الضابطة

ار       ى االختب ة عل ة التجريبي دل ألداء المجموع ر المع ط غي سابق أن المتوس دول ال ين الج يب
ى من متوسط ان أعل ضابطة أداءالبعدي آ ق البعدي لم المجموعة ال ى التطبي ا وراء  عل اس م قي

ين المتوسطين           رق ب ين المتوسطات الحسابية             )٥,٢(المعرفة؛ حيث بلغ الف رق ب د من الف ؛ وللتأآ
د                      ة إحصائية بع ة ذو دالل ا وراء المعرف اس م ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار البعدي لمقي

شترك     اين الم ل التب ق تحلي م تطبي د ت ي فق ار القبل ر االختب ت أث تخراج ، واANCOVA)(تثبي س
ة؛    سابية المعدل طات الح ة   المتوس ت قيم ث آان دل ألداء المجم  حي سابي المع ط الح ة والمتوس ع
دي   ار البع ى االختب ة عل ة       التجريبي ط أداء المجموع ن متوس ى م ة أعل ا وراء المعرف اس م لمقي

ين المتوسطين   رق ب غ الف ة وبل ا وراء المعرف اس م ي لمقي ار القبل ر االختب د أث د تحيي ضابطة بع ال
  ).٦( ؛ وجاءت نتائج تحليل التباين المشترك آما هو موضح في الجدول )٥,١٠(

ار                ):٦(جدول   ى االختب نتائج تحليل التباين المشترك للفرق بين متوسطي مجموعتي الدراسة عل
  .البعدي حسب متغير المجموعتين

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

مربع 
  المتوسطات

  قيمة ف
مستوى 
  ةالدالل

  ٠,٤٧٢  ٠,٨٦٠  ٦,٠٨٤  ١  ٦,٠٨٤  التطبيق القبلي
  *٠,٠٠٣  ١٨,٣٠  ١٢٩,٤٤٥  ١  ١٢٩,٤٤٥  المجموعات

      ٧,٠٧  ٢٧  ١٩٠,٩١٦  الخطأ
        ٢٩  ٣٣٢,٢٠٠  الكلي

  .α = 0.05)( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

  المحسوبة بالنسبة بالفرق بين متوسطي مجموعتي الدراسة         "ف"أن قيمة   ) ٦(يبين الجدول   
غ    وعتين بل ر المجم دي حسب متغي ار البع ى االختب ي  )١٨,٣٠(عل ا يعن صائيًا مم و دال إح ؛ وه

عة التجريبية ومتوسط أداء المجم بينα = 0.05) (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ان                      وومتوسط أداء المجم   ي، وآ ار القبل ر االختب د تثبيت أث ار البعدي بع ى االختب ضابطة عل عة ال

رق ل  ارات     وصالح المجمالف ة مه رح لتنمي دريبي المقت امج الت ضعت للبرن ي خ ة الت ة التجريبي ع
  .التفكير ما وراء المعرفة
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ث             ام الباح ة ق ة التجريبي ى المجموع دريبي عل امج الت ة البرن ن فاعلي د م ل التأآ ن أج وم
ي والبعدي   وباستخراج المتوسطات الحسابية ألداء المجم     اس  عة التجريبية على االختبار القبل  لمقي

ا         حيث آانما وراء المعرفة؛    اس م ار البعدي لمقي ى االختب ة عل  متوسط أداء المجموعة التجريبي
وراء المعرفة أعلى من متوسط أداء نفس المجموعة على االختبار القبلي للمقياس؛ حيث بلغ قيمة               

طين   ين المتوس رق ب دول   ()٩.٨٠(الف ين بالج و مب ا ه ي ،))٧(آم رق ب ن أن الف د م ن  وللتأآ
ة داالً              ي والبعدي للمجموعة التجريبي ين القبل د مستوى       المتوسطين الحسابين للتطبيق  إحصائيًا عن

)(0.05 = α والجدول ؛ "ت "فقد تم إجراء اختبار)يوضح النتائج) ٧.  

ة       T-testنتائج اختبار    ):٧(جدول    للفرق بين متوسطي األداء القبلي والبعدي للمجموعة التجريبي
  .ء المعرفةعلى مقياس ما ورا

  التطبيق
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  ٢,٢٩  ٢٠,١٠  القبلي
  ٣,٨٠  ٢٩,٩٠  البعدي

٠.٠٠٠  ٧,٠٥٢  ٢٨  

 بين متوسط أداء α = 0.05)(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ) ٧(يبين الجدول 
ة ال ي للمجموع دي والقبل ق البع ة  التطبي ث بلغت قيم ة؛ حي ا وراء المعرف اس م ى مقي ة عل تجريبي

امج                ) ٧,٠٥٢" (ت" تفادت من البرن د اس وهي دالة إحصائيًا؛ مما يعني أن المجموعة التجريبية ق
  .التدريبي المقترح لتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة لدى الطلبة الجامعيين

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية       " على    والذي ينص  السؤال الثاني أما فيما يتعلق بنتائج     
ة   ستوى دالل د م ة    α = 0.05) (عن وعتين التجريبي ين المجم ة ب ا وراء المعرف ر م ي التفكي ف

فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية ألداء مجموعتي الدراسة        " والضابطة على اختبار المتابعة   
ر ا ة حسب متغي ا وراء المعرف اس م ة لمقي ار المتابع ى اختب ةلعل يوضح ) ٨(؛ والجدول مجموع

  .النتائج

ار               ):٨(جدول   ى اختب ة ألداء مجموعتي الدراسة عل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .المتابعة لمقياس ما وراء المعرفة حسب متغير المجموعتين

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة
  ٣,٥٥  ٢٧,٨٠  التجريبية
  ٢,١٨  ٢٣.١٠  الضابطة

ة              ) ٨(يظهر من الجدول     ار المتابع ى اختب ة عل  أن متوسط الحسابي أداء المجموعة التجريبي
غ           ضابطة؛ حيث بل ى من متوسط أداء المجموعة ال ؛ )٢٧,٨٠(لمقياس ما وراء المعرفة آان أعل

ضابطة      ة ال ط المجموع غ متوس ين بل ي ح طين    )٢٣,١٠(ف ين المتوس رق ب غ الف  ،)٤,٧٠(، وبل
د مستوى              وللتأآد من أن ال    وعتين دال إحصائيًا عن فرق بين المتوسطين الحسابين للتطبيقين للمجم

) (0.05 = α م د ت ار فق تخدام اختب وعتين،" ت"اس ين المجم روق ب دول لفحص الف ) ٩( والج
  .يوضح ذلك
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  . للفرق بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسةT- test االختبار التائي  نتائج):٩(جدول 

  المجموعة
المتوسط 

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  ٣,٥٥  ٢٧,٨٠  التجريبية
  ٢,١٨  ٢٣,١٠  الضابطة

٠,٠٠٢  ٣,٥٦٤  ٢٨  

دولوضحي ة إحصائية )٩ ( الج روق ذات دالل ود ف ستوى  وج د م ين α = 0.05) ( عن ب
ة ر ال عة التجريبية ومتوسط أداء المجموعة الضابطة على اختبا       ومتوسط أداء المجم   اس   متابع  لمقي

ار   وهي دالة إحصائيًا؛ مما يدل على       ) ٣,٥٦٤(ما وراء المعرفة؛ حيث بلغت قيمة ت         فاعلية اختب
  .لتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة لدى الطلبة الجامعيينالمتابعة للمجموعة التجريبية 

  
  مناقشة النتائج والتوصيات

ر برن ة أث ى معرف ة إل دفت الدراسة الحالي ة ه ى نظري ستند إل دريبي م زامج ت ة تري ي تنمي  ف
ة           ات الدراسة         ،مهارات التفكير ما وراء المعرفة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقي ل بيان د تحلي وبع

ة   دى عين ة ل ا وراء المعرف ر م ارات التفكي ة مه ي تنمي دريبي ف امج الت ة البرن ائج فاعلي دت النت أآ
ة  ة التجريبي ق مقي  الدراس الل تطبي ن خ ة  ، فم ا وراء المعرف ر م ارات التفكي راد  اس مه ى أف  عل

وعتين ضابطة( المجم ة وال ة   )التجريبي روق دال ود ف دم وج ائج ع رت النت ي أظه اس القبل ي القي  ف
ة    إحصائيًا   د مستوى دالل ضابطة    α = 0.05) (عن ين متوسط أداء المجموعة ال  ومتوسط أداء  ؛ب

ى     على االختبار القبلي لمقياس مه؛المجموعة التجريبية  تنادًا إل ة؛ اس ارات التفكير ما وراء المعرف
امج            على أن   مما يدل   ؛   المحسوبة "ت"قيمة   ق البرن دء بتطبي ل الب ان قب مجموعتي الدراسة متكافئت

ر م         ارات التفكي ة مه ة،     التدريبي لتنمي ة           ا وراء المعرف ين التجريبي ائج العينت ونالحظ من خالل نت
دم            والضابطة وجود ضعف في مهارات التفكير ما         ة لع ذه النتيجة منطقي ر ه وراء المعرفة، وتعتب

ة، وعدم وجود                   تلقي أفراد المجموعتين لبرامج تدريبية في تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرف
تم                       رامج، آون الطالب الجامعي مه ك الب ى تل ة عل مراآز متخصصة في الجامعات لتدريب الطلب

ى          بشكل أساسي في التحصيل الدراسي، ولدى الكثيري       ة حت ن عدم معرفة في دور البرامج التدريبي
ب،        دى الطال ة التحصيل الدراسي ل رى  في تنمي دس حيث ي  ,Wade & Reynolds)  ورينول

ر  المعرفي  وراء ما الوعي تطوير  أن( 1989 اً  يعتب تراتيجيات  من  ضرورياً  مكون دريس  اس  الت
ال ي الفع ة الت ل الطلب ين تجع ذا متعلم الين، وله د فع اغ يؤآ ربيرلنو غ   ي

(Gage & Berliner, 1991) ات  في  للعجز تعزى واالنتقال التعلم مشاآل من آثيرًا أن  العملي
ا  ة  وراء م ات  وخالل ، المعرفي ا  العملي ة  وراء م وم  المعرفي رد  يق ة  بتعريف  الف ة  طبيع  المهم

 ،مهمةال لتنفيذ  الالزمة االستراتيجيات تحديد ثم ومن المفيدة؛ العقلية التمثيالت واختيار وتحديدها،
د الزم الوقت وتحدي ا، ال ل له ة وتفعي سابقة المعرف ا ال الموقف لربطه الي، ب ه الح    وتوجي
اه  تفادة  االنتب ة  من  لالس ة  التغذي اء  الراجع ذ  أثن ة  تنفي ستقبل   األداء والتخطيط  لتحسين  المهم للم

(Gourgey, 1998) ة  ؛ ا  لذلك من المهم تدريب الطلبة لتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرف لم
ى حل    في والذي بدوره يؤثر إيجابًا      ؛لها من أهمية في تنمية الجانب الذهني لدى الطالب          قدرته عل

  .جميع مشكالته التعليمية والحياتية
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وقد أظهرت نتائج السؤال األول حدوث تحسن ملحوظ في مهارات التفكير ما وراء المعرفة               
امج الت يهم البرن ق عل ي طب ة الت ة التجريبي دى المجموع ة ل سبة "ف"دريبي؛ حيث آانت قيم  بالن

ار البعدي              ى االختب ا     )١٨,٣٠(للفرق بين متوسطي مجموعة الدراسة عل ؛ وهو دال إحصائيًا مم
د مستوى         ة إحصائية عن روق ذات دالل ي وجود ف ين α = 0.05) (يعن متوسط أداء المجموعة    ب

ا     دي، وآ ار البع ى االختب ضابطة عل ة ال ط أداء المجموع ة ومتوس صالح  التجريبي رق ل ن الف
ا وراء             ر م ارات التفكي ة مه رح لتنمي دريبي المقت امج الت ي خضعت للبرن ة الت المجموعة التجريبي

  .المعرفة

ا وراء                 ر م ويظهر من نتائج السؤال األول فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفكي
ذا ي              دي، وه ق البع ى التطبي ستيرنكوا  تفق مع دراسة       المعرفة لدى أفراد المجموعة التجريبية عل ن

(Nesterenko, 1994) ذلك   تريز فاعلية تطبيق مبادئ والتي خلصت إلى  على الطلبة، وتتفق آ
ر      ) (Zakarov, 1998زاخروف مع دراسة  ى التفكي ة عل درات الطلب والتي خلصت إلى تطور ق

ا                        ى مب دريبهم عل تعلم من خالل ت تهم في ال تهم ورغب ادة دافعي ى زي ة   والتخيل، إضافة إل دئ نظري
ز ة  تري ع دراس ذلك م ق آ ك ، وتتف ة   ) (Kowalick, 1998 آوالي ا أن الطلب ت نتائجه ي بين الت

د تطورت             داع ق ى اإلب درتهم عل تطورت لديهم مهارات جديدة في التفكير أآثر من غيرهم، وأن ق
ة         ى نظري ستند إل دريبي م امج ت ى برن دريبيهم عل الل ت ن خ سابق م ن ال ضل م شكل أف زب  .تري

د مستوى         وأظهرت نت ة إحصائية عن روق ذات دالل اني وجود ف سؤال الث ين  α = 0.05) (ائج ال ب
ة      "ت"متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء الطلبة في المجموعة الضابطة استنادًا لقيم

دل      المحسوبة ا ي ى أن ا   ؛ مم ة  عل دريبي في       لمجموعة التجريبي امج الت تفادت من البرن د اس ة   ق تنمي
ة     مهارات التفك  ا وراء المعرف د               ،ير م ة ق اني أن المجموعة التجريبي سؤال الث ائج ال ويتضح من نت

ك            سر الباحث ذل ة، ويف احتفظت بأثر البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرف
شطة في              دريبي، ومناسبة األن امج الت دريب     إلى فاعلية البرن م ت ي ت ارات الت امج للمه ة  البرن  الطلب

 في تريزوبشكل عام تظهر نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي المستند إلى نظرية             .عليها
  .تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة لدى الطلبة في الجامعة

  
  التوصيات

  .اإلفادة من البرنامج الذي تم أعداده في الدراسة الحالية لتطبيقه في الكليات الجامعية .١

  .ير ما وراء المعرفة في الخطط الدراسية للطلبةتضمين مهارات التفك .٢

ة   البرامج  العديد من ال  تطوير   .٣ ستندة تدريبي ة          م ادئ نظري ع مب ى جمي ز  إل ى     ؛تري ا عل  وتطبيقه
   .طلبة الجامعات
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   واألجنبية العربيةالمراجع

  و ر " .)٢٠٠٣( .صالح  ،جادو  أب امج  أث دريبي  برن ستند  ت ى  م ة  إل داعي  الحل  نظري  اإلب
ة تن في  للمشكالت  ر  مي داعي  التفكي دى  اإلب ة  ل ة  من  عين  ."األساسي  العاشر  الصف  طلب
  .األردن .عمان .للدراسات العليا العربية عمان جامعة .منشورة غير دآتوراه أطروحة

 شر   . لتنمية التفكير اإلبداعيتريزبرنامج  .)٢٠٠٥( .صالح ،جادو أبو و للطباعة والن  . ديبون
  .عمان

 تريزض مبادئ الحلول االبتكارية للمشكالت وفق نظرية        أثر بع " .)٢٠٠٦ (. يحي ،الرافعي 
)(TRIZ                 انوي وبين في الصف األول الث ة من الموه دى عين اري ل ر االبتك  في تنمية التفكي

  . السعودية .مكة .أم القرى جامعة .منشورة غير دآتوراه أطروحة ."منطقة عسير: العام

 عي والتفكير ما وراء المعرفة لدى العالقة بين التفكير اإلبدا" ).٢٠١١. ( مذود،السويط
 رسالة ."المملكة العربية السعوديةمنطقة حفر الباطن بطلبة المرحلة المتوسطة في 

  . السلط. جامعة البلقاء التطبيقية.ماجستير غير منشورة

 دمشق . منشورات جامعة دمشق.التعلم ونظرياته .)١٩٩١ (. علي،منصور.  
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*  *  *  
  ملحق

  
  الطالبة/ أخي الطالب

  
رات             يهدف هذا المقياس إلى قياس م      ى فق ة عل ة؛ يرجى منك اإلجاب هارات التفكير ما وراء المعرفة لدى الطلب

ديك            سلوك ل ار درجة وجود ال وب منك اختي المقياس دون تردد؛ حيث ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة، فقط المطل
تعامل    وفق الفقرة؛ ال تفكر في أي فقرة عند اإلجابة؛ بل اختر الفقرة التي تناسب طريقة تفكيرك؛ علمًا                   بأن إجابتك س

  .بمنتهى السرية؛ ولن يتم استخدامها إال لغايات البحث العلمي فقط
    شاآرًا ومقدرًا حسن تعاونكم  

  الباحث
  فقرات المقياس

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
آثيرًا 
  جدًا

  قليًال  باعتدال
على 
 اإلطالق

          .أعي جيدًا طريقة تفكيري  ١
          .أتفقد عملي قبل أن أقوم به  ٢
          .سعى الآتشاف األفكار الرئيسية في أي اختبارأ  ٣
ى    ٤ ة عل ل اإلجاب ه قب ذي أتعرض ل ار ال م هدف االختب اول فه أح

  .فقراته
        

ى        ٥ تخدامها ومت ب اس تراتيجية يج ر أو إس ة تفكي ي أي طريق أع
  تستخدم؟

        

          .أحرص على تصحيح أخطائي دائمًا  ٦
          . مع ما أعرف سابقًاأسأل نفسي آيف ترتبط أسئلة االختبار  ٧
          .أحاول تحديد دائمًا ما المطلوب من االختبار  ٨
          .أعي حاجتي إلى وجود خطة عند تنفيذ أي عمل  ٩
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          .أعرف دائمًا آم ترآت من أسئلة من اختبار لم أآمل حلها  ١٠
          .أفكر جيدًا بمعنى أسئلة االختبار قبل اإلجابة عليها  ١١
          . تمامًا من فهم المهمة؛ وآيف أقوم بها قبل تنفيذهاأآون متأآد  ١٢
          .أعي العمليات الذهنية التي أقوم بها قبل وأثناء القيام بالمهمة  ١٣
ى                   ١٤ ا؛ وأعمل عل د انجاز أمر م ًا عن أحتفظ بتسلسل األحداث ذهني

  .تغير إستراتيجية الحل إذا لزم األمر
        

اليب تف  ١٥ تراتجيات وأس تخدم اس ى  اس ة عل د اإلجاب ددة عن ر متع كي
  .فقرات اختبار ما

        

          .أعمل على تحديد آيف سيتم اإلجابة على فقرات اختبار ما  ١٦
          .أعي محاوالتي لفهم أسئلة االختبار قبل اإلجابة عليها  ١٧
          .أراجع دقة أدائي على أسئلة االختبار دائمًا  ١٨
          .بأسئلة اختبار ماأختار وأنظم المعلومات ذات الصلة   ١٩
          .أحاول فهم أسئلة االختبار قبل اإلجابة عليها  ٢٠
وم                     ٢١ ي أق ة الت دي للمهم م محدد وواضح ل ى وجود فه أحرص عل

  .بها
        

ي                ٢٢ ة الت ة المهم ى نوعي م عل د الحك امتلك وصف ذهني واضح عن
  .أقوم بها

        

ى       ٢٣ ل عل ددة وأعم حة ومح ة واض تراتيجية ذهني ك إس ط امتل  رب
  .العناصر مع بعضها عند أداء المهمة

        

          .أعرف توقعات المدرس مني عند انجاز مهمة معينة  ٢٤
          .انأ جيد في تذآر المعلومات أثناء أداء مهمة ما  ٢٥
          .امتلك القدرة الذهنية على تلخيص ما تعلمته  ٢٦
ك س                   ٢٧ ا امل ًا مع م دة ذهني ة المعلومات الجدي ابقًا أعمل على ترجم

  .لتصبح مفهومة لدي
        

          .أقرأ التعليمات بعناية قبل أداء أي مهمة تعليمية  ٢٨
          ٍأسأل نفسي دائمًا هل ما أتعلمه له عالقة بما لدي من معلومات؟  ٢٩
          .أسال نفسي دائمًا هل حققت الهدف من المهمة بعد انجازها  ٣٠
          .مهمة معينةاعمل دائمًا على تصحيح أخطائي عند أداء   ٣١

  


