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 :الملخص

 لدى العلمي اإلبداع مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام أثر لبيان الدراسة هدفت

 وشملت الدراسة  لطبيعة لمناسبته التجريبي والمنهج الوصفي المنهج الباحث واتبع الجامعية، المرحلة طالبات

 06طالبة ومجموعة ضابطة عددها  06تجريبية عددها  طالبة مقسمين إلى مجموعة 06 على الدراسة عينة

 المجموعة درجات متوسطي بين احصائية داللة ذات فروق وجد هي الدراسة نتائج أبرز وكانت ،طالبة

)األصالة، المرونة،  مكوناته وفي العلمي اإلبداع لمقياس البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في التجريبية

 .لبعديا التطبيق لصالح الطالقة(

 .استراتيجيات المعرفة، وراء ما الرياضيات، مهارات، العلمي، االبداعالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

يشهد العصر الحالي العديد من التطورات والتغيرات المتالحقة والمتسارعة في كافة الجوانب الحياتية، 

االهتمام بأعداد األفراد المتميزين وتأثر شخصيات األفراد فيها بشكل عام واألبناء بشكل خاص، لذلك وجب 

بشخصية متوازنة واالستثمار األمثل لقدراتهم العقلية مما يمكنهم من مسايرة هذه التغيرات والتطورات، وتعد 

الجامعة أفضل المؤسسات التعليمية من حيث القدرة على تنمية إمكانات المتعلمين في كافة نواحي حياتهم 

، وتعد األساليب الحالية المستخدمة في الجامعات القائمة على التلقين والحفظ لمواجهة ضغوط الحياة الحديثة

والتي تحول دور الطالب الى متلق للمعلومات غير قادر على التحليل والتشخيص واالستغالل األمثل للمواد 

قدراته الدراسية أساليب عقيمة، لذلك وجب استخدام أساليب حديثة  تمكن الطالب من االستغالل األمثل ل

 .(7602)الشالش،  العقلية لتحقيق أجود وأفضل مردود

ومن أهم هذه األساليب هي استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة) التفكير في التفكير(، وهي أحد 

عملية ما وراء األساليب الحديثة في تدريس التفكير وحظيت باهتمام واسع في السنوات األخيرة ، وتتمثل 

المعرفة بقدرة الفرد على التخطيط والوعي باالستراتيجيات والخطوات التي يجب عليه اتباعها لحل المشكالت 

والمصاعب وقدرته على تقييم كفاءة تفكيره والتأمل في المعرفة والتعمق في استكشاف وتفسير وفهم الظواهر 

بحث والتقصي لينتقل الفرد من مرحلة المعرفة الى مرحلة المتعددة واالستدالل على ما يخفى منها من خالل ال

 ما وراء المعرفة،
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حيث ان اتباع هذه االستراتيجيات تمكن الفرد من رفع درجات وعيه واستيعابه للبيانات والمعلومات  

 ةالمستحصلة باإلضافة الى قدرته على توظيفها واستخدامها في مختلف مواقف التعلم لتحسين مهاراته المختلف

 . (7602)صومان و عبد الحق، 

وتعد مادة الرياضيات من أهم المواد التعليمية التي تساهم في تنمية المجتمعات وتطوير التقنيات 

والدخول في مجاالت المنافسة العلمية، وأبرز ما يميزها أنها احدى طرق البحث التي تعتمد على التفكير 

لي من خالل استخدام دقة المالحظة وسعة الخيال وسرعة البديهة فيها، حيث تسعى الدول والمنطق العق

المتقدمة إليجاد وسائل واستراتيجيات حديثة لتدريسها، وتعد استراتيجيات ما وراء المعرفة من االستراتيجيات 

 تهم.المهمة في تدريس مادة الرياضيات ولها أثر إيجابي في تحسين مستويات الطلبة وقدرا

وتعد مهارة االبداع العلمي من المهارات التي يسعى الطالب الكتسابها وتنميتها، وذلك من خالل 

االستغالل األمثل لمهارة التفكير اإلبداعي وهو أعلى مستويات التفكير التي يمكن للفرد الوصول اليها، حيث 

التطبيق وابتكار مادة حديثة لم يتم التوصل أنه يتضمن القدرة على الفهم والتذكر والتقويم والتركيب والتحليل و 

اليها ومعرفتها من قبل، اذ يتطلب التقدم التكنولوجي والعلمي والحضاري الذي نشهده في الوقت الحالي 

الكشف عن اإلمكانات اإلبداعية وتطويرها لدى االفراد والقدرة على استخدام مهارات التفكير اإلبداعي 

 .(7602)خضر،  ت الناتجة عن هذا التقدملمواجهة التحديات وحل المشكال

ونظرا ألهمية تحسين المخرجات التعليمية من كافة المؤسسات التعليمية المتمتعة بكافة األسس 

 والمهارات الالزمة لتحقيق التطورات لبالدهم التنموية والعلمية والتكنولوجية وفي كافة المجاالت األخرى،
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ناء عليه ظهرت أهمية إجراء هذه الدراسة التي تتمحور حول أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في وب 

 .تدريس الرياضيات في تنمية مهارات اإلبداع العلمي لدى طالبات المرحلة الجامعية

 :الدراسة مشكلة

لى تقديم حلول واقعية ان العديد من االستراتيجيات المتبعة في تدريس مادة الرياضيات ال تعمل ع

وذات أثر واضح نحو انخفاض دراجات الطلبة في مادة الرياضيات، حيث يتم اتباع استراتيجيات تعتمد على 

تلقين الطالب للمادة العلمية لتمكينه من اجتياز اختباراتها فقط، دون االخذ بعين االعتبار أهمية فهمها، 

المنهاج دون االهتمام بانخفاض مستويات ونتائج الطلبة في  باإلضافة الى سعي المدرسين إلنهاء المقرر من

 .  (7602)رشيد،  مادة الرياضيات

ومن خالل طبيعة عمل الباحث واطالعه على الوضع العام في بعض المؤسسات التعليمية 

دم أهمية هذه المادة في حياتهم كالمدارس والجامعات وجد ضعفا في مستويات الطلبة نتيجة العتقادهم بع

وافتقارهم ألساسياتها كعلم من العلوم، باإلضافة الى عدم وجود تدريب من قبل المعلمين على المسائل التي 

تحتاج مستويات عالية من التفكير واقتصارهم على التلقين حيث اصبح الطلبة يركزون على الحفظ دون 

عرض منهاج مادة الرياضيات الذي ال يمكن الطالب من  االهتمام بالفهم، باإلضافة الى الضعف في

االعتماد على نفسه في تعلمها، ووجود ضعف في االستراتيجيات التي يتم استخدامها في تعليم هذه المادة، 

وبناء عليه ظهرت مشكلة الدراسة التي تتمحور حول أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس 

 ية مهارات اإلبداع العلمي لدى طالبات المرحلة الجامعية.الرياضيات في تنم
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 أسئلة البحث:

 وتحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات اإلبداع العلمي لدى طالبات المرحلة " ما 

 ؟"الجامعية

 ية التالية:وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرع

 الجامعية؟  المرحلة طالبات األصالة لدى مهارة تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام أثر ما .0

 الجامعية؟ المرحلة طالبات لدى المرونة مهارة تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام أثر ما .7

 الجامعية؟ المرحلة طالبات لدى الطالقة هارةم تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام أثر ما .0

 :الدراسة أهمية

أثر استخدام استراتيجيات ما وراء " وتكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته وهو

وذلك  " المعرفة في تدريس الرياضيات في تنمية مهارات اإلبداع العلمي لدى طالبات المرحلة الجامعية

 التالية:من خالل النقاط 

افادة نتائج هذه الدراسة في مساعدة المختصين والمسؤولين في المؤسسات العلمية على عمل الدورات  .0

 والورشات الالزمة لتفعيل استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في التعليم.
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و إعداد إمكانية استخدام الدراسة الحالية في توجيه اهتمام أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات نح .7

 أدلة تدريس واثراء المواد الجامعية من خالل استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة.

يعتبر هذا البحث أحد األبحاث المواكبة لالهتمام العالمي والعربي والسعودي في تحديث أساليب  .0

 التدريس الجامعية من خالل تضمين طرق تدريس متطورة وفعالة.

 :الدراسة أهداف

 ة الحالية إلى تحقيق ما يلي:تهدف الدراس

 تدريب بعض طالبات المرحلة الجامعية على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة.  -0

 طالبات لدى العلمي اإلبداع مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام دراسة أثر -7

 الجامعية. المرحلة

 فروض الدراسة :

 اختبار صحة الفروض التالية :تهدف الدراسة الحالية إلى 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة  -0

 في التطبيق القبلي لمقياس اإلبداع العلمي ككل وفي كل مكون من مكوناته. 

والمجموعة الضابطة توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  -7

 في التطبيق البعدي لمقياس اإلبداع العلمي ككل وفي كل مكون من مكوناته لصالح المجموعة التجريبية. 
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التطبيق القبلي  في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين احصائية داللة ذات فروق توجد -7

 التطبيق البعدي. لصالح وناتهمك من مكون كل وفي ككل العلمي اإلبداع لمقياس البعدي والتطبيق

 :الدراسة حدود

 اقتصرت الدراسة الحالية على اآلتي :

 .  سعوديةجامعة في  عمادة السنة التحضيريةعينة من طالبات المرحلة الجامعية  -0

 الطالقة( –المرونة  – األصالةمهارات اإلبداع العلمي ) -7

 -استراتيجية خرائط التفكير -عال  بصوت يرالتفك استراتيجيات ما وراء المعرفة )استراتيجية -0

 ( K-W-Lاستراتيجية 

 منهج الدراسة :

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بعض مراحل هذه الدراسة الخاصة بمراجعة الدراسات 

احث السابقة واألدبيات التي تناولت مهارات اإلبداع العلمي واستراتيجيات ما وراء المعرفة. كما استخدم الب

 اإلبداع مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات المنهج التجريبي وذلك لقياس مدى فعالية استخدام

الجامعية، وتم استخدام تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع التطبيق  المرحلة طالبات لدى العلمي

 القبلي والبعدي ألداة الدراسة على كل منها.
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 عينة الدراسة :

تم اختيارها  عمادة السنة التحضيرية في جامعة سعوديةطالبة من طالبات  06ونت عينة الدراسة من تك

طالبة  واألخرى ضابطة  06بطريقة عشوائية ، وتم تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها 

 طالبة . 06وعددها 

 الدراسات السابقة 

أثر استخدام بعض استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي في  "دراسة بعنوان  (7602ش، )الشالحيث أجرى 

هدفت الى معرفة أثر استخدام بعض مستوى التفكير الناقد والثقة بالنفس لدى طالب جامعة شقراء" 

عة شقراء، حيث استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي في مستوى الثقة بالنفس والتفكير الناقد لدى طالب جام

كالسير( والذي تم تعريبه من قبل )عيسى  -اتبع الباحث المنهج التجريبي واستخدم اختبار )واطسن

طالبًا من  26(، ومقياس الثقة بالنفس من اعداد الباحث كأدوات للدراسة، وشملت عين الدراسة على 7600،

نتائج الدراسة هي وجود فروق ذات داللة  طالب المستوى الثاني بقسم علم النفس بجامعة شقراء، وكانت أبرز

إحصائية بين المجموع التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية على مقياسي الثقة بالنفس 

والتفكير الناقد مما يدل على فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في مستوى الثقة بالنفس والتفكير 

 الشقراء.الناقد لطالب جامعة 
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" أثر استخدام استراتيجيتين للتفكير ما وراء بإعداد دراسة بعنوان (7602)سعادة و طقم ، و قام كل من 

هدفت لبيان اثر تطبيق استراتيجية المعرفي على التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف السابع" 

تراتيجية خرائط العقل على التحصيل والتفكير الناقد في مادة الجغرافيا لدى طالبات التفكير بصوت مرتفع واس

الصف األساسي، واتبع الباحثان المنهج التجريبي واستخدما االختبار التحصيلي ومقياس التفكير الناقد من 

ألساسي، طالبة من طالبات الصف السابع ا 002إعدادهما كأدوات للدراسة، وشملت عينة الدراسة على 

وكانت أبرز نتائج الدراسة هي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط نتائج المجموعتين والتجريبيتين 

والمجموعة الضابطة لصالح المجموعتين التجريبيتين في االختبار التحصيلي، وعدم وجود فروق ذات داللة 

لعقل والمجموعة التجريبية الثانية التي إحصائية بين المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت خرائط ا

استخدمت التفكير بصوت مرتفع في االختبار التحصيلي، ووجود فروق ذات دالل إحصائية بين المجموعتين 

 الناقد. التجريبيتين األولى والثانية لصالح المجموعة األولى في التفكير

" أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة على التحصيل في بعنوان  (7600، )الونوسوفي دراسة أخرى أجراها 

والتي هدفت مادة الرياضيات: دراسة ميدانية على عينة من تالميذ الصف الثامن األساسي بمدينة حمص" 

لبيان أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة على تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات، 

 06الباحث المنهج التجريبي واستخدم االختبار التحصيلي كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة على واتبع 

 طالب من طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة الخوارزمي في مدينة حمص،



 

11 

وكانت أبرز نتائج الدراسة هي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط نتائج المجموعة التجريبية  

ة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية والمجموع

 بين متوسط نتائج االختبار القبلي والبعدي لطالب المجموعة التجريبية لصالح االختبار البعدي.

على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة على " أثر برنامج قائم دراسة بعنوان  (7602)الغامدي، وأعد 

هدفت  تنمية مهارات التفكير الناقد لدى عينة من طالب الدبلوم العام  للتربية بجامعة الملك عبد العزيز"

لبيان أثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى عينة 

بلوم العام  للتربية بجامعة الملك عبد العزيز، واتبع الباحث المنهج التجريبي واستخدم اختبار من طالب الد

( كأداة للدراسة، وكانت أبر نتائج الدراسة 7606جليسر( للتفكير الناقد المقنن في دراسة ) المبدل،-)واطسون

يبية على اختبار التفكير الناقد هي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجر 

لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة احصائيا بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

 التجريبية لصالح االختبار البعدي.

ي مرفة في تنمية االستدالل العل" فاعلية استراتيجية ما وراء المعدراسة بعنوان  (7602)أبو جحجوح، وأعد 

هدفت لبيان فاعلية استخدام  والكفاءة الذاتية ومهارة اتخاذ القرار في تدريس العلوم لدى الطلبة /المعلمين"

استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية مهارة اتخاذ القرار والكفاءة الذاتية واالستدالل العلمي في تدريس مادة 

معلمين، واتبع الباحث المنهج التجريبي واستخدم مقياس الكفاءة الذاتية واختبار العلوم لدى الطلبة /ال

 االستدالل العلمي واختبار اتخاذ القرار في تدريس العلوم كأدوات للدراسة،
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طالبة، وكانت أبر نتائج الدراسة هي وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح  20وشملت عينة البحث على  

في اتخاذ القرار والكفاءة الذاتية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستدالل  المجموعة التجريبية

 العلمي.

دراسة بعنوان " اثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الكيمياء  (7607)أحمد و فوده، وأجرى 

ب الصف األول الثانوي" وهدفت لبيان اثر استخدام استراتيجيات في تنمية مهارات االبداع العلمي لدى طال

ما وراء المعرفة في تنمية مهارات االبداع العلمي لدى طالب المرحلة الثانوية في الكيمياء، واتبع باحثان 

طالبة من  072المنهج التجريبي واستخدما االختبار التحصيلي كأداة للدراسة، وشملت عين الدراسة على 

الصف األول ثانوي من مدرسة كفر شكر في االيوبية ومدرسة دكتور محمود مصطفى في القيلوبية،  طالبات

وكانت أبرز نتائج الدراسة هي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية في 

لمعرفة في تدريس مادة االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية، وفعالية تطبيق استراتيجيات ما وراء ا

 الكيمياء في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لطالب الصف األول ثانوي. 

 :اإلطار النظري

 ما وراء المعرفة 

وتعرف ما وراء المعرفة بانها معرفة الفرد باألنشطة الذهنية والعمليات المعرفية والتحكم الذاتي وأساليب التعلم 

)صومان و عبد الحق،  خطيط والفهم والتذكر واإلدارة وحل المشكالتالمستخدمة في عمليات التعلم للت

7602). 
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حيث تقوم عمليات ما وراء المعرفة بدور مهم وحساس في احداث التعلم الناجح من خالل التمعن في عملية  

المتعلم تمكنه من امتالك الوعي حول  ثها، باإلضافة الى انها عمليات يفعلهاو التفكير وخطواتها وكيفية حد

سلوكه المعرفي خالل العملية التعليمية وذلك من خالل تحديد الهدف منها وتحديد ما يحتاجه منها وتمكنه 

 .(7602)أبو جحجوح،  من التخطيط لتعلمه، وممارسته لكافة اشكال الضبط الذاتي والمراجعة لسلوكه

الباحث اجرائيا في هذا البحث بأنه مجموع اإلجراءات والخطوات التي يقوم بها طالبات المرحلة  ويعرفه

الجامعية في محاضرات الرياضيات وبإشراف وتوجيه من مدرس الرياضيات وتتمثل بمعرفة طبيعة وأنشطة 

التخطيط والفهم الصحيح وأساليب التحكم والتعلم الذاتي أثناء وقبل وبعد تعلم مادة الرياضيات وذلك لتحقيق 

 وحل المشكالت التي قد تواجه الطالب أثناء محاضرة الرياضيات.

 استراتيجيات ما وراء المعرفة 

وهي القدرة على تسخير االستراتيجية المعرفية في تطوير وتحسين ما نتعلمه وذلك من خالل وضع األهداف 

لتدريب والتكرارات وتقوية الذاكرة للوصول للفهم أو صياغتها وعمل المقارنات وكتابة المذكرات والتخطيط وا

الصحيح واالستدالل والتنبؤ، ويمكن تعريفها أيضا بأنها مجموعة الخطوات التي يقوم بها المتعلم للمعرفة 

 المتمثلة بالعمليات واألنشطة الذهنية والتحكم الذاتي في تحليل وفهم وحل مشكالت وكافة العمليات المعرفية

 .(7602)صومان و عبد الحق، 

ويعرفها الباحث اجرائيا بأنها مجموعة الخطوات واإلجراءات التي يقوم بها طالبات المرحلة الجامعية من 

بهدف تحقيق تعلم ما وراء المعرفة من خالل معرفة طبيعة التعلم وأغراضه وخطواته والوعي باألسس 
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اتباعها لتحقيق األهداف المحددة وتوجيه عمليات التعلم وتحقيق التحكم  واألنشطة واإلجراءات التي يجب

 الذاتي فيها.

التفكير بصوت وهناك العديد من االستراتيجيات المتعلقة بما وراء المعرفة المتمثلة بتنشيط المعرفة السابقة، و 

استخدام األمثلة، والسقاالت، (، والبنائية، والتدريس التبادلي، و V، وخرائط الشكل )KWLمرتفع، والنمذجة ،و 

والتلخيص، والخطوط تحت األفكار المهمة، والصور الحسية، والتنبؤ، والسرد، و توليد األسئلة، و)تنبأ، 

الحظ، واشرح(، سجالت التفكير، التعلم التعاوني، التشبيهات وعمل الرسومات، االسترجاع العقلي 

فكار الطالب،  للمعلومات، واالختبار القصدي الواعي، وعدم قبول عادة صياغة أقوال وا  كلمة ال استطيع، وا 

شارك(، و) اقرأ، اسأل نفسك، أعد الصياغة(، التساؤل الذاتي، خرائط الفهم، والعصف  -فكر -و)استمع

 الذهني، وخرائط العقل. 

 لي:استراتيجيات ما وراء المعرفة وهي كالتا (7600)الونوس، وقد ذكرت 

 التفكير بصوت عال. .0

 التعلم التعاوني. .7

 التساؤل الذاتي. .0

 االحتفاظ بالسجالت. .2

 .K-W-Lاستراتيجية  .2

 دورة التعلم فوق المعرفية. .0
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 خرائط الشكل. .2

 خرائط العقل. .6

 النمذجة. .9

 التدريس التبادلي. .06

 : (7602)الــدم،  وتتمثل أهمية استخدام استراتيجيات التعلم في التعلم من خالل النقاط التالية

 .المساعدة على استدعاء المعلومات واستقبالها وتخزينها، وتحديد ما يعرفه الفرد وما يريد معرفته 

 .قدرتها على التأثير في كفاءة التعلم وتطوير وتنمية مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

 ر والفهم للمواد المتعلمة وتطبيق ما تم تعلمه.قدرتها على اكساب المتعلم لمهارات الحفظ والتعبي 

 .تحفز قدرة المتعلم على استخدام العمليات المتعلقة بتفكيره والتحكم بتفكيره 

  تمكين المتعلم من اإلمساك بكافة الجوانب المتعلقة بتفكيرهم من خالل التأمل والرؤية ورفع مستويات

 ن خالل مبادراتهم الذاتية.الوعي لديهم، وتمكينهم من توجيهه والتحكم فيه م

ومن خالل قيام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة والبحوث والتي أظهرت نتائج وارتباط إيجابي بين استخدام 

استراتيجيات ما وراء المعرفة والقدرة على فهم واستيعاب وتحصيل المعلومات الرياضية وقدرة المتعلمين على 

)الغامدي،  ،(7602)سعادة و طقم ، ، (7602)الــدم، ، (7600)الونوس،  حل المشكالت كدراسة :

وعليه تم اختيار االستراتيجيات التالية إلجراء هذه  (7606)سعيد و القرون ،  ،(7606)عبد الهل،  ،(7602

 الدراسة:
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استراتيجية التفكير بصوت عال: وتتمثل هذه االستراتيجية بتدريب المتعلم على التفكير بصوت مرتفع  .0

فكار ومسموع عند التفكير في أداء المهمات وحل المشكالت، حيث انها تعمل على تحسين وتنظيم أ

الطالب، وتساعدهم على التحدث بصوت مرتفع عن تفكيرهم واإلجراءات التي يتخذها في عمليات ما 

وراء المعرفة المتمثلة بالتخطيط والمراجعة والتقويم والمراقبة، وتمكنهم من معرفة عمليات التفكير التي 

 . (7600)الونوس،  يقومون بها والقدرة على تنميتها واستغالل امكاناتهم بدرجة كبيرة

استراتيجية خرائط التفكير: وهي لغة تعتمد على الجانب البصري لألفراد من خالل استخدام ثمانية  .7

أنواع من الخرائط إلبراز مهارات التفكير األساسية التي تجعل التفكير لغة معتاد عليها ومألوفة لدى 

على االهتمام بعملية معرفية محددة وأساسية يمكن من خاللها  الطالب، ويقوم كل نوع من الخرائط

)شوق ، المحويتي، و أبو  دعم مهارات التفكير العليا والتدريس الفعال، وتشمل هذه الخرائط ما يلي

 :(7602القاسم ، 

 .خريطة الدائرة 

 .خريطة الفقاعة 

 .خريطة الفقاعة المزدوجة 

 شجرة.خريطة ال 

  .خريطة القوس المتعرج 

 .خريطة التدفق 

 .خريطة التدفق المتعدد 
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 .خريطة الجسر 

 :(7602)أبو جحجوح،  : وتتكون هذه االستراتيجية من أربعة مراحل كما يليK-W-Lاستراتيجية  .0

0. K ( وهي اختصار من كلمةKnowوالتي تعني ماذا أعرف عن الموضوع؟  وتس ) اعد هذه المرحلة

 المتعلم على استرجاع معلوماتهم السابقة المتعلقة بالموضوع.

7. W ( وهي اختصار من كلمةWhat)  والتي تعني ما األمور التي أريد معرفتها حول الموضوع؟ 

0. L ( وهي اختصار من كلمةLearn) اهتمام الطالب بالمعلومات الجديدة التي يحصل  والتي تعني

 ده على نفسه.عليها من خالل اعتما

2. H ( وهي اختصار من كلمةHow)  رشاده من قبل المعلمين على توليد والتي تعني حث الطالب وا 

 األسئلة الذاتية ورفع مستوى االتقان لديهم.

  اإلبداع العلمي

ان االبداع بشكل عام هو قدرة الفرد على توليد أو تطبيق أو توضيح األفكار ووجهات النظر والتقنيات 

من بيئة تعاونية، ويرتبط االبداع ارتباطا وثيقا بكل من مهارات حل المشكالت والتفكير النقدي، المبتكرة ض

وضوي والمنظم، وتكمن أهمية تعزيز وهو أحد العناصر األساسية للتفكير الهادف المتمثل بالتفكير غير الف

االبداع لدى األفراد على اكتشاف مواردهم في العديد من التخصصات والمجاالت باإلضافة الى تطوير 

قدراتهم على عمليات العصف الذهني، وتمكينهم من التعامل مع كافة االحداث اليومية والصحية والعائلية 

 وأماكن العمل بطريقة مختلفة،
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أخرى فان المهارات اإلبداعية واالبداع يمكن الوصول اليه من  خالل اتباع أساليب التفكير ومن ناحية  

 . (LSCE ،7606) اإلبداعي ويمكن اكتسابه من خالل التعليم والتدريب وتوفير بيئة دراسية مناسبة

داعي العلمي المتمثلة باألصالة والمرونة والطالقة واتفقت العديد من الدراسات على ان مهارات التفكير اإلب 

هي من أهم المكونات لإلبداع العلمي وهو ما يقصد به بالتفكير اإلبداعي في العلوم كافة باإلضافة الى 

حساسية المشكالت والتي تعتبر من أهم مكونات التفكير اإلبداعي، ويمكن لإلبداع العلمي اظهار نفسه على 

 : (7607)أحمد و فوده،  شمل ما يليعدة اشكال والتي ت

 أفكار جديدة ومبتكرة في المجاالت كافة.  .0

 إيجاد تجارب حديثة لتطوير وتحسين قوانين الطبيعة.  .7

 استحداث األفكار العلمية المطبقة في كافة المجاالت النوعية لالهتمامات العملية.   .0

دراك الميزات التنظيمية ا .2  لحديثة للمجتمع العلمي والبحث العلمي.وا 

 واضافة تضمينات مبتكرة لبرامج عمل وخطط االنشطة العلمية. .2

 أدوات الدراسة :

 العلمي: اإلبداع مهارات مقياس -0

 الهدف من المقياس:   -

يهدق هذا المقياس إلى قياس مدى اكتساب طالبات الجامعات لمهارات اإلبداع العلمي نتيجة دراستهم 

 يجيات ما وراء المعرفة.استرات



 

18 

 تحديد مهارات اإلبداع العلمي التي يقيسها المقياس وهى األصالة والمرونة والطالقة. -

 صدق المقياس:  -

قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأى في مدى مالئمته لقياس ما 

 في ضوء تلك اآلراء. أعد له، وسالمة الصياغة والوضوح، وتم تعديل محتوى االختبار

 ثبات المقياس: -

تم حساب ثبات المقياس بتطبيقة على العينة االستطالعية باستخدام معامل ألفا وقد بلغ معامل 

 الثبات لالختبار )...( مما يدل على أن االختبار ذو ثبات عال.

 الصورة النهائية المقياس:  -

 عبارة. 07بعد إجراء التعديالت على المقياس بلغ عدد العبارات 

 لدى العلمي اإلبداع مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام برنامج قائم على -7

 الجامعية: المرحلة طالبات

 الجوانب التي قام عليها البرنامج:  -

)أ( جانب ما وراء المعرفة : ويتضمن تقديم وشرح مكونات البرنامج وخطواته التي تقوم على  

 وراء المعرفة.استراتيجيات ما 

)ب( الجانب المهاري : ويتضمن الشرح وتدريب الطالبات على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة 

 والطالقة. والمرونة لتنمية مهارات اإلبداع العلمي المتمثلة في األصالة
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 خطوات واجراءات الدراسة : -

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

 بيات والدراسات السابقة في مجال:)أ( اإلطالع على األد

  استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة؛ وذلك للتعرف على مفهومها وأهدافها وأهميتها واستراتيجياتها

 وطرق وأساليب تعلمها.

 .اإلبداع العلمي؛ وذلك للتعرف عليها مفهومة وأهميته 

 مية اإلبداع العلمي.    دراسة العالقة بين استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تن 

 )د( إعادة أداة الدراسة وهي مقياس مهارات اإلبداع العلمي. 

)ه( اختيار عينة الدراسة وتقسيمها إلى مجموعتين، إحداهما تمثل المجموعة التجريبية التي سيتم تدريبهم 

 المعرفة. وراء ما على استراتيجيات ما وراء المعرفة، واألخرى ضابطة ال يتم تدريبهم على استراتيجيات

 )و( تطبيق أداة الدراسة على العينة المختارة قبليًا.

 )ز( تدريب للمجموعة التجريبية على استراتيجيات ما وراء المعرفة.

 )ح( تطبيق أداة الدراسة على العينة المختارة بعديًا.

 )ط( رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة.
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 مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة التجريبية.)ك( تقديم 

 :ومناقشتها الدراسة نتائج

 :  المقياسثبات 

 الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا : 

ــداخلي لفقــرات  ، حيــث تــم اســتخراج المقيــاستــم اســتخدام معادلــة كرونبــال ألفــا للتأكــد مــن االتســاق ال
 :للمقياس، والجدول التالي يبين معامل الثبات  بالكامل المقياسمعامل الثبات على مستوى 

 (1جدول )

 ككل للمقياس معامالت الثبات

 معامل الثبات االستبيان ككل

 0.86 كرونباخ ألفا.

والمجمـوع  المقيـاسوبالنظر إلى النتائج الموجودة بالجدول السـابق يتضـح أن معامـل الثبـات بالنسـبة لمحـاور        
يعــد مالئمــًا مــن وجهــة نظــر البحــث  المقيــاسهــذه النتيجــة فــإن مســتوى الثبــات لمحتــوى  الكلــي مرتفعــة. وبنــاء علــى

 العلمي. 

  :عرض ومناقشة الجداول المرتبطة بوصف مجتمع الدراسة  -أواًل 
بالخصــائص الشخصــية ألفــراد عينــة الدراســة  ينمتعلقــ ينمســتقل ينمتغيــر تقــوم هــذه الدراســة علــى 

، وفــي ضــوء هــذه المتغيــرات يمكــن تحديــد خصــائص أفــراد عينــة الدراســة  (ومحــل اإلقامــة، العمــرمتمثلــة فــي )
 :على النحو التالي

 العمر بالسنوات 
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 ( كما هو موضح بالجدول أدناه:العمر بالسنواتتم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغير الديموغرافي )
 

 ( 2جدول )
 حسب العمر الطالبات توزيع

 (  03)ن=

 % ك العمر م

 00 00 سنة 06 نم أقل 0

 20 6 سنة 09 من أقل   - 06 7

 40 12 سنة 76 من أقل   -  09 0

 40 12 سنة 70 من أقل  - 76 0

 100 30 لمجمـــوعا

 يوضح الجدول السابق:

  09أعمـارهم )مـن إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة  (%66نسـبة )أن  للعمـرتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقـًا 
 .سنة 70أعمارهم أقل من  وهذا يدل على أن غالبية عينة الدراسة (،سنة 70 من أقل   -
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 اإلقامة محل 

 ( كما هو موضح بالجدول أدناه:محل اإلقامةتم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغير الديموغرافي )

 (0جدول )

 محل اإلقامةحسب  الطالبات توزيع
 (  03)ن=

 % ك العلمي المؤهل م

 10 3 ريف 0

 90 27 مدينة 7

 100 30 لمجمـــوعا

 يوضح الجدول السابق أن:

من إجمالي أفراد عينة الدراسـة  (%96أكبر نسبة ) محل اإلقامةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 
 .يسكنون في المدن الطالباتوكل هذه النتائج تدل على أن غالبية ، محل إقامتهم في المدينة
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 :باختبار صحة فروض الدراسة المرتبطة الجداولومناقشة  عرض - ثانياً 

اختبار صحة الفرض األول "ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين   -1
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لمقياس اإلبداع العلمي ككل وفي كل مكون من 

 مكوناته".

 
 (4جدول )

للمجموعتين (  3.35) معنوية مستوى عند )ت( وقيمةسط الحسابي واالنحراف المعياري يوضح المتو 
 )التجريبية والضابطة( في التطبيق القبلي

 (  03)ن=

 أبعاد المقياس
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

  Tقيمة 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

 3.800 3.100 3.300 1.325 3.350 1.322 البعد األول
 3.040 3.025 3.300 1.320 3.388 1.300 البعد الثاني

 3.040 3.025 3.388 1.300 3.300 1.320 الثالثالبعد 
الدرجة الكلية 

 للمقياس 
1.320 3.30 1.328 3.300 3.350 3.050 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعتين  يتضح من بيانات الجدول السابق عدم
 التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي مما يؤكد صحة الفرض األول للدراسة
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 المجموعتين درجات متوسطي بين احصائية داللة ذات فروق توجد اختبار صحة الفرض الثاني "  -2
 من مكون كل وفي ككل العلمي اإلبداع لمقياس البعدي التطبيق في الضابطة والمجموعة التجريبية

 ".التجريبية المجموعة لصالح مكوناته

 
 (5جدول )

للمجموعتين ( 3.35) معنوية مستوى عند )ت( وقيمةيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي

 (  03)ن=

 أبعاد المقياس
 المجموعة الضابطة يةالمجموعة التجريب

متوسط 
 الفرق

  Tقيمة 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.333 108.00 1.002 3.308 1.310 3.308 2.080 البعد األول
 3.333 213.01 1.003 3.300 1.310 3.304 2.080 البعد الثاني

 3.333 103.00 1.003 3.340 1.310 3.340 2.080 الثالثالبعد 
الدرجة الكلية 

 للمقياس 
2.080 3.328 1.315 3.305 1.003 208.40 3.333 

يتضح من بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعتين التجريبية 
  بية مما يؤكد صحة الفرض الثاني للدراسةوالمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجري
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 المجموعة درجات متوسطي بين احصائية داللة ذات فروق "توجداختبار صحة الفرض الثالث   -0
 مكوناته من مكون كل وفي ككل العلمي اإلبداع لمقياس البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في التجريبية

 البعدي". التطبيق لصالح

 
 (0جدول )

للمجموعة ( 3.35) معنوية مستوى عند )ت( وقيمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  يوضح
 التجريبية في القياسين القبلي والبعدي

 (  03)ن=

أبعاد 
 المقياس

 التجريبية بعدي التجريبية قبلي
 متوسط
 الفرق

االنحراف 
المعياري 

 للفرق

  Tقيمة 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.333 133.40 3.134 1.022 3.300 2.05 3.350 1.320 البعد األول
 3.333 00.01 3.100 1.0 3.380 2.04 3.380 1.34 البعد الثاني

 3.333 08.21 3.130 1.020 3.381 2.050 3.300 1.30 الثالثالبعد 
الدرجة الكلية 

 للمقياس 
1.302 3.302 2.080 3.348 1.015 3.300 130.10 3.333 

يتضح من بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي 
 للمجموعة  التجريبية لصالح القياس البعدي مما يؤكد صحة الفرض الثالث للدراسة

ن القبلي والبعدي في استتجابة المجموعتة وفيما يلي الجداول الخاصة بمعنوية الفروق بين القياسي
 .كل بعد من أبعاد المقياسالتجريبية في 
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 (0جدول )
 األصالة مهارةيكشف معنوية الفروق بين القياسين القبلي والبعدى فى استجابة المجموعة التجريبية فى 

 الجامعية. المرحلة طالبات لدى
 (  03)ن=

 المتوسط القياس العبارة م
االنحراف 

 اريالمعي
 قيمة )ت(

مستوى 
 الداللة

 3.182 1.300 قبلي متجدد. بأسلوب واجبات من إلي يسند ما أنجز 0
04.130 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 ومعلومات معارف الكتشاف دائماً  أسعى 7
 ..جديدة

 3.250 1.13 قبلي
20.402 3.333 

 3.035 2.000 بعدى

 تطويرل بحاجة التعليمية األساليب أن أرى 0
 ..مستمر

 3.250 1.300 قبلي
41.008 3.333 

 3.33 0.33 بعدى

 يسبق لم مبدعة أفكار توليد على القدرة لدي 2
 ..أحد إليها

 3.182 1.300 قبلي
41.008 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 المناقشات أثناء زميالتي تقليد عن أبتعد 2
 ..العلمية

 3.33 1.33 قبلي
04.130 3.333 

 3.035 2.03 عدىب

 إلى للتوصل إطار من بأكثر أفكر أن أستطيع 0
 ..باألصالة تتميز أفكار

 3.182 1.300 قبلي
41.008 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 لمواجهة حلول ابتكار على القدرة لدي 2
 .المستقبلية التحديات

 3.33 1.33 قبلي
41.008 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 واجباتي ألداء ومميزة فريدة رقط عن أبحث 6
 ..الجامعية ومهامي

 3.33 1.33 قبلي
50.33 3.333 

 3.158 2.0050 بعدى

 إلى للوصول مختلفة معلومات مصادر أستخدم 9
 .وواقعية جديدة نتائج

 3.33 1.33 قبلي
50.33 3.333 

 3.182 2.000 بعدى
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 المتوسط القياس العبارة م
االنحراف 

 اريالمعي
 قيمة )ت(

مستوى 
 الداللة

 3.33 1.320 قبلي .الجديدة أفكاري طرح في جرأة لدي 06
41.008 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 3.182 1.300 قبلي .الجديدة المعارف اكتساب على أعمل 00
20.540 3.333 

 3.432 2.03 بعدى

 من لدي بما أكتفي وال جديد كل عن أبحث 07
 .  معلومات

 3.33 1.33 قبلي
50.33 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 إجمالى البعد.
 3.350 1.320 قبلي

133.40 3.333 
 3.300 2.05 بعدى

ـــات الجـــدول الســـابق ـــالنظر إلـــى بيان ـــذي يوضـــح  -ب  المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــةوال
نالحــظ وجــود انخفــاض فــي  - األصــالة مهــارةلســتجابات عينــة الدراســة فــي القيــاس القبلــي والبعــدي بالنســبة ال

ممـا  ؛ 02672نسـبة المتوسـط الحسـابي لهـذا البعـد للقيـاس القبلـي حيـث جـاءت  ؛لدى الطالبـات األصالة مهارة
 المعرفـة وراء مـا اسـتراتيجيات اسـتخدام علـى قـائم برنـامج تطبيـق وبعـد، لمهارة األصالةيدلل على وجود افتقار 

 نالمعـاو  العمـل فريـق مع الباحث به قام الذي الجامعية المرحلة طالبات لدى العلمي اإلبداع مهارات تنمية في
ـــة، تخصصـــات مـــن معـــه ـــه نجـــد مختلف ـــة ذات فـــروق "توجـــد للدراســـة الثالـــث الفـــرض صـــدق تحقـــق قـــد أن  دالل

 اإلبــداع لمقيــاس البعــدي والتطبيــق القبلــي التطبيــق فــي التجريبيــة المجموعــة درجــات متوســطي بــين احصــائية
فـي  البعـد لهـذا ابيالحسـ المتوسـط جـاء ، فقـدالبعـدي" التطبيـق لصالح مكوناته من مكون كل وفي ككل العلمي

 علــى قــائمال لبرنــامجل الدراســة عينــة الطالبــات اســتجابة علــى -أيضــا -يــدل ؛ ممــا 7292 بنســبةالقيــاس البعــدي 
 الباحث. طبقه الذي العلمي اإلبداع مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام
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 (8جدول )
 المرونة مهارةعدى فى استجابة المجموعة التجريبية فى يكشف معنوية الفروق بين القياسين القبلي والب

 الجامعية. المرحلة طالبات لدى
 (  03)ن=

 المتوسط القياس العبارة م
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 لرأيي المخالفة اآلراء معرفة على أحرص 0
 .منها واالستفادة

 3.33 1.33 قبلي
50.33 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 3.045 1.100 قبلي .صحته بعدم أقتنع عندما موقفي أغير 7
20.402 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 3.035 1.133 قبلي .ومبدعة متنوعة أفكار إنتاج على القدرة لدي 0
20.540 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 فترة بين واستذكاري تعلمي أسلوب بتغيير أقوم 2
 .وأخرى

 3.250 1.300 قبلي
20.501 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 وفق بسهولة نظري وجهات بتغيير أقوم 2
 .الموقف مقتضيات

 3.182 1.300 قبلي
04.130 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 3.33 1.33 قبلي .مختلفة زوايا من والمواقف األشياء إلى أنظر 0
41.008 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 العملية في الجديدة تغيراتالم مع أتكيف 2
 .الجامعة داخل التعليمية

 3.182 1.300 قبلي
20.501 3.333 

 3.035 2.03 بعدى

 المهام النجاز جديدة طرق عن أبحث 6
 .التعليمية

 3.33 1.33 قبلي
50.33 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 ال متنوعة استجابات إعطاء في سرعة لدي 9
 .واحد اتجاه إلى تنتمي

 3.33 1.33 قبلي
41.008 3.333 

 3.250 2.000 بعدى
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 المتوسط القياس العبارة م
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 3.182 1.300 قبلي .  وضوح بكل أفكاري عن أعبر أن أستطيع 06
20.540 3.333 

 3.432 2.03 بعدى

 إجمالى البعد.
 3.380 1.34 قبلي

00.01 3.333 
 3.380 2.04 بعدى

 
ـــات الجـــدول الســـابق ـــالنظر إلـــى بيان ـــذي يوضـــح  -ب  توســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــةالموال

 مهارةنالحظ وجود انخفاض في  - المرونة مهارةلستجابات عينة الدراسة في القياس القبلي والبعدي بالنسبة ال
مما يدلل علـى  ؛ 0262حيث جاءت نسبة المتوسط الحسابي لهذا البعد للقياس القبلي  لدى الطالبات؛ المرونة

 تنميــة فــي المعرفـة وراء مــا اسـتراتيجيات اســتخدام علـى قــائم برنـامج تطبيــق وبعـد، مرونــةلمهـارة الوجـود افتقــار 
 مـن معـه المعـاون العمـل فريـق مـع الباحـث به قام الذي الجامعية المرحلة طالبات لدى العلمي اإلبداع مهارات

 بــين صــائيةاح داللــة ذات فــروق "توجــد للدراســة الثالــث الفــرض صــدق تحقــق قــد أنــه نجــد مختلفــة، تخصصــات
 وفـي ككـل العلمـي اإلبـداع لمقيـاس البعـدي والتطبيـق القبلـي التطبيق في التجريبية المجموعة درجات متوسطي

فــي القيــاس البعــدي  البعــد لهــذا الحســابي المتوســط جــاء ، فقــدالبعــدي" التطبيــق لصــالح مكوناتــه مــن مكــون كــل
 اســــتخدام علــــى قــــائمال للبرنــــامج دراســــةال عينــــة الطالبــــات اســــتجابة علــــى -أيضــــا -يــــدل ؛ ممــــا 7292 بنســــبة

 الباحث. طبقه الذي العلمي اإلبداع مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات
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 (0جدول )
 الطالقة مهارةيكشف معنوية الفروق بين القياسين القبلي والبعدى فى استجابة المجموعة التجريبية فى 

 الجامعية. المرحلة طالبات لدى
   (03)ن=

 المتوسط القياس العبارة م
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 فترة خالل فكرة من أكثر تقديم على القدرة لدي 0
 .قصيرة زمية

 3.33 1.33 قبلي
41.008 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 الحوارية األساليب استعمال على القدرة لدي 7
 .ولباقة بمهارة

 3.250 1.300 قبلي
41.008 3.333 

 3.33 0.33 بعدى

 األفكار من كاف عدد توليد على القدرة لدي 0
 .العلمية المناقشات أثناء والبدائل

 3.035 1.133 قبلي
20.501 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 لفهم الحياتية المواقف توظيف أستطيع 2
 مع المناقشات أثناء الدروس وتوضيح
 .األساتذة

 3.250 1.300 قبلي
04.130 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 السابقة واألفكار المعلومات استدعاء أستطيع 2
 .االختبارت أسئلة على لالجابة

 3.182 1.300 قبلي
25.853 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 والدروس المعلومات حفظ على عالية قدرة لدي 0
 .العلمية

 3.33 1.33 قبلي
50.33 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 االجابات من عدد أكبر طرح على القدرة لدي 2
 .الشفوية االختبارات أثناء السريعة

 3.33 1.33 قبلي
50.33 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 بأسلوب وآرائي أفكاري عن أعبر أن أستطيع 6
 .إبداعي علمي

 3.33 1.33 قبلي
41.008 3.333 

 3.250 2.000 بعدى

 3.333 20.540 3.182 1.300 قبلي .ووضوح بدقة ألفاظي صياغة ىعل القدرة لدي 9
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 المتوسط القياس العبارة م
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 3.432 2.03 بعدى

 3.33 1.33 قبلي .  إجابتها أعلم ال التي األسئلة بطرح أبادر 06
50.33 3.333 

 3.182 2.000 بعدى

 إجمالى البعد.
 3.300 1.30 قبلي

08.21 3.333 
 3.381 2.050 بعدى

ـــالنظر إلـــى بيانـــات ـــذي يوضـــح  -الجـــدول الســـابق ب  المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــةوال
نالحــظ وجــود انخفــاض فــي  - الطالقــة مهــارةلســتجابات عينــة الدراســة فــي القيــاس القبلــي والبعــدي بالنســبة ال

ممــا  ؛ 0260حيــث جــاءت نســبة المتوســط الحســابي لهــذا البعــد للقيــاس القبلــي  لــدى الطالبــات؛ الطالقــة مهــارة
 المعرفـة وراء مـا اسـتراتيجيات اسـتخدام علـى قـائم برنـامج تطبيـق وبعـد، الطالقـةلمهـارة يدلل على وجود افتقار 

 المعـاون العمـل فريـق مع الباحث به قام الذي الجامعية المرحلة طالبات لدى العلمي اإلبداع مهارات تنمية في
ـــة، تخصصـــات مـــن معـــه ـــه نجـــد مختلف ـــة ذات فـــروق "توجـــد لدراســـةل الثالـــث الفـــرض صـــدق تحقـــق قـــد أن  دالل

 اإلبــداع لمقيــاس البعــدي والتطبيــق القبلــي التطبيــق فــي التجريبيــة المجموعــة درجــات متوســطي بــين احصــائية
فـي  البعـد لهـذا الحسـابي المتوسـط جـاء ، فقـدالبعـدي" التطبيـق لصالح مكوناته من مكون كل وفي ككل العلمي

 علـى قـائمال للبرنـامج الدراسـة عينـة الطالبـات اسـتجابة علـى -اأيض -يدل ؛ مما 72920 القياس البعدي بنسبة
 الباحث. طبقه الذي العلمي اإلبداع مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام
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 الدراسة : توصيات
 .العمل على إكساب طالب وطالبات الجامعات مهارات اإلبداع العلمي -0
 .وطالبات الجامعات على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة العمل على تدريب طالب -7
 .تصميم برامج تدريبية للطالب والطالبات إلكسابهم المهارات الحياتية واالجتماعية المرتبطة بالمرونة -0
 .اإلهتمام بتنمية المهارات العقلية والفكرية لطالب وطالبات الجامعات -2
 

 خاتمة :
مرحلــة الجامعيــة إلــى تنميــة مهــاراتهم العلميــة والفكريــة، ويســتخدم فــي ذلــك يحتــاج طــالب وطالبــات ال

االســتراتيجيات واألدوات الحديثــة مثــل اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة، وقــد أكــدت دراســتنا الحاليــة علــى احتيــاج 
لمقيــاس طالبــات المرحلــة الجامعيــة إلــى تنميــة مهــارات اإلبــداع العلمــي حيــث تبــين مــن نتــائج التطبيــق القبلــي 

متدنيـة، كمـا أكـدت الدراسـة علـى أهميـة  ( وهـي درجـة02607اإلبداع العلمي أن متوسط استجابات الطالبـات )
اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة ونجــاح البرنــامج القــائم عليهــا فــي تنميــة مهــارات اإلبــداع العلمــي لــدى طالبــات 

 الطالبات استجابات متوسط أن العلمي اإلبداع لمقياس البعدي التطبيق نتائج من تبينالمرحلة الجامعية حيث 
 .  د من صحتهاض الدراسة التي سعت الدراسة للتأك؛ مما يؤكد على صحة فرو مرتفعة درجة وهي( 72960)
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 المراجع:

في تدريس الكيمياء  (. اثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة7607أبو السعود أحمد، و إبراهيم فوده. )

مجلة كلية التربية، جامعة بنها، في تنمية مهارات االبداع العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي. 

 .090-029، مصر

أثر استراتيجية ما وراء المعرفة في تحسين مهارات االستيعاب (. 7602أحمد صومان، و زهرية عبد الحق. )

األردن: جامعة  ف العاشر االساسي في مدينة عمان.القرائي في اللغة العربية لدى طلبة الص

 .االسراء

أثر استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة على التحصيل وتنمية مستوى التفكري (. 7602تهــاني الــدم. )

فلسطين: رسالة ماجستير، جامعة  التأملي يف الرياضيات لدى طالبات الصف احالدي عشر بغزة.

 األزهر، غزة.

(. أثر استخدام استراتيجيتيتن للتفكير ما وراء المعرفي على التحصيل 7602دة ، و هبه طقم . )جودت سعا

 .20-79، مجلة جامعة عمان العربية للبحوثوتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف السابع. 

لصف األول (. فاعلية استراتيجيات ماوراء المعرفة في تحصيل طلبة ا7606ردمان سعيد، و علي القرون . )

 .062-200، مجلة كلية التربية، جامعة اسيوطالثانوي في الرياضيات في الجمهورية اليمنية. 
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(. أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة على التحصيل في مادة الرياضيات: دراسة 7600رويدا الونوس. )

-020، لبعثمجلت جامعة اميدانية على عينة من تالميذ الصف الثامن األساسي بمدينة حمص. 

020. 

(. أثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة على تنمية مهارات 7602صالح الغامدي. )

مجلة البحث التفكير الناقد لدى عينة من طالب الدبلوم العام للتربية بجامعة الملك عبد العزيز . 

 .066-002، العلمى فى التربية

خدام بعض استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي في مستوى التفكير الناقد (. أثر است7602عمر الشالش. )

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، والثقة بالنفس لدى طالب جامعة شقراء. 

 .766-020، جامعة بابل

داعي لدى طلبة (. أثر توظيف األنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات التفكير اإلب7602فخري خضر. ) 

 .696-620، دراسات العلوم التربويةالصف الثامن األساسي في مبحث الجغرافيا. 

العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة (. 7602فكرت رشيد. )

ردن: رسالة األ المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من وجهة نظر المدرسين والمديرين.

 ماجستير، جامعة الشرق االوسط.
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(. فعالية برنامج مقترح قائم على استراتيجيات 7602محمود شوق ، نجاة المحويتي، و جليلة أبو القاسم . )

ما وراء المعرفة في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى تلميذات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية 

 .000-260، ويةالعلوم التربالسعودية. 

أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الهندسة على التحصيل (. 7606منى عبد الهل. )

 مصر: رسالة ماجستير، جامعة سوهاج. والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

الستدالل العلي والكفاءة الذاتية (. فاعلية استراتيجة ما وراء المعرفة في تنمية ا7602يحيى أبو جحجوح. )

مجلة الدراسات التربوية والنفسية، ومهارة اتخاذ القرار في تدريس العلوم لدى الطلبة /المعلمين. 

 .700-097، جامعة السلطان قابوس

LSCE( .7606 .).مبادرة المهارات الحياتية و التعليم من أجل  المهارات الحياتية االساسية االثني عشر

 في الشرق االوسط و شمال أفريقيا. المواطنة

 

 


