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  *  كوثر مجيل سامل بلجوند.
  ا	���ص

ـــى التحقـــق مـــن فاعليـــة للمشـــكالت  يالتـــدريب علـــى الحـــل اإلبـــداع تهـــدف الدراســـة الحاليـــة إل
في تنمية مهـارات الميتامعرفيـة لـدى طالبـات كليـة    (TRIS)باستخدام بعض استراتيجيات نموذج
مــن طالبــات كليــة التربيــة، تــم تقســيمهم عشــوائياً إلــى  ) طالبــةً 60التربيــة، حيــث تكونــت العينــة مــن (

يــق عــدة موديــوالت مصــاغة بأســلوب الحــل مجمــوعتين إحــداهما تجريبيــة واألخــرى ضــابطة. وتــم تطب
، قامــت بتصــميمها الباحثــة وبلــغ TRIS)للمشــكالت باســتخدام اســتراتيجيات نمــوذج ( ياإلبــداع

عــــــددها أربعــــــة عشــــــر موديــــــوًال، تــــــم تنفيــــــذها لمــــــدة ســــــبع أســــــابيع فــــــي الفصــــــل الدراســــــي األول 
 هـ .1430/1431

تخدام بعـض اسـتراتيجيات نمـوذج للمشـكالت باسـ يولقياس فاعلية التدريب علـى الحـل اإلبـداع
)TRIS في تنمية مهارات الميتامعرفية لدى عينة البحث، تم تطبيق استمارة تقييم مهارات الميتا (

علــــى أفــــراد المجمــــوعتين التجريبيــــة  Self-Reportمعرفيــــة مصــــممة بأســــلوب التقريــــر الــــذاتي 
  والضابطة في بداية التدريب ونهايته كمقياس قبلي وبعدي.

نتهــاء مــن جمــع البيانــات حســبت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــألداء وبعــد اال
علــى اســتمارة التقريــر الــذاتي لمهــارات الميتامعرفيــة، وتــم إيجــاد قيمــة"ت" للعينــات  يالقبلــي والبعــد

ئي المستقلة الختبار الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة. كمـا تـم إجـراء تحليـل التبـاين الثنـا
للمشكالت باستخدام بعض استراتيجيات نمـوذج  يبداعللتعرف على فاعلية التدريب على الحل اإل

)TRIS.(  
ــة ( )   α ≥1 0‚0وكشــفت الدراســة عــن وجــود  فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل

 يعبين متوسط أداء طالبات المجموعة التجريبية الالئي تعرضن ألسلوب التدريب على الحـل اإلبـدا
ومتوســـــط أداء الطالبـــــات  مـــــن  ،)TRISللمشـــــكالت باســـــتخدام بعـــــض اســـــتراتيجيات نمـــــوذج (

المجموعة الضابطة و الالئـي تعرضـن  لتـدريب تقليـدي علـى حـل المشـكالت، وذلـك علـى اسـتمارة 
التقرير الذاتي لمهارات الميتا معرفية، وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية، مما يـدل 

) TRISللمشـكالت باسـتخدام بعـض اسـتراتيجيات نمـوذج ( يلية أسـلوب الحـل اإلبـداععلى فاع
  في تنمية مهارات الميتا معرفية.

  السعودية. أم القرى، جامعة  للبنات كلية الرتبية-قسم الرتبية وعلم النفس  -أستاذ املناهج طرق تدريس العلوم املشارك  *
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  مقدمة  -1

نــه حمتــوى معــريف فحســب، أالســيكية القدميــة الــيت كانــت تنظــر للعلــم علــى لقــد تغــريت النظــرة الك         
حيـــث كانـــت هـــذه النظـــرة ال متثـــل إال جمـــرد رؤيـــة ضـــبابية حمـــدودة، تلقـــى ظـــالًال مـــن الشـــك حـــول جـــدوى 

يف ظــــل هــــذا التطــــور العلمــــي اجلــــارف  ،اســــرتاتيجيات وطــــرق تــــدريس العلــــوم يف االرتقــــاء بالعقــــل البشــــرى
املستمر الذي مييـز عصـرنا احلـايل، والـذي يلقـى بتبعـات جسـام علـى عـاتق تربيـة اليـوم.   واالنفجار املعلومايت

تـرى العلـم علـى أنـه حمتـوى معـريف وطريقـة  ،وهذا هو ما حدا تربوي اليوم لتبين وجهة نظر دينامكية مزدوجة
 يـات األساسـية للعلـمللبحث، وهو ما يلزم معلم العلوم باالهتمام بتزويد املتعلم باألدوات والوسـائل والعمل

science processes  الـيت جتعلـه حيصـل علـى العلـم بنفسـه، وذلـك بـدل مـن تزويـده بـالعلم نفسـه، ، و
  ).2001،رضوان(  Meta-Cognitionومن هذه الوسائل واألدوات ما يسمى مبهارات امليتامعرفية

 أمهيــة تزويــد املتعلمــني الــيت دعــت إىل ،ومــن أجــل ذلــك فقــد هبــت موجــة مــن الكتابــات الرتبويــة          
  ، Metacognitive Skillsسـرتاتيجيات وعمليـات التفكـري بأنواعـه املختلفـة ومهـارات امليتامعرفيـة اب

تلـــك االســـرتاتيجيات واملهـــارات الـــيت متكـــن املـــتعلم مـــن املعاجلـــة والتوظيـــف الفعـــال ملثـــريات البيئـــة التعليميـــة، 
مـا يعطـى أمهيـة   -)2004( ،و رضـوانكـل مـن الفرمـاوي  كمـا أوضـح ذلـك    -فهناك من املـربرات القويـة 

         ملهارات امليتامعرفية كأدوات للحصول على العلم.

سـرتاتيجياته اإال إذا كان املتعلم واعياً بعملياته ومهاراته و  ،وحتقيق مثل هذا اهلدف لن يتم بفاعلية          
وذلك املنحى يدرس من  ،سرتاتيجياتهذه املهارات واال املعرفية وقادراً على ختطيط  ومراقبة وتقومي وتعديل

   Flavell, J, et al. (1993)أمثـال فالفـل وزمـالؤه  -قبـل علمـاء الرتبيـة وطـرق التـدريس والتعلـيم 
 Met cognitiveاآلن يف إطـار مـا يعـرف باسـم مهـارات امليتامعرفيـة  -Mayer(1998)  ومـاير 

Skills ت، مهـــارات امليتامعرفيـــة مـــن زاويـــة متثيلهـــا لعديـــد مـــن املهـــارات . وقـــد تناولـــت البحـــوث والدراســـا
ســـرتاتيجية املالئمـــة للـــتعلم، علـــى أن هـــذه املعرفيـــة، مثـــل: التخطـــيط واملراقبـــة والتنظـــيم والتوجيـــه واختيـــار اال

 .املهارات يف مجلتها متثل عمليات ميتامعرفية أساسية تساعد املتعلم على التعلم الذايت والدراسة املستقلة

امليتامعرفيـة  على أمهيـة مهـارات وقد أكدت نتائج العديد من البحوث والدراسات الرتبوية السابقة           
كهدف أعمق لعملية التعلم بصفة عامة وتعلم العلوم بصفة خاصة، وهو ما جيعلها مهارات أساسية ينبغي 

يته نتائج دراسات كثرية مثل دراسة أن يكتسبها املعلم يف مرحلة إعداده اجلامعي، وهو ما أكدت على فاعل
  ,Oladunni والديـىنأ، و دراسـة  Landine & Stewart (1998)النـدين، واسـتيوارت 
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 ) ، 2001ودراســة وليــد رضــوان ( ،  Daley, et al. (1999)، ودراســة دايل وآخــرين (1998)
   .)2004ودراسة محدي الفرماوي (

سـرتاتيجيات التـدريس اسات السـابقة بالبحـث عـن أسـاليب  و وعليه فقد اهتمت العديد من الدرا          
  األكثر فاعلية يف تنمية مثل هذه املهارات.

 يبداعفاعلية التدريب على احلل اإليف ضوء ما سبق فقد دعت احلاجة إلجراء البحث احلايل للكشف عن 
طالبات  فية  لدى ) يف تنمية مهارات امليتامعر TRISسرتاتيجيات منوذج (اللمشكالت، باستخدام بعض 

  .كلية الرتبية جبامعة أم القرى

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها  -2

للمشـــكالت  يبـــداعمشـــكلة هـــذه الدراســـة يف حماولـــة التحقـــق مـــن فاعليـــة التـــدريب علـــى احلـــل اإل تـــتلخص
  .طالبات كلية الرتبيةلدى  امليتامعرفية) يف تنمية مهارات TRISباستخدام بعض اسرتاتيجيات منوذج (

  كن أن تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة على األسئلة التالية:ومي

 يبــــداعألنشــــطة التــــدريب علــــى احلــــل اإلطالبــــات كليــــة الرتبيــــة جبامعــــة ام القــــرى هــــل تــــؤدى ممارســــة  -2-1
  ؟) إىل منو مهارات امليتامعرفية لديهنTRISسرتاتيجيات منوذج (اللمشكالت باستخدام بعض 

) يف الفاعلية اليت حيدثها  مستوى سادس/مستوى أول  السن (ما حجم التأثري الذي يشارك به متغري  -2-2
) يف تنميـة  TRISسـرتاتيجيات منـوذج (اللمشكالت باستخدام بعـض  يبداعالتدريب على احلل اإل

  .مهارات امليتامعرفية لدى أفراد عينة البحث

 -وســـط مت –مـــا حجـــم التـــأثري الـــذي يشـــارك بـــه متغـــري مســـتوى التحصـــيل الدراســـي القبلـــي (مرتفـــع  -2-3
للمشــــكالت باســــتخدام بعــــض  يمــــنخفض) يف الفاعليــــة الــــيت حيــــدثها التــــدريب علــــى احلــــل اإلبــــداع

  .) يف تنمية  مهارات امليتامعرفية لدى أفراد عينة البحثTRISسرتاتيجيات منوذج (ا

مــا حجــم التــأثري الــذي يشــارك بــه التفاعــل بــني متغــريي الســن ومســتوى التحصــيل الدراســي القبلــي يف  -2-4
سـرتاتيجيات منـوذج اللمشـكالت باسـتخدام بعـض  يبـداعالـيت حيـدثها التـدريب علـى احلـل اإل الفاعلية
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)TRIS.يف تنمية مهارات امليتامعرفية لدى أفراد عينة البحث ( 

  أهمية البحث -3

  ولعل أمهية البحث احلايل تكمن يف اآليت:

 ات العلوم.املسامهة النظرية والتطبيقية يف تطوير أساليب اإلعداد اجلامعي ملعلم -3-1

اليت تم بإكساب املتعلم أدوات العلم  ،إبراز أمهية إتباع النظام التعليمي لطرق التدريس والتعليم  -3-2
 يبداعإذا ثبت أن هناك فاعلية موجبة ألسلوب احلل اإل .بدال من االكتفاء بإكسابه العلم نفسه

نميـة مهـارات )، فالبحـث يف طـرق تTRISللمشكالت باستخدام بعض اسرتاتيجيات منوذج (
امليتامعرفيــة يصــل بنــا يف الوقــت ذاتــه إىل تنميــة عمليــات العلــم وأدواتــه الــيت متكــن املــتعلم مــن أن 

  .Self-Directed Learningيكتسب العلم بنفسه فيما يسمى بالتعلم الذايت 

ســــــــرتاتيجيات منــــــــوذج اللمشــــــــكالت باســــــــتخدام بعــــــــض  يبــــــــداعإن فاعليــــــــة أســــــــلوب احلــــــــل اإل -3-3
)TRISســـرتاتيجي  هـــارات امليتامعرفيـــة ، يـــربز أمهيـــة  أن متثـــل مهـــارات التفكـــري اال).يف تنميـــة م

  هدفاً حمورياً للمنظومة التعليمية. -يف هذه احلالة-العليا اليت تنتمي هلا مهارات امليتامعرفية

  أهداف البحث -4

  :يتلقد جاء هدف البحث احلايل مستهدفاً اآل        

للمشـــــــكالت باســـــــتخدام بعـــــــض  يبـــــــداعل اإلحماولـــــــة التحقـــــــق مـــــــن فاعليـــــــة أســـــــلوب احلـــــــ -4-1
) يف تنميـــة مهـــارات امليتامعرفيـــة لـــدى طالبـــات كليـــة الرتبيـــة TRISاســـرتاتيجيات منـــوذج (

 جبامعة أم القرى.

إجياد حجم التأثري الذي يشارك بـه متغـري السـن (مسـتوى أول/مسـتوى سـادس) يف الفاعليـة  -4-2
ســــرتاتيجيات منــــوذج ابعــــض  للمشــــكالت باســــتخدام يالــــيت حيــــدثها أســــلوب احلــــل اإلبــــداع

)TRIS.يف تنمية مهارات امليتامعرفية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة أم القرى ( 

 –إجيـــاد حجـــم التـــأثري الـــذي يشـــارك بـــه متغـــري مســـتوى التحصـــيل الدراســـي القبلـــي (مرتفـــع  -4-3
للمشكالت باستخدام  يمنخفض) يف الفاعلية اليت حيدثها أسلوب احلل اإلبداع -متوسط 
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) يف تنميـــة مهـــارات امليتامعرفيـــة لـــدى طالبـــات كليـــة TRISســـرتاتيجيات منـــوذج (ا بعـــض
 الرتبية جبامعة أم القرى.

إجياد البحث: تأثري الذي يشارك به التفاعل بني متغريي السن ومستوى التحصيل الدراسي  -4-4
ــــيت حيــــدثها أســــلوب احلــــل اإل للمشــــكالت باســــتخدام بعــــض  يبــــداعالقبلــــي يف الفاعليــــة ال

) يف تنميـــة مهـــارات امليتامعرفيـــة لـــدى طالبـــات كليـــة الرتبيـــة TRISجيات منـــوذج (ســـرتاتيا
 جبامعة أم القرى.

 حدود البحث  -5

  تتحدد نتائج هذا البحث باحملددات التالية:

  -جامعـة أم القــرى  -اقتصـر أفـراد الدراسـة علـى طالبـات كليـة الرتبيـة الحـدود البشـرية المكانيـة: -5-1
  قد يؤدي إىل اختالف النتائج . اجلامعات، وعليه فان اختالف األفراد  أو لسادس ملستويني األول وابا

 ياحلــل اإلبــداعتتحــدد نتــائج الدراســة مبتغــري مســتقل هــو أســلوب  :الحــدود المنهجيــة والعلميــة -5-2
وعليــه فــإن النتــائج قــد ختتلــف بــاختالف  ،)TRISســرتاتيجيات منــوذج (اللمشــكالت باســتخدام بعــض 

كمــا تتحــدد نتــائج الدراســة مبحــددات   ،تــدرييب واخــتالف الطريقــة املتبعــة يف تنفيــذ هــذا األســلوبالربنــامج ال
، وعليــه فــإن النتــائج قــد ختتلــف امليتامعرفيــةأداة القيــاس املســتخدمة يف قيــاس املتغــري التــابع ممــثال يف مهــارات 

  باختالف استخدام أدوات أخرى.

البحث خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي مت تطبيق أدوات  الحدود الزمنية للبحث:-5-3
هــ ، وميكــن أن ختتلـف نتــائج الدراســة بتبـاين اخلطــأ النــاتج عـن مــرور فــرتة زمنيـة طويلــة بعــد 1431/1432

  .تطبيق البحث
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  المصطلحات األساسية للبحث  -6

  يتناول البحث احلايل ثالثة متغريات رئيسة هي:

  ) TRISت باستخدام بعض استراتيجيات نموذج (للمشكال يبداعالحل اإل أسلوب - 6-1

 نظــام متكامــل مــن اخلــربات املخططــة واملنظمــة، يتضــمن سلســلة مــن األنشــطة واإلجــراءات املربجمــة زمنيــاً،
البـات كليـة الرتبيـة تـدريب ط )، وذلـك ـدفTRISسـرتاتيجيات منـوذج (الـبعض  واليت مت بناؤهـا اسـتناداً 

  .امليتامعرفيةعلى مهارات 

للطلبة إىل تنمية القدرة على التفكري اإلبداعي وفروعه الثالثة  رنامج " تريز" اإلثرائي الذي يقدميهدف ب
 واألصالة )، لدى الطالب املوهوبني. وميكن تقدمي هذا الربنامج اإلثرائي كذلك لطالب ( الطالقة واملرونة

التدرييب بطريقة مناسبة  يف الربنامج الصفوف الدراسية العادية مع أمهية العناية بتقدمي املشكالت املتضمنة
   وسلسة ميكن للطالب استيعاا.

تعرف على نطاق واسع يف   ،) أن  نظرية احلل االبتكاري للمشكالت املعروفة2010كما ذكر اهلنائي(
)، وقد ولدت هذه النظرية على يد العامل الروسي هنري  trizكثري من دول العامل باسم نظرية تريز ( 

وهو عامل خمرتع متخصص يف اهلندسة ، م 1926) الذي ولد عام  Henry altshullerالتشلر( 
امليكانيكية. حيث قام مبساعدة تالميذه بتحليل مئات اآلالف من براءات االخرتاع، وتوصل إىل أن النظم 

ارات التطور اهلندسية والتقنية املختلفة تتطور وفق قوانني معينة، ميكن اكتشافها واإلفادة منها يف حتديد مس
كما أن عملية حل املشكالت يف هذه ااالت متت باستخدام عدد حمدود من املبادئ ميكن   ،املستقبلية

ومن الركائز املهمة يف النظرية أن حل أي مشكلة يتطلب  ،حتديدها وتوظيفها يف حل املشكالت املماثلة
 من هذه التناقضات.اكتشاف التناقضات يف النظام التقين، ومن مث العمل على التخلص 

 ،تتضمن جمموعة غنية من الطرائق حلل املشكالت التقنية ،تعترب نظرية تريز تقنية ذات قاعدة معرفية
وتنبع قوة هذه النظرية من : اعتمادها على التطور الناجح للنظم، وقدرا على جتاوز العوائق النفسية، 

  ذات املستوى اإلبداعي املتقدم.من املشكالت  كبريٍ   وتعميم طرائق استخدمت يف حل عددٍ 

منهجية منتظمة ذات توجه إنساين تستند إىل قاعدة معرفية،  نظرية بأاالوعليه يكون تعريف مفهوم      
 ).2010دف إىل حل املشكالت بطريقة إبداعية (عبدالرمحن ، 
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 مهارات الميتامعرفية - 6-2

 حالـــة)  لــــ-وذج مهـــارات امليتامعرفيـــة (كســـمةاملنبثـــق مـــن منـــ يجرائـــيعتمـــد البحـــث احلـــايل علـــى التعريـــف اإل
  :على أا ،والذي يعرفاا  )2004ورضوان ( ،الفرماوي

الذايت الذي يقوم به الفرد جتاه عملياتـه املعرفيـة، ومـا يسـتتبع ذلـك مـن حتكـم يف هـذه  االستبصار  "       
علم، واختــاذ القــرارات الختيــار العمليــات مســتخدماً يف ذلــك مهــارات التخطــيط ، ومراقبــة  الــذات أثنــاء الــت

كمــا ذكــرت ســرتاتيجية املالئمــة للــتعلم، والتوجيــه مــا وراء املعــريف ومعاجلــة صــعوبات التقــدم يف الــتعلم ." اال
ولة عـن"إدارة عمليـة التفكيـر"ويمكن تسـميتها ؤ ) أنها معرفة من الدرجة الثانية ومس2011نصيرات (

  ستراتيجي.بالتفكير اال

بأا جمموعة مـن القـدرات الـيت  ،عرف مهارات امليتامعرفية إجرائياً ويف البحث احلايل ت -6-3
تزود املتعلمني بأساليب للتفكري إلجناز املهمات البسيطة واملعقدة، وتتطلب قيامهم بالتخطيط 

سرتاتيجيات املناسـبة واملراقبـة والتقـومي الـذايت ... وميكـن قياسـها مـن خـالل والتنظيم واختيار اال
ـــــيت حيصـــــ ـــــذايت ملهـــــارات الدرجـــــة ال ـــــيم ال ـــــق اســـــتمارة التقي ل عليهـــــا الطـــــالب مـــــن خـــــالل تطبي

ــــر الــــذايت  -امليتامعرفيــــة علــــى أفــــراد  SELF- REPORT مصــــممة بأســــلوب التقري
امـوعتني التجريبيــة والضــابطة يف بدايــة التــدريب وايتـه كمقيــاس  قبلــي وبعــدي، ومــن خــالل 

موديـــوًال تـــدريبياً مســـتخدماً  لـــبعض  )20بـــداعى للمشـــكالت واملتكـــون مـــن (برنـــامج احلـــل اإل
واهلــادف علــي  مســاعدة الطالبــات علــى تنميــة املقــدرة علــى  ،)TRISســرتاتيجيات منــوذج (ا

  التنظيم والتخطيط والتفكري والتدقيق والنقد بشكل موجه، وهى من مهارات امليتامعرفية املهمة.

  اإلطار النظري والدراسات السابقة -7

  ) TRISللمشكالت باستخدام بعض استراتيجيات نموذج ( يبداعأسلوب الحل اإل 7-1

للمشــكالت يف االحتـــاد الســوفيييت ســـابقاً، وعــرف باســـم  يللحــل اإلبـــداع   TRISنشــا منـــوذج          
تتضــمن جمموعــة غنيــة مــن الطــرق حلــل ، نظريــة احلــل االبتكــاري للمشــكالت وهــي تقنيــة ذات قاعــدة معرفيــة

ن اعتمادها على التطور الناجح للنظم، وقدرا على جتاوز العوائق النفسية، املشكالت، وتنبع قوة النظرية م
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علـى حتليـل  كبـريةٍ   مـن املشـكالت، وتتمتـع هـذه النظريـة بقـدرةٍ  كبـريٍ   وتعميم طرائق اسـتخدمت يف حـل عـددٍ 
 املنتجات ووظائف العمليات من أجل االستخدام األمثل للمصـادر املتاحـة وحتديـد أفضـل الطـرق لتطورهـا،

ــــلر(  ــــنري الــتــشـــ ــــم الروســـي هـ ــــة إىل العالـ الـــذي ولـــد يف روســـيا عـــام  )Altshullerو تنســـــــب هـــذه الـنظـريـ
ـــام (  ،)1926( ـــة عـ ـــي هــذه النــظريـ ـــل فـ ) كتابــاً حــول هــذا 14ومتكــن مــن تــأليف ( ،) 1946وبــدأ الـعمـ

رياً مــن املوضــوعات يف جمــال االخرتاعــات النمــوذج، فضــًال عــن العديــد مــن األوراق البحثيــة الــيت تضــمنت كثــ
  . Savransky(2000)اإلبداعية،

  TRISاألساس التاريخي لتطور نموذج  7-1-1

 Classical TRIZمرحلة النموذج التقليدي  •

) حيث بدأ " التشلر " دراساته وأحباثه على هذه النظرية حىت عام  1946امتدت هذه املرحلة منذ عام ( 
راســاته وأحباثـــه يف اــاالت التكنولوجيـــة معتقــداً أن هـــذه املرحلــة قـــد انتهـــت، )، حيــث أوقـــف د 1985( 

  والبد من االنتقال إىل مرحلة جديدة يتم الرتكيز فيها على استخدامات أخرى غري تكنولوجية. 

  ContemporaryTRIZمرحلة النموذج  المعاصر   •

  مت تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني فرعيتني مها:          

 ). 1990) وحىت عــام (  1985املرحلة األوىل امتدت من الفرتة ما بني عام (  -

) حــىت اآلن حيــث انتقلــت هــذه النظريــة إىل العــامل الغــريب بعــد  1990املرحلــة الثانيــة مــن عــام (  -
 ايار 

    ) بدأ صدور جملة حمكمة شهرية عن هذه النظرية وال 1996االحتاد السوفيييت . ويف بداية عام (     

  . Nakagawa(2008)زالت تصدر حىت اآلن،     

 

  للمشكالت يبداعللحل اإل TRISاالفتراضات النظرية لنموذج    7-1-2

للمشكالت منهجي منتظم ذو  توجه إنساين، يستند إىل  يبداعللحل اإل   TRISيعترب منوذج          
هجية املنتظمة يف هذا التعريف إىل وجود قاعدة معرفية دف إىل حل املشكالت بطرق إبداعية، وتشري املن

منــاذج عامــة مــن الــنظم والعمليــات ضــمن اإلطــار العــام للتحليــل اخلــاص ــذه النظريــة واىل وجــود إجــراءات 
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ويبــني  .حمــددة حلــل املشــكالت، وأدوات يــتم بناؤهــا لتــوفري االســتخدام الفاعــل يف حــل املشــكالت اجلديــدة
وتسـتند هـذه  ،هلذه النظريـة، حيـث أن اإلنسـان هـو هـدف هـذه النظريـةهذا التعريف أيضاً التوجه اإلنساين 

مــن  كبــريٍ   النظريــة إىل قاعــدة معرفيــة، ألن املعرفــة املتعلقــة بــاألدوات العامــة حلــل املشــكالت مشــتقة مــن عــددٍ 
لــوم بـراءات االخـرتاع، وتســتخدم هـذه النظريـة خمزونــاً معرفيـاً ضـخماً مــن املبـادئ الـيت مت التوصــل إليهـا يف الع

كمـا أن هـذه النظريـة تسـتخدم املعرفـة املرتاكمـة   ،اهلندسية والطبيعية وغريها من ااالت التقنية والتكنولوجية
للمشـكالت مـن  يللحـل اإلبـداع   TRISحول اال الذي توجد فيه املشـكلة.  ولقـد مت تطـوير منـوذج 

ليل مكثف لقاعدة ضخمة من براءات قبل " التشلر " وتالميذه خالل العقود اخلمسة املاضية عن طريق حت
االخـــرتاع يف اـــاالت اهلندســـية والتكنولوجيـــة املختلفـــة، وتوصـــلوا مـــن خالهلـــا إىل أن مجيـــع الـــنظم التطبيقيـــة 

  . Cabica &Mceachron(2007)تتطور وفق مناذج موضوعية ميكن التنبؤ ا،

عمـال اإلبداعيـة عـرب اـاالت املختلفـة ن األإوتطورت أساسـيات هـذا النمـوذج بـإدراك " التشـلر "          
  قد استخدمت نفس املبادئ اإلبداعية األساسية.

وتشــري الدراســات البحثيــة الــيت قـــام ــا املهتمــون ــذا النمـــوذج، إىل أن عمليــة التطــور التكنولــوجي ليســـت 
ه النظريـــة جمموعـــة مـــن األحـــداث العشـــوائية، وإمنـــا هـــي عمليـــة منظمـــة تســـري وفـــق قواعـــد حمـــددة، ومتثـــل هـــذ

جمموعة من النمـاذج واملسـارات الـيت تبـني اجتاهـات تطـور الـنظم التكنولوجيـة، الـيت مت الكشـف عنهـا ـدف 
  تعميم استخداماا يف النظم اهلندسية، وغريها من ااالت األخرى املختلفة.

للمشـــكالت عــــدة أدوات جلعـــل اإلبــــداع عمليــــة  يبــــداعللحـــل اإل   TRISويســـتخدم منــــوذج 
منظمة، إذ أن وجهة النظر اليت تعتقد أن اإلبداع عملية إهلـام حتـدث عشـوائياً مل تعـد قائمـة، ويـرى  منهجية

  أنصار هذه النظرية، أن نظرية تريز تقوم على ثالثة افرتاضات أساسية هي:

 احلل املثايل النهائي هو النتيجة املرغوب يف حتقيقها والوصول إليها. -

 يف حل املشكالت بطريقة إبداعية.تلعب التناقضات دوراً أساسياً   -

  .Hipple(2002)،اإلبداع عملية منهجية منتظمة تسري وفق سلسلة حمددة من اخلطوات   -
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  TRISللمشكالت حسب نموذج  يمستويات الحل اإلبدع 7-1-3

قضـاً يرى " التشلر " أن املشكلة التقليدية الـيت تتطلـب حـًال إبـداعياً، هـي املشـكلة الـيت حتتـوي تنا          
واحداً على األقل، وعّرف التناقض بأنه املوقف الذي تؤدي فيه حماولة حتسـني إحـدى خصـائص النظـام إىل 
ظهور جوانب سلبية يف خصائص أخرى يف هذا النظام، وقد صنف " التشلر " احللول املختلفـة يف بـراءات 

  ايل:على النحو الت Loebmann(2002)االخرتاع إىل مخسة مستويات رئيسية يصفها 

   الحلول الظاهرية التقليدية :  -7-1-3-1 

وهي حلول مشتقة من  ،من احللول اليت تضمنتها براءات االخرتاع %32متثل احللول يف هذا املستوى      
  عدد قليل من اخليارات.

   التحسينات الثانوية :-7-1-3-2

االخـرتاع، وتقـدم هـذه من احللول اليت احتوت عليها براءات  %45متثل احللول يف هذا املستوى 
حتسيناٍت طفيفٍة علـى الـنظم القائمـة عـن طريـق خفـض مسـتوى التناقضـات فيهـا، ويـتم التحسـني عـادًة مـن 

  خالل عشرات احملاوالت.

  التحسينات الرئيسية : -7-1-3-3

مــــن احللــــول الــــيت  %18وتــــؤدي إىل حتســــينات بــــارزة ذات أمهيــــة علــــى الــــنظم املوجــــودة، ومتثــــل 
االخــرتاع، ويف هــذا املســتوى يــتّم حــّل التنــاقض ضــمن النظــام القــائم، ومــن خــالل إدخــال تضــمنتها بــراءات 

  عناصر جديدة كلياً على النظام.

   المفاهيم الجديدة :-7-1-3-4

ويف هذا املستوى توجد احللول الريادية يف ااالت العلمية املختلفة، وليس يف نفـس اـال الـذي 
، وحيتـاج عـادة الوصـول إىل  %4الخرتاعـات اإلبداعيـة يف هـذا املسـتوى توجد فيه املشكلة، وبلغـت نسـبة ا

  هذا املستوى من احللول عشرات اآلالف من احملاوالت قبل إجناز احلل . 
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   االكتشاف :-7-1-3-5

مـن بـراءات االخـرتاع، وتوجـد احللـول يف هـذا  %1متثل احللول الريادية يف هـذا املسـتوى أقـل مـن 
املعرفة العلمية املعاصرة، وقد تستغرق عملية إجيـاد هـذه احللـول جـيًال كـامًال، وحيـدث املستوى خارج حدود 

  هذا النوع من احللول عندما يتم اكتشاف ظاهرة جديدة، وتوظيفها يف حل املشكالت بطريقة إبداعية.

رب مـن فـإن احلـل يتطلـب معرفـة أوسـع، واعتبـار قائمـٍة أكـ ،ومع االنتقـال مـن مسـتوى أقـل إىل مسـتوى أعلـى
  احللول احملتملة قبل الوصول إىل احلل املثايل.

  TRISأهداف البرامج التي تهتم بالتدريب على نموذج  7-1-4

زيــادة وعــي املتــدربني باملشــكالت والتحــديات املوجــودة يف بيئــتهم، وزيــادة اهتمــامهم -7-1-4-1
  ورغبتهم يف حلها.     

ريقــة إبداعيــة، وزيــادة وعــيهم بأمهيــة اإلبــداع يف  تطــوير دافعيــة املتــدربني حنــو التفكــري بط-7-1-4-2
كل جماالت احلياة، وتشجيعهم بشكل مستمر على التعامـل النشـط مـع املشـكالت الـيت تـواجههم يف 

  خمتلف مناحي حيام.

متكني املتدربني من استخدام تقنيات خمتلفة ومتنوعة حلـل املشـكالت، ووضـع اخلطـط -7-1-4-3
  ادئ النموذج. وتنفيذها من خالل توظيف مب

وحتديـــد  تنميـــة مهـــارات املتـــدربني يف حتســـس املشـــكالت وصـــياغتها بطريقـــة مفهومـــة،-7-1-4-4
 جوانب التناقض يف املشكالت اليت يتم عرضها والتعامل معها. 

ــــــدائل األصــــــيلة يف حــــــل  -7-1-4-5 ــــــد األفكــــــار وتقــــــدمي الب ــــــة مهــــــارات املتــــــدربني يف تولي تنمي
  السرتاتيجيات املناسبة اليت متكنهم من ذلك. املشكالت، من خالل تزويدهم با

تنمية مهارات املتدربني يف العمل بروح الفريق، ووضع املعايري املالئمة لتقييم األفكار - 7-1-4-6
 والبدائل.
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  TRISاألدوات التحليلية والتطبيقية لنموذج  7-1-5

يـز كـل أداة مبميزاـا يوجد سـتة أدوات حتليليـة تسـتخدم يف أسـلوب "تريـز" حلـل املشـكالت، وتتم
   :يهذه األدوات فيما يل Nakagawa(2008)وعيوا اخلاصة، وحيدد 

  Contradiction Analysisتحليل التناقض -7-1-5-1

تعترب هذه األداة من األدوات األكثر شيوعاً يف أسلوب تريز التقليدي، وتطبق على املشكلة الـيت 
  توي على تناقض فيزيائي).تعرف بالتناقض وتنطبق على (املشاكل اليت حت

  Idealityالمثالية -7-1-5-2

 Algorithmتعترب أحد مكونات أكرب أداة حتليلية تدعى "حساب حل املشكالت املبتكرة" 
for Inventive Problem Solving  .وهي تقدم أسلوب غري تقليدي يف التفكري واإلبداع  

  حساب حل المشاكل  المبتكرة - 7-1-5-3

 Algorithm for Inventive Problem Solving TRIZ  

حيث تبدأ اخلطوة األوىل  ،تستخدم يف حل التناقضات وتركز على احللول املثالية أو النموذجية           
" حيث يقوم الفريق املكون من اخلرباء بتحديد problem formulatorباستخدام حملل املشكلة "

إىل الوظائف املرغوبة أو االجيابية. وإن الذين يتبنون هذا  الوظائف السلبية أو غري املرغوب فيها باإلضافة
النموذج عادة ما يفضلون حل املشكلة على منوذج حتليل الوظيفة، وذلك بسبب عرضه الواضح للمشكلة، 

  وحتديد النقاط السلبية. ،وسهولة اإلنشاء

  Patterns of Evolutionأشكال التحول -7-1-5-4

  ة تصميم وابتكار اجليل أو األجيال القادمة من املنتجات والعمليات.هذه األداة تقوم بتسهيل عملي

  Substance-Field (Su-Field) Analysisتحليل مجال التصميم  -7-1-5-5

  تستخدم هذه األداة يف توليد األفكار للتصاميم املوجودة باستخدام ااالت األخرى للطاقة واملعرفة.    

  Determination Anticipatory Failure التحديد التوقعي للفشل- 7-1-5-6

  تستخدم هذه األداة يف حتديد التعديالت التصميمية املطلوبة لتقليل احتمال حدوث أي عطب كبري.
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  المفاهيم األساسية لنموذج تريز  7-1-6

هلــذه النظريــة مفــاهيم أساســية البــد مــن توضــيحها ــدف تيســري عمليــة اســتيعاا لفهــم النظريــة،    
  على أدواا وآلية استخدامها يف حل املشكالت، ومن بني هذه املفاهيم وأكثرها أمهية:والتعرف 

  ) Inventive principlesالمبادئ اإلبداعية (  -7-1-6-1

أدرك التشــلر مــن خـــالل قاعــدة البيانــات الضـــخمة الــيت قــام بدراســـتها وحتليلهــا، أن هنــاك عـــدداً 
من ااالت املختلفة، وبعد دراسة عميقـة هلـذه النمـاذج تبـني، أن صغرياً من املبادئ اليت تتكرر عرب العديد 

هنــاك أربعــني مبــدأ إبــداعياً اســتخدمت مــراراً وتكــراراً يف الوصــول إىل حلــول إبداعيــة للمشــكالت، وتتمثــل 
  املهارة يف استخدام هذه املبادئ يف القدرة على تعميم املشكلة، لتحديد املبدأ املناسب لالستخدام.

وبالرغم من أن هذه املبادئ قد اكتشفت مـن خـالل حتليـل بـراءات االخـرتاع يف اـاالت اهلندسـية          
والتقنية، إال أنه تبني بعد ذلك أن هذه املبادئ ميكن استخدامها ليس يف ااالت الصـناعية فقـط ، ولكـن 

  تماعية والصحة وغريها.أيضاً يف ااالت غري التقنية كاإلدارة واألعمال والرتبية والعالقات االج

وقــد أشــارت مجيــع األمثلــة املرجعيــة الــيت اســتخدمت ومت توثيقهــا، أن هــذه املبــادئ أساســية وذات 
  طبيعة عاملية، وأا أدوات قوية لالستخدام يف جماالت احلياة املختلفة وجوانب النشاط اإلنساين.

  ) Contradictionsالتناقضات (  -7-1-6-2

هومني أساسيني مهـا التنـاقض واملثاليـة، وكمـا هـو معـروف فـإن التنـاقض هـو يستند النموذج إىل مف
القــانون األساســي يف اجلدليــة املاديــة، واإلبــداع عمليــة يــتم مــن خالهلــا حــل املشــكلة بطريقــة غــري مســبوقة، 
ويتطلــب حــل املشــكلة بطريقــة إبداعيــة حتســني إحــدى خصــائص النظــام دون التــأثري ســلباً علــى خصــائص 

نظام نفسه، وإذا ظهر تناقض فمن الضروري إزالة العناصر اليت تسبب ذلك. وتعترب التناقضـات أخرى يف ال
نتيجة حتمية لتطور النظم، فخالل عملية التطور اليت حتدث يف نظام معني، تتفاوت درجة هذا التطور بني 

ر الـذي يرتتـب اخلصائص املختلفة، وتظهر احلاجة إىل تطوير بعض هذه اخلصـائص بـدرجات متفاوتـة. األمـ
أحيانـــاً حتســـن يف بعـــض اخلصـــائص علـــى حســـاب خصـــائص أخـــرى، وهكـــذا تســـتمر عمليـــة التطـــور  هعليـــ

  باستمرار وجود التناقضات املختلفة، وإجياد احللول املناسبة للتخلص من هذه التناقضات.
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شـكلة أو ويظهر التناقض عندما تؤدي حماولة حل إحدى املشكالت يف النظام أو بعض أجزائه إىل خلـق م
مشــكالت أخــرى، وحيــدث هــذا التنــاقض عنــدما يرتتــب علــى العمــل نفســه وظــائف أو آثــار مفيــدة وأخــرى 

  ضارة يف الوقت نفسه.

  ) The final product the ideal( الناتج النهائي المثالي : -7-1-6-3

لتشــلر ورفاقــه أن تعتــرب املثاليــة ركنــاً أساســياً يف منــوذج تريــز، وبينــت نتــائج الدراســات الــيت قــام ــا ا
اليت تشري إىل أن تكون مجيع خصائص النظام يف أفضل  ،النظم التقنية تسعى يف تطورها للوصول إىل املثالية

حاالا، وتعمل يف الوقت نفسه على التخلص مـن مجيـع اجلوانـب السـلبية. ويعتـرب احلـل املثـايل النهـائي مـن 
ه كهدف جيعل الفرد الذي يقوم حبل املشكلة ملتزمـاً بالسـري أقوى املفاهيم اليت تتضمنها النظرية، إذ أن قبول

يف أفضـل مسـارات حــل هـذه املشـكلة، ومــن املهـم مالحظـة أن احلــل املثـايل النهـائي ال يعــين بالضـرورة عــدم 
الواقعية، ففي كثري من احلاالت ميكن حتقيق الناتج النهائي. وعلـى أي حـال فـإن النـاتج النهـائي املثـايل أداة 

توجـــه حنـــو اســـتخدام األدوات التقنيـــة، وتســـاعد صـــياغته يف النظـــر إىل القيـــود املوجـــودة يف املوقـــف  ،نفســـية
املشكل، وتقود صـياغة النـاتج النهـائي املثـايل يف غالـب األحيـان إىل حتسـني عمليـة االتصـال، ممـا يـؤدي إىل 

  .جتريــــــــب طــــــــرق جديــــــــدة، وعلــــــــى أقــــــــل تقــــــــدير فإــــــــا حتــــــــدد بشــــــــكل واضــــــــح احلــــــــدود املتاحــــــــة للحــــــــل
وتعتــرب صــياغة احلــل النهــائي املثــايل مــن أهــم املتغــريات إثــارًة للدافعيــة حلــل املشــكلة مبســتوى إبــداعي         

رفيع، إذ أن احلل النهـائي املثـايل يعمـل كهـدف يوجـه عمليـة حـل املشـكلة، وحيـول بـني املبـدع وبـني االبتعـاد 
  عن املسار املناسب للحل.

  
  ) Contradictions Matrixمصفوفة المتناقضات (  -7-1-6-4

تعترب مصفوفة التناقضات من أكثر أدوات منوذج تريز أمهية وفاعلية، وقد بدأت فكرة تطوير هذه 
املصفوفة من خالل عملية التحليل الضخمة اليت قام ا " التشلر " لرباءات االخرتاع يف اـاالت اهلندسـية 

صــية شــكلت مــع املبــادئ األربعــني جــوهر مصــفوفة ) خا 39والتقنيــة، وقــد متكــن " التشــلر" مــن حتديــد ( 
  التناقضات.

ومن خالل مصفوفة التناقضات تفتح منهجية تريز قاعـدة بـراءات االخرتاعـات يف العـامل لتحديـد 
املبــادئ الــيت ميكــن أن تقــدم حلــوًال ممكنــة، إذ أن بنــاء املشــكلة علــى شــكل تنــاقض، يســمح بوضــع املشــكلة 

  .Hipple(2002)يف مصفوفة التناقضات  موضع البحث يف مكاا املناسب



  .................... د. بلجون..............للمشكالت في تنمية مهارات الميتامعرفية يفاعلية التدريب على الحل اإلبداع

  
 

90 

 

  TRIS يبداعاستراتيجيات ومبادئ نموذج الحل اإل 7-1-7

) مبدأ إبداعياً من أصل أربعني مبدأ، توصل إليها  14يستند الربنامج التدرييب يف البحث احلايل إىل ( 
ا وقابليتهـا للتطبيـق يف صاحب هذه النظرية ( هنري التشلر )، وقد مت اختيار هـذه املبـادئ لسـهولة اسـتيعا

هلذه  تفصيالً  Cabica &Mceachron(2007)وفيما يلي يقدم ، حل املشكالت غري التكنولوجية
  املبادئ واالسرتاتيجيات:

  ):  Segmentationالتقسيم / التجزئة ( -7-1-7-1

ميم ويستخدم هذا املبدأ يف حل املشكالت عن طريق تقسيم النظام إىل عدة أجزاء، أو عن طريق تص
الشيء حبيث يكون قابالً للتقسيم، أما إن كان النظام مقسماً على حنو مسبق فيمكن زيادة درجة جتزئته أو 

  تقسيمه.

  ): :(Separation  /Extractالفصل / االستخالص (   -7-1-7-2

الـيت تعمـل بشـكل جيـد والعمـل  ،يتم حل املشكالت باستخدام هذا املبدأ عن طريق حتديد املكونـات
  ستبقائها، وحتديد املكونات اليت ال تعمل جيداً للتخلص منها.على ا

  ):  :(Local Qualالنوعية المكانية (   -7-1-7-3

يشــري هــذا املبــدأ إىل حــل املشـــكالت الــيت يواجههــا النظــام عـــن طريــق حتســني نوعيــة األداء يف أجزائـــه 
، حبيـث تصـبح غـري منتظمـة، وعـن طريـق املختلفة، من خالل تغيـري بيئـة النظـام الداخليـة واخلارجيـة املنتظمـة

توفري أفضل الظروف لعمل أجزاء النظام املختلفة، وأخرياً عن طريق االستفادة من كل جزء يف النظام لتأدية 
  وظائف مفيدة أخرى.

   ) : Combining / Mergingالربط / الدمج ( -7-1-7-4

يت تـؤدي عمليـات متوازيـة أو متجـاورة أي ويتضمن هذا املبـدأ الـربط املكـاين أو الزمـاين بـني األنظمـة الـ
مجيـــع األشـــياء الـــيت تـــؤدي وظـــائف متشـــاة أو متقاربـــة، حبيـــث تـــؤدي عملياـــا يف أمـــاكن وأوقـــات زمنيـــة 

 متقاربة.
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   ) : Self-Serviceالخدمة الذاتية (   -7-1-7-5

قـادرة ذاتيـاً  يستخدم هذا املبدأ يف حل املشكالت من خالل تصـميم الـنظم أو األشـياء، حبيـث تكـون
على تنفيذ عمليات الصيانة الالزمة، واإلفادة من خملفات املواد ومصادر الطاقة، واالستمرار يف حتقيق مزايا 

  إضافية ترفع من قدرة النظام على حتقيق أهدافه.

   ) : Preliminary Anti-actionالعمل التمهيدي المضاد ( -7-1-7-6

الضـروري القيـام بعمـل لـه آثـار مفيـدة وأخـرى ضـارة، فـال بـد مـن ويشري هذا املبـدأ إىل أنـه إذ كـان مـن 
القيــام بعمــل مضــاد لضــبط اآلثــار الضــارة، وإذا تبــني أن النظــام حيتــوي تــوتراً أو اخــتالًال يف جانــب معــني، 

  فيجب توفري اإلجراءات املضادة ملواجهة ذلك التوتر مسبقاً.

  ) : Inversionالقلب / العكس (  -7-1-7-7

 هذا املبدأ إىل استخدام إجراءات مغايرة لتلك املستخدمة عادة يف حل املشكلة، أي أننا نواجـه يشري      
  املوقف املشكل عن طريق قلب العمليات أو اإلجراءات املستخدمة رأساً على عقب.

   ) : Cushion in advanceالمواجهة المسبقة لالختالفات ( -7-1-7-8 

فــاض النســيب يف موثوقيــة نظــام مــا عــن طريــق اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة يتضــمن هــذا املبــدأ تعــويض االخن    
  للتصدي هلذه املشكالت قبل وقوعها.

   ) : Universalityالعمومية / الشمولية (  -7-1-7-9 

يتضمن هذا املبدأ جعـل النظـام قـادراً علـى أداء عـدة وظـائف، لتقليـل احلاجـة السـتخدام أنظمـة فرعيـة 
  أخرى.

  ): Periodic Actionل الفتري ( الدوري ) ( العم -7-1-7-10

يتضمن هذا املبدأ استخدام اإلجراءات الفرتية أو املتقطعة بـدًال مـن اإلجـراءات املسـتمرة، أمـا إذا     
كانت هذه اإلجراءات فرتية أصًال، فيتم تغيري مقدار العمل املتقطـع أو نسـبة تكـراره، إضـافة إىل االسـتفادة 

 نقطاع عن العمل يف أداء أعمال أخرى.من فرتات التوقف أو اال
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  :  ) Prior-Actionالعمل القبلي ( -7-1-7-11 

يشري هذا املبدأ إىل القيام بتنفيذ التغيريات املطلوبة يف النظام جزئيـاً أو كليـاً قبـل ظهـور احلاجـة لـذلك، 
ســـراف يف ر و اإلوترتيـــب األشـــياء مســـبقاً حبيـــث ميكـــن اســـتخدامها يف أكثـــر املواقـــف مالئمـــة لتجنـــب اهلـــد

  الوقت.

  :  ) Convert Harm Into Benefitتحويل الضار إلى نافع ( -7-1-7-12

يتضـــمن هـــذا املبـــدأ اســـتخدام العناصـــر أو اآلثـــار الضـــارة للحصـــول علـــى آثـــار إجيابيـــة، والـــتخلص مـــن 
إىل أن يصـبح العناصر الضارة بإضافتها إىل عناصر ضارة أخرى، وزيـادة كميـة الضـرر أو اآلثـار النامجـة عنـه 

  غري ضار.

   ) : Dynamicityالدينامية ( -7-1-7-13

ويتضمن هذا املبدأ تصميم خصائص الشيء أو بيئته اخلارجية أو العمليات اليت يقوم ا، حبيث ميكن 
وتقســيم الشــيء إىل أجــزاء حبيــث يكــون كــل منهــا قــادراً علــى احلركــة، تغيريهــا إلجيــاد أفضــل ظــروف العمــل، 

  وجعل األشياء أو العمليات غري املرنة قابلة للتعديل أو احلركة. 

  ): Changing the Colorتغيير اللون ( -7-1-7-14

ة يتضــمن هــذا املبــدأ تغيــري لــون الشــيء أو تغيــري بيئتــه اخلارجيــة، وتغيــري درجــة شــفافية الشــيء أو درجــ
  شفافية بيئته اخلارجية. 

  مهارات الميتامعرفية 7-2

  الميتامعرفية         7-2-1

يعد مفهوم امليتامعرفيه أحد أهم أركان النظرية املعرفية البنائية، حيث ظهر هـذا املفهـوم علـى يـد فالفـل 
  .)2004، الفرماوى ، ورضوان (يف أوائل السبعينات من القرن العشرين Flavell, et alوزمالءه 

  مفهوم مهارات الميتامعرفية  7-2-2

تسـتخدم بعــض الدراســات العامليــة مرتادفــات خمتصــرة للتعبـري عــن مفهــوم امليتامعرفيــة، وهــي علــي الــرغم  
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"التفكـري ذا  من كوا خمتصرة فهي مفيدة للفهم املبدئي ملفهوم ما وراء املعرفة، ومن أكثرها شـيوعا مـا يلـي:
م الـذايت، التفكـري يف املعرفـة، التعلـيم حـول التفكـري، الـتحكم يف الـتعلم، املعرفـة املستوى العـايل، تعلـم التنظـي

حــــــول املعرفــــــة، التفكــــــري يف التفكــــــري، التفكــــــري حــــــول التفكــــــري، التفكــــــري فــــــوق املعــــــريف، التفكــــــري مــــــا وراء 
  )52: 2008اإلدراك"(عصفور،

عرفــة، فــوق املعرفــة، مــا وراء اإلدراك، ويســتخدم يف املؤلفــات العربيــة واألجنبيــة كــل مــن:" مفهــوم مــا وراء امل
التفكــري يف التفكــري، التفكــري فــوق املعــريف، اإلدراك الفــوقي، الــوعي بــالتفكري كمرتادفــات ملفهــوم امليتامعرفيــة 

  ) 303، 2007"(نشوان ،

قشـة ومجيع هذه املفاهيم تبحث يف إمكانية نقل العملية املعرفية خطوة لألمام حنو التفكري الـذايت ومنا      
) ويف 209، 2007الذات حنو تطوير مستوى تفكري الفرد ورفع مستوى العمليات املعرفية لديه. (العتوم ،

ــــــــر شــــــــيوعاً  ــــــــة علــــــــي املفهــــــــوم األكث ــــــــة   هــــــــذا البحــــــــث تعتمــــــــد الباحث  وهــــــــو مهــــــــارات امليتامعرفي
(Metacognition-Skills) علــى إدارة واســتخدام واســتثمار  يشــري هــذا املصــطلح إىل قــدرة الفــرد

  العمليات املعرفية أثناء معاجلة املعلومات. 

    :وتتكون هذه املهارات مما يأيت

على وضع وحتديد أهداف حمددة  وتتمثل هذه املهارة يف قدرة الفرد :(Planning) التخطيط  -
عمل حمددة وواضحة، تشتمل  ويتضمن ذلك إعداد خطة ،يسعى لتحقيقها من عملية التعلم

وحتديد مصادر التعلم، كل ذلك يف  ملناسبة، وعملية تنظيم الوقت،على اسرتاتيجيات التعلم ا
  . سبيل تعلم األهداف اليت يسعى لتحقيقها

العمليــــات  وتشــــري إىل :(Self-Monitoring) املراقبــــة والــــتحكم لعمليــــة الــــتعلم  -
هـداف سلفاً لتحقيق األ سرتاتيجيات اليت يستخدمها املتعلم ملراقبة ومتابعة تنفيذ اخلطة املعدةواال

  .املعرفية

وتشـري إىل قـدرة املـتعلم علـى حتديـد معـايري ألدائـه  :(Self-Evaluation) التقومي الذايت للـتعلم -
  .حتسني عملية التعلم ومالحظة أخطائه وتقوميها دف

ويشـري هـذا املصـطلح إىل جمموعـة املعتقـدات الـيت  :(Self-Efficacy) الفاعليـة الذاتيـة العامـة  -
فيما يتعلق بقدراته على تعلم أو أداء سلوك حمدد عنـد مسـتوى معـني، أو  ،نفسه عن حيملها الطالب

فيما يتعلق بقدرته على تنظيم وتنفيذ جمموعة من األفعـال  ،الطالب من معتقدات عن نفسه ما ميلكه
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خمتصـرة بأـا  وميكـن تعريـف فاعليـة الـذات بصـورة ،الضرورية للمحافظة على مستوى معني مـن األداء
  ة.اد الفرد يف قدرته على أداء مهمة معيناعتق

أن مهـارات امليتامعرفيـة تلعـب دوراً مهمـاً يف  Brown) 481 - 453 :1980كمـا أكـدت بـراون (
الـــتعلم النـــاجح، فهـــي ضـــرورية للتنســـيق والتوجيـــه الفعـــال بـــني العوامـــل األربعـــة الـــيت حتـــددها بـــراون للمـــتعلم 

 Criticalاتيجية، وطبيعة املهمة املتعلمة، واملهمة احملكية سرت حصيلته اال الناجح، وهي خصائص املتعلم،
Task  ،.واليت تعين املنتج النهائي ألي تعلم مثل امتحان آخر العام وأنشطة التعلم  

) يف أمهية امليتامعرفية أا تساعد على  اكتساب املعارف، هذا و يرتبط مفهوم 2010( كما يذكر اجلابري
بكل العمليات املعرفية والذهنية، اليت يلجأ إليها التلميذ ملراقبة ما    Mitagnitionالتعقل أو امليتامعرفية 

اسرتاتيجيات، و حتليل معرفة و يفعله، وما ينجزه من أعمال وأنشطة، وما يستخدمه يف ذلك من أدوات  
  الذات ومراقبتها، إضافًة إىل قدرة هذا التلميذ على القيام مبا يلي:

   العمل و إصراره على اجنازه.* تزيد من اخنراطه يف 
   * تزيد من  مواقفه واجتاهاته اإلجيابية إزاء املسرية التعليمية.

  * تزيد من قدرته على الرتكيز واالنتباه.

 Sternbergأن سرتنربج  Wallach & Miller) 30 : 1988( ويذكر والش وميلر    
ات  أوعمليات تتم يف عقل الفرد، تؤدي يؤكد أن فهم الفرد وتفكريه الواعي ناتج عن ميكانزم  (1985)

ولقد أكدت كثري من الدراسات  .إىل تقليل الوقت واجلهد الالزمني إلجناز األهداف وإمتام أي مهمة معرفية
السابقة على أمهية استخدام مهارات امليتامعرفية يف إحداث نتائج إجيابية مأمولة لعملية التعلم، حيث 

ًا مهمًا جدًا يف تنمية أهداف تعليمية هامة يف العديد من املواد الدراسية تلعب مهارات امليتامعرفية دور 
) أن اكتساب املتعلم 2001ومنها مادة العلوم. كما تؤكد بعض الدراسات مثل دراسة وليد رضوان(

 ملهارات امليتامعرفية، له دوٌر كبٌري يف جعل الطالب أكثر مسؤولية جتاه تعلمه العلوم والرياضيات وذلك من
خالل التدريب التعاوين، فمثل هذا التدريب يساعد املعلم على إنشاء وتنظيم بيئة الفصل اليت تركز على 

  سرتاتيجي الناجح.التعلم اال

يــؤدي التــدريب علــى مهــارات امليتامعرفيــة إىل حتســن ملحــوظ يف التحصــيل الدراســي، وهــو مــا أكدتــه       
واليت أوضحت فاعلية تكنيك االستفسـار ،  .Mclinerny, et al (1998)دراسة مكلينري وآخرين 
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الذايت يف التدريب، و وجود عالقة ارتباط موجبة بني هذه املهـارات والتحصـيل الدراسـي والتفكـري والدافعيـة 
  للتعلم.

، والـيت Mueller (1997)دراسـة ميـولر  -بصـفة عامـة  –ولقد أظهرت مثل هـذه النتيجـة األخـرية     
ا وراء املعــريف ضــروري لتنميــة مهــارات عمليــات العلــم كــالتلخيص واالســتنتاج، أكــدت علــى أن التــدريس  مــ

  وتنمية بعض مهارات النقد والتحليل والتفكري.

 Landine & Stewartكمــا أكــدت نفــس النتيجــة الســابقة دراســة النــدين ، واســتيوارت       
لتدريب على مهارات حيث أكدت هذه الدراسات على أمهية ا ،)2002، ودراسة  الفرماوي ( (1998)

التخطيط والضـبط واملراقبـة خـالل عمليـة الـتعلم داخـل الفصـل يف زيـادة التحصـيل الدراسـي لـدى الطـالب، 
وتلعــب مهـــارات امليتامعرفيـــة دوراً مهمـــاً يف زيـــادة فاعليـــة حـــل املشـــكالت العلميـــة، وهـــو مـــا أكدتـــه  دراســـة  

 .Barton, et alتون وآخـرون ، ودراسـة بـار  Walczyk & Taylor (1996)والكزيـك وتيلـور 
(2001).  

هذا و تعترب مهارات امليتامعرفية بعداً هاماً من أبعاد التفكري الناقـد، فقـد أكـدت دراسـة دايل وآخـرين       
Daley, et al، (1999) علــى أن التــدريب علــى مهــارات امليتامعرفيــة يــؤدي لتنميــة التفكــري الناقــد 
  يف العلوم. والتفكري االبتكارى

  على مهارات امليتامعرفية وهو ما كان هدفا للبحث احلايل.  طالباتنا سبق يتضح لنا أمهية تدريب مما

  فروض البحث - 8 

يف ضــوء نتــائج الدراســـات الســابقة ومشــكلة البحـــث، حيــاول البحــث احلـــايل اختبــار صــحة الفـــروض          
  اآلتية:

بـني متوســطات  )  α ≥1 0‚0عنــد مسـتوى الداللـة (  توجـد فـروق دالـة إحصـائياً  -8-1
درجـــات أفـــراد امـــوعتني الضـــابطة والتجريبيـــة يف مهـــارات امليتامعرفيـــة، تعـــود إىل فاعليـــة 

  ).TRISسرتاتيجيات منوذج (ابداعى للمشكالت باستخدام بعض أسلوب احلل اإل

)  بــني متوســطات α ≥1 0‚0توجــد فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الداللــة (  -8-2
يبيـــة يف مهـــارات امليتامعرفيـــة، تعـــود إىل متغـــري الســـن كمتغـــري درجـــات أفـــراد اموعـــة التجر 

للمشـــــــكالت باســـــــتخدام بعـــــــض  يبـــــــداعُمعـــــــدل حلجـــــــم األثـــــــر الـــــــذي حيدثـــــــه احلـــــــل اإل
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  ).TRISسرتاتيجيات منوذج (ا

)   بـني متوســطات α ≥1 0‚0توجـد فـروق دالـة إحصـائياً عنــد مسـتوى الداللـة (  -8-3
امليتامعرفيـــة، تعـــود إىل اخـــتالف مســـتوى درجـــات أفـــراد اموعـــة التجريبيـــة  يف مهـــارات 

 يبــــداعالتحصــــيل الدراســــي كمتغــــري ُمعــــدل حلجــــم األثــــر الــــذي حيدثــــه أســــلوب احلــــل اإل
 ).TRISللمشكالت باستخدام بعض اسرتاتيجيات منوذج (

)   بـني متوســطات α ≥1 0‚0توجـد فـروق دالـة إحصـائياً عنــد مسـتوى الداللـة (  -8-4
 مهــارات امليتامعرفيـة، تعـود إىل تفاعــل متغـريي الســن درجـات أفـراد اموعــة التجريبيـة  يف

ومســــتوى التحصــــيل الدراســــي كمتغــــري ُمعــــدل حلجــــم األثــــر الــــذي حيدثــــه أســــلوب احلــــل 
  ).TRISسرتاتيجيات منوذج (اللمشكالت باستخدام بعض  يبداعاإل

  منهج البحث والتصميم التجريبي -9

البحـث التجـرييب، حيـث يشـمل تطبيـق قيـاس قبلـي  يعتمد التصميم التجرييب للبحث احلايل علـى مـنهج    
طالبـات املسـتويني األول والسـادس وبعدى الستمارة التقييم الـذايت ملهـارات امليتامعرفيـة لـدى جممـوعتني مـن 

هلــا بأســلوب  موديــوالت التــدريبإحــدامها جتريبيــة. ســيتم تــدريس بعــض  جامعــة أم القــرىيف بكليــة الرتبيــة 
)، TRISسـرتاتيجيات منـوذج (اللمشـكالت باسـتخدام بعـض  يبـداعحلـل اإلا جترييب جديد، يعتمـد علـى

   .بأسلوب تدريس تقليدي املوديوالتواألخرى ضابطة ستدرس نفس 

  أدوات البحث - 10

 ) 2002من إعداد حمدي الفرماوى (- استمارة التقييم الذاتي لمهارات الميتامعرفية 1- 10  

ســـــــرتاتيجيات اللمشـــــــكالت، باســـــــتخدام بعـــــــض  يداعلقيـــــــاس فاعليـــــــة التـــــــدريب علـــــــى احلـــــــل اإلبـــــــ      
لــــدى عينــــة البحــــث، مت تطبيــــق اســــتمارة تقيــــيم مهــــارات  امليتامعرفيــــةيف تنميــــة مهــــارات  (TRIS)منــــوذج

أفـراد امـوعتني التجريبيـة  ى، علـ SELF- REPORT الـذايت  امليتامعرفية مصممًة بأسلوب التقرير
قبلـــي وبعـــدي، ومت تصـــحيح االســـتمارات بشـــكل تقـــديري    والضـــابطة يف بدايـــة التـــدريب وايتـــه كمقيـــاس

  قياس الفاعلية للتدريب. ورصد درجاا دف
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  الدراسة االستطالعية للبحث 

عينــة مبدئيــة مــن طالبــات كليــة  ىقامــت الباحثــة بدراســة اســتطالعية لالســتمارة، فقــد مت تطبيقهــا علــ      
ذلـك للتحقـق مـن وضـوح مجيـع فقـرات االسـتمارة، وأـا ) طالبـة، و 30الرتبية جبامعة أم القري بلغ عددها (

تنقل املعىن املراد قوله بالفعل والوقوف بشكل دقيق علي أي مشكالت تتعلق بفهم الفقرات أو التطبيق أو 
التصـــحيح، وقـــد مت إجـــراء بعـــض التعـــديالت الطفيفـــة علـــى بعـــض األلفـــاظ غـــري الواضـــحة للعينـــة مـــع عـــدم 

  ، ولقد مرت الدراسة االستطالعية مبا يلي:إحداث تغيري يف حمتوى الفقرة

  زمن تطبيق االستمارة   •

مت حســاب الوقــت الــالزم لإلجابــة علــى املقيــاس مــن خــالل حســاب الوقــت الــالزم علــى عينــة الدراســة      
  ) دقيقة.40االستطالعية والذي قدر (

  الخصائص السيكومترية لالستمارة   •

  ة: مت حساب صدق املقياس بالطريقة اآلتي     

   صدق احملكمني -
) من  ذوي االختصاص يف طرق تدريس العلوم، وذلك للحكم 13قامت الباحثة بعرض االستمارة على (

على مدى وضوح الفقرات وقدرة الفقرات على قياس ما وضعت لقياسه، ومت تفريغ املالحظات اخلاصة 
وأجريت التعديالت الضرورية ،  %100بكل فقرة، ومت حذف الفقرات اليت مل يصل االتفاق عليها إىل 

  على فقرات االستمارة يف ضوء ذلك.

  صدق االتساق الداخلي  -

مت حساب معامالت االرتباط للفقرات اليت تتألف منه االستمارة مع درجات األبعاد اليت تنتمـي إليهـا      
رجـة الفقـرة مــن مـن ناحيـة، ودرجـات الفقـرات والدرجــة الكليـة لالسـتمارة مـن ناحيـة أخــري (بعـد اسـتبعاد د

  الدرجة الكلية للبعد و الدرجة الكلية لالستمارة ). 
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  )  1جدول رقم( 

  والبعد  وبين درجة الفقرة والدرجة الكلية لالستمارة معامالت االرتباط بين درجة الفقرة

  رقم

  الفقرة

  مع

  البعد

  مع 

  الدرجة الكلية

  رقم

  الفقرة

  مع

  البعد

  مع

الدرجة  
  الكلية

  رقم

  الفقرة

  مع

  لبعدا

  مع 

  الدرجة الكلية

1  0.63  0.47  2  0.65  0.51  3  0.56  0.39  

4  0.79  0.41  5  0.59  0.47  6  0.61  0.61  

7  0.58  0.37  8  0.70  0.49  9  0.63  0.53  

10  0.59  0.53  11  0.56  0.48  12  0.59  0.46  

13  0.64  0.52  14  0.60  0.40  15  0.62  0.53  

16  0.64  0.41  17  0.65  0.45  18  0.60  0.36  

19  0.60  0.46  20  0.75  0.61  21  0.71  0.52  

22  0.71  0.51  23  0.62  0.53  24  0.71  0.51  

25  0.57  0.34  26  0.68  0.47  27  0.72  0.54  

28  0.65  0.49  29  0.57  0.34  30  0.59  0.39  

31  0.73  0.59  32  0.73  0.59  33  0.69  0.49  

34  0.69  0.51  35  0.58  0.39  36  0.77  0.54  

37  0.77  0.56  38  0.74  0.51  39  0.69  0.49  

40  0.63  0.42  41  0.59  0.39  42  0.65  0.49  

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والبعـد، وبـني درجـة الفقـرة والدرجـة 
ومت حســاب معــامالت االرتبــاط بــني األبعــاد والدرجــة  ).0.01(  ىالكليــة ملقيــاس كانــت دالــة عنــد مســتو 
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 -0.60 - 0.68 - 0.50- 0.75  -0.76  - 0.73الســـــــــــتمارة فكانـــــــــــت لألبعـــــــــــاد (الكليـــــــــــة ل
  ). 0.01) ومعامالت االرتباط دالة عند مستوى (0.72

  ثبات االستمارة  •

  مت حساب ثبات االستمارة باستخدام الطرق اآلتية: 

سـتمارة ، حيـث أعيـد تطبيـق االTest-retestحساب معامل ثبـات االسـتمارة بطريقـة إعـادة التطبيـق  -
  على أفراد العينة االستطالعية بفاصل زمين قدره ثالثة أسابيع.

  )  2جدول رقم ( 

  نتائج معامالت الثبات لالستمارة بطريقة إعادة التطبيق

البعـــــــــــــــــــــــد   االبعاد
  األول 

البعــــــــــــــــــــــــد 
  الثاين

البعــــــــــــــــــــــد 
  الثالث 

البعـــــــــــــــــــــــــــــد 
  الرابع

البعــــــــــــــــــــــــــــــد 
  اخلامس

البعـــــــــــــــــــــــــــــــد 
  السادس

البعـــــــــــــــــــــــــــــد 
  السابع

الدرجــــــــــــــــــــة 
  الكلية 

  0.78  0.65  0.60  0.62  0.56  0.53  0.52  0.64  ت الثباتمعامال

  ) 0.10مجيع معامالت الثبات دالة عند مستوي (

   :معامل الفاكرونباخ: مت استخدام الفاكرونباخ للتحقق من ثبات االستمارة كما باجلدول التايل -

  ) 3جدول رقم ( 

  نتائج معامالت الثبات لالستمارة بطريقة الفا

البعـــــــــــــــــــــــد   األبعاد
  ألول ا

البعـــــــــــــــــــــــــــــد 
  الثاين

البعـــــــــــــــــــــــــــــد 
  الثالث 

البعـــــــــــــــــــــــــــــد 
  الرابع

البعــــــــــــــــــــــــــــــد 
  اخلامس

البعـــــــــــــــــــــــــــــــد 
  السادس

البعـــــــــــــــــــــــــــــد 
  السابع

الدرجــــــــــــــــــــة 
  الكلية 

  0.81  0.62  0.58  0.74  0.68  0.78  0.79  0.76  معامل ألفا

  ).0.10مجيع معامالت الثبات دالة عند مستوى (
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اتيجيات نموذج ستر ابداعى للمشكالت باستخدام بعض تكنيك (برنامج) الحل اإل 2- 10
)TRIS ( 

للمشـكالت، الـيت مـن احملتمـل أن  يويضم بعـض املوديـوالت التعليميـة الـيت تسـتعرض كيفيـة احلـل اإلبـداع
توجهها الطالبات أثناء تدريس العلوم داخل الفصل الدراسي، وذلك باسـتخدام بعـض اسـرتاتيجيات منـوذج 

)TRIS ،( باســـتخدام بعـــض اســـرتاتيجيات  للمشـــكالت يبـــداعيســـاهم تكنيـــك أســـلوب احلـــل اإلحيـــث
) يف مســـاعدة الطالبـــات علـــى تنميـــة املقـــدرة علـــى التنظـــيم والتخطـــيط والتفكـــري والتـــدقيق TRISمنـــوذج (

  والنقد بشكل موجه، وهى من مهارات امليتامعرفية املهمة.

    التدرييبمكونات التكنيك  •

ســـــي الثـــــاين مـــــن العـــــام الدراســـــي خـــــالل الفصـــــل الدرا تطبيقهـــــا، مت  موديـــــوًال  تـــــدرييب ) 20يتكـــــون مـــــن ( 
  هـ. 1431/1432

  حتكيم تكنيك التدريس  •

قامت الباحثة بعرض الربنامج على مخسة حمكمني من ذوي االختصاص يف طـرق تـدريس العلـوم، ومت األخـذ 
ملــا صــممت مـن أجلــه، حيـث مت إعــادة النظــر  املوديـوالتبـآرائهم مــن أجـل الوصــول إىل داللــة صـدق حمتــوى 

، ومت استبداهلا مبهام للهدف الذي من أجله صممت املوديوالتلم، اليت اعتربت غري مناسبة ببعض مهام التع
  أخرى. 

  عينة الدراسة - 11  

بشـــكل  طالبـــات املســـتويني األول والســـادس بكليـــة الرتبيـــة جبامعـــة أم القـــرىمت اختيـــار أفـــراد الدراســـة مـــن  
نا جمموعة جتريبية، و جمموعـة ضـابطة  متكـافئتني، باملزاوجة ليكو  الطالباتعشوائي طبقي عنقودي، ومت تقسيم 

وقــد خضــع أفــراد امــوعتني للقيــاس القبلــي و البعــدي،  أمــا الربنــامج التــدرييب فقــد طبــق علــى أفــراد اموعـــة 
لدراســة موديــوالت، اشــتملت علــى طــرق تقليديــة حلــل خضــع أفــراد اموعــة الضــابطة  بينمــاالتجريبيــة فقــط ، 

) توزيـع 4يبني اجلدول ( طالبة، و ) 60، وبلغ عدد أفراد عينة البحث  (ناء تدريس العلوماملشكالت الصفية أث
     .حسب اموعة واجلنس عينة البحث
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  ) 4جدول ( 

  أفراد عينة البحث موزعين حسب المجموعة والسن 

 اموع السن اموعة

   14  أول مستوى التجريبية

 16  سادس مستوى 30

   18  ولأ مستوى الضابطة

 12  سادس مستوى 30

 60 60   اموع

منخفض)  - متوسط –وقد قسمت أفراد كل مستوى حسب مستوى التحصيل الدراسي القبلي (مرتفع 
  وذلك حسب درجام يف الفصل الدراسي السابق للتطبيق.

) الـيت يصـيلوبذلك فقد متكنت الباحثة من الضبط االنتقائي للمتغريات الوسيطة (السـن، واملسـتوى التح
)) TRISللمشـــكالت باســـتخدام بعـــض اســـرتاتيجيات منـــوذج ( يرمبـــا تشـــارك املتغـــري املســـتقل (احلـــل اإلبـــداع

  تأثريه على املتغري التابع (مهارات امليتامعرفية ).

  الطريقة واإلجراءات   - 12

  للتوصل إىل النتائج املتوقعة من هذه الدراسة، قامت الباحثة باإلجراءات التالية: 

اختيــار عينــة البحــث وتصــنيفها بصــورة عشــوائية طبقيــة عنقوديــة حســب املســتوى الدراســي  -12-1
 ومستوى 

 .اً كما مت توضيحه سابق  وتقسيمها إىل جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية التحصيل،  

 .كما مت عرضه سابقاً   إعداد أدوات البحث وحتكيمها وتقنينها -12-2
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  إجراء التطبيق: -12-3

  :يتومشل اآل

علـى أفـراد  جممـوعيت  -قبليـاً   -قامت الباحثة بتطبيق استمارة التقييم الذايت ملهارات امليتامعرفية   �
  العينة (التجريبية والضابطة) و مت تصحيح االستمارات ورصد درجتها.

للمشكالت باستخدام بعـض  يبداعقامت الباحثة بتطبيق ( تكنيك) التدريس بأسلوب احلل اإل �
) علــــى أفــــراد TRISالــــيت اشــــتملت علــــى بعــــض اســــرتاتيجيات منــــوذج ( ،موديــــوالت التــــدريب

اموعة التجريبية يف الدروس الـيت مت  حتديـدها وختطيطهـا ـذا األسـلوب، يف الوقـت ذاتـه قامـت 
حلل املشكالت الصفية  تقليديةٍ  اشتملت على طرقٍ  ،موديوالت أخرىمعلمات أخريات بتدريس 

 .أثناء تدريس العلوم

علـى أفـراد  جممـوعيت  -بعـديا -ة بتطبيق استمارة التقييم الذايت ملهارات امليتامعرفية  قامت الباحث �
  العينة (التجريبية والضابطة) و مت تصحيح االستمارات ورصد درجتها.

  المعالجة اإلحصائية ومناقشة وتفسير النتائج   - 13

إجــراء حتليــل مت و ، ل اإلحصــائي ( ت ) لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة واختبــار فروضــها، اســتخدم املعامــ         
 ،للمشـكالت يبـداعاحلـل اإل لتعـرف علـى فاعليـة أسـلوبل،  ANOVA)  2×  2التباين املشـرتك الثنـائي ( 

يف طالبـــات كليـــة الرتبيـــة لـــدى  ،) يف تنميـــة مهـــارات امليتامعرفيـــةTRISباســـتخدام بعـــض اســـرتاتيجيات منـــوذج (
  جامعة أم القرى.

  نتائج الدراسة  - 14

   لفرض األول:ا

)   بـني متوسـطات درجـات أفـراد α ≥1 0‚0توجـد فـروق دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة (  
للمشـكالت  يبـداعاحلـل اإل تعود إىل فاعلية أسلوب ،اموعتني الضابطة والتجريبية يف مهارات امليتامعرفية

  .)TRISباستخدام بعض اسرتاتيجيات منوذج (
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) لداللة الفروق بني اموعات املسـتقلة، وذلـك للكشـف عـن داللـة (تاختباراستخدمت الباحثة 
الفــــروق بــــني متوســــطات درجــــات األداء البعــــدى للتقيــــيم الــــذايت ملهــــارات امليتامعرفيــــة لــــدى أفــــراد اموعــــة 

وذلـك للتعـرف  لنفس االستمارة لدى أفراد اموعة التجريبية، يالضابطة ومتوسطات درجات األداء البعد
) يف TRISللمشكالت باستخدام بعض اسرتاتيجيات منوذج ( يبداعفاعلية أسلوب احلل اإلعلى مدى 

ولقــد اســتخدمت الباحثــة لــذلك  حزمــة  بــرامج  الكمبيــوتر اإلحصــائية للعلــوم  ،تنميــة مهــارات امليتامعرفيــة
  ) اآليت:5و نتائج هذه اخلطوة  موضحه يف اجلدول(  (spss)االجتماعية

  )5جدول (

  الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين قيم ت لداللة

  الضابطة والتجريبية في مهارات الميتامعرفية

  مستوى الداللة  قيمة (ت)  االحنراف املعيارى  املتوسط  حجم العينة  اموعة

  ضابطــة

  جتريبية

30  

30  

30‚26 
10‚14  

14.10  

8.80  
4.02  

دالة عند مستوى 
0.01  

  

بـــني متوســـطات  0.01نـــه: توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائياً عنـــد مســـتوى أمـــن اجلـــدول الســـابق يتضـــح        
 يدرجات األداء البعدى ألفراد اموعة الضابطة يف مهارات امليتامعرفية، ومتوسطات درجات األداء البعـد

ألفـراد اموعــة التجريبيـة يف نفــس املهــارات، وذلـك لصــاحل أفـراد اموعــة التجريبيــة، حيـث بلغــت قيمــة ت 
 يبــداعاحلــل اإل ، وبــذلك يتضــح فاعليــة أســلوب0.01وهــى قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى  ) 4.02(

) يف تنميــة مهـــارات امليتامعرفيـــة  لـــدى أفـــراد TRISللمشــكالت باســـتخدام بعـــض اســـرتاتيجيات منـــوذج (
 .اموعة التجريبية

ائياً عنـد مسـتوى الداللـة نه: توجد فروق دالـة إحصـأنص على ي ذيوعليه ميكننا قبول الفرض األول ال     
)α ≥1 0‚0موعتني الضابطة والتجريبية يف مهارات امليتامعرفيةتعود  ،)   بني متوسطات درجات أفراد ا

وملعرفـة    ) ،TRISللمشـكالت باسـتخدام بعـض اسـرتاتيجيات منـوذج ( يبداعاحلل اإل إىل فاعلية أسلوب
الت باســــتخدام بعــــض اســــرتاتيجيات منــــوذج للمشــــك يبــــداعاحلــــل اإل حجــــم األثــــر الــــذي أحدثــــه أســــلوب



  .................... د. بلجون..............للمشكالت في تنمية مهارات الميتامعرفية يفاعلية التدريب على الحل اإلبداع

  
 

104 

 

)TRISموعة التجريبيةوالذي تدل عليه هذه الفروق، فقـد  ،) يف تنمية مهارات امليتامعرفية لدى أفراد ا
  ) باستخدام القانون: η2قامت الباحثة بإجياد معامل التباين املفسر، والذي حيدد بالنسبة املئوية لقيمة (  

  

  2ت                                                  

  =    ــــــــــــــــــــــــــــ η2 (معامل التباين املفسر)

   + درجة حرية ت 2ت                                     

مـن التبــاين بــني  %35.78) أي أن حــوايل %35.78حيـث بلغــت قيمـة معامــل تفسـري حجــم التبـاين ( 
للمشــكالت باســـتخدام  يبـــداعاحلــل اإل إمنــا يعـــود إىل أســلوب ،امــوعتنيألفـــراد  يمتوســطي األداء البعــد

  ) ، وهو تأثري مرتفع جداً.TRISبعض اسرتاتيجيات منوذج (

 ) من فاعليةٍ TRIS(  املوضح بنموذجللمشكالت  يبداعاحلل اإل سلوبألوتعد هذه النتيجة منطقية ملا 
، كمــا ميكننــا أن نعــزو هــذه النتيجــة إىل مــا أكدتــه نتــائج يف جعــل املــتعلم أكثــر تفــاعًال يف العمليــة التعليميــة

 ،ومهـارات امليتامعرفيــة يات التفكـري االبتكـار العديـد مـن الدراسـات مـن وجــود عالقـة ارتبـاط قويـة بـني مهــار 
 & Walczykدراسات كـل مـن  والكزيـك وتيلـور  -على سبيل املثال ال احلصر -ومن هذه الدراسات

Taylor (1996)  ارتون وآخـرون ، ودراسـة بـBarton, et al. (2001) ودراسـة دايل وآخـرين ،
Daley, et al. (1999)  .  

  الفرض الثاني والثالث والرابع:

والـيت يتـداخل  ،ثـر بعـض املتغـريات الوسـيطة كالسـن والتحصـيل الدراسـيأوىف حماولة للكشـف عـن  
خدام بعــض اســرتاتيجيات منــوذج للمشــكالت باســت يبــداعتأثريهــا مــع التــأثري الــذي أحدثــه أســلوب احلــل اإل

)TRIS.يف تنمية مهارات امليتامعرفية (  

ـــــل تبـــــاين أحـــــادى االجتـــــاه واخلـــــاص  (Spss)فقـــــد اســـــتخدمت الباحثـــــة حزمـــــة بـــــرامج  لعمـــــل حتلي
  اآليت: )6وقد متثلت نتائج هذا اإلجراء يف اجلدول ( ،بالقياسات املتكررة
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  ) 6جدول(

البعدى ألفراد المجموعة التجريبية في مهارات  داللة الفروق بين متوسطات درجات األداء
  الميتامعرفية والتي تعود لتأثير المتغيرات الوسيطة السن والتحصيل الدراسي

درجة  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

متوسط 
 املربعات

  الداللة  قيم ف

  A 6.2232 1 6.2232 28.97متغري السن

20,40  

  

4.56 

0.01  

0.01  

  

0.01 

 B .43144 2 1572.2توى التحصيلمتغري مس

 AxB  6.703 2 351,8 التفاعل

  0.01  15.78 1216.1 5 6.6080 بني اموعات

 77.1 54 4161 داخل اموعات

 173,9 59 6.10241 يالتباين الكل

  دول اآليت:اجلحيث يتضح من 

ـــة إحصـــائياً بـــني متوســـطي األداء البعـــدى ألفـــراد امل � ســـتويني األول والســـادس أنـــه توجـــد فـــروق دال
وهــــى دالــــة  )28.97باموعــــة التجريبيــــة يف مهــــارات امليتامعرفيــــة، حيــــث بلغــــت قيمــــة "ف" ( 

. وعليــه فــإن متغــري الســن يشــارك بنصــيب يف األثــر الــذي أحدثــه 0.01عنــد مســتوى  إحصــائياً 
) يف تنميــة TRISللمشــكالت باسـتخدام بعــض اسـرتاتيجيات منــوذج ( يبـداعأسـلوب احلــل اإل

 مهارات امليتامعرفية لدى طالبات اموعة التجريبية.

نه :" توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة أوعليه ميكننا قبول الفرض الثاين الذي ينص على      
 )α ≥1 0‚0 موعــة التجريبيــة يف مهــارات امليتامعرفيــة تعــود إىل متغــريبــني متوســطات درجــات أفــراد ا  (

بــداعى للمشــكالت باســتخدام بعــض اســرتاتيجيات عــدل حلجــم األثــر الــذي حيدثــه احلــل اإلالســن كمتغــري مُ 
  ).TRISمنوذج (

أنــــه توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيا بــــني متوســــطات درجــــات أفــــراد اموعــــة التجريبيــــة يف مهــــارات  �
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امليتامعرفية تعود إىل اختالف مستوى التحصيل الدراسي كمتغري ُمعدل حلجـم األثـر الـذي حيدثـه 
حيــث  )،TRISباســتخدام بعــض اســرتاتيجيات منــوذج ( ،للمشــكالت يبــداعســلوب احلــل اإلأ

)، وعليـه فـإن α ≥1 0‚0( عنـد مسـتوى  ) وهى  دالـة إحصـائياً 20.40بلغت قيمة  "ف" ( 
 يبــــــداعمتغـــــري مســـــتوى التحصـــــيل يشـــــارك بنصـــــيب يف األثــــــر الـــــذي أحدثـــــه أســـــلوب احلـــــل اإل

) يف تنمية مهارات امليتامعرفية  لدى TRISوذج (للمشكالت باستخدام بعض اسرتاتيجيات من
  طالبات اموعة التجريبية.

 αوعليه ميكننا قبول الفرض الثالث الذي ينص على أنه " توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (
تعـود إىل  ،)   بني متوسطات الدرجات البعدية ألفراد اموعـة التجريبيـة  يف مهـارات امليتامعرفيـة0‚0 1≤

 يبــــداعاخـــتالف مســـتوى التحصـــيل الدراســـي كمتغـــري ُمعـــدل حلجــــم األثـــر الـــذي حيدثـــه أســـلوب احلـــل اإل
  ).TRISباستخدام بعض اسرتاتيجيات منوذج ( ،للمشكالت

توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائياً بــــني متوســــطات درجــــات طالبــــات اموعــــة التجريبيــــة يف مهــــارات  �
، حيـث (A X B)السـن ومسـتوى التحصـيل الدراسـي  امليتامعرفيـة تعـود للتفاعـل بـني متغـريي

)، وهى قيمة دالة إحصائياً أي أن مثل هـذا التفاعـل يشـارك بنصـيب يف 4,56بلغت قيمة ف (
للمشـــكالت باســـتخدام بعـــض اســـرتاتيجيات منـــوذج  يبـــداعاألثـــر الـــذي أحدثـــه أســـلوب احلـــل اإل

)TRISموعة التجريبية.) يف تنمية مهارات امليتامعرفية لدى طالبات ا 

 αوعليه ميكننا قبول الفرض الرابع الذي ينص على أنه " توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( 
 ي)   بــني متوســطات درجــات أفــراد اموعــة التجريبيــة  يف مهــارات امليتامعرفيــة إىل تفاعــل متغــري 0‚0 1≤

ــــذي ــــر ال ــــه أســــلوب احلــــل اإل الســــن ومســــتوى التحصــــيل الدراســــي كمتغــــري ُمعــــدل حلجــــم األث ــــداعحيدث  يب
  ).TRISللمشكالت باستخدام بعض اسرتاتيجيات منوذج (

  خالصة النتائج  - 15

  لقد أسفرت نتائج البحث احلايل عن عدة مؤشرات ميكن أن نوجزها فيما يلي:                 

) ذو TRISللمشــــكالت باســــتخدام بعــــض اســــرتاتيجيات منــــوذج ( يبــــداعن أســــلوب احلــــل اإلإ -15-1
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  .يف تنمية مهارات امليتامعرفية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة أم القرى عاليةٍ  يةٍ فاعل

وكـــذلك التفاعـــل بينهمـــا قـــد شـــاركت كمتغـــريات ، يومســـتوى التحصـــيل القبلـــ ن متغـــريات الســـن،إ -15-2
باسـتخدام بعـض اسـرتاتيجيات ، للمشـكالت يبـداعوسيطة يف األثر الذي أحدثه أسلوب احلـل اإل

 .تنمية مهارات امليتامعرفية لدى تلميذات املرحلة املتوسطة ) يفTRISمنوذج (

  التوصيات التربوية للبحث - 16

  يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج، ميكن وضع التوصيات على النحو التايل: 

متكــنهن مــن اســتخدام أســلوب احلــل نشــطة أل بــرامج إعــداد معلمــات العلــومضــرورة تضــمني  -16-1
، حبيـث تسـاعد الطالبـات علـى )TRIS( كالت الصفية باسـتخدام منـوذجللمش يبداعاإل

مــن شــأن هــذه األنشــطة أن ف، والــيت منهــا مهــارات امليتامعرفيــة تنميــة مهــارات وأدوات العلــم
 . فرص لتنمية التطوير الذايت للمعلمة برنامج إلعداد معلمات العلوممتنح أي 

ا أواليت من ش، امليتامعرفية اتعلى مهار  الطالبات معلمات العلومضرورة االهتمام بتدريب  -16-2
  .زيادة إنتاجيتهن التعليمية حال ممارستهن لوظيفة تدريس العلوم

باسـتخدام بعـض  ،للمشكالت يبداعضرورة إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول احلل اإل -16-3
لبـة ) يف تنمية مهارات امليتامعرفية على عينات أخرى من الطTRISاسرتاتيجيات منوذج (

 .يف أعمار خمتلفة
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