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)اإلبداع الجاد كعالقتو بالتنظيـ أشيد أني قد قرأت ىذه الرسالة المكسكمة بػ     
 إلى ،االكرع()زينب صالح ثامر ( التي قدمتيا الطالب الذاتي لدل طمبة الجامعة

ماجستير  شيادةجامعة القادسية، كىي جزء مف متطمبات نيؿ  - كمية التربية عمادة
الناحية  ، كقد كجدتيا سميمة مفآداب في عمـ النفس التربكم، كجرل تقكيميا مف قبمي

 .العممية كترشح لممناقشة
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 إقرار الخبير العممي
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 .ىاّاـــــــــــــــــــــشبا وسضــــــــــحق.....ه ــــــــقـــٍــــخه وحىفــــــــــــــو سمحـــــــــض وجــه اهلل عـــــــــــــــــــــىىج

 اىــــه وســـــيٌ.ه وــــــــــيى اهلل عيٍـــــــــــص.....ذّا حمَذ ـــــــــىىنا اىنشٌٌ سٍــيق سسـذ اخلــإىل سٍ

 ......عيٍهٌ اىســـــــــالًحاٍــيً ىىاء ّـيب اهلل أهو بٍخــه األطهاس ٍِ جتيـج فٍهٌ أعظٌ اىصــفاثإىل 

 .شكـــــــــَـاه اهلل يف عــــــــاط ضٌضــذي اىعـــواىاً ......اســخـخـه اصداد افـيٌ وبـــين اىل اىعــإىل ٍِ  دفع

 .ل اهللــــــٍابت ادـٍـــذحً احلبــــواى...... شة احلٍاة ــاىل صهذاٍها ــــج اقــع اهلل اجلنت حتـاىل ٍِ وض

 .اعخضاصاً وحقذٌشاً ....عًَ محذاُإىل ٍِ مييه اهلل باذلٍبت واىىقاس إىل ٍِ عيَين اىعطاء بذوُ اّخظاس

 .ظل اهللــــً حفــعي ًـصوج .....ج سوحًـــشوح اىيت سننــإىل اى ذاس يف قييبــــاىل ٍِ ّقشخه االق

 .اهلل محــاكني ـســين حـين  ........ ابـٍاحً وقشة عٍـشة حـإىل مث

 سعامـٌ اهلل. يتـــوأخ ىحًـــــأخ اىل سنـذي يف احلٍـاة...... ٌ أمجو اىيحظاثـج ٍعهــِ حزوقــىل ٍا

 ـــــخاري احملــــــــرتًإىل اىـــعـقـو ادلــعطـــاء اىـزي آصسّـــً وسســـــٌ خطـىاحــً فـــــً طـــشٌق اىعـــــيٌ اسـ

 اىذمــخــىس ......عبــذ اىعــــــــــــضٌض حٍـــــــــــــذس ادلىســــــــــىي.

 .شاًـــــــــذٌـــقــــــوح اّاًـعشف....ً .ــزحـــــاحــأس اًـــالحـاً وصـــــَـشٌق عيـــطــًَّ اىــــاسوا آىــِ أّــٍ إىل

 .املتواضع اجلهد هذا أهدي مجيعا   إليهم
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، حمداً كثٌراً طٌباً  ًَّ خٌر ما أبدأ به الكالم أْن الحمُد هلل رب العالمٌن، الذي أتمَّ نعمته عل
مباركاً فٌه، وأفضل الصالة والتسلٌم على خٌر خلقِه النبً األمٌن محمد وآله وأصحابه 

 الطٌبٌن الطاهرٌن. 
 وبعــد...

الدكتور )عبد  إلى األستاذ والجمٌل الشكر والعرفان آٌات بؤسمى أتقدم أن لً ٌطٌب    
 المستمر، وتشجٌعه برعاٌته الكرٌمة أوالنً العزٌز حٌدر الموسوي( مشرفً الفاضل لما

 واإلرشادات التوجٌهات على تقدٌم دائماً  حرٌصاً  وكان وجهده، وقته من الكثٌر وأعطانً
أثرَت البحث ووضعته فً إطار علمً متجانس ورصٌن، مبتهلة ًالى هللا لً مما  السدٌدة

 أن ٌجزٌه خٌر الجزاء وحسن الثواب.
وٌسرنً أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدٌر إلى أساتذة قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة    

لوه من التربٌة فً جامعة القادسٌة لرحابة صدورهم فً اإلجابة عن استفساراتً ولما بذ
جهود علمٌة وتوجٌهات بالغة الدقة وفً مقدمتهم األستاذ الدكتور )عباس رمضان 

 الجبوري( واألستاذ الدكتور )علً صكر جابر الخزاعً(.
ومن دواعً سروري أن أتقدم بالشكر إلــــــــــــــــــــى السٌد رئٌس قسم    

األستاذ المساعد الدكتور )محسن طاهر العلـــــــــــــــــــوم التربوٌة والنفسٌـــــــــة 
 مسلم(.

والبد لً أن أقدم شكري وتقدٌري إلى السادة الخبراء الذٌن استنارت الباحثة بآرائهم     
 القٌمة فً الحكم على صالحٌة فقرات مقٌاسً البحث. 

وكما أتوجه بالشكر واالمتنان إلى األخ )الدكتور حٌدر كاظم الصالحً( لما قدمه من    
 عدة وعون.مسا
وأتوجه بالشكر واالمتنان مع فائق احترامً وحبً وتقدٌري إلى )زوجً علً( لصبره     

 ولما قدمه من مساندة وتوجٌه وعون طٌلة فترة الدراسة واعداد البحث.
وال بد من تقدٌم كلمٍة عرفاناً بالجمٌل، وتقدٌراً للمودة واعترافاً بالفضل الى افراد     

انٌة )أهل زوجً( لما أبدوه من إسناد ودعم، واخص منهم بالذكر عائلتً وعائلتً الث
 والدي زوجً احتراماً واعتزازاً.

وتتقدم الباحثة بفائق االحترام والتقدٌر وجزٌل االمتنان الى مكتبة قسم العلوم التربوٌة    
 والنفسٌة فً كلٌة التربٌة، ومكتبة قسم علم النفس فً كلٌة اآلداب فً جامعة القادسٌة.

وٌطٌب لً أن أتقدم بالشكر والتقدٌر الى )موظفً المكتبة المركزٌة الخاص بجامعة    
رٌح وموظفً االقادسٌة متمثالَ بـ  موظفً قسم إعارة الكتب فرداً فرداً وموظفً قسم اإلط

قسم الدورٌات( لما قدموه لً من مصادر حدٌثة أْثَرت هذا البحث، جزأهم هللا خٌر إحسان 
 ووفقهم هللا لما ٌحب وٌرضى. ووافر االمتنان

ولعل الباحثة ال تنسى أٌادي العون التً مدت لها من جمٌع االخوة والزمالء فً مرحلة   
الماجستٌر، وإلى كل من ساهم فً إنجاز هذه الرسالة ولو بكلمة، أو نصٌحة أو دعاء فً 

 ظهر الغٌب، لهم منً كل الشكر والتقدٌر.

                                                                      الباحثة 
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 عنوان البحث: 

 )اإلبداع الجاد وعالقته بالتنظٌم الذاتً لدى طلبة الجامعة(
 ٌهدف البحث الحالً التعرف على:

 مستوى اإلبداع الجاد لدى طلبة الجامعة. اوالً:
داللة الفروق فً مستوى اإلبداع الجاد لدى طلبة الجامعة على وفق متغٌرات النوع  ثانٌاً:

االجتماعً )ذكور، إناث( والتخصص الدراسً )علمً، أنسانً( والصف الدراسً )الثانً، 
 الرابع(.

 مستوى التنظٌم الذاتً المعرفً لدى طلبة الجامعة. ثالثاً: 
الذاتً المعرفً لدى طلبة الجامعة على وفق متغٌرات داللة الفروق فً مستوى التنظٌم  رابعاً:

النوع االجتماعً )ذكور، إناث( والتخصص الدراسً )علمً، أنسانً( والصف الدراسً 
 )الثانً، الرابع(. 

طبٌعة العالقة االرتباطٌة بٌن اإلبداع الجاد والتنظٌم الذاتً المعرفً لدى طلبة   خامساً: 
 الجامعة.

ً بطلبة جامعة القادسٌة للتخصص )اإلنسانً والعلمً( والصف الدراسً وقد تحدد البحث الحال
الرابع( للدراسة الصباحٌة، ولكال النوعٌن )الذكور واالناث( للعام الدراسً  -)الثانً

 كما ٌتحدد بمتغٌري اإلبداع الجاد والتنظٌم الذاتً بجانبه المعرفً.( 6102ــــــ6102)
  الباحثة على ما ٌأتً:ولتحقٌق أهداف البحث اعتمدت 
استخدام )المنهج الوصفً االرتباطً( للكشف عن اإلبداع الجاد وعالقته بالتنظٌم الذاتً  -1

 المعرفً.
 Deبناء مقٌاس االبداع الجاد لدى طلبة الجامعة، وذلك اعتماداً على نظرٌة )دي بونو،  -6

Bonoدق والثبات والقدرة على (، وتالف المقٌاس فً صورته النهائٌة بعد استكمال شروط الص
الدافعٌة العقلٌة، ، و( فقرة، توزعت بٌن أربعة مجاالت هً )التلقائٌة )العفوٌة(54التمٌٌز، من)

 التحرر(.ألسلوب، ووا
بناء مقٌاس التنظٌم الذاتً المعرفً لدى طلبة الجامعة، وذلك اعتماداً على نظرٌة وتعرٌف  -3
صورته النهائٌة بعد استكمال شروط الصدق (، وتالف المقٌاس فً Bandura،  باندورا)

: ) وسائل اكتساب ( فقرة، توزعت بٌن أربعة مجاالت ه56ًوالثبات والقدرة على التمٌٌز، من)
 المعرفة، النشاط الذاتً، التنظٌم المعرفً، التوظٌف المعرفً(.

ٍب وطالبة فً ( طال511واستكماالً لذلك قامت الباحثة بتطبٌق المقٌاسٌن على عٌنة قوامها )    
جامعة القادسٌة تم سحبها بالطرٌقة الطبقٌة العشوائٌة التً اختٌر منها على وفق األسلوب 

وبعد جمع البٌانات ومعالجتها إحصائٌا باالستعانة ( 6102-6102المتناسب، للعام الدراسً )
 ( توصل البحث إلى النتائج اآلتٌة:SPSSبالحقٌبة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة )

 إن طلبة الجامعة لدٌهم انخفاض بمستوى االبداع جاد.   -0
 أن طلبة الجامعة من الذكور لدٌهم ابداع جاد اعلى من االناث.  -6
 أن طلبة الجامعة من التخصص العلمً اكثر ابداع جاد من طلبة التخصص االنسانً.  -3
 الرابعة(. -لثانٌة ال توجد فروق بدرجة االبداع الجاد بٌن طلبة الصفوف الدراسٌة )ا -5
إناث(  -إن طلبة الجامعة لدٌهم فروق بدرجة االبداع الجاد تبعاً لتفاعل النوع )ذكور -4

 أنسانً( . -مع التخصص)علمً 
إناث(  -إن طلبة الجامعة لدٌهم فروق بدرجة االبداع الجاد تبعاً لتفاعل النوع )ذكور -2

 الرابعة(. -مع الصفوف الدراسٌة )الثانٌة 

 ثػص البحمػػخستم



 

  م  

 

أنسانً( مع  -توجد فروق بدرجة االبداع الجاد تبعاً لتفاعل التخصص )علمً ال  -2
 الرابعة(. -الصفوف الدراسٌة)الثانٌة 

ال توجد فروق بدرجة االبداع الجاد نتٌجة للتفاعالت بٌن متغٌرات النوع االجتماعً  -8
 -ة أنسانً(، والصفوف الدراسٌة )الثانٌ -إناث(، والتخصص الدراسً )علمً  -)ذكور

 الرابعة(.
 إن طلبة الجامعة لدٌهم انخفاض بمستوى التنظٌم الذاتً المعرفً. -9

 أن طلبة الجامعة من االناث ٌتمٌزون بالتنظٌم الذاتً المعرفً اكثر من الذكور. -01
أن طلبة الجامعة من التخصص العلمً ٌتصفون بالتنظٌم الذاتً المعرفً اكثر من  -00

 طلبة التخصص االنسانً. 
أن طلبة الجامعة من الصفوف الرابعة ٌتصفون بالتنظٌم الذاتً المعرفً اكثر طلبة  -06

 الصفوف الثانٌة. 
إن طلبة الجامعة لدٌهم فروق بدرجة التنظٌم الذاتً المعرفً نتٌجة لتفاعل النوع  -03

 أنسانً(. -إناث( مع التخصص )علمً  -)ذكور
م الذاتً المعرفً تبعاً لتفاعل النوع إن طلبة الجامعة لدٌهم فروق بدرجة التنظٌ -05

 الرابعة(. -إناث( مع الصفوف الدراسٌة )الثانٌة  -)ذكور
إن طلبة الجامعة لدٌهم فروق بدرجة التنظٌم الذاتً المعرفً نتٌجة لتفاعل التخصص  -04

 الرابعة(.  -أنسانً( مع الصفوف الدراسٌة)الثانٌة  -)علمً 
بدرجة التنظٌم الذاتً المعرفً نتٌجة للتفاعالت بٌن إن طلبة الجامعة لدٌهم فروق  -02

أنسانً(،  -إناث(، والتخصص الدراسً )علمً  -متغٌرات النوع االجتماعً )ذكور 
 الرابعة(. -والصفوف الدراسٌة )الثانٌة 

 وجود عالقة ارتباطٌة اٌجابٌة بٌن المتغٌرٌن اإلبداع الجاد والتنظٌم الذاتً المعرفً. -02
 ت الباحثة بتوصٌات ومقترحات عدة.لنتائج التً توصل الٌها البحث أوصواستكماالً ل 
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 الصفحة المـــوضــــوع   

 أ عنوان البحث

 ب آٌة قرآنٌة كرٌمة

 ج إقرار المشرف

 د إقرار الخبٌر اللغوي

 ه اقرار الخبٌر العلمً

 و إقرار لجنة المناقشة

 ز اإلهداء

 ح الشكر وامتنان

 ي -ط  مستخلص البحث

 ل -ك  ثبت المحتوٌات

 ن -م  ثبت الجداول

 ن ثبت المخططات

 س ثبت االشكال

 س ثبت المالحق

 02 - 0 الفصل األول )التعرٌف بالبحث(

 3 - 6 مشكلة البحث.

 05 - 5 أهمٌة البحث.

 05 أهداف البحث.

 05 حدود البحث.

 04 تحدٌد المصطلحات.

 02 - 04 اوالً: اإلبداع الجاد.

 02 - 02 ثانٌاً: التنظٌم الذاتً المعرفً.

 29 - 08 الفصل الثانً )اإلطار النظري(

 09 (.Serious Creativityالمحور االول: اإلبداع الجاد )

 66 - 09 النظرٌات المفسرة لإلبداع.

 64 - 66 نظرٌة اإلبداع الجاد.

 64 اإلبداع الجاد. المبادئ االساسٌة لنظرٌة

 62 - 64 مصادر اإلبداع الجاد.
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 ( مشكمػة البحث :(Research Problem 
يعد االىتماـ بالفرد المنتج القادر عمى حِؿ ما يكاجيو مف مشكالت مف الضركرات الحتمية في     

الشباب ظؿ عصر معقد كمتغير مثير لممشكالت الحياتية كاألكاديمية في مختمؼ المجاالت، ك 
القادر عمى حؿ ما يقابمو مف مشكالت يعد كنزا لمجتمعو كأحد عكامؿ رفعتو كرقيو، فالشباب ىـ 
قادة المجتمع كحجر الزاكية في عممية التنمية كمف ثـ فنحف بحاجة إلى فكر متفتح قادر عمى تقديـ 

ر المألكفة الحمكؿ الجديدة كالمبتكرة كاستخداـ األساليب كاإلجراءات الفّعالة النشطة كغي
كعمى الرغـ مما تفرضو التكجيات العالمية مف تطكرات كمستجدات في  ،(ٜٖٚ: ٜٜٓٔ)دسكقي،

الميداف التربكم فال زالت أساليبنا ككسائمنا التعميمية تقميدية ال تتماشى مع ظركؼ العصر الحالي 
(، حيث أف التعميـ في المدارس كالجامعات يركز كبصكرة دائمة عمى ٕٔٙ: ٕٓٔٓ)العباسي،

 مف التركيز عمى تكليدىا أك استعماليا، كتمقيف كحشك عقكؿ الطمبة، عممية نقؿ المعمكمات بدالن 
(، مما يجعؿ دكر المعمـ سمبيان كبعيدان عف ٕٗ: ٕٚٓٓدكف الحث عمى التفكير كاإلبداع )عطية، 

محكر العممية التعميمية كغايتيا، اضؼ الى ذلؾ أف المعمكمات تقدـ جاىزة لمطالب كي يقـك 
يا في أغمب االحياف، كالتي مف شأنيا إف تجعؿ الطمبة ال تعابيا اك معالجبالتفاعؿ معيا دكف استي

 ٕٓٓٓ)قاسـ،  يستطيعكف إف يفكركا بطريقة ابداعية مف أجؿ حؿ المشكالت التي يتعرضكف ليا
( إف طمبتنا أصبحكا متمقيف لممعرفة أكثر مف ككنيـ ٕٕٓٓ(، كىذا ما اكدتو دراسة )العباجي، ٕٔ:

ا فيـ بحاجة ماسة إلى تعميميـ كيؼ يفكركف كيتفاعمكف مع المادة التي تدرس مفكريف متفاعميف لذ
(، ليفكركا بطريقة غير تقميدية بعيدا عف ٓٔ: ٕٕٓٓليـ في مختمؼ جكانب حياتيـ )العباجي، 

المألكؼ. بحيث يستطيعكف إنتاج أفكار خالقة، لتحسيف كتطكير المكاسب المادية بأفضؿ الطرؽ 
(، لذا اصبح ٖٕٚ: ٜٕٓٓنتشار األفكار يقمؿ مف قيمتيا كفائدتيا )الزيات،كأقميا انتشاران، فا

مكضكع اإلبداع الجاد مف اكثر المكضكعات التي تجذب اىتماـ الكثير مف االكاديمييف كالممارسيف 
عمى حد سكاء، كىذا االىتماـ بمكضكع اإلبداع الجاد يمكف إف نستدؿ عميو مف خالؿ ظيكر العديد 

يب التي انشأىا )دم بكنك( في الكثير مف البمداف لمتدريب عمى التفكير كاإلبداع، مف مراكز التدر 
 باعتباره مطمبان أساسيان مف متطمبات التغيير كالنجاح نحك األفضؿ في المؤسسات التعميمية كافة

  ألنواإلبداع الجاد يحتؿ مكانة اساسية مستقبالن بيف جميع االفراد،  كما اف( ٜٔ: ٕ٘ٓٓ)الديب،
عميـ في منافسة دائمة مف اجؿ خمؽ افكاٍر جديدة، ككذلؾ خمؽ المفاىيـ التي تعطي ميزة يج

اساسية لممنافسة، كأف المفاىيـ الجديدة تأتي مف خالؿ تحميؿ البيانات، الف العقؿ يرل فقط ما ىك 
ي مستعد ليراه، كيجب إف تككف لدل االفراد القدرة عمى خمؽ مفاىيـ جديدة، تجعميـ اكثر رغبة ف

استخداـ أساليب كادكات اإلبداع الجاد في أنتاج كتكليد افكاٍر جديدة بعيدا عما ىك مألكؼ، لذلؾ 
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فاف التدريب عمى ميارات اإلبداع الجاد يجب إف تككف جزءان مف التعميـ بكافة مراحمو ابتداء مف 
 (.٘ٔٗ،ٔٔٗ،ٖٚٙ: ٕ٘ٓٓالمرحمة االبتدائية كحتى الدراسة الجامعية )دم بكنك، 

كالبد لطالب القرف الحادم كالعشريف اف يعتمد عمى نفسو في اكتساب المعرفة بحيث يككف     
ناشطا في البحث، مكتشفان لممعرفة، منظما ليا، متحكما بنتائجيا، منتقيا ما يناسبو مف أجزائيا، 

نان القرار المناسب كيصدر الحكـ بشأف عممية تعممو ككاعيا لطريقة تفكيره، مؤماتخاذ  ان عمىقادر 
 .بقدراتو، كاثقان بنفسو، متحمالن مسؤكلية قراراتو

كلية التعمـ المباشر إلى المتعمـ نفسو، مما يشكؿ دافعان قكيان ؤ فالتنظيـ الذاتي المعرفي يعنى نقؿ مس 
لديو في بذؿ أقصى طاقاتو لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج، كبالتالي زيادة ثقتو بنفسو كثمار ذلؾ 

 المكاد الدراسية مما يؤدل إلى زيادة القدرة اإلنتاجية لمعممية التعميمية ككؿ تفيض بالتأكيد عمى بقية

 جعؿ مف بمسؤكليتو الكعي مف مزيدنا فالطالب المنظـ ذاتيا يظير (،ٔ: ٕٗٔٓ)الحميد كحمدم،
 تحديات باعتبارىا التعميمية كالميارات المشكالت إلى الذاتي، كينظر ألدائو كمراقبة معنى ذا التعمـ
 تككيف دافعية لدل الطالب في يسيـ ك خالليا، مف التعمـ كاالستمتاع في مكاجيتيا في يرغب

 لتحقيؽ مختمفة استراتيجيات استخداـ يستطيع أنو في بنفسو كثقة ذاتي كانضباط كمثابرة كاستقاللية
 (. ٕٚٙ: ٖٕٓٓكامؿ،  لنفسو )مصطفى كضعيا التي التعمـ أىداؼ
كمف خالؿ إطالع الباحثة عمى الدراسات كاألدبيات كجدت أف فشؿ الكثير مف الطمبة في     

تنظيـ المعمكمات ذاتيان يرجع الى عدـ تزكيدىـ باالستراتيجيات كالكسائؿ المناسبة الكتساب المعرفة 
 المعطاة. ذاتيان كاالقتصار عمى الطرؽ التقميدية دكف تعميميـ كيفية تنظيـ كتكظيؼ تمؾ المعمكمات

كتكمف المشكمة في أف األمر الذم يؤدم إلى ضعؼ القدرة عمى األداء الجيد كمكاجية     
المشكالت لدل الكثير منيـ ليس بسبب انخفاض درجة الذكاء أك النقص في الجيد أك ضعؼ 
الميؿ لمدراسة، إنما بسبب انخفاض مستكل مياراتيـ في تنظيـ معالجة المعمكمات، كليذا يكاجو 

طمبة مشكمة ليست سيمة كما يبدك في تنظيـ المعمكمات كفي كيفية عرضيا بعد ال
 ةنتيج اإلحباط جكانب مف جانب الطمبة لدل تتكلد ذلؾ جراء (، كمفٕ: ٕٓٔٓجمعيا)المكسكم،

 اعتماد ىك المرحمة ىذه في نالحظ إذ المذاكرة، أثناء الذاتي المعرفي  عمى التنظيـ قدرتيـ عدـ الى
 عمى القدرة لدييـ تنخفض بالتالي ك كالمنيج المدرس ككبير عمى أساسي كبشكؿ الطمبة اغمب
لذلؾ فإف البحث الحالي سيحاكؿ  (.ٗٛٔ: ٜٕٓٓ كالقيسي، )الرفكع المعرفي الذاتي التنظيـ

 اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
، كىؿ يختمؼ ما مستكل اإلبداع الجاد لدل طمبة الجامعة؟، كمستكل التنظيـ الذاتي المعرفي لدييـ؟
 لنكع االجتماعيالطمبة في مستكل اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي تبعا لمتغيرات ا
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كالصؼ؟، كمحاكلة الكشؼ عف طبيعة العالقة االرتباطية بيف اإلبداع الجاد كالتنظيـ  كالتخصص
 الذاتي المعرفي لدل طمبة الجامعة؟.

 أىميػة البحثImportance)  :(Research         
تعد المرحمة الجامعية مرحمة ميمة لتأىيؿ الشباب لتحمؿ المسؤكلية كالمعرفة الحقيقية     

لمستمزمات العصر مف عمـك كتكنكلكجيا، كما أنيا مرحمة إعدادىـ كتأىيميـ لمتفكير في حؿ 
يا مشكالت المجتمع كدفع عممية اإلنتاج إلى األماـ، لذلؾ اىتمت األمـ بيذه المرحمة كأعطت

الجانب الكبير مف االىتماـ بالدراسة األكاديمية فييا، سعيان نحك تييئة شخصية مؤثرة تستطيع أف 
(، حيث اف التقدـ ميما كاف نكعو أك حجمو ال ٘ٔٔ: ٜٜٓٔتفكر تفكيران عمميان سميمان، )التكريتي، 

التي يجب االىتماـ  يمكف تحقيقو مف دكف تطكير القدرات اإلنسانية، كإحدل العمميات العقمية العميا
بيا، فالعممية العقمية اإلبداعية تعد مف أرقى العمميات العقمية التي يقـك بيا اإلنساف، كالتي ىي 

(، لذا أصبح استثمار العقؿ البشرم، ٜ٘ٔ: ٜٜٙٔاساس التقدـ العممي كالتكنكلكجي )الشيباني،
باالقتصاد "ما يطمؽ عميو كتنميتو كتطكيره مف مصادر االستثمار الرئيسة في ىذا العصر كىك 

(، فالتفكير بكجو عاـ كاإلبداع بكصفو نمطا مف انماط ٙٔ: ٜٕٓٓ)قطامي كالشديفات،  "المعرفي
: ٜٕٓٓالتفكير بكجو خاص ضركرة مف ضركريات العصر لما نكاجو مف مشكالت عديدة )سيؼ،

ر الماضي كلكنيا تحتاج ىذه المشكالت نادران ما تقبؿ حالن كحيدان، نظران ألنيا تمتد إلى جذك  (،ٕٔ
(، كيؤدم التفكير ٛٛٔ: ٜٜٛٔإلى حمكؿ أكثر فاعمية كمناسبة لغالبية الظركؼ )أبك سماحة، 

الجاد دكران ميمان في نجاح األفراد كتقدميـ داخؿ المؤسسات كخارجيا، كؿ ىذا نتيجة التفكير كبيذا 
لـ يقـ المعممكف بتكفير كحده يتحقؽ النجاح أك الفشؿ ، كال شؾ أف فرص النجاح تتقمص إذا 

الخبرات المناسبة لتعميـ الطمبة كتدريبيـ عمى تنفيذ ميارات التفكير الالزمة داخؿ المؤسسة 
(، كقد أشارت ٖٓٔ: ٕٔٔٓكخارجيا، كالتفكير ىك أىـ عمؿ يقـك بو المربي كالمدرسة )خضر،

درات العقمية إلى أف الق (Vernon, 1970(، كفيرنكف، )Woods, 1998نتائج دراستي ككدز )
( ٕٖ٘: ٜٛٚٔمتغيرة كمتطكرة كيمكف تنميتيا استنادان إلى خبرات األفراد كبيئاتيـ )أبك حطب، 

(Woods, 1998: 204–260). 
إّف االىتماـ باإلبداع كالمبدعيف في مختمؼ الدكؿ المتطكرة كالنامية عمى حد السكاء يعد ضركرة    

لدل العمماء كالمفكريف الفرؽ بيف االمـ قصكل في العصر الحديث، إذ أصبح مف المعركؼ 
المتقدمة كالمتخمفػة في مدل إتاحة الفرص اك عدميا اماـ العقكؿ المبدعة في ابراز طاقاتيا 
اإلبداعية، فقد اصبح اإلبداع ىك المحؾ الحاسـ في االسراع في تقدـ مجتمع مف المجتمعات أك 

ساليمة، الياتية المختمفة كتحديات المستقبؿ)تخمفو ككنو االداة الرئيسة في مكاجية المشكالت الح
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( الى أّف كاجب التربكييف أْف يؤكدكا كيؼ يفكر الطمبة ؟ Bayerأشار باير ) كقد(، ٔ: ٜٜٙٔ
ككيؼ نرفع مستكل قدراتيـ اإلبداعية ؟ إذ إّف ىناؾ إمكانية تعميـ التفكير العممي كاإلبداعي كزيادة 

 ,Bayerاالكاديمية كغير االكاديمية تصبح محدكدة جدان) الدافعية ، ألّف فرص النجاح في حياتيـ
(.كنظرا ألىمية التفكير اإلبداعي فقد تبنت التربية الحديثة تطكيره كتنميتو في 47-48: 1987

البمداف المتقدمة كحتى النامية منيا مف خالؿ الرعاية الكبيرة التي تقدميا ألبنائيا المبدعيف اذ اشار 
ىك خمؽ عقكؿ مبدعة قادرة عمى انتاج اشياء  :ف اليدؼ االساسي في التربيةالعالـ )بياجيو( الى ا

 .(ٕ: ٜٜٗٔجديدة كليس اعادة ما انتجتو االجياؿ السابقة .)عبد نكر كقيس،
لقد اجريت العديد مف الدراسات التي تؤيد فكرة أف التفكير يمكف تعممُو كمف ىذه الدراسات     

ية التفكير مف خالؿ البرامج التي تؤدم الى ذلؾ، إذ أشارت ( التي أكدت تنمٜٜٙٔدراسة )السركر
ىذه الدراسة كالمتمثمة بفاعمية برنامج )الماستر ثنكر( لتعمـ التفكير في تنمية الميارات اإلبداعية 
لدل طمبة كمية العمـك التربكية في الجامعة االردنية، في نتائجيا الى كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف 

صالح المجمكعة التجريبية، أم أف البرنامج كاف ذا فاعمية في تنمية ميارات التفكير المجمكعتيف كل
( ٕٗٔ( بمراجعة )Toroance,1972(، كقد قاـ تكرانس )ٖٛٔ: ٜٜٙٔاإلبداعية )السركر، 

دراسة بحثية عف التدريب عمى التفكير كاإلبداع، كأشار أف ما يقارب ثالثة ارباع برامج التدريب 
عالة في تنمية التفكير كاإلبداع عمى العينات التي أجريت عمييا الدراسات كانت ناجحة كف

 (.٘ٗ: ٕٙٓٓ)ستيرنبيرغ،
عمى أىمية اإلبداع، باستعراض نتائج استطالع رأم مككف  (Ratdiffe, 1994)كيؤكد راتديؼ    

( مفحكص لإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي: ما الذم يجب أف يفعمو الفرد لكي يحيى في ٓٓ٘٘مف )
القرف الحادم كالعشريف؟، ككانت أكثر إجابة مناسبة اختيرت ىي: ممارسة اإلبداع، فمف الثكابت 

د مبدعيف يستطيعكف حؿ المشكالت التي تكاجو اآلف اف أصحاب المؤسسات يحتاجكف ألفرا
أعماليـ، لذا يرل )دم بكنك( أف اإلبداع الجاد ليس حكران عمى أحد كليس ىك سمة مكركثة كانما 

( كلقد أجمع الكثير مف العمماء كالمربيف، ٜٔ: ٕ٘ٓٓىك شيء يمكف اكتسابو مف الجميع )الديب، 
لتعميـ كتنمية كتطكير ميارات التفكير  ماسةاجة الأمثاؿ )دم بكنك، ليبماف، فكرستايف، سمؿ( الح

لدل جميع أفراد المجتمع كفي جميع المراحؿ العمرية خاصة لدل طمبة المدارس كالجامعات، كذلؾ 
 بيدؼ بناء جيؿ مفكر، أخذيف بنظر االعتبار أف ىذه الميارات ال تنمك تمقائيان، كيشير دم بكنك

(De Bono 1989) ير، الف التفكير يبسط االشياء كالمكاقؼ كال يعمؿ عمى انو يمكف تعميـ التفك
 (.ٖٗ: ٕٚٓٓتعقيدىا)العتـك كأخركف،
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المختمفة الى فاعميتيا في المجاالت  (دم بكنك)كبينت نتائج الدراسات التي أجريت حكؿ برامج     
( كدراسة ادكردز Johnson,1985التي اختبرت فييا، كمف ىذه الدراسات دراسة جكنسكف )

(Edwards,1987( كدراسة اريكسكف )Eriksson,1990 فقد أظيرت نتائجيا أف الطمبة كاف ،)
لدييـ تحسنا كبيرا في التعمـ كالتفكير اإلبداعي كاالستعداد المدرسي كاإلنجاز في االمتحانات 

 المدرسية.
ى ( انو مف خالؿ اساليب التعمـ اصبح الطمبة قادريف عمٖٕٓٓكقد تكصمت دراسة )عبد الكريـ    

 (.ٕٓ: ٖٕٓٓحؿ المشكالت البيئية التي يكاجيكنيا بطرؽ إبداعية )االحمدم،
كيشير )دم بكنك( الى أف األفراد كالجماعات التي تدربت عمى استخداـ أدكات اإلبداع الجاد    

%(، أما األفكار النكعية فكانت ٘ٛأظيركا تحسنا في زيادة كمية األفكار الجديدة بنسبة )
(،  (Nathan & Kurt, 2009( ، كىذا ما اكدتو دراسة ناثف كككرتٜ: ٕٗٓٓ%( )نكفؿ،ٓٓٔ)

التي اشارت الى أّف جميع أفراد العينة كانت ذات طبيعة مبدعة مبتكرة نتيجةن الستخداـ 
( كالتي أشار فييا الى تمتع الطمبة ٖٕٔٓاستراتيجيات كميارات اإلبداع الجاد، كدراسة التميمي )

بداع الجاد إذ إنيا مرحمة يتسـ أفرادىا بالحيكية كالنشاط  فضال عف الشباب بمستكل عالي مف اإل
كالتي يعدىا أىـ مصدر مف مصادر اإلبداع  "بالدافعية العقمية"امتالكيـ لما يسمييا )دم بكنك(

الجاد، كتتككف مف أربعة عكامؿ رئيسية ىي:  )التركيز العقمي، كالتكجو نحك التعمـ، كحؿ 
 (.ٖٚٔ -ٖٙٔ: ٖٕٔٓامؿ المعرفي( )التميمي، المشكالت إبداعيا، كالتك

ليذا فاإلبداع الجاد يمكف الفرد مف النظر الى االشياء كالمشكالت مف عدة زكايا ثـ يتطكر     
ليتحكؿ الى افكاٍر جديدة، ثـ الى التصميـ، ثـ الى ابداع قابؿ لمتطبيؽ أك االستعماؿ، أم أنو 

اللو الى ابتكار افكاٍر جديدة مختمفة عما اعتاد عميو نقيض التفكير النمطي، ألف الفرد يسعى مف خ
الذىف أك التفكير السائد، أم أنو يمكف الفرد مف االتياف بأفكار كحمكؿ متميزة لممشكالت المطركحة 

التي ىدفت الى استخداـ  (Brown) (، ىذا ما اشارت اليو دراسة براكفٕٔٔ: ٖٕٓٓ)البسيط ، 
مية القدرة عمى حؿ المشكالت، كتبيف أف ىنالؾ فرقان ذا داللة استراتيجيات اإلبداع الجاد في تن

احصائيان لصالح المجمكعة التجريبية الذيف تعرضكا لمبرنامج، أم إف استخداـ استراتيجيات اإلبداع 
 .(Helen ,2001: 31)الجاد مكف الطمبة مف حؿ المشكالت التي يتعرضكف ليا 

التياف بشي جديد عكس التفكير النمطي الذم يسير لذلؾ فاإلبداع الجاد يمكف الفرد مف ا    
باتجاه كاحد، أم أف اإلبداع الجاد ىك جعؿ الفرد يقـك بتكليد االفكار كاألشياء الجديدة، غير 
 المألكفة سابقان، كبعبارة اخرل أنو تفكير تكليدم يقـك عمى اساس حؿ المشكالت بطرؽ ابداعية

 (.ٕٙ: ٕٕٓٓ)زيتكف، 
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اد أحد العناصر االساسية كالحيكية لتحقيؽ التميز كالتفكؽ في العديد مف إف اإلبداع الج    
المجاالت، لذا فيك يرتبط في كؿ المؤسسات إذا تكافرت التقنيات كاالساليب كاالدكات التي تساعد 
االفراد عمى االتياف بأفكار جديدة كمناسبة، أم أف اإلبداع الجاد ىك قدرة االفراد عمى رؤية ماال 

خركف كالتفكير فيو بطريقة مختمفة كالقدرة عمى تكليد افكاٍر جديدة كمفاىيـ جديدة تساعد يراه اال
( فيك عممية تشكؿ دافعان كحافزان لدل االفراد، ألنو ٕٔ: ٕٛٓٓالفرد عمى تطكير أم شيء )بيتر، 

، ( كىذا ما أكدتو نتائج دراسة )نكفؿAlencar ,1999: 93لمكصكؿ الى افكاٍر جديدة ليا قيمة )
( إلى فاعمية البرنامج التعميمي المبني عمى اإلبداع الجاد في تنمية الدافعية العقمية )نكفؿ، ٕٗٓٓ
ٕٓٓٗ :ٕٔ٘.) 
كر يحتاج الى ميارات اإلبداع الجاد، كما إف كؿ فرد يريد إف التف يسعى الى لذلؾ فكؿ فرد    

الجاد، فبدكف الميارات  يتعامؿ مع المفاىيـ كالفرضيات كاالفكار يحتاج الى ميارات اإلبداع
 .(ٖٚٙ: ٕ٘ٓٓمسبقان )دم بكنك،  ان اإلبداعية يككف الشخص قد اتبع ركتينان معد

فاإلبداع الجاد طريقو عقالنية  نحك فكر خالؽ لو أدكاتو كتقنياتو في خمؽ افكار جديدة كمف     
د، ال بد مف أف ينشد النجاح في المستقبؿ سكاء كاف عمى مستكل الشركات أك المؤسسات أك االفرا

صدار حكـ حكؿ  تككف لديو رؤية يتميز بيا عمى منافسيو مف خالؿ فكر مبدع لو قيمتو كأثره، كا 
(، كبيذا فيك عممية ٚٓٔ: ٕٔٔٓقيمة األفكار أك األشياء كنكعيتيا بشكؿ جاد كفريد )الحميدم،

تعممو بالممارسة معرفية محككمة بالمعمكمات المتكافرة لدل الفرد باألسمكب الذم اعتاد عميو ك 
كالخبرة التي أكتسبيا كالتي تتضح في تناكلو بالطرؽ الخاصة لمكاجية مشاكمو كىك يؤثر بشكؿ أك 

خر في أداء الفرد أك تصرفاتو كبالتالي يؤثر في بناء الشخصية المتكاممة لدل مختمؼ الفئات آب
 (.ٛٙٗ: ٕٕٔٓ)ذيب، العمرية
استخداـ اإلبداع الجاد يمكف الفرد مف حؿ ( أف De Bono,1998كما يؤكد دم بكنك )    

( كىذا ما  أكدتيا ٓٔ: ٕٗٓٓالمشكالت بطرؽ تبدك غير منطقية لدل بعض األفراد ، )نكفؿ ، 
أف استخداـ استراتيجيات اإلبداع الجاد ينمي القدرة عمى حؿ  Brown)   & (Helenدراسة

 & Culvenor)ينز كالس (، كأشارت دراسة كؿ مف كمفBrown, Helen: 1985:26المشكالت )
Else1995)  الى أثر التفكير المتكازم كالجانبي لميارات اإلبداع الجاد في  عينة مف طمبة

الجامعة عمى العمؿ الفريقي في تكليد حمكؿ جديدة كرفع قدرة االفراد عمى اإلبداع،  فالمبدعكف غير 
جديدة أنيـ يدرسكف المعرفة مقيديف بطريقة معينة فيـ يخمقكف أفكاران كطرائؽ كنظريات عممية 

المكجكدة ذات الصمة كالتي يممككنيا سابقان كيستعممكف التفكير الجانبي لتغيير الطريقة التي 
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: ٜٕٓٓيعالجكف بيا المشكالت كىذا يتيح ليـ إنجاز األشياء التي عممت سابقان )المكسكم، 
ٜٔٓ.) 
الى اف المدارس كالجامعات في  الدراسات كاالبحاث كذلؾ ماذكرتوم )دم بكنك( ك أكحسب ر      

كثير مف البمداف تركز عمى تنمية التفكير المنطقي الذم يبدأ بطريقة محددة في النظر الى االشياء، 
ثـ رؤية ما الذم يمكف استنتاجو مف ذلؾ كىذا ما اطمؽ عميو )دم بكنك( التفكير العمكدم، الف 

بخطكات تتابعية كتبرر كؿ خطكة منطقيا، اف  المتعمـ كفؽ ىذا النمط مف التفكير يتحرؾ الى االماـ
التفكير العمكدم ضركرم كميـ كمع ذلؾ فيك محدد عندما تتطمب الحاجة بدائؿ جديدة كغير 

( كىذا ما اكدتو الدراسات في تركيز الجامعات عمى التفكير De Bono, 2001: 54تقميدية )
( كدراسة ٕٓٔٓ( كدراسة ) الجكراني،ٜٕٓٓالعمكدم بدالن مف اإلبداع الجاد منيا دراسة )المكسكم،

( كالتي أشارت نتائجيا الى تدني في مستكل اإلبداع الجاد لدل أفراد عينة الدراسة ٖٕٔٓ)الذيابي، 
 بمختمؼ تخصصاتيـ كجنسيـ.

يسير عمى كفؽ خطكات محددة كمخططة مسبقان، بالعكس  فاإلبداع الجاد يككف بال حدكد كال    
سي أنو يخضع لخطكات ثابتة مف شأنيا اف تضع قيكدان عمى الفرد تمنعو أمف ذلؾ نجد التفكير الر 

(، فنحف بأمس الحاجة الى التفكير الجانبي )اإلبداع ٖٗ: ٜٜٙٔمف انتاج افكاٍر جديدة )المانع، 
الجاد( الذم يدكر حكؿ المشكمة مف جميع جكانبيا مف اجؿ ايجاد حمكٍؿ بطريقة ابداعية )دناكم، 

ف عندما يفكر بشكؿ مباشر أك عمكدم فيك اشبو بمف يحفر حفرة كيستمر ( فاإلنساٖ٘: ٕٛٓٓ
في حفرىا كيظؿ في نطاقيا، كال يمكف لو بيذا الشكؿ أف يأتي بجديد طالما انو يحفر باتجاه كاحد، 
فاذا اراد أف يأتي بجديد فعميو إف يخرج مف ىذه الحفرة الى غيرىا، كىذه ىي الفكرة األساسية في 

بي )اإلبداع الجاد(، أم انو عميؾ أف تبحث عف أتجاه أخر تسير فيو، ألنؾ إف بقيت التفكير الجان
تحفر في الحفرة السابقة ستظؿ في اتجاه كاحد، اما إذا خرجت منيا فتككف قد غيرت اتجاىؾ، 
كليذا سمى )دم بكنك( ىذا النكع مف التفكير باإلبداع الجاد ألنو يجعؿ الشخص يخرج مف االتجاه 

تفكير تقميدم ال يخرج عف ىك  فاالتجاه االحادم، ((DeBono,1982 :50-54االحادم 
 .الى ضعؼ في التنظيـ الذاتي المعرفي ىذا قد يرجعك  المألكؼ

  جديدة باستراتيجيات ليـ الطريؽ تمييد ىك الصحيح في بناء عقكؿ الطمبة معرفيان  التجاهفا    
 التي االعماؿ في المطمكب لمكصؿ الى النجاح المرسكمة االىداؼ كتحديد معمكماتيـ تنظيـ لكيفية
 عممية الطمبة خبرات يكاجو اف فالبد كثيرة طرؽ كاسترجاعيا المعمكمات كلتنظيـ بيا، يقكمكف

(، ٜٜٜٔ:ٜٓٔالعمؿ )جركاف، مكاقؼ في كمياراتيـ معمكماتيـ تنظيـ مف يتمكنكا حتى كممارسة
 في  ألىميتيا الطمبة كيفية تنظيـ معمكماتيـ كمعارفيـلذا زاد االىتماـ في السنكات االخيرة بتعميـ 



 التعريؼ بالبحث                            كؿالفصؿ األ  
 

 

8 

 

 مف كاتقانيا  صحيحة بطريقة تعمميا تـ ما اذا العمميات  المشكالت كىذه حؿ في الطمبة قكة تعزيز
 ىال كال تحتاج بيا كاالحتفاظ قبمو بصكره عفكية مف كاستخداميا تمقائية تصبح فأنيا الطالب قبؿ

، كالبد اف ييتـ التربكيكف بالكيفية التي تمكف المتعمـ )ٖٕٓٓ:ٕٚٔسعادة،( اخرل مرة تعمميا اعادة
مف تحقيؽ تعمـ أفضؿ، أكثر مف اىتماميـ بكمية المعارؼ التي يتمقاىا المتعمـ، كلقد نجـ عف ىذا 

كقد ظيرت في اآلكنة األخيرة اىتمامات متعددة حكؿ  التكجو جعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية.
ات تنظيـ التعمـ ذاتيان، كدراسة العمميات المكجية الكتساب المتعمـ لممعرفة األكاديمية استراتيجي

كجيكده الذاتية لمحصكؿ عمى المعارؼ كالميارات المختمفة، األمر الذل نقؿ اىتماـ الباحثيف إلى 
مف  نكاتج تعممو كبيئتو التعميمية بدالن  فشخصية المتعمـ الذل يستخدـ ىذه االستراتيجيات لتحسي

 قدرات المتعمـ ككفاية البيئة الدراسية كالمنزلية كفاعميتيا ككفاءة التدريس.
لذا فإف امتالؾ الطمبة لعمميات التنظيـ الذاتي المعرفي سكؼ يساعدىـ عمى السيطرة عمى     

تفكيرىـ بالرؤية كالتأمؿ كرفع مستكل الكعي لدييـ إلى الحد الذم يستطيعكف التحكـ فيو كتكجييو 
(، ٖٔٛ: ٜٜٜٔدراتيـ الذاتية ،كتعديؿ مساره في اإلنجاز الذم يؤدم إلى بمكغ اليدؼ )جركاف،بمبا

فضالن عف أف الطالب الذم يككف عمى كعي بعمميات تفكيره كأساليب تعممو كالخصائص المميزة 
لبنائو المعرفي يككف أكثر ضبطان كتحكمان كتنظيمان كقدرة عمى اشتقاؽ االستراتيجيات المحققة 

 (.ٖٚ: ٕٙٓٓىدافو، حيث يشجع الكعي عمى تنظيـ كضبط جيد كقدرات الذات )أبك رياش،أل
( تكصمت الى فاعمية التنظيـ ,Zimmerman, Schunk (1994 سانؾك   دراسة زيمرماف حيث اف

(، كدراسة إبالرد ,Zimmerman, Schunk 1994 33:الذاتي  المعرفي في التحصيؿ الدراسي، )
(  حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بيف ,Abelard & Lipschultz (1998ك لشمتز 

استعماؿ عمميات التنظيـ الذاتي لمطمبة مرتفعي التحصيؿ بتكجيو اليدؼ، كقد استعمؿ الباحثاف 
كبعد التطبيؽ أكدت النتائج أف استعمؿ  ،تكجو اليدؼ اآلخرمقياسيف ىما: مقياس التنظيـ الذاتي ك 

التنظيـ الذاتي المعرفي يساىـ في ارتفاع التحصيؿ كىناؾ عالقة إيجابية بيف الطمبة عمميات 
في ب عمميات التنظيـ الذاتي كالتكجو لميدؼ كما كشفت الدراسة أف الطالبات يتفكقف عمى الطال

(، Abelard & Lipschultz,1998:99-100استعماؿ عمميات التنظيـ الذاتي كتكجو اليدؼ )
حيث ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة أثر االستراتيجيات المؤدية (Kovach,2000) كدراسة ككفاج 

لمتنظيـ الذاتي في اإلنجاز، كظير أف االستراتيجيات التي استخدمت فعالة كقد ساعدت الطمبة 
عمى استيعاب المادة المغطاة عمى مستكل معرفي عاؿ كأف القدرة عمى التنظيـ الذاتي ساعدت 

 (. Kovach,2000:1-3جاز كبشكؿ كاضح.)الطمبة المبحكثيف عمى اإلن
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كقد حدد )زيمرماف كزمالؤه( مجمكعة عكامؿ تؤثر في التنظيـ الذاتي منيا: )المعايير الداخمية،     
كالتعزيز الذاتي، كعمميات تنظيـ الذات، كمعتقدات الكفاءة الذاتية( 

(Zimmerman.et.al,1997:34،) ميات ال يمكف كيرل عمماء النفس المعرفيكف أف ىذه العم
حيث تكصمت بعض الدراسات، كمنيا دراسة  الحصكؿ عمييا إال مف خالؿ التدريب،

( التي ىدفت لمعرفة أثر استعماؿ استراتيجية التنظيـ الذاتي كما كراء  (Butler,1998بكتمر
المعرفة، حيث أظيرت النتائج أف ىؤالء الطمبة اكتسبكا القدرة عمى األداء األفضؿ لممياـ نتيجة 

( مع ىذه Hall.et.al,1999تدريبيـ عمى عمميات التنظيـ الذاتي، كما كتتفؽ دراسة ىؿ كآخريف )
الدراسة في كجكد تحسف لدل الطمبة في التعمـ بعد التدريب عمى استعماؿ عمميات التنظيـ الذاتي 

في تنظيـ كحداتو المعرفية ذBest,1992)كأضافو دراسة بيست  اتيان ( أف الطالب الذم يبذؿ جيدا ن
سكؼ يككف أكثر كفاءة في االسترجاع لممعمكمات مف الذم كانت جيكده غير منظمة أك عشكائية 

(Best,1992:34.) 
إف الطالب القادر عمى كصؼ ما يدكر في ذىنو في أثناء التفكير يستطيع كصؼ الخطكات     

ؼ العقبات التي كمتى يستعمؿ االستراتيجيات في أثناء العمؿ؟ كيعر  ،التي يتبعيا كيقرر ماذا
تكاجيو في حؿ المشكالت ،كما يتمكف مف تحديد نكاحي النقص في البيانات التي لديو، كيضع 
خطة منظمة لتحميؿ المكاقؼ كمعرفة مسارات البدء، كيدرؾ المؤثرات التي تدفعو نحك إنجاز 

تعديؿ مساره  اليدؼ، كىذا كمو يجعؿ الطالب أكثر مثابرة، كأكثر فخرا بما ينجزه ،كأكثر قدرة عمى
(، كىذا يتفؽ مع الدراسة التي ٙٙ: ٜٜٛٔالذاتي، كالكصكؿ في النياية إلى طالب متميز)األعسر، 

( إذ يرل أف التعميـ المنظـ ذاتيان نشاط تعميميان يقـك بو المتعمـ مدفكعان ٕ٘ٓٓقاـ بيا )العريني، 
مكاناتو كقدراتو كاىتمام اتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو برغبتو الذاتية بيدؼ تنمية استعداداتو كا 

كتكامميا كالتفاعؿ الناجح مع مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمى نفسو كالثقة بقدراتو في عممية 
 (.ٜٙ: ٕ٘ٓٓالتعميـ كالتعمـ )العريني،

كما يتميز أصحاب التنظيـ الذاتي بالقدرة عمى مالحظة الفشؿ كاالستفادة مف األخطاء في     
أىدافيـ، لذا فالتغذية الراجعة الذاتية ليا دكر ميـ في التعمـ المنظـ تعديؿ السمكؾ المكجو نحك 

ف معظـ األنشطة المتضمنة في التعميـ المنظـ ذاتيا مف الممكف أف تكجد لدل المتعمميف،  ذاتيان، كا 
كلكف مف الميـ الكشؼ عف كيفية اكتساب تمؾ الميارات حتى يتـ مساعدة اآلخريف عمى القياـ 

بقكلو أف الطالب الذم " ( (Zimmermanكقد أكد ذلؾ زيمرماف ، (٘ٛ: ٕ٘ٓٓبيا)عبد الحميد،
يزداد لديو مستكل الكعي بعممية تعممو كاختيار الفعؿ في ضكء ذلؾ الكعي، يمكف أف يككف أكثر 

(، كبذلؾ يتضح أف الكعي الذاتي يمثؿ الدعامة Zimmerman,1989: 333) " فاعمية في تعممو
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الذاتي، كيشجع عمى تنظيـ جيد الذات كقدرتيا كضبطيا )أبك  األساسية لعممية التنظيـ
( أف طمبة عينة البحث يتصفكف ٕٓٔٓ(، كىذا ما اكدتو دراسة )المكسكم، ٖٚ: ٕٚٓٓرياش،

بمستكل عاٍؿ مف التنظيـ الذاتي المعرفي، كىذه النتيجة تعطينا تفسيران عمى أف طمبة معاىد إعداد 
جة مف الكعي بعممياتيـ المعرفية، كالتي تشمؿ التنظيـ الذاتي، المعمميف عينة البحث كانكا عمى در 

نجاز ما  ككيفية تكظيؼ ىذه العمميات، كبذؿ الجيكد الكبيرة في أثناء عممية التعمـ إلحراز النجاح كا 
يكمفكف بو مف كاجبات، ألنو كمما زاد كعي الطمبة بعممياتيـ التفكيرية حينما يتعممكف ازدادت 

عدة، مثؿ: األىداؼ التي يضعكنيا ألنفسيـ، كاستعدادىـ، كميكليـ، كانتباىيـ، سيطرتيـ عمى أمكر 
( التي اكدت ٖٕٔٓ(، كدراسة )عبد، ٓٙٔ: ٕٓٔٓكعززت مف التنظيـ الذاتي لدييـ )المكسكم، 

أف طمبة المرحمة االعدادية عينة البحث يتصفكف بمستكل عاٍؿ مف التنظيـ الذاتي المعرفي، كىذه 
تفسيران عمى أف الطمبة كانكا عمى درجة مف الكعي بعممياتيـ المعرفية كالتي تشمؿ النتيجة تعطينا 

 (.ٜٔ: ٖٕٔٓالتنظيـ الذاتي، ككيفية تكظيؼ ىذه العمميات)عبد،
)المكضكع(، ُينظر إليو  المدركسةفاكتساب الطمبة عمميات التنظيـ الذاتي اضافو الى المادة     

عميـ، كفي الكقت نفسو يككف التنظيـ الذاتي لمتعمـ شرطان عمى انو ىدؼ مف األىداؼ الرئيسة لمت
حيكيان لالكتساب الناجح لممعرفة في المدرسة كما بعدىا كصكال الى الجامعة كالى العمؿ، كليذا 
تكمف أىميتو الفائقة في انو تعمـ مدل الحياة ، لذلؾ يبدك مف المالئـ كضع أنمكذج متغير 

رات الجديدة كخير ما ينظر إليو ىك التعمـ المنظـ ذاتيا عمى انو لالكتساب المستمر لممعرفة كالميا
العنصر المركزم ليذا النكع مف األنمكذج المتغير الكتساب المعرفة، كىنا يصبح التعمـ المنظـ 
ذاتيا عممية مكجية لميدؼ الكتساب المعرفة الفعالة كالبناءة كالمتضمنة التفاعؿ المكجو لممكارد 

 (. Baumert,et al,2001:17االنفعالية لمفرد ) المعرفية كالدافعية
أف نظرية التعمـ المنظـ ذاتيان  .Pintrich, P. & Schauben, B)كقد أكضح كال مف )    

تتمايز عف نظريات التعمـ؛ لتركيزىا عمى الكيفية التي يستطيع بيا المتعمـ أف ينشط ذاتيان، فُيعدؿ 
 ,Pintrich,P & Schauben, B).  كيدعـ ممارساتو التعميمية داخؿ بيئات تعميمية محددة

1992:152) 
ذاتي المعرفي سيكاجو مشكالت اثناء تعممو ألنو فالطالب الذم يعاني مف ضعؼ في التنظيـ ال    

كقدرتو عمى اتخاذ القرارات الصحيحة كفيما يتعمؽ بمستقبمو )العمشاني،  ئوِ داإسيؤثر سمبان عمى 
(، كاف معظـ اخفاقات الطمبة انما يرجع الى عدـ القدرة عمى التنظيـ الذاتي المعرفي ٕ٘ٓٓ:ٖٕ

(، التي أكدت السبب الذم يكمف ٜٓٛٔ)دراسة جابر، (، كٜٜٚٔكىذا ما اكدتو دراسة، ) يكسؼ ،
كراء حصكؿ الطمبة عمى تقديرات منخفضة عمى الرغـ مف بذليـ الجيكد الكبيرة في المذاكرة ،كىك 
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استخداميـ الطرؽ غير الصحيحة في تنظيـ المعمكمات في أثناء المذاكرة، كعدت ىذه المشكمة مف 
( فيما تكصمت )دراسة الالمي، ٘، ٜٛٛٔبة )سميماف،المشكالت الكبيرة التي يعاني منيا الطم

( إلى كجكد مشكمة يعاني منيا الطمبة في أثناء مذاكرتيـ ىي ضعؼ كعييـ بعمميات ٕٓٓٓ
%(، في حيف شكمت مشكمة  ٜٛمعالجة المعمكمات، حيث شكمت ىذه المشكمة كزنان مئكيان بمغ )

%( مف ٗٚيمية كمراقبتيا نسبة بمغت)ضعؼ الطمبة في التعمـ كعدـ سيطرتيـ إلجراءاتيـ التعم
  (. ٔ: ٕٓٓٓأسباب تدني تحصيميـ الدراسي )الالمي،

سكانؾ كجراسيا كبرنترتش كسكانؾ كبمتر ككايف  ك كقد حيث تكصمت دراسات كؿ مف )زيمرماف    
 كزيمرماف( 

(Zimmerman & Schunk,1994,Gracia & Pintrich,1991, Schunk,1994, Bulter 
& Winne,1995, Zimmeerman,1989)  

يمكف تسميتيـ بالمتعمميف  Self- regulated Learners)إلى أف المتعمميف المنظميف ذاتيا )
النشطيف كيتسمكف بالدافعية العالية، ألنيـ يديركف تعمميـ بكفاية كبطرؽ مختمفة، كأف لدل ىؤالء 

تيجيات فكؽ المعرفة حيث تككف لدييـ المتعمميف مخزكنان مف استراتيجيات المعرفة ككذلؾ استرا
الجاىزية الستخداميا عند الضركرة لمكصكؿ إلى اإلنجاز المطمكب، كما أف لدل ىؤالء المتعمميف 
ذكم التنظيـ الذاتي أىدافا تعميمية مناسبة يبذلكف جيدا كافيان لتحقيقيا، كما أنيـ يعدكف خبراء في 

ؾ استجابة لمطالب الميمة التعميمية كتغيراتيا، إنيـ مراقبة كتعديؿ استراتيجياتيـ المستخدمة كذل
مدفكعكف كمستقمكف كمفكركف بأسمكب فكؽ معرفي كذلؾ مقارنة بالطمبة ذكم التنظيـ الذاتي األقؿ 

(Wolters,1998:224-235.) 
 االخر الى عمى االعتماد مف التحكؿ يتـ بحيث  الكضع تغيير اف  ضركرة) حطب ابك (كيرل    

فقط.)ابك  يتعممكف  ماذا يتعممكف كليس كيؼ  الطمبة يتعمـ حتى الذات ىعم االعتماد
 يفكركف كيؼ  الطمبة  تعميـ ىك الحديثة لمتربية الرئيس اليدؼ اف بياجيو (، كاكدٜٜٛٔ:ٕٓحطب،

 كاليكمية المدرسية حؿ مشكالتيـ يصمكف الى ككيؼ كيكتشفكف الحقائؽ بأنفسيـ 
 استراتيجياتيـ  االفراد يختار  خالليا مف التي العممية ىك الذاتي (، فالتنظيـٜٜٛٔ:ٕٚ٘)قطامي،

 الكفاية عدـ كاف (sarnikkk,1979:96) اىدافيـ الى لمكصكؿ  محاكلة كيعدلكنيا  كيراقبكنيا 
  الحد ىك االكؿ :شكميف  الذاتي، كيتخذ  التنظيـ في الفشؿ  نتيجة ىك سيطرة الفرد عمى سمككو

 (misregulation)  التنظيـ سكء ىك اآلخرك   (under regulation) الذاتي التنظيـ  مف االدنى
 الذات، عمى ضبط  ممارسة عمى قادريف غير االفراد يككف الذاتي التنظيـ مف االدنى الحد ففي

 بطرؽ كلكنو  الذات عمى الضبط  ممارسة  محاكلة ىك الذاتي التنظيـ سكء فاف مف ذلؾ  النقيض
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الذاتي،  التنظيـ في الفشؿ اك االخفاؽ مف اخر نكع ىي عكسي، كالنتيجة مردكد ذات اك مضممة اما
 غير عالية اىدافا يضع ربما دراستو في جيدا اداؤه يككف اف يريد الذم الطالب المثاؿ سبيؿ فعمى
 اف كبسبب ،طكيال كقتا كتستغرؽ صعبة فخرية  شيادة لمنح دكرات في كيسجؿ، لذاتو كاقعية
لف تحدث لك   بطريقة  بالفعؿ يفشؿ تجعمو النجاح لتحقيؽ  جيكده فاف ،كاقعية غير عالية  اىدافو

 .(ٜٚٛٔ:ٜٚ)النشكاتي، انو حاكؿ اف ينظـ ذاتو
كيقصد بالتنظيـ الذاتي قدرة الطمبة عمى فيـ تعمميـ كالسيطرة عميو كيسمح ليـ باف يككنكا اكثر     

ريف عمى اختيار التجارب التعميمية المالئمة مشاركة كفاعمية في تعمميـ الخاص بيـ كيككنكا قاد
كبنائيا كاختيار شكؿ التعميـ الذم يحتاجكف اليو كمقداره كتطكير استعماؿ مجمكعة متنكعة مف 

  ،االستراتيجيات لمتعمـ مع استعماؿ ما كراء المعرفة لمسيطرة عمى تعمميـ
Zimmerman & Schunk,1994:182) (Butler & Winne,1995:245)التعمـ (،  ف

المنظـ ذاتيا ليس قدرة ذىنية مثؿ الذكاء اك ميارة دراسية مثؿ كفاية القراءة ، بؿ ىك عممية مكجية 
ذاتيا، مف خالليا يقـك المتعممكف بتحكيؿ قدراتيـ الذىنية الى ميارات دراسية 

(Zimmerman,1998:1 كىذا ما بينو يو عاـ ،)ٕٓٓٓ Yeh,2000) عندما قاؿ اف التنظيـ )
دماجيا كتكرار قراءة  الذاتي يضـ : عمميات معرفية مثؿ االنتباه الى التعميـ كمعالجة المعرفة كا 

المعمكمات مف اجؿ حفظيا ، ككذلؾ المعتقدات التي يحمميا المتعممكف بخصكص قابميتيـ لمتعمـ 
(Yeh,2000:1   فعميو اف يضـ )(، كلكي يحقؽ الطالب لقب ) منظـ ذاتيا( كما يصفو ) زيمرماف

عماؿ االستراتيجيات المحددة إلنجاز األىداؼ الدراسية عمى أساس ادراكات الفاعمية الذاتية، است
كىؤالء الطمبة يقكمكف شخصيا ببذؿ جيكدىـ الخاصة بيـ كتكجيييا الكتساب المعرفة كالميارات 
 اكثر مف االعتماد عمى المعمميف كاآلباء اك أشخاص آخريف في التعمـ

(Zimmerman,1989:333.) 
 الذاتي التنظيـ عمى عمميات التأكيد في (Bandura,2002) باندكرا  إلى الفضؿ حيث يعكد    
 المتعمميف أف إلى أشار حيث االجتماعي، التعمـ المعرفي في نظريتو خالؿ مف المتعمميف لدل

 عمى سمككياتيـ، المترتبة النتائج عف كاعتقاداتيـ تصكراتيـ خالؿ مف ضبط سمككياتيـ يستطيعكف
 السمكؾ عمى تحدث التغيرات التي إحداث في تسيـ الذاتي التنظيـ عمميات أفك 

.(Bandura,2002: 33)  
 أظيرت دراسة  (Nota, Soresi & Zimmerman)كزيمرماف كسكريسي نكتا أجرت كما    

 بعض المكاد في  في الطمبة بعالمات تتنبأ المعرفية، ذاتيا التعمـ المنظـ استراتيجيات أف نتائجيا
 .الجامعة امتحانات في الطمبة تتنبأ بدرجات ككذلؾ الثانكية، المدرسة
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 (Zimmerman, 2002: 97) . 
 كبناءن عمى ما تقدـ يمكف ايجاز اىمية البحث الحالي باآلتي: 

  :األىمية النظرية 
إف دراسة ىذه المتغيرات تسجؿ إضافة عممية جديدة في إثراء التراث التربكم بالمعمكمات عف  -ٔ

مفيكمي )اإلبداع الجاد، كالتنظيـ الذاتي المعرفي(، كالكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف ىذيف 
  المفيكميف كالفركؽ تبعا لبعض المتغيرات التي يتناكليا البحث الحالي عمى طمبة الجامعة.

حداثة متغيرات البحث كقمة الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع سكاء عمى المستكل المحمي ك  -ٕ
 العربي كالعالمي عمى حد عمـ الباحثة.

قدرتيـ عمى كاستراتيجياتو لدل الطمبة مما يزيد مف  وميارات تنميةلاإلبداع الجاد  اىمية دراسة -ٖ
 بطرؽ ابداعية.يا حمك رضكف ليا في العممية التعميمية، التي يتع كالمشكالت استخداميا في المكاقؼ

اىمية دراسة التنظيـ الذاتي المعرفي ككنو أسمكب التعمـ األفضؿ، ألنو يحقؽ لكؿ طالب تعمـ  -ٗ
يناسب قدراتو العقمية كسرعتو الذاتية في تنظيـ المعمكمات، مما يحتـ كجكد أساليب تمكف الطالب 

 ر التعمـ معو خارج المدرسة كحتى مدل الحياة.مف إتقاف التعمـ الذاتي ليستم
 
  :األىمية التطبيقية 
 أىمية ىذه الدراسة أنيا تجرم في البيئة العراقية كبالتحديد طمبة الجامعة.  -ٔ
االستفادة مف المقاييس التي ستعد في ىذه الدراسة لتكظيفيا في مراكز اإلرشاد كالتكجيو   -ٕ

لتعميمية كالتغمب عمييا في ضكء ما يسفر عنيا مف كالصحة النفسية لمكاجية ىذه المشكالت ا
 نتائج.

ُيعّد مرجعا يفيد الباحثيف بما يكفره ليـ مف ادكات قياس لمتغيرات اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي   -ٖ
المعرفي، كبذلؾ يشكؿ خطكة تسيؿ خطكاتيـ إلجراء أبحاث الحقة في المؤسسات التربكية 

 كالتعميمية.
الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي تساعد اعضاء الييئة التدريسية كالتعميمية إّف معرفة اإلبداع   -ٗ

 عمى تبني طرائؽ تدريسية مالئمة في تعامميـ مع الطمبة عند تقديـ المكاد الدراسية.
أف االطالع عمى متغيرات البحث يساعد المجاف المكمفة ببناء المناىج الدراسية عمى االخذ في   -٘

 رداتو عند القياـ بذلؾ.الحسباف التعامؿ مع مف
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  أىداؼ البحثResearch Aims) The:) 
 ييدؼ البحث الحالي تعرؼ:

 مستكل اإلبداع الجاد لدل طمبة الجامعة. اكالن:
داللة الفركؽ في مستكل اإلبداع الجاد لدل طمبة الجامعة عمى كفؽ متغيرات النكع  ثانيان:

االجتماعي )ذككر ، إناث( كالتخصص الدراسي )عممي ، أنساني( كالصؼ الدراسي )الثاني ، 
 الرابع(.

 مستكل التنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة الجامعة. ثالثان: 
يـ الذاتي المعرفي لدل طمبة الجامعة عمى كفؽ متغيرات النكع داللة الفركؽ في مستكل التنظ رابعان:

االجتماعي )ذككر ، إناث( كالتخصص الدراسي )عممي ، أنساني( كالصؼ الدراسي )الثاني ، 
 الرابع(. 

 طبيعة العالقة االرتباطية بيف اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة الجامعة.  خامسان: 
 
  حدكد البحثResearch Limits) (The: 
يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة القادسية لمتخصص )اإلنساني كالعممي( كالصؼ الدراسي     

)الثاني كالرابع( لمدراسة الصباحية، كلكال النكعيف )الذككر كاالناث( لمعاـ الدراسي 
 . نبو المعرفي، كما يتحدد بمتغيرم اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي بجا(ٕٚٔٓػػػػػػٕٙٔٓ)
 
 (  تحديػػد المصطمحػػػػػػاتTerms Limitation:) 

 :(Serious Creativity)أكال : اإلبداع الجاد 
 فقد عرؼ اإلبداع الجاد عدة تعريفات، منيا:

تفكير شامؿ كعممي تخيمي تكليدم يسعى الى ابتكار األشياء كايجاد  (:;<<8المانع )  -ٔ
 (.٘: ٜٜٙٔعف النمطية المعتادة في التفكير )المانع،  الحمكؿ لممكاقؼ الغامضة كاالبتعاد

 اإلبداع الجاد بعدة تعاريؼ منيا: عرؼ )دم بكنك( -7
خاصة أك طرؽ خاصة كأدكات تكضع  مجمكعة تكنيكات :(De Bono, 1998)دم بكنك  -أ

مكضع التنفيذ كطريقة نظامية لمحصكؿ عمى أفكار جديدة كمفاىيـ جديدة، كيقصد بالطريقة 
: ٕٚٓٓالنظامية استخداـ أدكات أك استراتيجيات محددة لتنمية اإلبداع الجاد )أبك جادك، كنكفؿ، 

ٖٗٙ.) 
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م يتطمب حؿ المشكالت بطرؽ ذلؾ النكع مف التفكير الذ (:(De Bono,2001دم بكنك  -ب
 ( .ٖٙ: ٕٔٓٓغير تقميدية ، أك بطرؽ تبدك غير منطقية )دم بكنك ، 

البحث عف بدائؿ كطرؽ كاقتراحات كآراء كثيرة قبؿ اتخاذ  :(De Bono, 2003)دم بكنك  -ج 
قرار ما، كيمكف تشبيو ذلؾ بمف يحفر حفرا في مكاقع عديدة، فيك ال يكتفي بحفرة كاحدة، إذ أف 

 (.ٕٔٔ: ٜٕٓٓفكرة اإلبداعية قد تنبع مف إحدل الحفر )نكفؿ، ال
الطريقة التي ننظر بيا الى األشياء، أك المكضكعات مف  (:De Bono,2005دم بكنك ) -د

زكايا مختمفة كمتنكعة حتى نفصؿ بيف ما يدكر في الذىف طكاؿ الكقت، كبيف التفكير اليادؼ 
 (.ٖٙٗ: ٖٕٔٓأبك جادكا، كأخركف،كالذم ىك المحكر األساسي لإلبداع الجاد )

ىك قدرة الفرد عمى االتياف بأكثر مف حؿ لممشكمة، كيحاكؿ مف خاللو  (:7118الحيزاف ) -8
الفرد التكسع في البحث عف افكار متعددة لمحؿ، كالقدرة عمى تكليد عدد كبير مف االفكار المبدعة 

 (.ٖٙ:  ٕٔٓٓكغير المألكفة سابقان )الحيزاف، 
ىك عممية التفكير الذىنية كالضمنية الخارجة عف االنماط  :Mc Adam, 2002))مؾ أدـ  -9 

 ,Mc Adamالتقميدية، كالتي تعمؿ عمى خمؽ االفكار الجديدة بدرجة عالية مف األصالة كالقيمة )
2002: 90 .) 

طريقة لحؿ المشكالت باستعماؿ  (:Oxford Dictionary,2004قامكس أكسفكرد ) -:
 (.Hornpy,2004: 724ائؽ جديدة في النظر الى المشكمة )التخيؿ إليجاد طر 

نمط مف التفكير يعتمد عمى ابتكار أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ كالبدائؿ ،  (:;711محمكد ) -; 
كيمكف النظر مف خاللو عمى أكثر مف جية في المشكمة أك المكقؼ كالقفز بخطكات لحؿ المشكمة 

 (.ٜٛٔ: ٕٙٓٓ" )محمكد،
االنتقاؿ باتجاه جانبي مف فكرة ألخرل كبطرؽ متنكعة في مقابؿ التفكير  (:<711)المال  -ٚ

العمكدم الذم يعتمد عمى تسمسالت منطقية كخطكات متتالية لألماـ كؿ خطكة، يمكف أف تبرر 
 (.ٙٓٔ: ٖٕٔٓمنطقيا )الكبيسي،

ء بطرؽ اتجاىا عقميا يتضمف الرغبة في محاكلة النظر الى األشيا (:<711اؿ عامر ) -= 
متعددة، كيتضمف كذلؾ فيـ الكيفية التي يستخدـ فييا العقؿ النماذج، كمدل الحاجة لمتخمص مف 

 (.ٚٓٔ: ٖٕٔٓالنماذج المؤطرة في التفكير الى نماذج أخرل ليست كذلؾ )الكبيسي،
نمط ابداعي مكحد كمتكامؿ يتعيف عمى الفرد فيو الكصكؿ الى حؿ  (:7189النعيمي ) -ٜ

تبدك غير مألكفة أك غير منطقية استنادا الى النظر لممشكمة مف زكايا مختمفة  المشكالت بطرؽ
 (.ٛٔ: ٕٗٔٓكمتنكعة كالقفز بخطكات لحؿ المشكمة".)النعيمي، 
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 :التعريؼ النظرم لإلبداع الجاد  
في نظريتو لإلبداع  (De Bono,2005)أف الباحثة اعتمدت المصادر التي حددىا دم بكنك     

التفكير الذم يككف مصدره )ص التعريؼ النظرم كمجاالت المقياس كىك كاآلتي: الجاد في استخال
عندما يككف الفرد في مكقؼ جديد كالدافعية العقمية التي تحفزه لمنظر الى بدائؿ ( العفكية) التمقائية

في اخرل كالطريقة اك االسمكب الفريد الذم يسمكو الفرد كتحرره مف القيكد كعكامؿ االحباط كالتيديد 
 .بداع(تفكيره الذم يجعؿ الفرد قادرا عمى اإل

 :التعريؼ اإلجرائي لإلبداع الجاد 
ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب خالؿ استجاباتو عمى فقرات مقياس اإلبداع     

 الجاد المستخدـ في الدراسة الحالية.
  (cognitive self-regulation):ثانيان: التنظيـ الذاتي المعرفي

 عرؼ التنظيـ الذاتي المعرفي بعدة تعاريؼ منيا:
 (: التنظيـ الذاتي المعرفي عدة تعريفات منيا:Zimmermanعرؼ زيمرماف ) -8 
االفراد المنظمكف ذاتيا ىـ الذيف يككنكف مشاركيف فاعميف  (:Zimmerman،1989زيمرماف ) -أ

 (.Zimmerman، (1989:69الدافعية في عممية تعمميـ في ما كراء المعرفة كالسمكؾ ك 
"العمميات التي بكاسطتيا يستطيع الطالب القياـ  (:(Zimmerman,1998زيمرماف  -ب

 بالتنظيـ الذاتي لتصرفاتيـ كانفعاالتيـ )دكافعيـ( كأفكارىـ بغية تحقيؽ أىدافيـ األكاديمية
Zimmerman,1998:73).) 

عمى أنو مشاركة المتعمميف الفّعالة ضمف سمسمة  (Zimmerman,1999): زيمرماف -ج
عمميات تعمميـ الخاصة، حيث يضع ىؤالء المتعممكف تصكران في أثناء تعمميـ، يؤكدكف معو تفعيؿ 
كمعالجة ما لدييـ مف عناصر ما كراء معرفة، التخطيط كأىدافيـ الشخصية المكضكعة كتنظيميا 

الذاتية ،كمف ثـ إعادة بناء األفكار كابتكارىا  كالقياـ بتقكية الفاعمية
(Zimmerman,1999:302.) 
يشير إلى عممية التكجيو الذاتي التي مف خالليا يقـك  (Zimmerman,2001):زيمرماف -د

المتعمـ بتحكيؿ قدراتو الذىنية كنقميا إلى ميارات متعمقة في أداء ميمات 
(Zimmerman,2001:1-65.) 
 ( التنظيـ الذاتي المعرفي عدة تعريفات منيا:Banduraكعرفو باندكرا ) -7
ذاتيان، كالنتائج المفركضة لذلؾ السمكؾ  لإنو إلية لمتحكـ الداخمي التي تحدد السمكؾ المؤد -أ
(Stone,1998:6) 
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ىك ذلؾ التصرؼ األخالقي الذم يتضمف عمؿ األشياء التي  (Bandura,2005): باندكرا -ب 
 .(Bandura,2005:3تأتي بالرضا الذاتي كاإلحساس بقيمة الذات )

بأنو مجمكعة األساليب التي يستخدميا الطمبة بصكرة ذاتية (: Bandura،7181باندكرا ) -ج
ككياتيـ عند مكاجيتيـ كبطرؽ مختمفة مف اجؿ تنظيـ المعرفة بصكرة طبيعية كالتي تنعكس عمى سم

 (.ٕٙ: ٖٕٔٓالمكاقؼ المختمفة داخؿ البيئة التعميمية ك خارجيا )عبد ، 
اإلدراؾ الكاعي عند الفرد، كفيمو ألداء  (:Gregory Schraw,1994كريككرم شاركه ) -ٖ

 (.Gregory Schraw,1994,145العمؿ كالقدرة عمى اختبار النفس في فترات نظامية )
بأنو الميكانزمات الذاتية لتنظيـ المعرفة المستعممة بمعرفة متعمـ إيجابي  :(=<<8الزيات ) -9 

 (.ٕٓ٘: ٜٜٛٔنشط خالؿ محاكالت حؿ المشكمة )الزيات، 
كيعني جيكد الطمبة لتنظيـ تعمميـ بالدرجة التي تمكنيـ مف أف يستعممكا  (:7118بدكم ) -: 

ا أنو تنظيـ بيئة التعمـ المباشر عمى أساس عمميات شخصية أك ذاتية لتنظيـ السمكؾ استراتيجيان، كم
 (.ٛ٘ٔ: ٕٔٓٓالنطاؽ األكاديمي لمتعمـ )بدكم،

بأنو امتالؾ القدرة عمى تطكير المعرفة  (:Baument.et.al,2001بكمنت كآخركف) -ٙ
كالميارات كاالتجاىات التي مف شأنيا تعزيز التعمـ المستقبمي كتسييميا، كالتي يمكف نقميا إلى 

 (.Baument.et.al,2001:114مـ األخرل )مكاقؼ التع
 :التعريؼ النظرم لمتنظيـ الذاتي المعرفي 
 ( كالمذككر ضمف قائمة تحديد المصطمحات.Bandura،ٕٓٔٓفقد تبنت الباحثة تعريؼ باندكرا ) 
 :التعريؼ اإلجرائي لمتنظيـ الذاتي المعرفي 

عمى فقرات مقياس التنظيـ الذاتي ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب خالؿ استجاباتو 
 المعرفي المستخدـ في الدراسة الحالية.

 
 
 
 



 

 

 

 

 انفصم انثاوً

  االطــــــار انىـــــظـزي
 

 
 ونظرياتـــهأواًل : اإلبداع الجاد 

 
ثانيًا: التنظيم الذاتي المعرفي   

 ونظرياتـــه
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 (Serious Creativityالمحكر االكؿ: اإلبداع الجاد )
 :النظريات المفسرة لإلبداع 
تعددت النظريات المفسرة لإلبداع، الختالؼ كجيات نظر أصحابيا، كربما ىناؾ ضركرة لمكقكؼ إزاء     

أبرزىا بغية التعرؼ عمييا كفيميا كتمييز أكجو الشبو كاالختالؼ فيما بينيا، كىذا ما يؤدم إلى إمكانية 
عطي تصكرا كاضحا عف نظرية النظر إلى اإلبداع مف زكايا ككجيات نظر مختمفة، كبالتالي فاف ذلؾ قد ي

 اإلبداع الجاد كعف ما تتضمنو مف تشابو أك اختالؼ مع تمؾ النظريات ككما يأتي:      
 اكالن: النظرية التحميمية: 

يالحظ المتتبع لنظرية التحميؿ النفسي أف ىناؾ اتجاىيف رئيسيف في ىذه النظرية، يمثؿ األكؿ نظرية    
كىك مؤسس ىذه النظرية، في حيف يمثؿ االتجاه   (Freud)ي يتزعميا فركيدالتحميؿ النفسي التقميدية، الت

، كيكنج  (Adler)اآلخر نظرية التحميؿ النفسي الجديدة، كالتي يتزعميا تالميذ فركيد، كعمى رأسيـ  ادلر 
(Jung)   كىكرنيHarney).) 

ل أف الدافع الجنسي يتـ إعالؤه إذ ينظر فركيد إلى اإلبداع مف خالؿ مفيـك اإلعالء أك التسامي، إذ ير    
عند كبتو كصراعو مع جممة مف الضكابط كالضغكط االجتماعية ، كبالتالي يكجو ىذا الدافع إلى أشياء 

 مقبكلة اجتماعيا، كمف ثـ يتسامى نحك أىداؼ ذات قيمة ايجابية يقبؿ بيا المجتمع.       
رائز التي تعمؿ عمى مستكل الالشعكر، أما أم أف سمكؾ اإلنساف تحركو طاقة نفسية تتكلد عف الغ    

التحميميكف الجدد، كىـ أصحاب االتجاه الثاني فيميمكف الى استبداؿ مفيـك الالشعكر )الالكعي( بمفيـك 
حيث يشير ككبيو إلى أف اإلبداع يمكف أف (Kubbie) الكعي، كيحتؿ ىذا المفيـك مكقع الصدارة لدل ككبيو 

ساسية ىي: الالكعي )الالشعكر(، كما قبؿ الكعي،  كالكعي، كبناءن عمى ذلؾ يفسر مف خالؿ ثالثة مفاىيـ أ
فانو يرل أف العممية اإلبداعية ىي نتاج لنشاط ما قبؿ الكعي، أما النتاجات اإلبداعية فتنتج عف الكعي، أما 

 دكر الالكعي فانو يقـك بتحريض الفرد كحثو عمى التفكير اإلبداعي، كيعمؿ عمى تكثيؼ تجاربو.
كىناؾ مبرر لرفض ىذه النظرية إذ يميؿ المحممكف النفسيكف أحيانا إلى رؤية المرض في السكاء، أم     

أنيـ ينطمقكف مف فيميـ لمشخصية العادية منطمقا مرضيا، كيميمكف إلى رؤية حاالت عدـ النضج كالمرض 
ج تحت مسميات حيثما نظركا فيخضعكف جميع الناس لممفاىيـ المرضية كيصنفكنيـ في فئات تندر 

 (.ٖٚ -ٖٙ: ٖٕٔٓتشخيصية مرضية لسمككيـ الذم قد يككف إيجابيا كربما إبداعيا )التميمي،
 ثانيان: النظرية السمككية :

( أف ىنالؾ تفاعالن بيف عاممي الكراثة كالبيئة في Skinnerيرل االتجاه السمككي مف كجية نظر سكنر )    
بيئة ىذا الطفؿ، فإنو يتمكف مف تأدية أعماؿ معينة في البيئة، كما حدكث اإلبداع، فإذا ما دعمت الكراثة كال
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أف التعزيز المناسب ليذه األعماؿ يكفر الفرص الكافية لظيكر اإلبداع، كيضيؼ أنو ال يكجد شيء اسمو 
ذا تعرضت  إبداع، إذ أف األفعاؿ كالتصرفات محككمة بنتائجيا ، فإذا القت التعزيز فقد يحدث اإلبداع، كا 

اب أك لـ يحدث التعزيز المناسب، فإف السمكؾ اإلبداعي سكؼ ينطفئ منذ كالدتو )العتـك كآخركف، لمعق
ٕٓٔٔ :ٖٖٔ. ) 
( أف األفراد مبدعكف بسبب نظاـ المكافآت Skinnerكيفترض االتجاه السمككي مف كجية نظر )    

ز اإليجابي، كعميو فأف التفكير كالحكافز التي يحصمكف عمييا مف أعماليـ اإلبداعية، كىذا ما يسميو التعزي
اإلبداعي ىك ذلؾ النمط مف السمكؾ الذم يمقى التعزيز أك اإلثابة، مما يؤدم إلى إمكانية استمراره، أما إذا 
لـ يتبعو التعزيز المناسب فإنو يصبح سمككان غير مرغكب فيو، كيبدأ في التضاؤؿ حتى يزكؿ )سعادة، 

ٕٖٓٓ :ٖ٘ .) 
 : ثالثان: نظرية الجشطالت

لقد أجريت محاكلة إعداد نظرية في اإلبداع عمى يد كاحد مف ممثمي ىذا االتجاه كىك )فرتيمر( أذ يرل     
أف اإلبداع يبدا عادة مف مشكمة ما عمى كجو التحديد تمؾ التي تمثؿ خاصية أك جانبان غير مكتمؿ، ناقصان 

عيف االعتبار، اما االجزاء فيجب تدقيقيا بشكؿ أك بأخر، كعند صياغة المشكمة كالحؿ ينبغي أف يؤخذ الكؿ ب
كفحصيا ضمف أطار الكؿ، كيميز )فرتيمر( بيف الحمكؿ التي تأتي صدفة أك القائمة عمى اساس التعمـ، 
كبيف تمؾ التي تتطمب الحدس كفيـ المشكمة، كالحمكؿ اإلبداعية ىي تمؾ األخيرة، فالفكرة الجديدة ىي التي 

ال عمى اساس مف السير المنطقي، كعمى ىذا االساس فاف ىذه  تظير فجأة عمى اساس مف الحدس،
النظرية تفسر اإلبداع عمى أنو عممية الكصكؿ الى حمكؿ جديدة مف خالؿ ادراؾ المكقؼ الكمي )عبد اليادم 

 (.ٖٙ: ٖٕٓٓكأخركف،
ة سحرية، حيث تـ التأكيد في ىذه النظرية عمى مفيـك االستبصار عمى أنو ليس قكة تخمؽ الحمكؿ بطريق    

بؿ المكقؼ يجبر الكائف عمى أف يتصرؼ بطرائؽ معينة عمى الرغـ مف انو ال يمتمؾ األدكات الخاصة بيذا 
النشاط مسبقا، كأف كؿ ىذا يتـ مف خالؿ عمميات التنظيـ، اذ أف كؿ تنظيـ لو خكاصو المختمفة مثؿ 

ما ينتج التنظيـ مف التفاعؿ كاعادة االستقرار، كالتصمب، كالتعقد، كدرجة التشكيؿ كغيرىا مف الخصائص، ك
التفاعؿ بيف الكائف كالبيئة، كاالستبصار اذف ىك تغيير مفاجئ في ادراؾ الكائف لمشكمة ما كىك عند االنساف 
يشتمؿ عمى تنظيـ أك بناء لممعمكمات بطريقة ذات معنى أك ىك تحقيؽ الفيـ الكامؿ لألشياء، كليس دائما 

 ف تدريجيا نشاطا مفاجئا بؿ يمكف أف يكك 
 (.ٙٗ: ٜٚٛٔ)عبد الحميد،

 رابعان: النظرية االنسانية: 
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تشير ىذه النظرية الى أف مف أىـ المفاىيـ االساسية لعمـ النفس االنساني في مجاؿ اإلبداع ىك التحقيؽ     
ىذه الذاتي، كيعني الشحنة الدافعة نحك اإلبداع الذم يمتمكيا كؿ انساف ،كيشتؽ الدافع اإلبداعي عمى كفؽ 

النظرية مف الصحة النفسية لإلنساف كالجكىرية لإلنساف إذ يرل )ركجرز( أف التحقيؽ الذاتي يعني التعبير 
( أف الشخص بالتأكيد يككف سعيدان عندما يبدع شيئان ما بشكؿ عفكم  المميء باإلنسانية ،كذلؾ يشير )فرـك

ظرية ىك عممية مف العالقة بيف الفرد السميـ كعندما يتحد مع العالـ كمع نفسو، أف اإلبداع بالنسبة ليذه الن
 (.ٖٕ: ٕٛٓٓكالكسط المشجع كالمناسب)العبادم،

 خامسان: النظرية الترابطية:     
( المذاف يرياف في  (Mednckكميدنؾ   (J. Maltzman)مف أبرز مؤيدم ىذه النظرية مالتزماف     

متطابقة مع المقتضيات الخاصة لمنفعة ما، كبقدر ما اإلبداع تنظيما لمعناصر المترابطة في تراكيب جديدة 
تككف العناصر الجديدة الداخمة في التركيب أكثر تباعدا الكاحد عف اآلخر بقدر ما يككف الحؿ أكثر إبداعا، 
أم أف معيار التقكيـ في ىذا التركيب ىك األصالة ، كالتكاتر اإلحصائي لمترابطات )كمما كاف نادرا، كمما 

 (.ٔٗ: ٜٕٓٓداعيا( )الزيات، كاف الحؿ إب
كيرل )ميدنؾ( أف ظيكر اإلبداع بصفتو نشاطا يتكقؼ عمى كجكد ثركة مف األفكار المكتسبة مف خالؿ     

الخبرة يصكغيا الفرد بصكرة جديدة، أك يضعيا في تراكيب جديدة، كبدكف ىذه العناصر األكلية ال يستطيع 
أخرل فاف اإلبداع إعادة صياغة المعمكمات أك الخبرة التي الفرد أف يصكغ عممياتو اإلبداعية، كبعبارة 

اكتسبيا الفرد كالمكجكدة لديو فعال في نمط أك شكؿ جديد، كبناءن عمى ذلؾ فاف )ميدنؾ( يرل أف تدريب 
القدرات اإلبداعية يقـك عمى تشجيع الفرد عمى إثارة الدافع نحك الربط بيف العناصر المتعارضة أك تمؾ التي 

 (.ٓٗ -ٜٖ: ٖٕٔٓارضة. )التميمي،تبدك متع
 سادسان: النظرية العاممية:

يرل أصحاب ىذه النظرية أف التفكير اإلبداعي ىك مزيج مف العكامؿ العقمية كالدافعية كاالنفعالية، كمف     
( الذم ميز بيف ثالثة أبعاد Guilfordالنماذج العاممية التي تناكلت اإلبداع أنمكذج بنية العقؿ لجيمفكرد )

( ٓٛٔلكؿ قدرة ابداعية ىي: العمميات العقمية، كالمحتكل، كالناتج، كمثمو بييأة مكعب األبعاد يتككف مف )
(، كميز )جيمفكرد( بيف نكعيف مف التفكير أطمؽ ٔ٘: ٜٜٛٔخمية ككؿ خمية تمثؿ عامال عقميا )ركشكا،

شاط العقمي الذم يؤدم الى ( كيعرفو بأنو ذلؾ النConvergent Thinkingعمى األكؿ التفكير التقاربي )
نتيجة معركفة يشترؾ فييا كؿ األفراد أم يتضمف انتاج استجابة كاحدة صحيحة لممشكمة بينما النكع الثاني 

( كىك نكع مف التفكير يسمح بإعطاء نتائج غير Divergent Thinkingأطمؽ عميو اسـ التفكير التباعدم )
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د )أم انتاج أكبر عدد ممكف مف االستجابات لممشكمة الكاحدة( محددة كغير متكقعة كىنا يقابؿ اإلبداع الجا
 (.ٗ: ٜٜٙٔ)العمر، 

 سابعان: النظرية المعرفية:
تيتـ النظرية المعرفية أساسان بالطرؽ المختمفة التي يدرؾ بيا األفراد األشياء كالكقائع ككيؼ يفكركف      

(، كىي الطرؽ التي يمجأ إلييا Cognitive Styleفييا كىذا يتعمؽ أساسان بما يسمى باألساليب المعرفية )
األفراد في تحصيميـ لممعمكمات مف البيئة . فالمبدع ينظر إلييا ىنا عمى أنو يقبض بأحكاـ كبطريقة نشطة 

(، كأف ىناؾ عدة ٜٜ: ٜٕٓٓعمى بيئتو فيك ليس مجرد مستقبؿ سمبي لما تقدمو لو ىذه البيئة )عياش، 
 ي حاكلت تفسير ىذه الظاىرة، كتركزت معظميا عمى اتجاىيف:اتجاىات في عمـ النفس المعرف

كيؤكد عمى أىمية التفاعؿ بيف الجانب الكراثي مع المستكل المعرفي الذم يمتمكو الفرد، كأف  االتجاه األكؿ:
القدرات الذىنية التي تحددىا مقاييس الذكاء تدؿ عمى مظاىر اإلبداع، كبالتالي فإف تحديد ىذه الظاىرة 

 إلى مقاييس الذكاء.يستند 
كيؤكد عمى أىمية البيئة في زيادة فاعمية الذكاء كالتفكير كالمستكل المعرفي لدل الطمبة،  االتجاه الثاني:

حيث أف إثراء البيئة بالمثيرات المادية، كالتدريب المستمر عمى التفكير المنطقي يكفر الفرص المناسبة لزيادة 
(، كتركز اىتماـ عمماء النفس ٕ٘: ٕٔٓٓاإلبداعي لدييـ )قطامي،  مستكل النمك المعرفي، كتشكيؿ السمكؾ

المعرفييف عمى العمميات الذىنية، كدكر كظائؼ الدماغ، كالعالقة بينيا كبيف متغيرات الشخصية ذات العالقة 
 باإلبداع ، لذا نراىـ يستخدمكف التعابير المغكية في              بحكثيـ، كدراساتيـ.

ه المعرفي فأف التفكير اإلبداعي ىك تفكير تظير فيو حاالت سيطرة الكعي كالتفاعؿ كحسب االتجا    
الذىني في المكاقؼ اإلبداعية، كعميو فإف اإلبداع يتضمف عمميات ذىنية كاالنتباه كاإلدراؾ كالكعي كالتنظيـ 

ير يسير كفؽ سمسمة كالترميز، كالكصكؿ في النياية إلى تشكيؿ أك إبداع خبرة جديدة، فيذا النمط مف التفك
مف العمميات التي بكاسطتيا يتـ معالجة المكقؼ أك مادة الخبرة اعتمادان عمى الخبرات السابقة المخزنة في 
النظاـ المعرفي لدل المتعمـ، حيث يتـ استدخاؿ المادة أك النص ضمف الذات حتى يتمكف مف إرجاعيا في 

 (.ٕٗ: ٜٕٓٓصكرة معالجات كأبنية معرفية )الزيات ، البناء المعرفي لدل المتعمـ ، كيظير النتاج عمى 
 :(Serious Creativity)ثامنان: نظرية اإلبداع الجاد 

( مف قبؿ الكثيريف عمى أنو الجية العالمية الرائدة في اإلبداع E. De Bonoيّعُد ادكارد دم بكنك )    
بريطاني كلد في مالطا عاـ  ( كيّعد مف ركاد تعميـ التفكير في العالـ، كىك طبيبٕٛٓٓ:ٓٔ)حسيف،

( كحصؿ عمى عدة منح دراسية في جامعة أكسفكرد ككامبريدج كلندف كىارفارد، كحصؿ عمى شيادة ٖٖٜٔ)
الطب، كشيادة الدكتكراه في عمـ النفس، كشيادة الدكتكراه في عمـ كظائؼ األعضاء، فضال عف دراستو لعمـ 
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دماغ االنساف قاده الى تصميـ برامج كطرائؽ مبتكرة في النفس، تككف لديو فيـ بالنظاـ البيكلكجي لجسـ ك 
تعميـ التفكير كاإلبداع، اف برامح تعميـ التفكير المختمفة التي اعدىا )دم بكنك( تسيـ في التدريب عمى تنمية 
التفكير بشكؿ بسيط كعممي، كما اف ىذه البرامج قابمة لمدمج في المنياج المدرسي بقميؿ مف التكييؼ، فضال 

لؾ فاف ىذه البرامج تالئـ مختمؼ االعمار كالمستكيات العقمية مف الطمبة كيمكف تطبيقيا في بيئات عف ذ
 (.ٜٓٔ-ٛٓٔ: ٜٕٓٓمتنكعة. )نكفؿ، 

كيعد )ادكارد دم بكنك( عند كثيٍر مف الركاد في مجاؿ التفكير كاإلبداع ىك مبتكر مصطمح اإلبداع الجاد     
(Serious Creativity مما ادل الى ،) )ارتباط مصطمح )اإلبداع الجاد( بالمفكر العالمي )ادكارد دم بكنك

 (. ٓٔ: ٕٛٓٓالذم ابتدعو )حسيف، 
بيذا النكع مف التفكير جاء مف خالؿ ثالثة  Edward De Bono)اف اىتماـ العالـ ادكارد دم بكنك )

 مصادر اساسية ىي:
 أنو درس عمـ النفس في اكسفكرد، كالذم اعطاه بعض االىتماـ في دراسة التفكير. اكالن:
دراستو لدكرة البحث الطبي كالذم مكنو مف استخداـ الكمبيكتر بشكؿ كاسع مف اجؿ الكصكؿ الى  ثانيان:

ع مف تحميؿ مكجات ضغط الدـ كتحديد المعكقات في الشرياف الرئكم، كلذلؾ اصبح لديو شغفان في ىذا النك 
( أف ىذا التفكير تفكير عقالني (De Bonoالتفكير الذم ال يستطيع الكمبيكتر القياـ بو، أذ يرل دم بكنك 

 مبدع .
مف خالؿ استمراره في البحث الطبي في ىارفرد أذ عمؿ عمى الطريقة المعقدة التي مف خالليا يقـك  ثالثان:

انظمة جسـ االنساف، كىذا يؤدم الى االىتماـ  جسـ االنساف بتنظيـ ضغط الدـ كالعمؿ عمى تكحيد مختمؼ
( بشرح ىذا النكع مف التفكير مف خالؿ مقابمة إلحدل (De Bonoبأنظمة التنظيـ الذاتي، اذ قاـ دم بكنك

المجالت كالتي تدعى )لندف اليؼ( بيف فييا الحاجة الى أف نتحرؾ بشكؿ جانبي مف اجؿ ايجاد اتجاىات 
( ىك قياـ الفرد بالبحث عف حؿ De Bonoكما يشير اليو دم بكنك ) كبدائؿ اخرل، فاإلبداع الجاد

 (.ٓٔٔ، ٜٓ: ٕ٘ٓٓلممشكالت بطرؽ غير تقميدية )دم بكنك،
 English) Dictionary( تـ اعتماد ىذا المصطمح في قامكس اكسفكرد االنكميزمٜٚٙٔكفي عاـ )    

Oxfordأك غير تسمسمي أك غير منطقي، فيك  (، كيؤكد )دم بكنك( أف اإلبداع الجاد ىك تفكير غير خطي
يشير الى الحاجة لمتحرؾ عند معالجة مشكمة ما في اتجاىات كبدائؿ جانبية كلذلؾ يعرفو بأنو )البحث في 

 (.ٜٔ-ٜٓ: ٕ٘ٓٓحؿ المشكالت بأساليب غير تقميدية أك غير منطقية بشكؿ كاضح( )دم بكنك، 
مؿ معمكماتو الطبية عف الدماغ كاقسامو )دم انتقؿ في تخصصو مف الطب البشرم الى الفمسفة كاستع

( (Brain(، في تطكيره ليذا النكع مف اإلبداع عمى فيـ اآللية التي يعمؿ بيا الدماغ ٚٔ: ٕٙٓٓبكنك،
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 The Mechanism of)استنادان الى ماتـ التكصؿ اليو في عمـ االعصاب مف خالؿ كتابو آلية العقؿ  
Mind,1969) بكة العصبية في الدماغ البشرم ككأنيا نظاـ معمكمات ذاتي اذ كصؼ فيو كيؼ تعمؿ الش

 (. ٕٔأ:  ٕ٘ٓٓالتنظيـ )دم بكنك، 
كعممو في تحميؿ أنماط تفكير الناس كأصبح )دم بكنك( أشير اسـ في العالـ في مجاؿ التفكير كتحميمو    

الستة كالككرت(، كقد  كأنماطو، كاقترح عدة نظريات في ىذا المجاؿ كمف اشيرىا )اإلبداع الجاد كالقبعات
( الذم ييتـ  (Lateral  Thinkingتحدث )دم بكنك( عف اإلبداع الجاد تحت مسمى التفكير الجانبي

باألفكار كالمدركات كالمفاىيـ المتغيرة فبدالن مف العمؿ بجيد مع االفكار كالمفاىيـ كالمدركات ذاتيا فأننا 
 (.De Bono,2007:4نسعى الى تغييرىا  )

اف ىذا النكع مف اإلبداع ينمى عند االنساف مف خالؿ قكاعد اإلبداع كيعني بيا استخداـ أدكات  كيفترض    
أك استراتيجيات مقصكدة اك متعمدة لمتدريب عمى ىذا النكع مف اإلبداع كاالحاطة بجكانب المشكمة )ابك 

 (.ٕٙٗ: ٕٓٔٓجادك كمحمد، 
عمرية جميعيا مف سف السابعة كتمتد الى مرحمة كيرل )دم بكنك( اف اإلبداع الجاد صالح لمفئات ال    

الجامعة اذ يمكف اف يتدرب عمى ىذا النكع مف التفكير الطمبة مف جميع االعمار، حيث اف اعطاء مساحة 
أكبر مف الحرية كالتفاعؿ االجتماعي يسيـ في زيادة الخبرة كبالتالي ظيكر القدرات اإلبداعية )عبيدات كابك 

 (.٘ٛ: ٕٚٓٓالسميد ،
كيرل أف التعميـ في المدارس كالجامعات يركز كثيرا عمى التفكير الرأسي، كالذم يتعمؽ بالتفكير المنطقي     

كالتحميمي دكف حث الطالب عمى الخركج مف النمط السائد كالخركج عف المألكؼ، كما يرل اف التركز كثيرا 
اء بشكؿ محدكد كبالتالي يتحرؾ الى عمى التفكير الرأسي اك العمكدم كالذم يجعؿ الفرد ينظر الى االشي

 Deاألماـ بخطكات تتابعية، كىك محدد عندما تتطمب الحاجة الى بدائؿ جديدة كغير تقميدية )
Bono,1997,P17. ) 

كيؤكد )دم بكنك( اف الغرض مف اإلبداع الجاد ىك تغيير االفكار كالعمؿ عمى إنتاج أفكار جديدة كىك     
األشياء أك المكضكعات مف زكايا مختمفة كمتنكعة حتى نفصؿ بيف ما يدكر في  الطريقة التي ننظر فييا الى

الذىف طكاؿ الكقت كبيف التفكير اليادؼ الذم ىك المحكر االساس لمتفكير الجانبي اك اإلبداع الجاد )ابك 
 (. ٕٖٚ، ٕٚٓٓرياش، 

ت كآراء كثيرة قبؿ اتخاذ قرار فاإلبداع الجاد كما يصكره )دم بكنك( ىك البحث عف بدائؿ كطرؽ كاقتراحا    
ما، فيك ال يكتفي بفكرة كاحدة إذ أف الفكرة اإلبداعية قد تنبع مف مصادر متعددة كىك بذلؾ يشير الى أنو 

 نكع مف التفكير الذم يتطمب حؿ المشكالت بطرؽ غير تقميدية.
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((De Bono,1998 :89. 
تعبر عف الطريقة التي ينظر فييا االنساف  ( الى أف نظرية اإلبداع الجادDe Bono) يشير دم بكنك    

الى االشياء أك المكضكعات مف زكايا مختمفة كمتنكعة، حتى يفصؿ بيف ما يدكر في الذىف طكاؿ الكقت، 
( أف الغرض مف اإلبداع (De Bono كبيف التفكير اليادؼ الذم ىك محكر اإلبداع الجاد، كيؤكد دم بكنك

كيره كالعمؿ عمى إنتاج أفكار جديدة كىك كذلؾ ييدؼ الى االنتقاؿ في الجاد ىك جعؿ الفرد يغير طريقة تف
 .(Renznlli ,1986:129) اتجاه جانبي مف فكرة الى اخرل 

                                                                                        :المبادئ االساسية لنظرية اإلبداع الجاد                                                                                                                                             
( أف ثمة مجمكعة مف المبادئ االساسية لنظرية اإلبداع الجاد كالتي (De Bono 1998يشير دم بكنك     

 يمكف أجماليا بالنقاط األتية : 
 ػ إَف اإلبداع الجاد ىك ليس مكىبة مكركثة فقط. ٔ
 ػ يمكف التدرب عميو كاكتسابو. ٕ
 ػ مغاير لمتفكير المنطقي كمتجاكز عنو. ٖ
 غاير لمتفكير الرأسي اذ إَف اإلبداع الجاد ليس خطيان.ػ م ٗ
 ػ المنطؽ الحقيقي ميتـ بالحقائؽ أك بما يمكف أف يحدث . ٘
 ػ ىنالؾ مظاىر لإلبداع الجاد تككف بأكمميا غير تقميدية في طبيعتيا. ٙ
 ػ ييتـ كثيران باالحتماالت . ٚ
غيير المفاىيـ كاالدراكات، كتكليد مفاىيـ ػ ىك مصطمح يتضمف مجمكعة مف الطرؽ المنظمة تستخدـ لت ٛ

كادراكات جديدة مف جية، كمف جية اخرل يتضمف استكشاؼ احتماالت متعددة كاتجاىات بدالن مف البحث 
 (. ٙٙٗ: ٕٚٓٓعف طريؽ بمفردىا )ابك جادك كنكفؿ ،

  مصادر اإلبداع الجادSources of Serious Creativity):) 
 لجاد بالنقاط االتيو:حدد دم بكنك مصادر لإلبداع ا

تككف التمقائية)العفكية( مصدران تقميديان لإلبداع ، فإذا لـ يكف لدل الشخص معرفة . التمقائية )العفكية(: 8
بما ىك متبع في تناكؿ المفاىيـ، كالتصدم لمحمكؿ، ثـ كجد نفسو في مكقؼ جديد عميو، فمف الممكف أف 

د ، فتككف التمقائية عندئذ مصدران لإلبداع، عندما ال يعرؼ يتيح ىذا األمر الكصكؿ الى تناكؿ ابداع جدي
 الشخص ما ينبغي عممو أك كيؼ ينبغي عممو.

إّف تكافر حالة مف الدافعية لمشخص ُيحفز لمنظر إلى بدائؿ أكثر ، في الكقت الذم  الدافعية العقمية:. ٕ
عقمية الرغبة في التكقؼ، كالنظر يرضي اآلخركف بما ىك مكجكد، كمف المظاىر الميمة لتحقيؽ الدافعية ال
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إلى األشياء التي لـ ينتبو الييا أحد، إذ يشكؿ ىذا النكع مف التركيز مصدران خفيان لإلبداع في غياب 
 االستراتيجيات المنظمة.

يقصد باألسمكب الطريقة التي يسمكيا الفرد في التفكير في مكضكع ما كتتعدد أساليب التفكير،  . األسمكب:ٖ
 يمثؿ تفكيران بصفة عامة، كتفكيران ابداعيان بصكرة خاصة.ككؿ منيا 

إف العمؿ عمى تحرير الفرد مف القيكد كعكامؿ الكبت كاإلحباط كالخكؼ كالتيديد يجعؿ الفرد  . التحرر:9
أقدر عمى اإلبداع، ذلؾ أف الدماغ يككف أكثر عطاءن في مثؿ ىذه الحاالت، بالنتيجة فإّف العمؿ عمى تكفير 

 .      (ٔٛ: ٕ٘ٓٓ)دم بكنك، لحرية المسؤكلة سيسيـ بالشؾ في تحرير الطاقات اإلبداعية لمفردمزيد مف ا
  ميارات اإلبداع الجاد((Serious Creativity Skills: 

اف اإلبداع الجاد ميارة يمكف اف يكتسبيا كؿ شخص كأم ميارة اخرل ، كيتفاكت االشخاص في مدل      
(، كيعتقد )دم بكنك( اف لإلبداع الجاد ميارات يمكف ٕٚٓٓ:ٗٓٔكابك السميد،اتقانيـ ليذه الميارة )عبيدات 

 التدرب عمييا كىذه الميارات ىػي:
: يقصد بيا االدراؾ الكاعي أك الفيـ، بمعنى أف يصبح المتعمـ مدركان لألشياء مف ػ تكليد أدراكات جديدة 8

خالؿ التفكير فييا، بمعنى أخر إف االدراؾ ىك التفكير الفرضي الكاعي اليادؼ لما يقـك بو المتعمـ مف 
القياـ بعمؿ  عمميات)عقمية ذىنية( لغرض الفيـ أك اتخاذ القرار أك حؿ المشكالت أك الحكـ عمى االشياء أك

ما، فاإلدراؾ ىك نكع مف الرؤية الداخمية تكجو المتعمـ نحك التفكير بيدؼ فيميا، كيؤكد)دم بكنك( عمى إف 
التفكير كاالدراؾ أمر كاحد، كبناءن عمى تعريؼ )دم بكنك( لمتفكير بأنو التقصي لمخبرة مف اجؿ غرض ما 

أك حؿ المشكالت، أك القياـ بعمؿ ما )ابك جادك ،فقد يككف ىذا الغرض تحقيؽ الفيـ، أك اتخاذ القرار، 
(، إذ يستخدـ المفكركف المنتجكف قاعدة معرفتيـ الغنية كاالىتمامات كالمزايا الشخصية  ٛٙٗ: ٕٚٓٓكنكفؿ،

كالنماذج الفريدة مف التفكير كالتعمـ ليكلدكا إمكانيات جديدة، أك يطكركا إمكانيات قديمة، كيحمكا المشكالت 
كذلؾ قادركف عمى تخطيط استراتيجياتيـ اإلدراكية كيراقبكا عمميات تفكيرىـ بينما ىـ يعممكف، المعقدة، كىـ 

 (   ٔٔ: ٕٕٓٓكيمكنيـ أف يعدلكا استراتيجياتيـ حسب الضركرة )ترفنجر كناساب ، 
يشير )دم بكنك( إلى اف المفاىيـ ىي أساليب أك طرائؽ عامة لعمؿ األشياء، تكليد مفاىيـ جديدة:   -7 
يعبر عف المفاىيـ أحيانان بطرائؽ غير كاضحة، كحتى يعبر عف مفيـك ما، البد مف بذؿ مجيكد ك 

، كثمة ثالثة انكاع مف المفاىيـ كىي  ، أك ذات ىدؼ كىي اكالن: مفاىيـ غرضيةالستخالص ىذا المفيـك
 ينتج مف عمؿ ما،، إذ تصؼ مقدار األثر الذم سكثانيان: مفاىيـ آليةتتعمؽ بما يحاكؿ المتعمـ اف يحققو، 

 ، التي تشير إلى الكيفية التي يكتسب العمؿ مف خالليا قيمتو.كثالثان: مفاىيـ القيمة
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مف المحتمؿ اف تككف القدرة عمى تككيف المفاىيـ المجردة ىي اساس القدرة عمي التعميؿ، إذ أننا نستخدـ     
ناس ال يشعركف باالرتياح في التعامؿ المفاىيـ طكاؿ الكقت في التعامؿ، كعمى الرغـ مف ذلؾ فاف بعض ال

مع المفاىيـ، كالسيما المفاىيـ التي تتصؼ بالغمكض، أك المفاىيـ ذات الصبغة االكاديمية: في حيف يككف 
(  ٛٙٗ: ٕٓٔٓاالرتياح كاضحان عندما يتعامؿ بعض المتعمميف بالمفاىيـ المحسكسة.)ابك جادك كمحمد، 

 (.ٜٕٖ،  ٕٚٓٓ)ابك رياش ، 
عدد مف األسباب التي تبرر الحاجة الستخالص مفاىيـ كاضحة، أكؿ ىذه االسباب البدائؿ، فإذا كىناؾ    

كانت القدرة متكافرة عمى اشتقاؽ المفيـك حينيا يمكف استخداـ ىذا المفيـك بكصفو نقطة ثابتة إليجاد طرائؽ 
، كبعض ىذه البدائؿ قد يككف اكثر قكة مف األفكا ر التي تستخدميا بشكؿ بديمة في تنفيذ ىذا المفيـك

مستمر، اما السبب الثاني فيك التقكية فعندما نستخمص مفيكمان يمكف تقكيتو مف خالؿ بذؿ جيكد لتحسينو، 
، كيكمف السبب الثالث في التغيير فعندما  بإزالة األخطاء كنقاط الضعؼ، كالعمؿ عمى تعزيز قكة ىذا المفيـك

ـ تكف األمكر تسير بشكؿ جيد، أك إذا كاف ىناؾ تيديد منافس تعرؼ المفيـك نستطيع اف نقرر تغييره؛ إذ ل
 (ٖٚٔ: ٜٕٓٓلو.)نكفؿ، 

(، Mind: يعرؼ )دم بكنك( الفكرة بأنيا: شيء يتصكر )يفيـ( مف خالؿ العقؿ )تكليد افكار جديدة  -ٖ
مكضع كاألفكار ىي طرائؽ عقمية لتطبيؽ المفاىيـ، كالفكرة يجب اف تككف محددة، كيجب اف تكضع الفكرة 

 الممارسة.
كمف اجؿ تكليد افكار جديدة يحذر )دم بكنك( مف الرفض السريع كالفكرم لألفكار، كيشير إلى اف      

الرفض السريع لألفكار يأتي مف القيكد التي فرضت عمى العقؿ، فإذا كانت الفكرة ال تتكافؽ مع ىذه القيكد 
كير المتشائـ لكف األمر يتطمب اف يتـ التفكير في فأنيا تتجو نحك الرفض، كىذا ىك االستخداـ المبكر لمتف

ىذه الحالة بطريقة تشير إلى األفكار اإلبداعية، اما تقكيـ األفكار المطركحة فسكؼ يأتي الحقان، ام اف 
 الجيد المبذكؿ يجب اف يتركز نحك تحسيف كبناء الفكرة.

 (ٜٙٗ: ٕٓٔٓ)ابك جادك كمحمد، 
إلبداع الجاد انو طريقة خاصة لتأمؿ الحمكؿ بيف مجمكعة ممكنة مف مبادئ اتكليد بدائؿ جديدة:   -9

كمتاحة حيث ييتـ باكتشاؼ اك تكليد طرؽ اخرل إلعادة كتنظيـ المعمكمات المتاحة كتكليد حمكؿ جديدة بدالن 
مف السير في خط مستقيـ كالذم يقكد عندئذ الى تطكير نمط كاحد، اف البحث عف طرؽ بديمة امر طبيعي 

مميف الذيف يشعركف انيـ يقكمكف بذلؾ. كىذا أمر صحيح الى حد ما لكف البحث مف خالؿ لدل المتع
اإلبداع الجاد يذىب الى ما ىك أبعد مف البحث الطبيعي ففي البحث الطبيعي عف البدائؿ يبحث المتعمميف 

تعمميف تكليد عف أفضؿ البدائؿ الممكنة، لكف البحث عف البدائؿ مف خالؿ تكظيؼ اإلبداع الجاد  يتيح لمم
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بدائؿ كثيرة بحسب قدرة ىؤالء المتعمميف كال يبحث اإلبداع الجاد عف أفضؿ البدائؿ كلكف عف البدائؿ 
المتعددة ففي البحث الطبيعي عف البدائؿ ييتـ المتعمـ بالبدائؿ المنطقية بينما في اإلبداع الجاد ليس مف 

لبدائؿ نقطة بداية مقيدة كما قد يعمؿ عمى الضركرم اف تككف البدائؿ خاضعة لممنطؽ كقد يشكؿ احد ا
 (.ٕٖٔ: ٖٕٔٓبعض المشكالت دكف عناء )الكبيسي، 

يؤكد )دم بكنك( اف اإلبداع ىك العمؿ عمى إنشاء شيء جديد بدالن . تكليد إبداعات )تجديدات( جديدة: :
ما يككف تكليد مف تحميؿ حدث قديـ كتشمؿ اإلبداعات اك التجديدات نمطان مف اإلبداع الجاد كغالبان 

اإلبداعات المألكفة سريعان بينما إنتاج اإلبداعات األصيمة يحدث ببطء كمف ثـ يككف مف السيؿ استبعاد 
اإلنتاج األكثر شيكعان مف خالؿ الطمب مف اإلفراد االقتصاد عمى إنتاج األفكار األصيمة اإلبداعية، كفي 

الة مف خالؿ االستمرار في العمؿ عمى الميمة العادة يميؿ اإلفراد إلى إنتاج االستجابات األكثر أص
التعميمية اك المشكمة التي تكاجييـ، اف نتائج الجيد المركز في الميمة يعمؿ عمى زيادة إنتاج األفكار 

 اإلبداعية اك التجديدات الجديدة.
يحتاج  كيرل )دم بكنك( انو ال يشترط لتكليد إبداعات جديدة اف يتصؼ بمستكل عاؿ مف الذكاء انما    

 (ٚٙٗ: ٕٚٓٓإلى درجة بسيطة مف الذكاء )ابك جادك كنكفؿ،
اف ممارسة المتعمـ لميارات اإلبداع الجاد التي عرضت ال يمكف اف يتـ اال بعد التدريب عمييا في     

دكرات خاصو تنمي ىذه الميارات التي  تعمؿ عمى جعؿ الفرد يفكر خارج حدكد التفكير التقميدم، كيكاجو 
بأفكار افضؿ لمحصكؿ عمى نتائج فكرية كيكلد فكرة ما مف خالؿ افكار اخرل، كيصمـ طرقان المشكالت 

متعددة لحؿ مشكالت مطركحة كيطكر افكاران جديدة، كيعمؿ عمى تطكير عادات كممارسات ابداعية كيعمؿ 
 عمى تحكيميا الى فرص لإلبداع.

 :عناصر اإلبداع الجاد 
 إلبداع الجاد عند حؿ المشكالت كىي:ىناؾ اربعة عناصر اساسية في عممية ا

 اختيار الفرضيات:  -8
عند كجكد أم مشكمة اماـ الفرد فأنو بحاجو الى التفكير في مجمكعو مف الحمكؿ التي يمكف إدراجيا     

تحت نكعيف أحدىما يمكف تطبيقو، كاآلخر ال يمكف تطبيقو، فالفرد بطبيعة الحاؿ يميؿ الى اختيار 
يمكف التكصؿ الى حؿ المشكمة التي نحف بصدد التفكير بيا كذلؾ بأغالؽ الحمكؿ الفرضيات الخاطئة، اذ 

 الصحيحة كالممكنة.
 طرح االسئمة الصحيحة: -7
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مف اجؿ حؿ المشكالت بشكؿ جانبي يتكجب عمينا البدء بطرح اسئمة كاسعة جدان في مضمكنيا لتحديد      
فرضيات ر مف اجؿ غربمة المعمكمات كفحص الاالطار الصحيح لممشكمة، كمف ثـ نستخدـ اسئمة محددة اكث

 كصكالن الى الحؿ المناسب.
 اإلبداع:  -8

فإننا غالبان ما نستخدـ طريقة غير تقميدية فإذا ما كانت إجراءات  مف اجؿ حؿ اية مشكمة معقدة نكاجييا    
حؿ المشكالت القياسية المستخدمة مف قبمنا غير نافعة فإنو يتكجب عمينا عندىا اف نككف مبدعيف في 
الكصكؿ لمقضية في اتجاه جديد تمامان لـ يتطرؽ إليو أحد مف ذم قبؿ، فبدالن مف اف نقؼ عند المشكمة 

نا استنباط طرؽ جديدة كالتفكير بيا مف الجانب، ام بشكؿ جانبي كىك ما يسمى بالقدرة عمى يتكجب عمي
 (.Slouan,1994, P16) التخيؿ لمكصكؿ عمى حؿ المشكالت كىي ميارة اساسية في اإلبداع الجاد.

 التفكير المنطقي: -9
القدرة عمى التحميؿ المنطقي اإلبداع الجاد ىك اكثر مف مجرد تجميع لألفكار الغريبة فنحف نحتاج الى     

لتمؾ االفكار كبدقة عالية جدان حسب مشرط الجراح، فبدكف قكاعد)أك أسس( اإلبداع الجاد المنطقي، 
المعقكؿ، التحميمي كاالستنتاجي فإف التفكير سيككف أقؿ مف ككنو تفكيرا مبنيا عمى الرغبة دكف الفيـ في 

رة أك المنطؽ فإف اإلبداع الجاد يستخدـ كمييما في تصحيح حيف عندما يككف التفكير التقميدم يبدأ بالحي
 (.Slouan,1994: 17الحمكؿ اإلبداعية )

 :استخدامات اإلبداع الجاد 
لقد كتب )دم بكنك( في نظريتو بشكؿ مكسع عف عممية اإلبداع الجاد كىك يرل أف العديد مف المشكالت    

حمكؿ جديدة ليا، كفكرتو األساسية ىي أف نذىب بعيدا تتطمب منظكرات مختمفة لحؿ المشكمة بنجاح، كتكليد 
كبشكؿ مقصكد عف التفكير الخطي أك الصاـر ، كنسعى الى تمديد سعة االعتبارات ضمف مجاؿ الحؿ مف 

(، كعندما يصبح االنساف متأكدا مف Chapman,2007: 17أجؿ أحداث احتمالية طرائؽ حؿ أفضؿ )
اد فأنو لف يككف في حاجة الى مف يخبره أيف أك متى يستخدـ قدرتو عمى أتخاذ مكقؼ في اإلبداع الج

 -كيمكف تمخيص استخداماتو في:( ٖٓ: ٕٙٓٓ)دم بكنك، اإلبداع الجاد الجانبي
 االفكار الجديدة: -8
في اغمب االكقات يككف احدىـ حذران مف التطرؽ الى افكار جديدة كلكف بالرغـ مف ذلؾ يككف ىك سعيدان    

كاستنباط ما فييا كقد ال يحاكؿ احدىـ تكليد افكار جديدة ال يمكف تكليدىا عف طريؽ تمامان عند تكليدىا 
المحاكلة كالتجربة. كمع ذلؾ ثمة ىنالؾ كظائؼ تتطمب مف الشخص كتجبره عمى تكليد افكار جديدة مثؿ 

 )البحث، التصميـ، اليندسة المعمارية، االعالـ .... الخ(
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دة غالبان ما يككف امران ليس بالييف كلكف قد يككف التفكير العمكدم غير اف تكليد الكاقع لألفكار الجدي    
مجٍد في بعض االحياف اذ  يككف تكليد االفكار الجديدة االمر االسيؿ كاالفضؿ لمكصكؿ الى المبتغى. كربما 

 De Bono,1990يككف الشخص بانتظار الفرصة اك االلياـ اك انو يككف مصمي مف اجؿ ىبة اإلبداع )
:57.) 
 حؿ المشكالت: -7

حتى كاف كاف الشخص ليس لديو الدافع اك الحافز لتكليد افكار جديدة فأف المشاكؿ ىي التي تجبره عمى     
فعؿ ذلؾ، فالمشكمة ليست امران يتكجب عرضو بطريقة رسمية كليست في الكقت نفسو امران يتطمب حمو بكرقة 

ر يتخذ ليتجنب شيئان ما اك الحصكؿ كقمـ بؿ انيا تمثؿ الفرؽ بيف ما يممكو الشخص كما يريده كربما ىي ام
 (.De Bono,1990:58أك أم مكقؼ صعب يراد التخمص منو ) عمى شيء ما اك التخمص مف شيء ما

 إعادة التقييـ الدكرم:  -8
كتعني إعادة النظر مرة أخرل الى االشياء التي ال يمكف الشؾ بيا، أم تِحدم جميع االفتراضات التي     

تقكؿ باف ىذه العممية غير مجدية عف اعادة تقييـ شيء ما ألنو ثمة حاجة ماسة إلعادة التقييـ عمى 
ت طكيؿ، فيي محاكلة مدركسة االطالؽ فأنيا فقط مجدية عند اعادة التقييـ مرة ثانية اذا لـ تتـ منذ كق

 لمنظر في االشياء بطريقة جديدة تختمؼ عف سابقتيا.
 :التعامؿ مع االختيار اإلدراكي األكؿ )السمكؾ الفطرم( -9

التفكير المنطقي كالرياضيات متشابياف فكالىما معمكماتيما مف المرحمة الثانية التي تتعامؿ مع التقنيات     
في نياية المرحمة األكلى، ففي المرحمة االكلى تككف المعمكمات مقسمة  كاالليات كيمكف استخداميا فقط

حسب االختيار اإلدراكي الى مجمكعات يمكف التعامؿ معيا كبشكؿ فعاؿ خالؿ تقنيات كاليات المرحمة 
الثانية. كىذا ما يسمى باالختيار اإلدراكي الذم يحدد ما يجب اف تحتكيو كؿ مجمكعة )فاالختيار اإلدراكي 

ذلؾ السمكؾ الفطرم كالطبيعي لمفعؿ( فبدالن مف اف نتقبؿ تمؾ المجاميع حسب ترتيب السمكؾ الفطرم  ىك
كالتعامؿ معيا بشكؿ منطقي اك رياضي يمكف لمشخص اف يتعامؿ مع ىذه المجمكعات نفسيا كبالتالي فإف 

 (.De Bono,1990 :59فعؿ مثؿ ذلؾ الشيء يكجب عمى الشخص استخداـ اإلبداع الجاد )
 الحد مف التقسيـ الحاـز كاالستقطاب: -:
ربما يككف االستخداـ االكثر اىمية لإلبداع الجاد عندما يستخدـ بشكؿ غير مدركس عمى االطالؽ لكنو    

يمثؿ ميارة ممتمكة لدل شخص ما كعمى اساس انو ميارة يتكجب عمى التفكير اإلبداع الجاد اف يتبع ظيكر 
سكل خمؽ تمؾ التقسيمات كاالستقطاب بالتفكير التي يفرضيا العقؿ تمؾ المشكالت التي ليس مف شانيا 

 (.(De Bono,1990:60عمى ما يتـ دراستو كمناقشتو
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 التسمية:  -;
أف مف األىداؼ العامة لتدريس بعض المكاد العممية كمنيا الرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ الكجدانية     

ظيفيا في جكانب ترفييية مثؿ التفكير في األلغاز ىي الشعكر باالستمتاع مف دراسة الرياضيات كتك 
 Ergonomics or humanكالمغالطات، كيدخؿ عامؿ التسمية مف ضمف عمـ اليندسة اإلنسانية )

factors ىك عمـ يختص بدراسة التفاعؿ ما بيف االنساف كعناصر أخرل كيستخدـ المعمكمات كالنظريات )
اء العاـ، كيقـك ىذا العمـ بدراسة العمؿ كالتفكير كالتسمية البشرية كطرؽ التصميـ لتحسيف حياة االنساف كاألد

مف خالؿ انعكاسيا في سمككو في االستخداـ األمثؿ لمغرائز األربعة كىي الحركة كاإلحساس كالعقؿ 
 (.(Karwowski,1991: 686 كالمشاعر

فاأللغاز مثال تثير المتعة أف القصص كاأللغاز تعد نكعا مف التسمية كتدعك الى التفكير كاختباره،     
كالتفكير في أف كاحد كىي كالمسائؿ الرياضية مف األلعاب الذىنية التي تعمؿ عمى استثارة قدرة الشخص 
عمى التفكير، كعمى تنمية كتنشيط خاليا دماغو بسرعة متزايدة، كىي تكسبو حيكية بما تقدـ مف تغذية 

 (.ٚٔ: ٕ٘ٓٓكاعطاء حمكؿ ابداعية ليا)اليكيدم،راجعة، كتمكنو مف التعامؿ مع المشكالت بسيكلة 
 اتخاذ القرارات: ->

يعد اتخاذ القرار أحد ميارات التفكير الميمة في الحياة، كيمكف أف نستخدـ في اتخاذ القرار اإلبداع      
الجاد بحيث يشكؿ رفض النظرة البديمة مصدر قكة لمقرار، حيث أنو لكؿ قرار درجة معينة مف عدـ الثقة، 

ة عف ضعؼ في الخياؿ، أما الثقة كثقة القرار الذم ال يقدـ بدائؿ محددة أنما ىي ثقة ضعيفة قد تككف ناتج
التي تعتمد عمى رؤية بدائؿ عدة ثـ ترفضيا كميا ىي الثقة الحقيقية، كىناؾ عالقة بيف اإلبداع الجاد كاتخاذ 
القرار إذ مف احد تعريفات اإلبداع الجاد ىي قدرة صانع القرار المتفردة في تجميع األفكار كالمعمكمات مف 

ة كمفيدة فيك يستطيع أف يستخدـ قدراتو اإلبداعية في رؤية جكانب المشكمة أجؿ الكصكؿ الى قرارات جديد
قد ال يستطيع األخركف رؤيتيا، ربما تككف أىـ مرحمة مف مراحؿ اتخاذ القرار ىي المرحمة األكلى كالتي 

ما، فيـ تتماشى مع الردكد البديمة، كيفشؿ الناس غالبا بالتفكير في كافة البدائؿ المحتممة عند تأمؿ قرار 
يعتقدكف أنيـ يستطيعكف فعؿ كذا أك كذا، كال يفكركف في أنو ربما تكجد أيضا احتماالت أخرل كأف كؿ 

 ( .Swartz,2000:55احتماؿ ينقسـ الى أفرع أخرل )
 ( استراتيجيات اإلبداع الجادSerious Creativity Strategies: ) 
اقترحت مجمكعة مف االستراتيجيات التي يمكف تكظيفيا  مف المميزات الرئيسية لنظرية اإلبداع الجاد أنيا    

( االستراتيجية: بأنيا مجمكعة مف األدكات De Bonoلتنمية ميارات اإلبداع الجاد، كيعرؼ دم بكنك )
(Tools المصممة كالتي يقكد استخداميا بشكؿ مدركس كمتعمد ككاع الى ابداعات جديدة كمفاىيـ جديدة )
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دة كادراكات جديدة كالتي تقكد الى اإلبداع الجاد، كفي ما يمي تفصيالن الستراتيجيات كبدائؿ جديدة كأفكار جدي
 اإلبداع الجاد التي أقترحيا )دم بكنك( 

(De Bono,1998: 101: )-  
 ( :Focus Strategyاكالن: استراتيجية التركيز )

مة كالحمكؿ االعتيادية، الى مف النافع جدان في ايجاد افكار جديدة اف نحكؿ التركيز في اطار المشك    
 (.Sloane,2006:98التركيز خارج اطارىا لتكليد افكار اخرل. )

يعرؼ )دم بكنك( استراتيجية التركيز ىي نقطة البداية ألية جمسة تفكير ابداعي كالتي تيدؼ الى تكليد افكار 
الضعيؼ مع ميارات ابداعية جديدة،  كالتركيز القكم مع شيء مف الميارات اإلبداعية افضؿ مف التركيز 

 ، كالتركيز نكعاف:عالية
ىك التركيز عمى مناطؽ عامة، كيستخدـ عندما ال نعرؼ المشكمة أك اليدؼ، لكف ببساطة  النكع األكؿ: 

نبحث عف افكار في مجاؿ كاسع، كىك تركيز يكمي يتضمف االتجاىات كالدكافع كالعادات الخاصة باإلبداع 
فكير الشخصي، كالتركيز في مجاالت عامة امر سيؿ جدا ككاضح كىدفو تعميـ كيككف جزء مف ميارات الت

 - ٖٖٙ:  ٕٚٓٓاالفكار في اطار مجاؿ محدد كيمكف اف يككف المجاؿ كاسع اك ضيؽ )ابك رياش، 
ٖٖٚ.) 

: مف التركيز فيك التركيز اليادؼ، الذم يككف محددان مف خالؿ اليدؼ الذم ستعمؿ عمى اما النكع الثاني
و، أك المشكمة التي ستعمؿ عمى حميا بشيء مف التجديد، كىك تركيز خاص. )ابك جادك كمحمد، تحقيق

ٕٓٔٓ :ٗٚٓ.) 
( إف الفرد عادة ما يفكر فقط بالمشكالت كالصعكبات التي تشد De Bono2005يشير دم بكنك )    

رىا ام انتباه، إف التركيز انتباىو، كلكف النتائج اإلبداعية القكية يمكف إف تظير بالتركيز عمى امكر لـ نع
البسيط حكؿ اشياء قد نراىا غير ميمة يؤدم بنا الى االنتباه الى ىذا الشيء، كمف ثـ يمكف إف يككف منطمقان 

 (ٛٔٗ: ٕ٘ٓٓلتكليد افكاران جديدة تؤدم ابداعان ألشياء جديدة )دم بكنك، 
 استراتيجية التركيز كىي:ثالثة احتماالت ألنكاع االنضباط في  De Bono) كقد اكرد دم بكنك )

 :( (Disciphine of Focusػ تنظيـ التركيز 8
بمعنى إف تككف كاضحان جدان بما تقـك بو اثناء لحظة التفكير، كبالتالي تحصؿ عمى النتيجة التي تريدىا     

 مف خالؿ ضبط التركيز، كفي ىذا المجاؿ ثمة بؤرة تركيز يركز عمييا الفرد دكف غيرىا.
 :( (Disciphine of Methodالطريقةػ تنظيـ  7
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يشير ضبط الطريقة الى المعرفة المنضبطة لما نحاكؿ القياـ بو في ام لحظة، كبالتالي تمثؿ الطريقة     
االجراء الذم نتبعو في اثناء التركيز، كمف ثـ الخطكات التي نتبعيا ،كمف ثـ تككف مجمكعة الخطكات 

 االجراءات التي نقـك بيا.
 (: Disciphine of Time) لكقتػ تنظيـ ا 8

يشير ىذا االحتماؿ مف االنضباط الى كضع كقت محدد، كالعمؿ مف خالؿ ذلؾ الكقت كىذا يعني إف     
انضباط الكقت يجعمؾ تركز فيما تقـك بو مف عمؿ، كمف الناحية االجرائية فاف الفرد الذم يتبنى استراتيجية 

انجازىا في كقت محدد ،كي يتـ عممية التركيز ،كمف ثـ  التركيز يجب إف ينجز الميمة التي ىك بصدد
 (.ٕٚٗ: ٕٚٓٓاالبتعاد عف المشتتات )ابك جادك كنكفؿ ،

إف التركيز  السبب االكؿ:( إف ىناؾ سببيف اساسييف لمتركيز،  (De Bono ٕ٘ٓٓدم بكنك يشير    
يسمح لنا بالتفكير اإلبداعي عف ام شيء عمى االطالؽ، أم إنو ليست ىنالؾ حاجة لكجكد مشكمة أك 

إف مف خالؿ عممية التركيز يمكف إف  كالسبب الثاني:صعكبة، كال داعي لكجكد ام أحساس بفائدة محتممة، 
االفكار التي مف الممكف إف نحظى نحدد اليدؼ أك المكضكع المراد التركيز عميو كىذا يساعد بضبط نكع 

 (.ٗٔٔ:  ٕ٘ٓٓبيا )دم بكنك، 
 تتككف ىذه االستراتيجية مف مجمكعة مف اإلجراءات كىي كاالتي: 

ػ يبدا المعمـ ىذه االستراتيجية بأف يعمف عف نقطة التركيز المحددة لمميمة التعميمية ػ التعممية التي سيقـك  ٔ
رة كغالبان ما تككف نقطة التركيز مفيـك التعمـ، أك مفيـك التعميـ، أك بتنفيذىا مف خالؿ كتابتيا عمى السبك 

 مفيـك الدافعية.
 ػ يطمب مف طمبتو جعؿ نقطة التركيز التي حددت ليـ بؤرة اىتماميـ كتركيزىـ . ٕ
ئـ ػ ارشاد الطمبة بضبط اك تحديد اسمكب التعمـ المالئـ لمميمة التعميمية، التعممية كفي الكقت نفسو المال ٖ

 ال نماط تعمميـ.
 ػ ضبط الكقت الالـز أثناء القياـ بالتركيز عمى ميمة ما كاالبتعاد عف عكامؿ التشتت  ٗ

 (.ٕٚٗ: ٕٚٓٓ)ابك جادك كنكفؿ،
إف عممية التركيز حكؿ نقطة محددة تقكد المتعمـ الى اليدفية كالذم مف خاللو يمكف اف تحقؽ التركيز 
اليادؼ الذم يككف محددان مف خالؿ اليدؼ الذم ستعمؿ عمى تحقيقو كالمشكمة التي سيعمؿ عمى حميا 

كعة مف األفكار بشيء مف التجديد، إف اليدؼ مف عممية تركيز التفكير ىك حث العقؿ عمى تكليد مجم
( إف عممية التركيز ميمة في (De Bono دم بكنك كيرل الجديدة في منطقة خاصة مف مناطؽ التركيز، 

 بقاء اإلبداع الجاد لسببيف ىما: 
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إف التركيز في منطقة خاصة يسمح لممتعمـ بالتفكير في المكقؼ أك الظاىرة التي ىك بصدد  السبب االكؿ:
ىذا الشيء ألننا نكاجو مشكمة في نطاقيا أك نرغب في تطكيرىا أك لمعالجة معالجتيا، أم أننا نفكر في 

 مشكمة أك صعكبة ما.
يحقؽ التركيز في منطقة معينة التفكير المفتكح غير المقيد، إذ عندما يضع المتعمـ ىدفان  السبب الثاني:

: ٕٙٓٓعف التشتت )الجالد ،محددان لتفكيره ،فعندئذ يستطيع إف يحدد كيحصر اتجاه تفكيره في نقاط بعيدان 
ٜٙ.) 
( إف اليدؼ النيائي مف استخداـ استراتيجية التركيز ىك جعؿ المتعمـ قادران De Bonoيؤكد دم بكنك )    

عمى تكليد مجمكعة مف االفكار الجديدة ،ككذلؾ إف تككف لو فكرة كاضحة جدان عما يقـك بو مف انجاز، 
الكجو المختمفة لممكقؼ الذم نرغب في معالجتو اك ايجاد حؿ لو، فاستراتيجية التركيز تتطمب التفكير في ا

 الف تكجيو االنتباه اليو يمكننا مف تكليد افكاران جديدة حكؿ الشي أك المنطقة المركز عمييا
 (.ٙٔٔ: ٕ٘ٓٓ)دم بكنك،

  Random Entry Strategy):ثانيان : استراتيجية الدخكؿ العشكائي )
استراتيجية الدخكؿ العشكائي بأنيا نكع مف التركيز المبدع نمجأ إليو عندما نككف يعرؼ )دم بكنك(      

بحاجة إلى تكليد أفكار جديدة كنختار كممة بشكؿ عشكائي مف بيف األفكار المطركحة لممنافسة، ىذه 
االستراتيجية ىي األسيؿ مف بيف الكؿ كىي تستعمؿ بشكؿ كاسع مف قبؿ مجمكعات اإلنتاج الجديدة، 

االت اإلعالف، المجمكعات، الكتاب كالمسرحييف بشكؿ كثيؼ كعادة  أناس ال يعممكف ماذا ككيؼ. )أبك كك
 (.ٖٔٗ: ٕٚٓٓرياش،

أما المكاقؼ التي يمكف أف تستعمؿ استراتيجية الدخكؿ العشكائي كالتي تسمى أحيانا استراتيجية الكممة    
 اآلتية: فيي استخداـ خاص في المكاقؼ ((Random Wordالعشكائية 

: عندما يفكر اإلنساف مرات عدة حكؿ المكضكع نفسو فمف الممكف أف تنفد األفكار منو فيككف في الرككد
حالة مف تكرار األفكار بأشكاؿ مختمفة قميالن عندئذ يككف استعماؿ استراتيجية الدخكؿ العشكائي مفيدان في 

 أيجاد أفكار بديمة.
خكؿ العشكائي ىي األسرع كاألبسط مف بيف استراتيجيات التفكير إف استراتيجية الد اإلبداع السريع: -ب

الجانبي فعندما يتطمب األمر تكليد بعض األفكار الجديدة كسط اجتماع ما مثالن عندىا يمكف تقديـ الكممة 
 العشكائية.
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مف المحتمؿ أف تككف استراتيجية الدخكؿ العشكائي أقؿ فائدة مف بعض  المنتجات كالخدمات: -ج
راتيجيات أك تغيير األنظمة أك اإلتياف بتحسينات كلكف ىذه االستراتيجية تككف فعالة جدا في تقديـ االست

 األفكار لمنتجات أك خدمات جديدة.
إذا تـ استعماؿ استراتيجية الدخكؿ العشكائي بشكؿ ماىر فيمكف ليذه  اعتبارات جديدة بشكؿ كمي: -د

كمي كاف لـ تكف أبدا قيد االعتبار مف ذم قبؿ فقد تقكد إلى االستراتيجية أف تفتح اعتبارات جديدة بشكؿ 
 (.ٚٗ: ٕٔٔٓأفكار جديدة  بسيطة )الجمعة 

إف اليدؼ االساسي مف استراتيجية الدخكؿ العشكائي ىك جعؿ الفرد يبدا  )  (De Bonoكيشير دم بكنك   
قد تستخدميا عندما تبدا مف مف نقاط مختمفة، الف ىذا يزيد مف احتمالية فتح نماذج تختمؼ عف تمؾ التي 

المركز، إف الدخكؿ العشكائي ىك اختيار كممة عشكائية كالتي يمكف أف تحرر بطرؽ عدة افكاران جديدة 
 كتؤدم بالفرد الى اطالؽ افكاران جديدة حكؿ التركيز الذم اخترتو 

 (.ٖٕٗ: ٕ٘ٓٓ)دم بكنك، 
 (:Alternatives  Strategyثالثان: استراتيجية البدائؿ )

ىناؾ مجمكعة كبيرة مف البدائؿ لمحؿ المطركؽ تقريبا في كؿ مشكمة ، كلكننا عادة ال ننظر الى ىذه     
البدائؿ بجدية اك ما كراءىا كامكانية تجريبيا أك الكثكؽ بيا لتككف ىي الحؿ الجديد لتمؾ المشكمة. 

(Sloane,2006:98.) 
إف جكىر الدافعية اإلبداعية ىك االعتقاد بأف ىناؾ طرقا أخرل لعمؿ األشياء كاف الطريقة الحالية ليست    

 كيعتقد )دم بكنك( أف البحث اإلبداعي عف البدائؿ اليتـ أال بكجكد ثالث شركط:الكحيدة لعمؿ ىذا الشيء، 
 امتالؾ القدرة عمى تكليد البدائؿ. -ٔ
 لتركيز عمى بديؿ كاحد أك أكثر مف دكف البدائؿ األخرلاتخاذ القرار فيما يتعمؽ با  -7
 كجكد الرغبة في البحث عف البدائؿ.  -8

كيرل )دم بكنك( أف ىناؾ مجمكعة مف الدكافع التي تدفع الفرد لمبحث عف البدائؿ، يمكف إجماليا في     
 النقاط اآلتية:

 (:(Obvious Needالحاجة الكاضحة  -8
عند البدء في حؿ مشكمة ما، فإنؾ تحتاج إلى أخذ األساليب البديمة باالعتبار كيمكف أف تسعى إلى    

البحث عف تعريفات بديمة لممشكمة نفسيا، كعندما تحاكؿ الكصكؿ إلى بعض األىداؼ أك تنفيذ بعض 
 المياـ، فإنؾ سكؼ تحتاج إلى بدائؿ.

 :(More Alternatives)المزيد مف البدائؿ  -7
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غالبان ما يقاؿ أف الجيد ىك عدك األفضؿ، كىذا يعني أنو عند الحصكؿ عمى بديؿ جيد نقؼ كال نبحث      
 عف مزيد مف البدائؿ، إننا بحاجة إلى البحث عف مزيد مف البدائؿ إليجاد األفضؿ.

 (:Improvement)التحسيف  -8
لتنفيذ ىذه العممية  ندئػػػذ تسعى إلى طريقػػػة بديمةعندما تعتقػػػد أنػػػو يكجػػػد طريقػػػة أفضػػػؿ لحػػػؿ مشكمة ، ع   

أك حؿ ىذه المشكمة، كمفيـك األفضؿ قد يعني أقؿ كمفة أك أكثر بساطة، أك أسرع، أك أقؿ أخطاء، لذا 
يمكف ببساطة البحث عف طرؽ بديمة لتنفيذ العممية أك حؿ المشكمة، كمف ثـ تفحص ىذه البدائؿ لنرل ما 

 (.ٚٚٔػ  ٙٚٔ: ٜٕٓٓيا. )نكفؿ، ىي الفكائد التي نجني
كتعد ىذه االستراتيجية مف االستراتيجيات الميمة كاالساسية لإلبداع الجاد، إذ إف جكىر اإلبداع الجاد     

يكمف في البحث عف بدائؿ، ككذلؾ الرغبة في التكقؼ لمنظر كالبحث عف بدائؿ عندما ال تكجد حاجة ظاىرة 
ية ميمة حتى تككف الخطكة التالية منطقية، إف القياـ بالبحث عف بدائؿ لذلؾ، كالتكقؼ لمنظر الى بدائؿ عمم

اخرل، بدالن مف القبكؿ بما ىك مكجكد لدينا مف االمكر العممية، يحتـ عمى الفرد التكقؼ في مجاؿ البحث 
 ىذا، مف اجؿ ايجاد بدائؿ جديدة تككف ذات اىمية كبيرة 

 (.ٜٔٗ: ٕ٘ٓٓ)دم بكنك، 
 :( (Challenge Strategyالتحدمرابعان : استراتيجية 

قد تككف استراتيجية التحدم ىي األساس الميـ في كؿ عمميات اإلبداع، دكف تحٍد نككف راضيف عف     
 (.ٓٚ: ٕٚٓٓاألشياء كما ىي كبالتالي ال نحاكؿ القياـ بتحسيف األشياء أك تغييرىا)قطامي كالمشاعمة، 

ضات / المسممات إذ إف الغرض مف ىذا النكع مف التفكير حيث ييدؼ اإلبداع الجاد إلى تحدم االفترا   
 ىك العمؿ عمى إعادة تشكيؿ األنماط عند المتعمميف.

كيرل )دم بكنك( أّف ىناؾ عددان مف االفتراضات األساسية تقكدنا لالعتقاد بأف الطريقة الحالية يجب    
 أف تككف األفضؿ، كىذه االفتراضات ىي:

ـّ اختياره .إّف جميع أنكاع البدائؿ اخ -ٔ  تيرت كأف أفضميا قد ت
 إّف عدد مف الطرائؽ المختمفة تشترؾ في المنافسة عمى الحؿ كالفائز ىك الذم نستخدمو. -ٕ
 إف كاف ىناؾ طريؽ فإنو قد يككف كجد مف قبؿ. -ٖ
 إف الطريؽ الحالي تطكر عبر الزمف كلذلؾ ىك االفضؿ. -ٗ
 حالية معركؼ كيفية العمؿ بياإف أية طرائؽ جديدة ىي مجازفة كبيرة في حيف الطريقة ال -٘

 (.ٜٛٔ: ٜٕٓٓ)نكفؿ، 
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فاإلبداع الجاد ييدؼ الى تحدم االفتراضات، إذ إف الغرض مف ىذا النكع مف التفكير ىك العمؿ عمى     
اعادة تشكيؿ االنماط عند المتعمميف، إف االفتراض باف غالبية المفاىيـ التي نتعامؿ معيا صحيحة ىك 

نب تحسنو فييا، كليس االفتراض التاريخي الذم نتعامؿ معو عمى اساس مف الصحة دكف النظر الى جكا
الصحة المستندة اساسان الى نكع التقكيـ، أف مفيـك التحدم ينطكم عمى تحدم الحدكد كالمعكقات كصحة 

 المفاىيـ، إذ ليس بالضركرة إف تككف خاطئة بقدر ما يككف اليدؼ ىك اعادة تشكيؿ االنماط.
بداع الجاد ، فاستراتيجية التحدم ليس لذا فاف استراتيجية التحدم تعد مف اىـ العمميات االساسية لإل    

ىجكمان، كال نقدان، كال محاكلو لمعرفة عدـ مالئمة امر ما، فيي تحدم لمتميز، ام بمعنى ىؿ إف ىذه الطريقة 
ىي الكحيدة ؟ يفترض التحدم اإلبداعي إف شيئان ما يتـ بطريقة معينة ألسباب مكجكدة مف قبؿ كربما تككف 

 مكجكدة، كفي كؿ االحكاؿ ىنالؾ طريقة افضؿ لعمؿ االشياء.ما زالت مكجكدة، اك غير 
 ( إف استراتيجية التحدم يمكف إف تطبؽ كفقان لإلجراءات االتية: De Bonoكيؤكد دم بكنك)     
 ػ تحدم االفتراضات )الحمكؿ( التقميدية لممشكمة المطركحة. ٔ
 كير خارج الصندكؽ. ػ استخداـ المجازفة عند تحدم مفيـك ما، كمف ثـ محاكلة التف ٕ
 ػ اطرح مجمكعة مف البدائؿ المثيرة كالتي تبدك احيانان غير تقميدية. ٖ
 ػ تحدم الحؿ اك البدائؿ المطركح لمعالجة المشكمة المطركحة. ٗ
 ػ اسعي لتحسيف االفكار المكلدة مف قبؿ المجمكعة. ٙ

كالبدائؿ، إذ مف خالليا تتممس البدائؿ ، كما يكضح )دم بكنك( الى إنو ىناؾ عالقة كطيدة بيف التحدم     
إف ىنالؾ عالقة بيف التحدم كنقطة التركيز ألننا نستطيع إف نتحدل ام شيء، كما إنو مف الضركرم 

 االعتقاد بأف استراتيجية التحدم ليست ىجكمان عمى المفاىيـ كىذا االعتقاد ميـ لسببيف ىما:
ممية نقد فانو سيككف التحدم مكجيان فقط لتمؾ الكسائؿ التي يمكف إذا كنا نتعامؿ مع التحدم عمى إنو ع أ ػ

إف نرل فييا اخطاءن كعيكبان كمشكالٍت، كىذا الطرح يحدد مجاؿ الكسائؿ فقط، إذ إف استراتيجية التحدم 
.  تعمؿ عمى تحدم كؿ ما يتعمؽ بالمفيـك

اع مف الطرؼ االخر، كستبرز إذا تـ االعتقاد عمى َأف التحدم ىك عممية ىجـك فسيككف ىنالؾ دفب ػ 
مشكمة جديدة كىي المجادلة التي ال تقكد الى نتائج ايجابية، كباختصار فاف استراتيجية التحدم تعترؼ باف 

 (.ٜٓٔ - ٜٛٔ: ٜٕٓٓالطريقة الحالية قد تككف االفضؿ لكف يجب إف نقـك بتحدم ىذه الطريقة  )نكفؿ،
 (:Harvesting Strategyخامسان : استراتيجية الحصاد )

المفكركف المبدعكف يستطيعكف أف يصبحكا جيديف تماما في استخداـ االستراتيجيات األساسية لإلبداع     
: ٜٕٓٓالجاد، إذ يمكف أف تككف ىذه االستراتيجيات مسمية أك مثيرة ، كأحيانا تنتج نتائج مبدعة، )نكفؿ ،
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ضئيمة، ألنو في نياية جمسة التفكير  ( اف بعض الناس في دكرة التفكير اإلبداعي يخرجكف بنتائجٜ٘ٔ
اإلبداعي عادة تؤخذ األفكار المحددة حسب كالتي تبدك عممية كذات قيمة كمعنى، لكف ىذا جزء مف النتاج 
الحقيقي لإلبداع، كفي الكقت نفسو يمكننا اف نصبح أكثر ميارة كمالحظة لألفكار الجديدة، كالمفاىيـ الجديدة 

لحصاد يككف ميمان اف نمتمؾ أفكاران كاضحة لما تـ التدرب عمييا في الجمسة التي تظير، فعندما يبدأ با
( إف استراتيجية الحصاد ىي طريقة متعمدة كمقصكدة نحاكؿ ٙٚٗ: ٕٓٔٓاإلبداعية، )ابك جادك كمحمد،

مف خالليا إف نجمع النكاتج اإلبداعية التي ظيرت خالؿ الجمسة اإلبداعية، بحيث نتمكف مف تصنيؼ الجيد 
بداعي الى فئات متنكعة، كنستخدـ الحصاد بكصفو دليالن عمى تصنيؼ الجيد اإلبداعي، كمف االدكات اإل

 التي تستعمؿ في استراتيجية الحصاد ما يمي: 
 قائمة الحصاد: 

البنكد اك الفقرات في ىذه القائمة ىي نكافذ لمنظر مف خالليا عمى نكاتج اإلبداع كنحف ننظر مف خالؿ     
 ،كنضع ما الذم نراه، حيث نرل مف خالؿ ىذه النكافذ: نافذة محددة

ىذه نافذة االفكار التي تبدك ذات قيمة عممية كمفيدة، كىذا ربما ىك الذم يبحث عنو  أ ػ االفكار المحددة:
 اإلبداع الجاد 

نادرة  : عبر ىذه النافذة ترل بدايات االفكار سكاء كانت جيدة اـ سيئة، إذ إف االفكارب ػ بدايات االفكار
االستعماؿ ىي افكار غير مرغكبو، مثؿ االفكار غير القابمة لالستخداـ ،لكف احيانان تبدك مثيرة اك غير 

 عادية ،اك قيمة، كنحف ندكف ىذه االفكار.
ربما تظير المفاىيـ مباشرة، كعمى الرغـ مف ذلؾ نادران ما نستطيع كضع عنكاف لمتقدـ  ج ػ المفاىيـ:

لتذكر عادة مف السيؿ استخراج االفكار التي استخدمت، ككذلؾ الجيد المبذكؿ في اإلبداعي، كفي عممية ا
استخراج االفكار التي تككف خمؼ االفكار التي كضعت في العنكاف، إذ مف المحتمؿ استخراج عدة افكار 

نجد مف فكرة كاحدة، فاألفكار ميمة جدان ،الف احدل ىذه االفكار قد تككف ميمة ،ثـ مف الممكف عادة إف 
 طريقة بديمة لجعؿ ىذه االفكار قابمة لمتطبيؽ.

المنحى ىك طريقة كاسعة لمنظر الى المشكمة اك المكقع، كيمكف إف ندعكىا قاعدة لألفكار، اك  ىػ ػ المناحي:
االرادة، كفي النياية يجب أف نعمؿ قائمة مختمفة لممناحي التي اقترحت اك استعممت، كلمتعامؿ مع ىذه 

 كرم استخراجيا عند ذكرىا مباشرة كي ال تضيع.االفكار مف الضر 
التغيير مف المالحظات الجديرة باالىتماـ، كىذا التغيير في االتجاه اك في المفاىيـ قد يككف  د ػ التغييرات:

التغيير في كيفية النظر لألشياء ،كاحيانان يحدث التغيير بشكؿ مفاجئ، كفي احيانان اخرل يحدث تدريجيان، 
 يشارككف بشكؿ غير كاع في كيفية التغيير الضخـ الذم يحدث .حتى إف الناس 
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الصفة المميزة لجمسة اإلبداع تعكد بشكؿ عاـ الى جكىر االفكار ،ففي بعض  ك ػ الصفة المميزة)النكية (:
الجمسات يغمب عمييا بشكؿ كاضح الصفة المميزة لإلبداع ،كتنبع القيمة المميزة لألفكار مف المالحظة التي 

 (.ٜٛٔ -ٜٚٔ:  ٜٕٓٓفي اكتساب صفة اخرل لإلبداع )نكفؿ، تساعد 
  (Six Thinking Hatsسادسان: قبعات التفكير الست   )

اف القبعات الست ىي تقسيـ لمتفكير الى ستة انماط كاعتبار كؿ نمط قبعة يمبسيا االنساف أك يخمعيا     
كرد دم بكنك( لكف مميزان لكؿ قبعة حسب طريقة تفكيره في تمؾ المحظة، كلتسييؿ االمر فقد اعطى )أد

لنستطيع تمييزه كحفظو بسيكلة، كتستخدـ في طريقة تحميؿ تفكير المتحدثيف أمامؾ بناءان عمى نكع القبعة 
 التي يرتدكنيا كالقبعات ىي:

 ترمز الى التفكير الحيادم         القبعة البيضاء   .ٔ
 ترمز الى التفكير العاطفي  القبعة الحمراء  .ٕ
 ترمز الى التفكير السمبي  القبعة السكداء  .ٖ
 ترمز الى التفكير اإليجابي  القبعة الصفراء  .ٗ
 ترمز الى التفكير اإلبداعي اك اإلبداع الجاد         القبعة الخضراء  .٘
 ترمز الى التفكير المكجو ،التحكـ بالعمميات كاتخاذ القرار،         القبعة الزرقاء  .ٙ

 (ٜ-ٛأ: ٕٔٓٓ)دم بكنك 
 رؽ بيف اإلبداع الجاد كالتفكير العمكدم:الف 
أف االعتقاد السائد بأف التفكير العمكدم التقميدم ىك الشكؿ الكحيد لمتفكير الحقيقي الفعاؿ، كلكف مف     

( مجمكعة de Bonoالمفيد ايضاح اختالؼ طبيعة التفكير العمكدم عف اإلبداع الجاد، فقد قدـ دم بكنك )
 : Lateral thinkingكتابو التفكير الجانبي: اإلبداع خطػكة خطػكة ) مف الفركؽ بيف االثنيف في
Creativity step by step  :كالجدكؿ االتي يبيف ىذه الفركؽ ) 

 (8جدكؿ) 
 الفرؽ بيف اإلبداع الجاد كالتفكير العمكدم

 التفكير العمكدم )الرأسي( اإلبداع الجاد )الجانبي(
بالثراء ( كييتـ Generativeتكليدم ) -
(Richness كفيو يقـك الفرد بتكليد طرؽ بديمة ،)

 عدة قدر استطاعتو.

(، ييتـ بما ىك Selectiveانتقائي ) -
صحيح كينتقي طريقان كاحدان لمنظر إلى 

 المكقؼ.
يتحرؾ التفكير العمكدم فقط اذا كاف ىناؾ  -يتحرؾ اإلبداع الجاد مف اجؿ تكليد اتجاه  -
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 اتجاه محدد كاضح تجاه حؿ المشكمة. كليس مف اجؿ اتباع اتجاه ما.
 (، تسمسمي.Analyticalيكػػكف تحميمػػيان ) - (، شمكليان كثابان.Provocativeيكػػكف محفزان ) -
اإلبداع الجاد يحدث بشكؿ قفزات، الخطكات  -

ليست بالضركرة اف تككف متتابعة، ربما يقفز 
االماـ الى نقطة جديدة ثـ يبدأ بمميء  الفرد الى

 الفراغات بعد ذلؾ.

التفكير العمكدم متتابع، يتحرؾ الفرد الى  -
االماـ خطكة كاحدة في كؿ مرة تنبع مباشرة 
 مف الخطكة السابقة ليا كترتبط معيا بشدة.

في اإلبداع الجاد ال تكجد صكرة سمبية الطريؽ  -
قة الخاطئة، النيائي ال يمكف اف يمر خالؿ المنط

كلكف عند المركر خالؿ ىذه المنطقة سيككف مف 
 السيؿ عمى الفرد اكتشاؼ الطريؽ الصحيح.

( Negativeيستخدـ الفرد الصكرة السالبة ) -
مف اجؿ غمؽ طريؽ معيف، أحيانا يككف مف 

غير المفيد أف نذىب خالؿ منطقة خاطئة مف 
اجؿ الكصكؿ إلى مكقع يمكننا منو رؤية 

 يح.الطريؽ الصح
في اإلبداع الجاد يرحب الفرد بأية فرصة  -

تتدخؿ كتقتحـ تفكيره )فرصة دخيمو(، المرء 
يرحب بالتأثيرات الخارجية لفعميا التحفيزم، فكمما 
زادت مثؿ ىذه التأثيرات التي ليست ذات عالقة 
كمما كانت ىناؾ فرصة لتغيير النمكذج الذم تـ 

 بناءه.

د كيستبعد ما في التفكير العمكدم يركز الفر  -
ىك ليس بذم عالقة. التفكير العمكدم ىك 
اختيار كانتقاء عف طريؽ االستبعاد، النظر 

الى االشياء ذات العالقة يعني ادامة 
 كاستمرارية النمكذج الحالي.

في اإلبداع الجاد ربما تتغير التعاريؼ كشيء  -
ما ينظر اليو بطريقة كاحيانان اخرل بطريقة 

لفئات ليست ثابتة كلكنيا اخرل، التصنيفات كا
 معالـ تساعد عمى الحركة.

فئات كتصنيفات كتعريفات التفكير العمكدم  -
تككف ثابتة فيي مفيدة فقط عندما تككف متسقة 

ألنو يعتمد عمى تعريؼ كتحديد شيء ما 
 كعضك في فئة اك استبعاده مف تمؾ الفئة.

 اإلبداع الجاد يستكشؼ االحتمالية االقؿ. -
التفكير العمكدم الطرائؽ االكثر يتبع  -

 احتماالن.
يحاكؿ الفرد النظر الى اقؿ الطرؽ كضكحان بدالن -

 مف الطرؽ االكثر احتماالن.
حيث يتحرؾ الفرد الى االماـ عمى طكؿ  -

 طريؽ كاسع كالذم يؤشر باالتجاه الصحيح.
( فربما ال Probabiliticعمميػة احتماليػػة ) -

يككف ىناؾ جكاب عمى اإلطالؽ، انو يزيد مف 
عممية متناىية )محدكدة(  -
(Finiteprocess يتكقع الفرد انو سيصؿ ،)
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فرص حمكؿ الحد األعمى كلكنو ال يتعيد بأم 
 شيء.

إلى الحؿ، فيك يتعيد في األقؿ بحؿ ذم حد 
 أدنى.

 .Hellriegel, 2001: 437))(،  ٖٗ-ٜٖ: ٕٛٓٓ)حسيف، 
 :عالقة اإلبداع الجاد ببعض المفاىيـ 
 عالقة اإلبداع الجاد بالتفكير اإلبداعي: -8
إَف اإلبداع الجاد لو عالقة كثيقة بالتفكير اإلبداعي لككنيما ييتماف باألفكار الجديدة، كلكف اإلبداع الجاد     

داعات حقيقية كأحيانا يشتمؿ عمى اإلبداع مضافا لو شيء غير ابداعي، اذ ليس كؿ نتائج اإلبداع الجاد اب
ال تزيد عف ككنيا طرؽ جديدة لرؤية األشياء، فضال عف تطمب التفكير اإلبداعي مكىبة التعبير عف الذات 

 (. ٚ: ٕٓٔٓبينما اإلبداع الجاد مفتكح أماـ أم شخص ييتـ باألفكار الجديدة )دم بكنك، 
اإلبداعي فأجاب بالنفي رغـ أف اإلبداع كقد سئؿ )دم بكنك( ىؿ أف اإلبداع الجاد ىك نفسو التفكير     

الجاد عممية ابداعية، لكنو ال يعنى بفكضى التفكير اإلبداعي، بؿ أنو مكجو نحك استكشاؼ أفكار جديدة 
فكممة اإلبداع تحمؿ معنى كاسع جدا كتتضمف خمؽ أك ابتكار شيء جديد كألكؿ مرة، كلكف ذلؾ ال يعني 

ديد مف الفنانيف ىـ مصممكف فيـ ينتجكف ضمف نفس اإلدراكات خمؽ الفكضى شيء ابداعي،  حيث أف الع
كالمفاىيـ كأساليب التعبير ذاتو، لذا مف المحتمؿ أف ىنالؾ تعبير ضئيؿ جدا في اإلدراكات كالمفاىيـ التي 

 (.De Bono,1998:2ىي مركز اإلبداع الجاد  )
  -:كيمكف تمخيص الفرؽ بيف اإلبداع الجاد بالتفكير اإلبداعي باالتي 

يرل )دم بكنك( إف التفكير اإلبداعي ىك حالة خاصة مف اإلبداع الجاد يرتبط بمف يمتمككف المكىبة،  -ٔ
بينما اإلبداع الجاد يمارسو أم شخص عادم كال يرتبط بمجاؿ معيف، بؿ يصمح لكؿ مجاالت الفكر 

 كالعمؿ.
أنماطان بحسب التقادـ  يشمؿ اإلبداع كؿ شيء، كيركز عمى تغيير المفاىيـ كاالدراكات التي أصبحت -ٕ

التاريخي كالخبرات السابقة، بينما اإلبداع الجاد يعتمد بشكؿ مباشر عمى المعمكمات المنظمة ذاتيان، فيك 
 يعمؿ عمى تحكيؿ األنماط بطريقة غير اعتيادية أك منظمة.

لجاد ال يشترؾ اإلبداع الجاد كالتفكير اإلبداعي في حرصيما عمى األفكار الجديدة، كلكف اإلبداع ا -ٖ
يتكقؼ عند حدكد األصالة، فميس نتائج اإلبداع الجاد كميا ابداعات اصيمو فيي طرائؽ جديدة لرؤية 

 (.De bono,1970:98االشياء  )
( اف مصطمح اإلبداع الجاد كالتفكير اإلبداعي de Bono 1979كعمى ىذا االساس يشير دم بكنك )     

 فكار الجديدة ىي النتيجة النيائية لالثنيف. غير مترادفيف اطالقان عمى الرغـ مف ككف اال



   اإلطار النظرم                            ثانيفصؿ الال

 

 

56 

 

(De bono,1979: 86). 
 عالقة اإلبداع الجاد بالعصؼ الذىني:   -7

يقصد بالعصؼ الذىني: بأنو جمسة تعميمية يقـك عمى أساس تقديـ المادة التعميمية بصكرة مشكالت     
مف األفكار أك الحمكؿ تسمح لممتعمميف بالتفكير الجماعي إلنتاج كتكليد أكبر عدد ممكف 

((Osborn,2001:151-152. 
كيعد العصؼ الذىني مف أكثر األساليب المستخدمة في تحفيز اإلبداع كالمعالجة  اإلبداعية لممشكالت      

اذ ظير أسمكب العصؼ الذىني في سكؽ العمؿ، إال أنو .في حقكؿ التربية كالتجارة كالصناعة كالسياسة
كالتعميـ كأصبح مف أكثر األساليب التي حظيت بعناية الباحثيف كالدارسيف المعنييف انتقؿ إلى ميداف التربية 

 (.  ٘ٔٔ: ٕٕٓٓبالتفكير اإلبداعي )جركاف ،
اذ يقـك المعمـ خالؿ جمسة العصؼ الذىني بتقسيـ الطالب إلى أكثر مف مجمكعة ثـ يطرح عمييـ     

حمكؿ متنكعة لممشكمة كيرحب بيا كميا ميما  مشكمة تتعمؽ بمكضكع الدرس، بعدىا يقـك الطالب بإعطاء
كانت، كمف ثـ تسجيؿ األفكار كميا عمى أف ال يسمح بنقد تمؾ األفكار كتقكيميا إال في نياية الجمسة 
نتاج أفكار كآراء إبداعية مف األفراد كالمجمكعات لحؿ  بكساطة المعمـ ك الطالب، كبالتالي يتـ  تكليد كا 

فكار كاآلراء جيدة كمفيدة،  أم كضع الذىف في حالة مف اإلثارة ك الجاىزية مشكمة معينة، كتككف ىذه األ
لمتفكير في كؿ االتجاىات لتكليد أكبر قدر مف األفكار حكؿ المشكمة أك المكضكع المطركح  )الكبيسي ، 

ٕٓٓٛ :٘ .) 
ؿ عمى تحفيز كيقكؿ )دم بكنك( اف جمسة العصؼ الذىني تشجع عمى استخداـ اإلبداع الجاد، اذا تعم    

 Deاألفكار، ك تطبيؽ مبادئ كتقنيات اإلبداع الجاد كالتخمص مف قيكد التفكير الرأسي )
bono,1970,p105.) 

 : عالقة اإلبداع الجاد بحؿ المشكالت -8
يشير )دم بكنك( الى اف مصطمح حؿ المشكالت يفترض كجكد مشكمة ما يجب االستجابة ليا، كانو     

راض يقمؿ مف المكاقؼ كالمشكالت التي ال يمكف حميا، اال انو احيانا ال يمكف حؿ يمكف حميا، كىذا االفت
المشكمة عف طريؽ ازالة المسبب، فيقكؿ )دم بكنك( قد نحتاج الى حؿ المشكمة ليس بإزالة السبب فقط، لكف 

 برسـ الطريؽ الى االماـ كاف ظؿ المسبب مكجكدا 
 (.ٖٕٓ: ٕٓٔٓ)عبد اليادم، 

دم بكنك( في نظريتو بشكؿ مكسع عف عممية اإلبداع الجاد، اذ يرل اف العديد مف كلقد كتب )     
المشكالت تتطمب منظكرات مختمفة لحؿ المشكمة بنجاح، كتكليد حمكؿ جديدة ليا، كفكرتو االساسية ىي اف 
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نذىب بعيدا كبشكؿ مقصكد عف التفكير الخطي، كنسعى الى تمديد سعة االعتبارات ضمف مجاؿ الحؿ مف 
 (.٘٘: ٖٕٔٓاجؿ احداث احتمالية ايجاد طرائؽ حؿ افضؿ ) الذيابي ، 

كاف الشخص كاف لـ يكف لديو الدافع اك الحافز لتكليد افكار جديدة فاف المشكالت ىي التي تجبره عمى     
فعؿ ذلؾ فالمشكمة ليست امرا يتطمب حؿ بكرقة كقمـ بؿ انيا تمثؿ الفرؽ بيف ما يممكو الشخص كما يريده ، 

 De)كربما امر يتخذ ليتجنب شيئا ما ،اك الحصكؿ عمى شيء ما، اك التخمص مف شيء ما 
bono,1990: 58)  كيعد )دم بكنك( استخداـ طريقة اإلبداع الجاد، لحؿ المشكالت اقرب الى حؿ

 (.ٖٕٗ: ٕٓٔٓمشكالت الحياة الحقيقية. )عبد اليادم ،
 : Cognitive Self- Regulation)المحكر الثاني: التنظيـ الذاتي المعرفي )

 :مفيـك التنظيـ الذاتي المعرفي 
يشير التنظيـ الذاتي المعرفي الى قدرة الفرد عمى فيـ ما تعممو كالسيطرة عميو، أم امتالؾ قدرة عمى     

 (.Kopp,1982:199تطكير المعرفة كالميارات كاالتجاىات التي تسيؿ عممية التعمـ)
يصؿ الى الدرجة التي يستطيع فييا الطالب استعماؿ عمميات ذاتية )شخصيو(  فالتعمـ المنظـ ذاتيا    

لمقياـ بتنظيـ السمكؾ كبيئة التعمـ استراتيجيا، فخالصة الصيغة النيائية كما بينيما )باندكرا ( بقكلو" اف 
(، Bandura,1986:454السمكؾ حصيمة المصادر المنظمة ذاتيا كالمصادر الخارجية التي ليا تأثير" )

معينة،  أىداؼ كالبيئية لتحقيؽ الشخصية كالسمككية العمميات بيف التفاعؿ كاف التنظيـ الذاتي المعرفي يحدد
 نتيجة االستجابات ذاتيان، كبناء المنظمة العمميات اختيار كصؼ لسبب ما، ككيفية تقديـ إلى كييدؼ
 العمميات كتحديد الذاتي، التنظيـ الستعماؿ الطمبة يدفع ما عمى بالتركيز كييتـ استراتيجيات معينة، استعماؿ

 :Missildine, 2004)األكاديمية ) كاألىداؼ الميمات كتحقيؽ كاإلدراؾ الكعي لتحقيؽ التي يستعممكنيا
 ( يكضح ذلؾ.8كالشكؿ )، 11
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 .( (Bandura1977:24( محددات استراتيجية التنظيـ الذاتي ٔالشكؿ )
كيساعد التنظيـ الذاتي عمى تحقيؽ امكانيات الفرد كالتحكـ باألمكر كالسيطرة عمييا كالقدرة عمى التفكير     

ات (، ككما يرل )زيمرماف( اف التنظيـ الذاتي يجرم بأسمكب تبادلي بيف المحددٜٜ٘ٔ:ٜ٘االيجابي،)كيناف،
الشخصية)الذات( كالسمككية كالبيئية، كيحدث التنظيـ تبعان لدرجة استخداـ المتعمـ لمعمميات الذاتية في 

 (.zemmerman,1989: 48الضبط كالتكجيو كالتنظيـ.)
 كالمرتبطة بالنجاح كالفعالة المستقمة التعمـ مداخؿ التنظيـ ذاتي المعرفي لكصؼ مصطمح حيث ُيستعمؿ

األفكار  إلى الدراسي، كيشير التحصيؿ عميو كمحكران يرتكز أساسيان، يعد عامالن  ة، كىكالمدرس كخارج داخؿ
 كدافعيتو، فالطالب الطالب تعمـ عمى لتؤثر كالضركرية ليا المخطط ذاتيان كاألحداث المتكلدة كالمشاعر

 فيك المعرفة، ىذه عمى كبناءن  كحدكدىا، إمكانياتو كيعرؼ ذاتيان، مدفكع كيككف كيؼ يتعمـ يعرؼ ذاتيان  المنظـ
الممارسة،  خالؿ األداء كالميارات يحسف الميمة لكي أىداؼ لتالئـ كيعدليا التعمـ، كينظـ عمميات يضبط

كأف التنظيـ الذاتي المعرفي يتمثؿ في عممية تكليد األفكار كتحكيؿ المشاعر كاألفعاؿ مف خالؿ التخطيط 
 .(Ruohotie, 2002: 37)الذاتي ليا لتحقيؽ أىداؼ التعمـ 

كيشير التنظيـ الذاتي المعرفي إلى العممية التي يقـك بيا الطالب لتنشيط معارفو كسمككياتو كعكاطفو     
( أف التنظيـ الذاتي المعرفي Zimmerman,1989بشكؿ منظـ نحك تحقيؽ أىدافو، ككما يرل زميرماف )

السمككية كالدافعية في عممية تعمميـ، كأف ىك الدرجة التي يككف فييا الطمبة مشاركيف إيجابييف مف الناحية 
التنظيـ الذاتي المعرفي عممية يتمكف مف خالليا الطمبة مباشرة بتكجيو كمراقبة عممية التعمـ الخاص بيـ، 
فالطمبة المنظمكف ذاتيان يستطيعكف إدارة خبرات التعمـ الخاصة بيـ كأنيـ يشترككف في خصائص تدؿ عمى 

 مية التعمـ أنيـ منظمكف ذاتيان في عم

 المحددات البيئية
المحددات 
السمككية

المحددات 
الشخصية
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(Zimmerman, 1989: 31                                                 .) 
كيرل )باندكرا( َأفَّ التنظيـ الذاتي المعرفي يعني قابمية الفرد عمى التحكـ بسمككو الخاص فالناس لدييـ     

د أفكاره الخاصة حكؿ ما ىك القابمية عمى التحكـ بسمككيـ، كيصبح التنظيـ ذاتيان عندما يككف لدل الفر 
 السمكؾ المناسب أك غير المناسب كيختار األفعاؿ تبعان لذلؾ 

(Rutledge, 2000: 4.) 
فالتنظيـ الذاتي يعد الكسيمة التي يستعمميا المتعمـ لتدبير أفكاره كتنظيميا كتحكيميا إلى ميارات مستعممة     

عادة تكجيو  في التعمـ، كىك عممية مستمرة في إظيار مدل التقدـ نحك اليدؼ، كالتحقؽ مف النتائج، كا 
(، كيشير أيضا إلى أنشطة المتعمـ المعرفية التي تساعده عمى Berk,2003:124لمجيكد غير الناضجة )

اختيار المعمكمات، كعمؿ ركابط بنائية بيف المعمكمات المتعممة تحت عنكاف مختصر أك انتقاء فكرة رئيسة 
ـ بيئة المتعمـ بما يجعمو يصؿ إلى درجة التمكف كذلؾ يحتاج لممزيد مف الجيد أك مبدأ أساسي، ككذلؾ تنظي

( أف  Pressley&Meter1991(، في حيف يرل كؿ مف )Pintrich&Degroot,1990:40العقمي)
التنظيـ الذاتي المعرفي يتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى التخطيط لسمككياتو الخاصة بالتذكر كتقكيميا 

(، فيرل أف التنظيـ الذاتي يشير إلى Rosenthal,2000( أما)Pressley&Meter1991:196كتكجيييا)
( أما جانيو Rosenthal,2000:204القدرة كالرغبة في استعماؿ االستراتيجيات المعرفية كضبطيا بفاعمية )

نسميو بػالبنية فيفسر التنظيـ الذاتي المعرفي تبعان لمتنظيـ اليرمي لممككنات الفرعية التي تتألؼ منيا، كىذا ما 
(Struture،كما يشير التنظيـ الذاتي المعرفي إلى اإلدراؾ الكاعي عند الفرد، كفيمو ٕٜ، ٕٗٓٓ( )الزند )

ألداء العمؿ كالقدرة عمى اختبار النفس في مدد نظامية، كقد أكدت نتائج معظـ الدراسات كاألبحاث أف القدرة 
أك األطفاؿ، كما بينت النتائج أف ىناؾ عالقة بيف  عمى التنظيـ تتطكر بشكؿ بطيء سكاء عند البالغيف

المعرفة الصريحة كدقة المراقبة أك التنظيـ الذاتي بيف األطفاؿ كالكبار، كأف ىذه العممية يمكف تنميتيا مف 
 (.  Gregory,Sshraw,1994:145خالؿ التدريب كالممارسة العممية )

يمتمكيا عمى النتاج السمككي كالتعميمي، حيث تحكم عممية ُيعد التنظيـ الذاتي ميمان بسبب التأثيرات التي 
التنظيـ الذاتي الكسائؿ التي مف خالليا يتـ االشتراؾ الفعاؿ لمطمبة السمبييف في التعميـ األكاديمي، ألف 
الطمبة يحتاجكف لرؤية التعميـ بكصفة نشاطان يقكمكف بو بأنفسيـ بأسمكب تفاعمي نشط، أكثر مف حاجتيـ 

( حيث Zimmerman,2001:25عميـ كعممية تحكيؿ الحدث الذم يحدث ليـ كنتيجة لمتدريس )لرؤية الت
يستعمؿ التنظيـ الذاتي المعرفي في مساعدة الطمبة عمى تطكير االتجاىات المعرفية كتحفيز المشاعر 

 عرفة،الم تطكير عمى الطالب قدرة كيمثؿ (Pintrich,2000:68كاألفعاؿ حتى ينجزكا أىدافيـ التعميمية )
 إلى مكاقؼ المعمكمات ىذه اكتساب فييا يتـ تعميمية مكاقؼ تنتقؿ مف أف يمكف التي كالميارات كاالتجاىات
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 الباحثيف بعض ( كركزMontalvo & Gonzalez, 2004:2اإلرادة ) مع الميارة دمج إلى العمؿ، كيشير
 المنظميف الطمبة خصائص يصؼ أنو بمعنى كصفيان، مفيكمان  بككنو التنظيـ الذاتي المعرفي تناكؿ عمى

 -منيا إنيـ : المحكات مف عدد خالؿ ذاتيان مف لتعمميـ
 .التعميمية المياـ في اعتيادية غير مثابرة يظيركف إذ مبادأة أكثر  -ٔ
 تناكؿ المشكالت. في كبراعة خططان  يمتمككف كأنيـ ذكاتيـ ، في ثقة ذكك  -ٕ
 (.ٙٔ: ٕٓٔٓلممياـ )الحسيناف ،  أدائيـ نكاتج تجاه أفعاؿ إيجابية ردكد يمارسكف  -ٖ
 :مميزات التنظيـ الذاتي المعرفي 
يطكر عممية التعمـ بحيث يصؿ الطالب إلى أقصى نمك يؤىؿ لو الفركؽ الفردية التي تميزه عف غيره  -ٔ

 مف الطمبة بمساعدة عمى التحصيؿ إلى أقصى درجة ممكنة.
طالب بحيث يجد كؿ طالب أىدافان تعميميةن تناسب يطكر أىداؼ عممية التعمـ كيحدد أىداؼ كاقعية لكؿ  -ٕ

 حاجاتو كقدراتو.
يكفر خصكصية أخالقية لعممية التعمـ حتى يتمقى كؿ طالب التكجيو كالرعاية كاإلرشاد في جك مف الثقة  -ٖ

 كاألمف بعيدان عف التشيير كاإلحراج.
 التعميمية كاألنشطة كاألىداؼ.يكفر دافعية قكية لمطمبة مف خالؿ تكفير التنكع في المكاد  -ٗ
يعطي فرصة لممعمـ لمتابعة كؿ طالب مما يمكف المعمـ مف حصكؿ عمى فيـ أفضؿ لمطالب مف  -٘

 اطالعو عمى كاقعو كحاجتو  كقدراتو كسرعة تعممو كنكع النشاطات التي يختارىا.
 يؿ إلى االبتكار.يعكد الطالب عمى االعتماد عمى النفس فتقكل بذلؾ شخصيتو كيتكلد لديو الم -ٙ
 يعكد الطمبة عمى مكاجية المشكالت كالعمؿ عمى حميا مما يككف لو األثر االيجابي عمى نمك الطالب. -ٚ
 يساعد في التغمب عمى التكرار الممؿ الذم يالـز التعمـ الجماعي. -ٛ
مستكيات التعمـ لدل التعمـ الذاتي يعالج مشكمة الفركؽ الفردية كيالئـ السرعات المختمفة لمتعمـ كيحدد  -ٜ

 الطمبة كيسيؿ ميمة التعميـ لدل المعمـ كيكفر كقت كجيد المعمـ كالمتعمـ.
 يدعـ كيطكر عممية التعميـ كيجعؿ دكر المعمـ مراقبان مف ناحية كمبرمجان لممادة مف ناحية أخرل. -ٓٔ
الب بالخبرة المتعممة في يؤدم إلى التقدـ في التعميـ مف المساعدة عمى التركيز كطكؿ مدة احتفاظ الط -ٔٔ

 (.ٕٚٔ: ٕٛٓٓذاكرتو ككذلؾ انتقاؿ أثر التدريب كدافعية التعمـ )بدير ، 
 :مراحؿ استعماؿ التنظيـ الذاتي المعرفي 
كيمكف أف يطمؽ عمى ىذه المرحمة مرحمة التخطيط ككضع  مرحمة التفكير كالتخطيط )التجييز(: -ٔ

 د المطمكب لعممية التعمـ.األىداؼ، إذ تتعمؽ بالتخطيط الجيد لمكقت كالجي
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كفي ىذه المرحمة يتـ الضبط الذاتي كالمالحظة السمككية  بكصفيا عناصر أساسية في  مرحمة األداء: -ٕ
 مرحمة األداء، ثـ يقـك الطالب بتنفيذ االستراتيجيات التي اختيرت في مرحمة التفكير.

لب لمجكانب المعرفية كالدافعية كتشير ىذه المرحمة إلى محاكلة تنظيـ الطا مرحمة الضبط كالتنظيـ: -8
كتتضمف ىذه كالسمكؾ كالبيئة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي حددت في مرحمة التفكير كالتخطيط ، 

 المرحمة ما يأتي:
كيتضمف إعادة ترتيب المعمكمات بما يجعؿ عممية التعمـ أيسر، كاختيار االستراتيجيات  الضبط المعرفي: -أ

 لتعمـ . المعرفية المناسبة لعممية ا
كتتضمف تنشيط كدفع مشاعر الممؿ كالتعامؿ مع العقبات التي يمكف أف تكاجو عممية  ضبط الدافعية: -ب

 التعمـ كمف الكسائؿ التي يستعمميا الطالب حكار الذات أك إقناع الذات بالقدرة عمى الفعؿ. 
الؿ استراتيجية المساعدة كيتمثؿ في محاكلة الطالب لتنظيـ سمككو كمالحظتو لو مف خ ضبط السمكؾ:  -ج

 األكاديمية، كاستراتيجية إدارة الكقت.
كيشير إلى ضبط الطالب لمبيئة المادية كاالجتماعية كالنفسية التي يتـ فييا التعمـ لكي  الضبط البيئي: -د 

 تساعده عمى تركيز االنتباه، كىي مف االستراتيجيات الميمة في التعمـ المنظـ ذاتيان. 
كتستعمؿ في ىذه المرحمة التغذية الراجعة التي تتضمف التقييمات الذاتية  يـ الذاتي:مرحمة التقك  -9

صدار األحكاـ عمى ما تـ تعممو، كمقارنة أداء الميمة ببعض المعايير أك األىداؼ التي كضعت سابقان  كا 
لعممية التعمـ، كقد يبحث الطالب في ىذه المرحمة عف أسباب األخطاء التي كقع فييا 

(Zimmerman,2002: 64-71.) 
 
 
 
 :درجات التنظيـ الذاتي المعرفي 
 كىك يركز عمى الخصائص الفيزيائية لممثير المراد تذكره )كالمكاف أك  زماف أك المثير(. التنظيـ األكلي: -ٔ
 : كىك يستند الى الخصائص الترابطية لممثير.التنظيـ الثانكم -ٕ
الذم يقـك  بو المتعمـ ذاتيان، كذلؾ عندما ال تتضمف  خصائص  كاضحة، كلكف ىذه  التنظيـ الذاتي: -ٖ

 ( Zimmermah1994:97الخصائص يختمؼ إدراكيا مف شخص آلخر. )
 :خطكات تحسيف التنظيـ الذاتي المعرفي 
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( Zimmerman,1989:333يتفؽ كؿ مف زيمرماف، كىاممتكف، كجاتاال، كماؾ ككمبس )    
( عمى مجمكعة خطكات تساعد McCombs,1989:16( ك)Hamilton&Chatala,1994:109ك)

 الطمبة عمى تحسيف التنظيـ الذاتي المعرفي لدييـ كىي:
 : (Goal Planning)التخطيط لميدؼ -8

يمكف مساعدة الطمبة عمى كضع أىداؼ متحدية كمحددة كقريبة، بحيث يحدد الطمبة أىدافيـ، كاضعيف 
عكف إنجازه مف أىداؼ، ألنو بتحقيقيا يتكافر لدييـ معمكمات حكؿ قدراتيـ، كيتككف تكقعات كاقعية لما يستطي

 لدييـ صكرة عف أنفسيـ كمتعمميف قادريف عمى تكجيو أنفسيـ كقادريف عمى تنظيميا.
 :(Strategy Planning)التخطيط لالستراتيجيات  -7

االستراتيجية المالئمة إلنجازىا، في ضكء تحديد الطمبة لألىداؼ يقكمكف بكضع خطة لتحقيقيا تتضمف 
 كيتكقؼ اختيار االستراتيجية عمى طبيعة األىداؼ كذخيرة الطمبة مف االستراتيجيات كمتغيرات المكقؼ.

 (: (Strategy Implementationتنفيذ االستراتيجية  -8
ة كتكجيو في أثناء يحتاج الطمبة خالؿ ىذه المرحمة إلى أنمكذج الخبير الماىر كما يحتاجكف إلى تغذية راجع

 تنفيذىـ لخطكات االستراتيجيات بأنفسيـ.
  (Strategy Outcome):الناتج االستراتيجي -9

كتعتمد جكدة الناتج االستراتيجي عمى مدل تحديد األىداؼ، كالعزك االستراتيجي لمطمبة كاستعماليـ لممعايير 
 أم في ضكء معايير تحسنيـ الذاتي.المالئمة لتقكيـ مستكل نجاحيـ في ضكء معايير تقكيمية ذاتية، 

 (: Self-Reinforcement)التعزيز الذاتي  -:
حيث يقـك المعمـ بنمذجة التعزيز الذاتي لألىداؼ التي أحرزت مما يقكم الرابطة بيف ما يبذلو الطالب مف 

أىمية (،كقد أعطى عمماء النفس المعرفيكف ٖٗٔ، ٕ٘ٓٓجيد كالسيما في إحراز تمؾ األىداؼ)عبد الفتاح،
لمتعزيز الذاتي، كعدكا دكره ميمان، كىك يحؿ محؿ التغذية الراجعة، كمف خالؿ التعزيز يمكف تحقيؽ اليدؼ 

(، لذلؾ مف الكاجب كالضركرم أف تدرس استراتيجيات التعمـ كالتدريس ٖٕٛ، ٕٛٓٓالمراد مف التعمـ)الزند،
ائية، كأف يستمر خالؿ المرحمة الثانكية لمطمبة عمى نحك صريح، بدءن مف الصفكؼ األكلى بالمدرسة االبتد

كالتعميـ العالي، كأف الغرض الرئيس لتعميـ االستراتيجيات ىك أف يتعمـ الطمبة التنظيـ الذاتي المعرفي، 
لغرض تنظيـ تعمميـ، كأف يتعممكا االعتماد عمى أنفسيـ، ألف نجاح الطمبة يعتمد إلى حد كبير عمى كفاءتيـ 

أنفسيـ، كأف يراقبكا تعمميـ لكي يككنكا عمى كعي بكيؼ يتعممكا ؟ ككيؼ يتذكركا ؟ في التعمـ معتمديف عمى 
 (.ٖٚٓ: ٜٜٜٔكلذا يجب إعطاء الطمبة كقتان كاىتماما لتعمميـ ميارات السمكؾ االستراتيجي)جابر،

    :صفات الطمبة ذكم التنظيـ الذاتي المعرفي 
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ال يحتاج المتعمـ المستقؿ )الذم يعتمد عمى نفسو( إال الىتماـ قميؿ مف قبؿ المدرسيف، فيك يعرؼ كيؼ     
يتبنى استراتيجيات التعمـ، كيأخذ منيا ما يناسبو، كيفيـ كفاءتو في مجاالت محددة، كسكؼ يكرس جيده 

كة االختيار بحرية، كيمكف كصفيـ لتحقيؽ أىدافو الدراسية، مثؿ ىكذا أنكاع مف الطمبة يممككف رغبة أك ق
 (.Zimmerman,1989,33بأنيـ متعممكف، منظمكف ذاتيان)

 فقد ذكر )باندكرا( مميزات أصحاب التنظيـ الذاتي لممعرفة كيصفيـ بأنيـ:
 الذيف يظيركف إصرارا قكيا في التعمـ كالسيما في مكاجية الفشؿ.-ٔ
 ميمة )أ( اكثر مف الميمة )ب(.اكثر احتمالية لمعتقداتيـ، بإمكانية إتقاف ال -ٕ
 كاثقكف، ستراتيجيكف، كلدييـ مصادر في التغمب عمى العراقيؿ. -ٖ
 يفيمكف أنفسيـ كقدراتيـ )نقاط القكة كمحدكديتيا(. -ٗ
 يؤدكف االختبار الذاتي في المكاقؼ )القراءة كالمحاضرات كالتحضير لمكاجب البيتي(. -٘
 أىدافيـ مثؿ إدارة الكقت.يحددكف استراتيجيات كاضحة إلنجاز  -ٙ
 كاعكف ذاتيا يعرفكف مدل جكدة عمميـ. -ٚ
 يتحدثكف عف الميمات المثيرة لمتحدم مف تعمـ جديد لو معنى. -ٛ
 يضعكف أىدافا كاضحة لمستكل العمؿ الذم يقكمكف بو كما سيقكمكف بو. -ٜ

 الذاتية(. –مندفعكف ذاتيا )الدافعية  -ٓٔ
 يكرركف حفظ المعمكمات. -ٔٔ
 يستعممكف ميارات معالجة عمى مستكل اعمؽ مثؿ إدماج المعمكمات كمراقبة االستيعاب. -ٕٔ
 يستخدمكف التنظيـ الذاتي كتحكيؿ المعمكمات. -ٖٔ
 يحتفظكف بسجؿ لمتقدـ كالمراقبة كالتعزيز الذاتي. -ٗٔ
(Regulated Learning ,2000 Social Cognitive Theory & Self- ) 

لمتعمـ المنظـ ذاتيا ليا اىمية خاصة عند النفسيف كالتربكييف بأسمكب معرفي  كىناؾ ثالثة مميزات
 اجتماعي ىي:

انو أسمكب يميز بيف التأثيرات المنظمة الشخصية الذاتية كالتأثيرات  الصريحة مع تفسير الميزة النسبية  - أ
 لكؿ تأثير عف اآلخر.

اعي أك التجارب األدائية سمككيا انو يربط العمميات المنظمة الشخصية لمطمبة بالتعمـ االجتم - ب
 كيستطيع تفسير تأثيرىا المتبادؿ.
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انو يحدد عمميتيف أساسيتيف مف خالليما يتـ إنجاز التعمـ المنظـ ذاتيا كىي )ادراكات الفاعمية الذاتية  -ج 
نجازه في المدرسة الى الدرجة ا لتي كاستعماؿ االستراتيجية( كيستطيع تفسير عالقاتيا بدافعية الطالب كا 

تجعؿ عمميات التعمـ المنظـ ذاتيا لمطمبة عمميات يمكف مالحظتيا كالتدريب عمييا مف خالؿ خبرة مخصصة 
 (.Zimmerman, 1989 :337بأسمكب معرفي اجتماعي )

( أف أصحاب التنظيـ الذاتي لممعرفة يتميزكف بقدرتيـ عمى Zimmerman,1994كذلؾ ذكر زيمرماف )    
نجاز، كذلؾ مف خالؿ كضعيـ أىدافان تتحدل قدراتيـ، كتطبيؽ االستراتيجيات تكجيو عمميات التعمـ كاإل

المناسبة التي تساعدىـ عمى تحقيؽ أىدافيـ، كاالستفادة مف الكظيفة الدافعية كالتكجيو لمتنظيـ الذاتي لمجيد 
(Zimmerman,1994:44 ،) قميؿ مف قبؿ كال يحتاج المتعمـ المستقؿ )الذم يعتمد عمى نفسو( إال الىتماـ

المدرسيف، فيك يعرؼ كيؼ يتبنى استراتيجيات التعمـ، كيأخذ منيا ما يناسبو ،كيفيـ كفاءتو في مجاالت 
محددة، كسكؼ يكرس جيده لتحقيؽ أىدافو الدراسية، مثؿ ىكذا أنكاع مف الطمبة يممككف رغبة أك قكة 

 (.  Zimmerman,1989:33االختيار بحرية، كيمكف كصفيـ بأنيـ متعممكف، منظمكف ذاتيان)
( فقد كصفا الطمبة الذيف يممككف تنظيمان ذاتيان Mayer&Weinstein,1986:66أما ماير ككنيستكف )

 بأنيـ:
 يستعممكف تقنيات كميارات تمخيص. -ٔ
 بإمكانيـ كتابة النص بصكرة مبسطة. -ٕ
 ليـ القدرة عمى معرفة األجزاء الميمة مف المادة الدراسية كالتركيز عمييا.  -ٖ
 . (Mayer&Weinstein,1986:66)قدرة عمى كضع الخطط لممادة الدراسية ككؿ ليـ ال -ٗ
 :التنظيـ الذاتي المعرفي كالتعمـ التقميدم 
( بيف التنظيـ  الذاتي المعرفي كبيف التعمـ التقميدم أك السائد، إذ يرل أف Bobbi,1992قارف بكبي )    

لدل الطالب، كيعتمد عمى التعاكف كالتفاعؿ فيما بيف التنظيـ  الذاتي المعرفي يعطي مساحة أكبر مف الحرية 
الطمبة ك يتيح الفرصة لالعتماد عمى أنفسيـ في اتخاذ قرارات خاصة بيـ، كينشأ عف ذلؾ تقبميـ المسؤكلية 
الذاتية عف تعمميـ كىـ يفكركف بطرائؽ تعتمد عمى االستقراء كاالكتشاؼ كاإلبداع كيفكركف أيضان تفكيران 

ؾ فاف دكافعيـ داخمية مستمرة كنتيجة لذلؾ فاف تعزيزىـ داخمي ذاتي نتيجة لما يقكمكف بو مف تباعديان، لذل
 تقييـ ذاتي لتعمميـ.

أما في التعمـ التقميدم فإف حرية التفكير عند الطالب محدكدة بما يتطابؽ مع كجية نظر المعمـ، كما     
تفرضو طبيعة المادة كبنيتيا ، كيعتمد الطمبة في التعمـ التقميدم عمى المنافسة كعمى المعمـ كتكجيياتو فيما 

كاالستنتاجي كدكافعيـ خارجية كبعد ذلؾ يتعممكف ، كيغمب عمى التعمـ التقميدم طرؽ التفكير التقاربي 
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يعتمدكف عمى التعزيز الخارجي أكثر مف اعتمادىـ عمى التعزيز الداخمي كذلؾ ألف تقييـ التعمـ لدييـ يعتمد 
عمى المعمـ بالدرجة األكلى، كليس ذاتيان، كىـ يستعممكف الكتاب كالمقررات الدراسية التي عمييـ حفظيا، 

 بيف التنظيـ  الذاتي المعرفي كالتعمـ التقميدم.( يمخص الفرؽ ٕكالجدكؿ )
 (ٕجدكؿ )

 الفرؽ بيف التنظيـ  الذاتي المعرفي كالتعمـ التقميدم
 التعمـ التقميدم التنظيـ  الذاتي المعرفي ت
 التقييد بكجية نظر المعمـ في ترتيب المادة حرية التفكير كالتعبير ٔ
 االعتماد عمى المعمـ االعتماد عمى الذات عند اتخاذ القرار ٕ
المسؤكلية قد تككف مشتركة بيف المعمـ  المسؤكلية الذاتية عف التعمـ ٖ

 كالطالب
االعتماد عمى التفكير بطرؽ مختمفة :  ٗ

االستقراء االستكشاؼ، اإلبداع، التفكير 
 التباعدم

 االعتماد عمى التفكير أالستنتاجي كالتقاربي

 المنافسة التعاكف كالتفاعؿ مع األقراف ٘
 دكافع خارجية الدكافع الذاتية ٙ
 التعزيز خارجي التعزيز داخمي ٚ
تقييـ عممية التعمـ خارجية تعتمد عمى  التقييـ الذاتي لعممية التعمـ ٛ

 المعمـ
استعماؿ كسائؿ متعددة في التعمـ تعتمد  ٜ

عادة تنظيـ(  عمى )المراجع، طرؽ بحث، كا 
غرفة اقتصار الكسائؿ عمى ما يقدـ داخؿ 

الصؼ مثؿ :الكتاب، المنياج، المقررات 
 الدراسية(

(7-Bobbi, 1992 : 5.) 
 :التنظيـ الذاتي المعرفي كعالقتو ببعض المتغيرات 
أظيرت األدبيات اف لمتنظيـ الذاتي المعرفي عالقة كثيقة ببعض المتغيرات المتعمقة بالجانب النفسي     

 كالتربكم مثؿ:
 تحديد األىداؼ:  -8
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إَف الطمبة المنظميف ذاتيا يستعممكف عمميات تعمـ تضـ نشاطات مكجية باليدؼ الذم يقـك باستقصاء     
كتعديؿ كدعـ أدائيـ، حيث أف مالحظة الطمبة التقدـ نحك األىداؼ المحددة سابقا تعزز مف فاعميتيـ الذاتية 

درة الطمبة عمى التنظيـ الذاتي اف ق Schunk, 1996:3)المدركة كتدفعيـ لتقكية الجيد المنظـ ذاتيا )
المعرفي مف خالؿ تحديد أىداؼ فردية مالئمة لتحقيؽ األىداؼ كالمطالب الخارجية تتنكع بشدة كتختمؼ 
الفاعمية الذاتية التي تككف سريعة االنحدار )تنخفض( مف خالؿ عدـ القدرة عمى اتخاذ افضؿ الخطط 

 . (Doring, et al, 1997:3). مؿ مع ىذه المطالبالقصيرة االمد )التكتيؾ( كالطكيمة األمد لمتعا
كيعتقد ايضا انو اذا تـ تحديد أىداؼ غير مالئمة فالعناصر المككنة االخرل لمتنظيـ الذاتي المعرفي     

تككف غير جيدة كتعرقؿ اكثر مف اف تساعد في الحصكؿ عمى اليدؼ، زيادة عمى تأثيراتيا األخرل كتقميؿ 
 . (Schunk, 1990 :71).   دالفاعمية الذاتية لمفر 

( ذكرت فييا اف عممية تحديد األىداؼ في عممية التنظيـ الذاتي ليا ٕٔٓٓكفي مقالة لػ )شكنؾ، عاـ     
تأثير في خصائص اليدؼ كالعكامؿ األخرل المرتبطة باليدؼ كاكتساب الكفاية المنظمة كىذا كمو يساعد في 

   (Schunk ,2001:1).            مدة الحياة تطكير الميمة كتعزيز االستعماؿ البشرم عبر
 :كخصائص اليدؼ ىي

  (Specificity): الخصكصية - أ
األىداؼ الخاصة تعزز التنظيـ الذاتي كتنشط التقكيمات الذاتية اكثر مف األىداؼ العامة، مثؿ أبذؿ     

 Bandura)مف خاللو يتـ تحديد التقدـ ان افضؿ ما في كسعي، تدعـ الفاعمية الذاتية بتزكيدىا معيارا كاضح
ثـ اّنيا تزيد مف اعتقادات الطمبة باستطاعتيـ انجاز ميمة معينة بجيد معقكؿ كرغبة اكثر ،  (1997:22,
 (.(Schunk , 1989:831 إلكماؿ الميمة.

  (Proximity): االقتراب-ب
مد )القريبة( يتـ إنجازىا بسرعة تميز األىداؼ بمدل بعدىا في تخطيطيا لممستقبؿ، فاألىداؼ القصيرة األت

 كتعطي دافعية أعمى كتنظيما ذاتيا افضؿ مف األىداؼ الطكيمة األمد زمنيا
 (Bandura ,1997:22) . 

  
  (Difficalty): الصعكبة-ج

 األىداؼ الصعبة جدا ال تثير الدافعية كال تدفع الطمبة  الى المحاكلة العتقادىـ انيا مف المستحيالت إفَ     
(Schunk, 1995:1) أما األىداؼ المتكسطة الصعكبة فيي افضؿ في األداء المنظـ ذاتيا كالدافعية ، 
(Schunk, 2001:1)  ككجد الباحثكف اف السماح لمطمبة بتحديد األىداؼ بأنفسيـ عزز مف دافعيتيـ
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 اليدكتنظيميـ الذاتي المعرفي الف األىداؼ المحددة ذاتيا تستكجب اك تممي التزاما عاليا ب
(Schunk,1995 :1) . 

 التحصيؿ األكاديمي:  -7
إف الطمبة يتطمعكف لمتحصيؿ األكاديمي ألنو غاية التعمـ، كمؤشر مف مؤشرات تكيفيـ الدراسي     

كالشخصي، فإذا أحرز الطالب تحصيالن فال بد مف أف يحدد مستكاه فيو إذا كاف منخفضان أك متكسطان، أك 
جع إليو لمحكـ عمى نفسو، فالطمبة بطبيعتيـ التحصيمية يميمكف ألف يحرزكا  مرتفعان تبعان لممعيار الذم ير 

درجات عالية أك يتطمعكا إلى األساليب الدراسية أك التنظيمية لكي يحققكا ذلؾ المستكل مف األداء، كأف ىذه 
لمتغيرات األفكار تكاد تككف مسيطرة عمى الطمبة في معظـ الثقافات، كأف التنظيـ الذاتي المعرفي أحد ا

الميمة التي يمكف أف تؤثر في تحصيؿ الطمبة، إذ يمكف استعماليا بفاعمية أف يسيـ في رفع مستكل 
(، فالتنظيـ الذاتي المعرفي بككنو (Williams, 1996: 77التحصيؿ، كتزيد مف فعاليتيـ، كتحسف أىدافيـ 

( فيك يسيؿ  Doring, et al, 1997:1عممية أساسية تميز المتعمميف المستقميف كتعطي قدرة عمى النجاح )
عممية التعمـ مدل الحياة، كىك شرط أساسي لزيادة اإلنجاز كتحسيف نكعيتو كتقكية رضا الفرد )قناعتو( 

 بعممو
 (Bingham & Doring ,2002:1 .) 
 المعتقدات المعرفية:  -8 

ذاتي المعرفي، كتبعان  التنظيـ فعاليةإعاقة  أك تسييؿ في كمركزيان  حاسمان  دكران  المعرفية المعتقدات تؤدم    
 كمكاجية المعمكمات كتكامؿ كاستفساراتيـ اإليجابية الطمبة بمثابرة ترتبط المعرفية المعتقدات فإف لذلؾ

 ما ىك قمب عف ظير الحفظ كاف فإذا لمتعمـ، العميا بالمستكيات ترتبط الصفات ىذه ككؿ المعقدة، المجاالت
 العالي المستكل كلكف ضئيمة، أىمية ذات المعرفية تصبح المعتقدات فإف جتمع ،الم في التعمـ عميو يؤكد ما
 ىذا نحك المعمكمات كفى كمكجيان  تكنكلكجيان  متقدمان  مجتمعان  أصبح كمما األىمية في يستمر باالرتفاع لمتعمـ
الشخصية  المعرفة أف إلى (Schommer & Marlene, 2006)كمارليف  شكمر مف كؿ يشير الصدد
 جكانب مف أكثر أك جانب مختمؼ عمى تأثير المعتقدات ىذه مف معتقد كلكؿ متعددة، معتقدات مف تتككف
أداؤىـ  كاف إطالقان  يحدث أك ال بسرعة يحدث التعمـ بأف اعتقاد الطمبة زاد فكمما ، كاستراتيجياتو التعمـ

 التجريبية، لممعمكمات تفسيرىـ سكء احتماؿ ازداد تتغير ال ثابتة المعرفة بأف اعتقادىـ زاد ككمما ضعيفان،
 كالتعمـ، المعرفية المعتقدات بيف تحديد العالقة مف الباحثيف الشخصية المعرفة لدراسة شكمر طريقة كمكنت

 مف أيضا المناسبة كانطالقا االستراتيجية استعماؿ في تؤثر أف يمكف طبيعة المعرفة عف الطمبة فمعتقدات
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 مف يكصفكف كأف بعض بعضيما يكمالف المعرفية المعتقدات المعرفي كمستكلذاتي  التنظيـ في المستكل أف
 التعمـ كعف المعرفة عف ماىرة دقيقة معتقدات يحكزكف المستكل متقدمك ذاتيان  منظمكف بأنيـ

 (Berna et al, 2009: 250) . 
 الدافعية: .9

كاؿ متعددة لمدافعية في عممية تسيـ الدافعية في النجاح المدرسي في جميع مستكيات العمر، كىناؾ أش     
 التنظيـ الذاتي منيا : الفاعمية الذاتية، كالمعتقدات، كالقيمة الداخمية، كالتفضيالت المعرفية.

اف التنظيـ ذاتي المعرفي مرتبط ارتباطا كثيقا بمعتقدات المتعمميف ككفاياتيـ حكؿ قابمياتيـ عمى اداء     
 (. Pintrich & De Groot, 1990 :38الميمات الصفية )

( يككف لدل المتعمميف (Zimmerman & Martinez Ponsكطبقا لػ زيمرماف كمارتينػز بكنز     
المنظمكف ذاتيان مزية الدافعية لممستكيات العالية لمفاعمية الذاتية كالدافعية الداخمية عمى المستكل السمككي 

كخمؽ )انشاء( البيئات االجتماعية كالمادية التي )االستراتيجي( كليذا يقكمكف بصكرة فاعمة باختبار كبناء 
 تجعؿ عمميات تعمميـ تصؿ الى الحالة المثمى

(Zimmerman & Martinez Pons,1990:55 .) 
كلمقيمة الداخمية ارتباط قكم جدا بالتنظيـ الذاتي فقد كجد اف الطمبة المدفكعيف ليتعممكىا المادة     

يد كممتع ال لمجرد الحصكؿ عمى درجات جيدة، كانكا منظميف ذاتيا العتقادىـ اف عمميـ المدرسي ميـ كمف
كيشيركف الى إصرارىـ عمى عمميـ المدرسي كذلؾ الطمبة الذيف يختاركف اف يصبحكا مشاركيف معرفيان 
كمنظميف ذاتيان ىـ أكلئؾ الذيف ليـ اىتماـ كقيمة لمميمات التي يعممكف عمييا في صفكفيـ، كطبقا لذلؾ 

 Pintrich & Deالداخمية كالدافعية عنصريف مككنيف كميميف لمتنظيـ الذاتي المعرفي ) كانت القيمة
Groot, 1990:7.) 

 ما كراء المعرفة: .:
إف االستعماؿ الفعاؿ لما كراء المعرفة يعطي الفرصة لمطمبة أف يصبحكا منظميف ذاتييف فيك يمكنيـ مف     

عف أنو يدعـ استراتيجيات التعمـ الذاتي كيساعد في  تعديؿ ما تعممكه كفقا لحاجاتيـ الخاصة ىذا فضالن 
إعطاء معنى لمحتكل المياـ كىك أمر ميـ في العمؿ األكاديمي ، كيساعد في التعرؼ عمى التفاعؿ 

( (Ford&Teal,1998االجتماعي كالتعاكف بيف التالميذ لتطكير التنظيـ ذاتي المعرفي، كيشير فكرد كتيؿ 
رفة تتضمف خاصية تنظيمية ذاتية لمتعمـ، فالطمبة الذيف يمتمككف ميارات مرتفعة إلى أف ميارات ما كراء المع

لما كراء المعرفة ىـ األكثر فعالية في تنظيـ تعمميـ، كلدييـ قدرة عمى ضبط عمميات التعمـ كتحديد ما 
ذ يستعمميا تحتاجو مشكالت التعمـ منيـ ، كتعد عممية التنظيـ الذاتي بمثابة القمب لما كراء المعرفة ، إ
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الطالب في الميمة لغرض اختيار االستراتيجية المناسبة، أك إيجاد مدخؿ مناسب لحؿ أحدل المشكالت 
 (.ٜٛٔ: ٕٓٔٓالمعقدة )رحاب ،

 : المركنة المعرفية .;
إف الطمبة الذيف يكصفكف بالمركنة المعرفية ىـ الذيف يقكمكف بتكليد ذاتي لممعرفة كالخبرة الضركرية مف     

أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة يسعكف نحكىا، كينتبيكف بفعالية لما يقدـ مف خبرات، كيقكمكف بدمج الخبرة  
عمكمات كتنظيميا مف أجؿ تحقيؽ كالتدريب عمييا مف أجؿ استدعائيا في صكرة تناسب المكقؼ كتعديؿ الم

 النتائج المتكقعة كلدييـ القدرة عمى استعماؿ التنظيـ ذاتي المعرفي بكفاية عالية 
(Zimmerman & Risemberg, 1997: 222.) 
 :مككنات كنماذج التنظيـ الذاتي المعرفي 
 ( )بالنجارد كايبسف( 1978اقترح Blanchard & Epsteinخمسة مككنات ) تي لمتنظيـ الذا

 المعرفي، كىي:
كتعني مراقبة الذات في مكقؼ ما مثؿ: مراقبة تنفسؾ في أثناء  (:Self-Monitoringمراقبة الذات ) -8

 مقابمة لمحصكؿ عمى كظيفة.
كيعني تحديد الكقت الذم يجب فيو استعماؿ ميارات التنظيـ الذاتي  (:(Discriminationالتمييز -ٕ

 اغطة(.عمى أساس تمميحات مكقفيو )مكاجية ض
كيعني استعماؿ ميارة معينة في تحقيؽ حالة  (:Self-Controlالسيطرة الذاتية أك الضبط الذاتي ) -ٖ

 مرغكب فييا.
كىي إمكانية استعماؿ المكافآت الداخمية )المدح الذاتي(  :Self-Reinforcement)التعزيز الذاتي ) -ٗ

 كالخارجية لمقياـ بميارة معينة.
: كىي ممارسة الميارة بشكؿ مستمر كطكيؿ  (Self-Maintenance)المحافظة المداكمة الذاتية أك -٘

 (. Blanchard & Epstein 1978: 2األمد مع المراجعة المنتظمة. )
 ( أما زيمرمافZimmerman فقد بيف أف التنظيـ الذاتي المعرفي يتبع ثالثة أطكار تربطيا عالقة )

 المعرفي االجتماعي لػ)باندكرا( كىذه األطكار، كىي: تبادلية، كقد استند في ذلؾ إلى نظرية التعمـ
 : (forethought phaseالطكر األكؿ الطكر الكشفي اك طكر التدبر )

كىذا الطكر يسبؽ األداء الحقيقي، كيشير إلى العمميات التي تسبؽ مرحمة التنفيذ أك األداء الفعمي كىنا يتـ 
داؼ كالنتائج المتكقعة، بدالن مف ككنو داالن عمى النزعات التأكيد عمى أف السمكؾ يحفز كيرشد بكاسطة األى

 غير المدركة كاألىداؼ كالنتائج المتكقعة يشتقيا الفرد مف خالؿ إمكانات البيئة المتاحة كمتطمبات العمؿ.



   اإلطار النظرم                            ثانيفصؿ الال

 

 

42 

 

 :Volitional Control Phase)الطكر الثاني طكر األداء أك الضبط اإلرادم )
 أثناء التعمـ أك التنفيذ.كيشتمؿ عمى العمميات التي تحدث في 

 : (Self-Reflection Phaseطكر الثالث التأمالت الذاتية اك  طكر االنعكاس الذاتي )
كيقصد بو المرحمة البعدية التي يتـ فييا تقييـ المتعمـ لنتائج مجيكده كرضاه عف األداء، كفي كؿ طكر مف 

مثابة استراتيجيات تنظيمية لتحقيؽ األىداؼ ىذه األطكار تكجد مجمكعة مف عمميات التنظيـ الذاتي ُتعد ب
المرغكب بيا، كىذه العمميات منيا ما يتعمؽ بتنظيـ المعرفة، كمنيا ما يتعمؽ بالتنظيـ الذاتي لمسمكؾ فضالن 

 عف التنظيـ الذاتي لمسياؽ.
( مف خالؿ ىذا النمكذج أعاله إلى أف التنظيـ الذاتي المعرفي Zimmerman,1989كيشير )    

 ثالث عمميات مفتاحيو فرعية، كىي: يتضمف
 (   Self-Observationالمالحظة الذاتية ) -8
          Self-Judgment)أحكاـ الذات ) -7
 Self-Reaction(     )        .(Zimmerman,1989:339رد الفعؿ الذاتي  ) -8

يالحظ المتعمـ بعض أشكاؿ  كىذه العمميات ليست معتمدة تبادليان فقط، كلكنيا متفاعمة أيضا ،كحينما    
سمككو ربما ُيقيميا في ضكء المعايير المكضكعية، كتقكيمات المتعمـ كردكد أفعالو تحدد مالحظاتو التالية 
لنفس أشكاؿ السمكؾ أك لغيرىا، ككذلؾ ال تعمؿ ىذه العمميات مستقمة عف بيئة التعمـ حيث تساعد العكامؿ 

(، كىذه العمميات تعمؿ في أثناء التنظيـ ٜٔ - ٚٔ :ٕٙٓٓرشكاف،البيئية في تحسيف عمميات تنظيـ الذات )
 :الذاتي لمتعمـ كيظير تأثيرىا في أثناء األداء، كيمكف تكضيح ذلؾ

كىي ما يطمؽ عمييا مراقبة الذات، كتشير إلى مالحظة المتعمـ، كتركيز انتباىو عمى  المالحظة الذاتية: -0
سمكؾ في أبعاد مثؿ الكـ، كالجكدة، كاألصالة كالمعمكمات أبعاد معينة لسمككو، فمف الممكف أف يصنؼ ال

التي يككنيا المتعمـ مف ذلؾ تساعد عمى تحديد مدل التقدـ الحادث تجاه اليدؼ ككذلؾ في تحديد 
التعديالت المطمكبة، كمما يفيد في ىذه العممية احتفاظ المتعمـ بسجالت لألداء كتتناكؿ دالالت مميزة 

 ستراتيجية.عمى الكقت كالمكاف كاال
كتشير إلى مقارنة المتعمـ بيف نتائج أدائو كالمعايير المكضكعة أك األىداؼ المراد تحقيقيا، أحكاـ الذات:  -6

كتتأثر ىذه العممية بالعديد مف العكامؿ، مثؿ أنماط المعايير المستخدمة، كمناسبة اليدؼ كأىمية إنجاز 
 األىداؼ المحددة، كنمط العزك.

كيشير إلى التأمالت، كردكد األفعاؿ المتعمقة بالتقدـ نحك اليدؼ كنتائج األداء، مثؿ رد الفعؿ الذاتي:  -3
الرضا عف النتائج كاألداء، كقبكؿ النتائج. كلرد الفعؿ الذاتي تأثير كبير عمى الدافعية كالشعكر بالكفاءة، 
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أنو يمكنو تحسيف أدائو كلكف التقكيمات السالبة ال تؤدم بالضركرة إلى نقص الدافعية إذا اعتقد المتعمـ 
(Schunk,2001:130-133 كمف جية أخرل ينظر إلى الذات بكصفيا عامالن فعاالن في إدراؾ ،)

المعمكمات كتحكيميا كتشفيرىا كاسترجاعيا، كاستنادان ليذا الدكر النشط الذم تؤديو الذات، فإنيا تنقي 
مؽ كينكنة مستقرة، أك ما يعرؼ بمفيـك عمميات المعمكمات بطريقة ما تسمح بتقدير الذات كاحتراميا كخ

 (.Schunk,2001:19الذات )
( جدكالن لمقارنة الطرؽ التي أعدىا الخبراء لمتنظيـ Zimmerman,1998كقد صمـ زيمرماف )    

كقد أكد فيو أف التعرؼ عمى طرؽ التنظيـ الذاتي المعرفي ليس مفيدان  الذاتي المعرفي عّبَر العمـك المختمفة،
نما ىك مفيد في كؿ مجاالت الحياة إذا ما استكعب الفرد كيفية عممو بصكرة فعالة في  في التعمـ فحسب، كا 
سياقات كمكاقؼ غير الرسمية، كتضمف الجدكؿ عمميات التنظيـ الذاتي المعرفي لعدة شرائح مف المجتمع 

( الذم يكضح مككنات التنظيـ الذاتي ٖطمبة، كالمكسيقييف، كالرياضييف، كالكتاب( كفيما يأتي الجدكؿ))ال
 .Zimmerman,1998)المعرفي الخاص بالطمبة فقط، ككنو يتعمؽ بالدراسة الحالية عمى حسب تصميـ )

 (ٖالجدكؿ)
 عمميات التنظيـ الذاتي المعرفي لمطمبة كفؽ تصنيؼ زيمرماف

 ت
-Self)تنظيـ الذاتي عمميات ال

Regulation Processes) 
 (Students)ما يخص الطمبة 

 عمؿ قكائـ لإلنجاز في أثناء الدراسة التخطيط ككضع األىداؼ ٔ

ٕ 
التعميـ الذاتي )التعميمات الذاتية( 

دارة  كتتضمف تنظيـ البيئة المحيطة، كا 
 الكقت

يتدرب عمى خطكات الحؿ في مسائؿ 
الدراسة اليكمية الرياضيات، كجدكلة 

كالكاجبات البيتية، الدراسة في مكاف ىادئ 
 معزكؿ

 المراقبة الذاتية ، كطمب العكف ٖ
كضع سجالت لمكاجبات البيتية الكاممة التي 

 ت
 ـ تقديميا، االستعانة بشريؾ في الدراسة

ٗ 
التعزيز كالعكاقب الذاتية، كتخيؿ 

 عكاقب الفشؿ بالدراسة

إجراء بعض العمميات مثؿ منع مف مشاىدة 
T.V  كمف المكالمات الياتفية أذا لـ يكمؿ

 الطالب الكاجب البيتي
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 التقكيـ الذاتي ٘
مراجعة أم كاجب كتدقيقو قبؿ إعطاءه 

 لممدرس
 (Zimmerman,1998:73-86.)  
 ( ( ذكر كؿ مف بنترؾ ك دم كركت )1<<8كفي عاـPintrich&DeGroot,1990 ثالثة ) مككنات

 ميمة لمتنظيـ الذاتي المعرفي، كاعدت ىذه المككنات ضركرية لألداء الصفي، كىي:
إف استراتيجيات ما كراء المعرفة التي يحكييا التنظيـ الذاتي لمتعمـ تتضمف: )التخطيط، كالمراقبة،  -8

 (.(Zimmerman,1989كتعديؿ السمكؾ( كقد أكد ىذا المككف 
دارة إف الطمبة الذيف يصركف عم -ٕ ى المكاصمة في إنجاز ميمة صعبة، مثؿ ىؤالء الطمبة لدييـ سيطرة كا 

ذاتية لجيكدىـ الخاصة بيـ في المياـ المدرسية الصفية، كيككف أدائيـ أفضؿ مف 
 (.Corno,1986:333اآلخريف)

إف الطمبة ذكم التنظيـ الذاتي قادركف عمى استعماؿ االستراتيجية التي تجعميـ يتعممكف المادة  -ٖ
كيتذكركنيا كيفيمكنيا، كقد تناكؿ ىذه االستراتيجية معظـ الباحثيف الذيف تناكلكا التنظيـ الذاتي                     

(Pintrich&DeGroot,1990:33.) 
 كاتؿ ك أشار ىاممتكف كقد  (Hamilton&Ghatale,1991) التي العمميات إلى بيا قاما دراسة في 

  كالتقكيـ(. ، كالضبط ، كالمراقبة )التخطيط، كىي ذاتينا، تنظيـ تعممو في المتعمـ يستعمميا
(Hamilton&Ghatale,1991,132).     

 8اما بككارتس عاـ>>< (Boekaerts,1997) اشتقت ىذا األنمكذج عمى النظرية المعرفية
 إذ أعطت مكانة متساكية لممككنات المعرفية كالمككنات الدافعية لمتعمـ، كعدت التنظيـ االجتماعية،

الذاتي المعرفي عممية معقدة كتفاعمية تضـ التنظيـ الذاتي الدافعي كالتنظيـ الذاتي المعرفي كما كراء 
المعرفي، فأنمكذجيا يضـ ستة مككنات لمتنظيـ الذاتي لمتعمـ كعمى ثالثة مستكيات ىي: )مستكل 

الستة يمثؿ  األىداؼ، كالستراتيجيات، كالمعرفة المخصصة بمجاؿ معيف(، ككؿ عنصر مف العناصر
نكعان مف المعرفة السابقة التي ينبغي أف تتكافر عند الطالب مف اجؿ أف التنظيـ الذاتي المعرفي ) 

Boekaerts , 1997:167.) 
 ( استغنت بككارتس عف تقسيميا الصاـر لمككنات التنظيـ الذاتي المعرفي بتقسيـ <<<8كفي عاـ )

كؿ طبقة مككف مف مككنات التنظيـ الذاتي أيسر منو، إذ قسمتو عمى شكؿ ثالث طبقات تمثؿ 
 المعرفي:

 .اختيار األىداؼ كالمصادرتنظيـ الذات:  -8
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 استعماؿ المعمكمات كالميارات ما كراء المعرفية لتكجيو عممية التعمـ لدل الطالب. تنظيـ عممية التعمـ: -7
 اختيار االستراتيجيات المعرفية.  تنظيـ أساليب المعالجة: -8
 

 (ٕالثالث مكضحة كما في شكؿ )كىذه الطبقات 
 
 

 
 

                              
 

                                                          
 
 

 
 (ٕشكؿ )

 الطبقات الثالثة لمتنظيـ الذاتي المعرفي مف كجية نظر بككارتس
Boekaerts, 1999:449).) 

 ( اما في أنمكذج بنتريش (Pintrich, 2000 افترض ىذا األنمكذج مف بنتريش كزمالئو 
(Pintrich et al( في األعكاـ )كأسس كفقان لمنظرية المعرفية 7111-9<<8-8<<8-1<<8 )

في محاكلة لتفسير عمميات التعمـ المنظـ ذاتيان بإحداث نكع مف التكامؿ بيف المككنات المعرفية  االجتماعية
ر، أك تحدد عمميات التعُمـ المنظـ ذاتيان ، فالمككنات المعرفية كالمككنات الدافعية التي مف الممكف أف تؤث

تتضمف المعرفة كما كراء المعرفة كتنقسـ المعرفة عمى مككنيف ميميف المعرفة الفعمية، المعرفة المستقرة في 
ستراتيجيات البنية المعرفية، كالستراتيجيات المعرفية الخاصة بالتعمـ كالتفكير، أما ما كراء المعرفة فتتضمف اال

الخاصة بالتخطيط كالمراقبة كالتنظيـ في حيف تمثؿ الدافعية ثالثة مككنات في ىذا األنمكذج كيفترض بأنيا 
 تؤدم دكران ميمان في دافعية الطالب كىي:

 يشمؿ معتقدات الطمبة عف قدراتيـ عمى أداء ميمة ما مككف التكقع: -ٔ
                                                  (Pintrich& Degroot, 1990 : 33-40 ) 
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كيتضمف األىداؼ العامة التي يحددىا الطالب لنفسو مف دراسة مادة ما التي تتمثؿ في  مككف القيمة: -ٕ
مكانية اإلفادة منيا كتعنى مككنات  الميمة بيذه أقـك لماذامثؿ  أسئمة عف باإلجابة التكقع أىمية المادة كا 

 الميمة. كقيمة لميدؼ، الخارجي كالتكجو لميدؼ، التكجو الداخمي مف: كتتككف ؟
يشمؿ ردكد أفعاؿ الطمبة االنفعالية تجاه الميمة، كيتضمف اإلجابة عف سؤاؿ: ما  : مككف انفعالي -ٖ

 (.Pintrich, et al, 1999 :116-118شعكرم تجاه ىذه الميمة ؟ الصعكبات )
 اما أ( نمكذج معيدPISA( االلماني عاـ )لمككنات التنظيـ الذاتي المعرفي، اذ تـ تحديد 7118 )

مككنات التنظيـ الذاتي المعرفي في ىذا المعيد مف قبؿ ثمانية مختصيف كتميز ىذا األنمكذج 
( االلماني PISAكىذه المككنات التي طرحيا معيد )(، Baumert, et al , 2001) بتعقيد بنائو

 ، كىي:(7118عاـ )
 ستراتيجيات التعمـ: -8
 استراتيجيات الشرح المفصؿ / المعالجة المعمقة. -أ

 استراتيجيات االستعداد لالختبار بالتمريف )التكرار(. -ب
 استراتيجيات السيطرة )الضبط(. -ج
 التفضيالت المعرفية: -7
 الدافعية الذرائعية ) الكسائمية( . -أ

 االىتماـ بالقراءة.  -ب
 االىتماـ بالرياضيات. -ج
 المعرفة المتعمقة بالذات: -8
 اعتقاد الكاسطة )االداة(. -أ

 الفاعمية الذاتية. -ب
 المفيـك الذاتي المفظي.  -ج 
 المفيـك الذاتي الرياضياتي.  -د
 المفيـك الذاتي الدراسي. -ق 
 سيطرة الفعؿ: الجيد كالمثابرة: -9
 الجيد كالمثابرة في التعمـ. -أ
 ير الذاتي حكؿ الكفايات االجتماعية:التقر  -:
 تفضيؿ التعمـ التعاكني. -أ
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 .(Baumert, et  al, 2001: 10)تفضيؿ التعمـ التنافسي.                             -ب 
 :النظريات التي فسرت التنظيـ الذاتي المعرفي 
إف النظريات التي فسرت التنظيـ الذاتي المعرفي شأنيا شأف النظريات األخرل في عمـ النفس، إذ ال     

تكجد نظرية جامعة مانعة قادرة عمى أف تقدـ صكرة كاضحة متكاممة المالمح عف طبيعة التنظيـ الذاتي 
المالحظ لإلنساف، فكيؼ يككف المعرفي عند اإلنساف، كىذا أمر طبيعي فإذا كاف التكامؿ صعبان في السمكؾ 

ىنا كىك يرتبط بعمميات داخمية ذاتية معقدة كتفترض ىذه النظريات أف المتعمميف يستطيعكف تحسيف قدراتيـ 
عمى التنظيـ الذاتي مف خالؿ استعماؿ عمميات فرعية متنكعة، ينجزكف بيا أىدافيـ الذاتية، كذلؾ خالؿ 

 ( .ٕٗٙ: ٕ٘ٓٓبيئات تعميمية خصبة غنية)عبد الفتاح،
 لذلؾ تباينت ىذه النظريات في تفسير التنظيـ الذاتي المعرفي، كمف ىذه النظريات:

 :(Bandura،;=<8->><8 (أكالن: نظرية التعمـ االجتماعي المعرفي لػػػ )باندكرا(
اص، ( يعني قابمية الفرد عمى التحكـ بسمككو الخSelf-regulationيرل )باندكرا( َأفَّ التنظيـ الذاتي )    

فالناس لدييـ القابمية عمى التحكـ بسمككيـ، كيصبح التنظيـ ذاتيان عندما يككف لدل الفرد أفكاره الخاصة حكؿ 
(، فاألفعاؿ التي ٓٙ: ٖٕٔٓما ىية السمكؾ المناسب أك غير المناسب، كيختار األفعاؿ تبعان لذلؾ )عبد، 

القياـ بيا مف األفعاؿ التي تؤدم إلى النقد  تعطيو إحساسان بالفخر كالرضا الذاتي تككف مرغكبة أكثر عند
(، فالتنظيـ الذاتي يمثؿ القكة المحركة بالنسبة لشخصية اإلنساف، إنو جيد Eysench, 2004:477الذاتي)

 منظـ لتكجيو األفكار، كالمشاعر، كاألفعاؿ لتحقيؽ األىداؼ. 
ية الذاتية كأنشطة التنظيـ الذاتي، كيرل أف كُيعد )باندكرا( أكؿ مف أشار إلى العالقة بيف معتقدات الفاعم    

عممية تككيف المعتقدات الذاتية كالتأثر بيذه المعتقدات عممية عقمية، فحينما ينشغؿ الفرد في عمؿ ما، يفسر 
نتائج ىذا العمؿ كيستعمؿ تمؾ التفسيرات في تككيف معتقدات كتطكيرىا عف قدراتو عمى القياـ بمثؿ ىذا 

نشطة المشابية، كيسمؾ في ضكء تمؾ المعتقدات، كلذا يمكف تفسير اختالفات األداء العمؿ أك المياـ كاأل
بيف األفراد متماثمي القدرات في ضكء معتقدات الفاعمية الذاتية لدييـ، كمنذ أف ذكر)باندكرا( أف معتقدات 

يف معتقدات الفاعمية الفاعمية الذاتية تؤثر عمى استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان، أصبحت دراسة العالقة ب
الذاتية كبيف التنظيـ الذاتي مف مجاالت البحثية اليامة، كذلؾ مف منطمؽ أف جكدة استعماؿ الطمبة 
الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان تعتمد جزئيان عمى استعماؿ االستراتيجيات التنظيمية المختمفة كتطبيقيا)عبد، 

ٕٖٓٔ :ٙٓ- ٙٔ      .) 
َـّ يقارنكف بينيا كبيف أدائيـ، لمكصكؿ إلى تمؾ كافَّ الناس يض     عكف كبشكؿ مستمر معايير ألنفسيـ، ُث

(، فإذا ظير تقدـ في األداء، فإفَّ ذلؾ يعزز مف فاعمية الذات، أما إذا ظير Stone, 1998:6المعايير )
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جيد أكثر، أك قد تعارض بيف األداء كالمعيار، فيؤدم ذلؾ إلى االستياء، كىذا يمكف َأف يدفع الشخص لبذؿ 
يؤدم إلى اليركب، كلكف ىذا لف يحدث إذا اعتقد الناس َأفَّ بإمكانيـ َأف ينجحكا مثالن بتغيير استراتيجيتيـ، 

 (.Schunk,1996:2أك بطمب المساعدة )
ِإفَّ المعايير يمكف َأْف تدفع الشخص، ليعمؿ بجدية أكثر، أك يعدؿ سمككو، ليصؿ إلى المعيار المكضكع،    

 :كىناؾ ثالثة عكامؿ تحدد درجة الدافعية الذاتية، كىي
فإذا شعر الشخص بأنو قادر عمى انجاز اليدؼ، فإنو سيعمؿ بجد أكثر، كال  الفاعمية الذاتية لمشخص: -ٔ

 يستسمـ بسيكلة بالمقارنة مع شخص تككف فاعمية الذات عنده منخفضة.
ة تعديؿ جيكده المبذكلة أك أىدافو لتككف يستطيع الشخص مف خالؿ التغذية الراجع التغذية الراجعة: -ٕ

عممية كأكثر كاقعية، فضالن عف َأفَّ إعطاء التغذية الراجعة لمشخص حكؿ ما أنجزه عمميان سيزيد مف 
 فاعمية الذات.

فاألىداؼ قصيرة المدل أكثر تأثيران مف األىداؼ بعيدة المدل في تحديد  الزمف المتكقع ال نجاز اليدؼ: -ٖ
 .الدافعية الذاتية

كتتمكف المعايير كاألخالؽ الذاتية )الداخمية( مف تنظيـ السمكؾ، مثالن إذا كاف الشخص لديو فكرة حكؿ     
السرقة بأنيا أمر سيء، فِإنو يفرض عمى نفسو قراران ذاتيان بحيث يككف سمككو متفقان مع معياره الداخمي، فإذا 

الذم يخالؼ معاييره الداخمية، كالذم ينتج  كاجو الشخص قرار السرقة أك عدميا، فإنو سكؼ يحبط العمؿ
عنو النقد الذاتي، كبالنتيجة سكؼ يككف ىناؾ تنظيـ ذاتي لمسمكؾ عف طريؽ اتخاذ قرار عدـ السرقة  

 (. ٛٗ: ٕٓٔٓ)المكسكم، 
حيث يرل )باندكرا( اف مف متطمبات التنظيـ الذاتي المعرفي ىي التركيز كاالنتباه كالمالحظة الذاتية     
المعمكمات،  تعاممو مع في قكيـ كالتسمسؿ بالخطكات كالكقت كربط المعرفة السابقة بالالحقة كتنظيـكالت

كضعيـ أىدافان تتحدل قدراتيـ، كتطبيؽ االستراتيجيات المناسبة التي تساعدىـ عمى تحقيؽ أىدافيـ، فالتنظيـ 
 الذاتي المعرفي يمثؿ القكة المحركة لشخصية اإلنساف.

 (.ٚٔ :ٕٙٓٓ)الكطباف، 
كيرل )باندكرا( أف الطالب الذم يزداد لديو مستكل الكعي بعممية تعممو كاختيار الفعؿ في ضكء ذلؾ      

الكعي، يمكف أف يككف أكثر فاعمية في تعممو، كبذلؾ يتضح أف الكعي الذاتي يمثؿ الدعامة األساسية 
 ا كضبطيا.لعممية التنظيـ الذاتي المعرفي، كيشجع عمى تنظيـ جيد الذات كقدرتي
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عمى العكس مف الطمبة الذيف كانكا عمى درجة منخفضة مف الكعي بعممياتيـ المعرفية، كالتي يشمؿ     
عمييا التنظيـ الذاتي المعرفي، ككيفية تكظيؼ ىذه العمميات حيث يككنكا اقؿ فاعمية في تعمميـ كاالنجاز 

 (.ٓٙٔ -ٛٗ: ٕٓٔٓالدراسي )المكسكم، 
ة، يشير)باندكرا( إلى أف األفراد لدييـ منظكمة داخمية تنظـ التعمـ كترتبو، كال كعمى كفؽ ىذه النظري    

يحدث التعمـ بفعؿ عكامؿ خارجية تشكؿ السمكؾ، فاألفراد يطكركف التنظيـ الذاتي المعرفي مف خالؿ 
يسعكف  الخبرات المختمفة التي يتعرضكف ليا، كبعد أف تكتمؿ ىذه الخبرات تصبح أداة لتحقيؽ األىداؼ التي

(، كتفسر نظرية)باندكرا( السمكؾ عمى ٘: ٕٙٓٓإلييا، ككذلؾ أداة لمتحكـ في البيئة المحيطة بيـ)الكطباف،
، فالعمميات الذىنية كاألحداث البيئية يؤثر كؿ  (Reciprocal Determinism)أساس الحتمية التبادلية

ف الناس ال يستجيبكف ببساطة لألحداث البيئية نما يخمقكف بيئاتيـ عمى نحك نشط، منيما في اآلخر، كا  ، كا 
كيعممكف عمى تغييرىا، كنبو )باندكرا( عمى أف التبادلية ال تعني التناسؽ في القكة أك الزمف لمتأثير التكجييي 
الثنائي، فقد نجد أف التأثيرات البيئية أقكل مف التأثيرات السمككية أك الشخصية في عدد مف 

 (.Bandura,1976:392السياقات)
كطبقان ليذه النظرية فإف المتعمـ يحتاج إلى عدد مف العكامؿ المتفاعمة )شخصية، كسمككية، كبيئية( تطمؽ    

العكامؿ الشخصية عمى معتقدات الفرد حكؿ قدراتو كاتجاىاتو، أما العكامؿ السمككية، فتتضمف مجمكعة 
كار التي يقـك بيا مف يتعامؿ مع االستجابات الصادرة عف الفرد في مكقؼ ما، كتشمؿ العكامؿ البيئية األد

كيرل )باندكرا( أف عمميات (، Zimmerman,1989:330الطفؿ، كمنيـ اآلباء كالمعممكف كاألقراف )
 التنظيـ الذاتي تتضمف:

 : Self-Observation)المالحظة الذاتية ) -8
ى لك كاف االنتباه الذم كىي المطمب األكؿ لمراقبة األداء، كينبغي أف نككف قادريف عمى مراقبة أدائنا حت    

نكليو لو ليس كامالن أك دقيقان كيقدر الناس المظاىر المالحظة لسمككياتيـ، ككذلؾ ردة الفعؿ اإليجابية أك 
السمبية ، فالطمبة الذيف حكمكا عمى عممياتيـ التعّممية غير المالئمة مف الممكف أف تككف ردة فعميـ ىي 

ف بتبديؿ بيئتيـ، كمف جية أخرل فإف المعمميف يستطيعكف تعميـ طمب المساعدة مف المعمـ، كىؤالء يقكمك 
 الطمبة استعماؿ االستراتيجيات الفعالة التي تؤىؿ الطمبة الذيف لف يكظفكا ما يمتمككف مف طاقات بشكؿ جيد.

 (:Judgmentalالتقدير الحكمي: ) -7
قاب؟ كيصدر المتعمـ لمحكـ عمى السمكؾ، ىؿ ىك مرض يستحؽ التقدير؟ أـ غير مرض يستحؽ الع     

ىذه األحكاـ في ضكء المعايير، كعممية الحكـ ىذه تساعد األفراد عمى تنظيـ سمككيـ عف طريؽ عممية 
التكسط الذىني، كنحف نعي ذكاتنا كنتأمميا ،بؿ كنحكـ عمى قيمة فعمنا عمى أساس المرامي كاألىداؼ التي 
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عايير الشخصية كمعايير األداء، كتقييـ النشاط، كضعناىا ألنفسنا، ككما أف عممية الحكـ تتكقؼ عمى الم
 كعزك األداء، فالمعايير الشخصية تتيح لنا أف نقـك أداءنا مف غير أف نقارنو بأداء اآلخريف.

 (: (Self- Responseاالستجابة الذاتية -8
أم استثارة األنشطة المعرفية كتكجيييا كتكظيفيا، كتقكيـ مشكمة التعمـ، كتحديد االستراتيجيات كتقدير      

درجة فاعميتيا، كاستجابة الشخص إيجابان أك سمبان لسمككو، كىذا يتكقؼ عمى مدل ارتقائو لمعاييره الشخصية، 
ة، ذلؾ أف نتائج السمكؾ البد مف أف تمر مف كتعزيز الذات ال يعتمد عمى حقيقة أنو يمي االستجابة مباشر 

خالؿ الشخص، كعادةن ما نضع معايير لألداء فإذا حققناىا ممنا إلى تنظيـ سمككنا بمكافآت صادرة عف 
الذات، كاالعتزاز بعممنا، كالرضا عف الذات، كالعمؿ حصكالن عمى مكافآت، كتجنبان عف عقكبات عمى كفؽ 

تككف المعايير محسكسة، فإنيا كثيران ما تككف مصحكبة بحكافز غير  معايير تنشئيا الذات، كحتى حيف
(، كيفترض)باندكرا( أف ىذه ٖٙ -ٕٙ: ٖٕٔٓمحسكسة، تتكسطيا الذات كاإلحساس باإلنجاز)عبد،

العمميات الثالث تتفاعؿ بعضيا مع بعض بأسمكب تبادلي، مثاؿ: اإلصغاء إلى شريط )سمعي( لكالـ 
تية( يفترض أنيا تؤثر في األحكاـ الذاتية، لمتقدـ في اكتساب ميارة شخص ما عف نفسو )مالحظة ذا

بالغية، كىذه بدكرىا أم )األحكاـ الذاتية( تحدد الرغبة الالحقة لمفرد لمكاصمة ىذه الممارسة التعميمية، كىي 
 ( يكضح ذلؾ.ٗ(، كالجدكؿ)Bandura,1986,290)رد الفعؿ الذاتي( )

 (ٗجدكؿ)
 عند )باندكرا(عمميات التنظيـ الذاتي 

 رد الفعؿ الذاتي الحكـ الذاتي المالحظة الذاتية
 تقييـ الدكافع أنكاع مف المعايير االنتظاـ
 الدكافع الحقيقية )المادية( خصائص اليدؼ التقارب

  أىمية اليدؼ التسجيؿ الذاتي
  عزك األداءات 

 (.ٜٗ، صٕٓٔٓ)المكسكم،
كالدليؿ عمى أىمية ىذه األنكاع الثالثة لعمميات التنظيـ الذاتي في سمكؾ الطالب أك إنجازه ىي الدراسة     

(، كالتي استيدفت تأثيرات شكؿ كاحد Mace&Kratochwill,1985التي قاـ بيا ماس ككراتكجكيؿ )
لقد كجد الباحثاف أف عمميات  لممالحظة الذاتية، كشكميف لمحكـ الذاتي في الطالقة المفظية لطمبة الجامعة،

المالحظة الذاتية كالحكـ الذاتي يسيالف عممية التنظيـ الذاتي لكالـ الطمبة أك حديثيـ عند اندماجيما سكية 
(Mace&Kratochwill,1985:323-343،)  كنجد أف)باندكرا( قدـ نظرية متكاممة في التنظيـ الذاتي



   اإلطار النظرم                            ثانيفصؿ الال

 

 

24 

 

(، كعبر عف فاعمية الذات ٜٜٚٔحتى ٜٚٚٔالبحث امتدت مف) المعرفي مؤكدان أنيا نتاج لعشريف عامان مف 
بأنيا قكة ميمة تفسر السيككلكجي، إف إدراؾ الفعالية الذاتية يسيـ الدكافع الكامنة كراء أداء األفراد في 
المجاالت المختمفة، كفي سمكؾ فيـ أسباب المدل كتحديده، كالذم يتنكع مف السمكؾ الفردم، كيتضمف 

يات ردكد األفعاؿ لمضغكط االنفعالية، كضبط المثابرة الناتج عف حاالت األفراد المختمفة، التغيرات كمستك 
كنمك االىتمامات في مجاالت خاصة، كاالختيار الميني الذاتي، كالمثابرة مف أجؿ 

( كقد كجد أف الطمبة ذكم الكفاءة الذاتية العالية ىـ األكثر تنظيمان لتعمميـ Bandura,1997:25اإلنجاز)
 (.Pajres,2002:116اتيان ككمما زادت الكفاءة الذاتية لدييـ زادت قدرتيـ عمى التقييـ الذاتي لمتعمـ)ذ

 (:Meichenbaum & Asarnow,1979ثانيان: نظرية مايكنبـك ك اسارنك )
تتعامؿ ىذه النظرية مع إجراءات عمى أساس مبادئ معرفية كسمككية، فالمنظـ الذاتي المعرفي برأيو     

بالتعميمات الذاتية كالتحدث الذاتي كىذه الطريقة ال تقتصر عمى مساعدة الشخص المتمرس )ذم يعمؿ 
 & Meichenbaumالتحكـ( دراسيا فقط بؿ تساعد الذيف لدييـ مشكالت سمككية عامة أيضا. )

Asarnow,1979:1. ) 
( Vegotsky( تصنيؼ فايككتسكي )Hamilton&Ghatala,1994كيكضح ىاممتكف، كجاتاال )    

لمحديث الذاتي الداخمي لالندماج في الميمة، الذم يعمؿ عمى زيادة التحكـ في المياـ كاستراتيجيات أدائيا 
بحيث ال يكتفي بمجرد إكساب الطمبة المعمكمات الضركرية عف المياـ كاالستراتيجيات المالئمة، بؿ أف 

ذاكرة، كالحديث الداخمي لالندماج في الذات الذم يصؿ المتعممكف إلى كيفية التحكـ في االنتباه كالتعمـ كال
يعمؿ عمى تحسيف الضبط كالتحكـ الذاتي لممتعمـ حكؿ معارفو كعممياتو المعرفية مف خالؿ التكاصؿ الذاتي 

(، كقد حدد )مايكنبـك كزميمو( خمس نقاط ميمة كمشتركة ما بيف التنظيـ الذاتي، ٕٙٔ: ٕ٘ٓٓ)عبد الفتاح،
ىا مف الخطكات الميمة لتحسيف طريقة فريدة لمتعمـ تتيح لمفرد فرصة الشعكر بالثقة كالتعزيز الذاتي كعدَّ 

 بالشيء الذم ىك قادر عمى القياـ بو، كىذه النقاط ىي:
التساؤؿ الذاتي، كالمراقبة : استعماؿ الطمبة ذكم التنظيـ الذاتي المعرفي طرائؽ مساعدة ذاتية، مثؿ -ٔ

 .سائؿ المساعدةالذاتية، كطمب العكف، كاستعماؿ الك 
 المناقشات المفظية كىي طريقة مساعدة ذاتية تتيح لمفرد استعماؿ عمميات معرفية. -ٕ
 (.ٜٕٚٓٓ:ٜٖ٘ارتباط التنظيـ الذاتي بالتخطيط لمعممية المعرفية كالكجدانية كمراقبتيا )ابكرياش، -ٖ
كتضـ المالحظة الذاتية  التركيز الرئيس لطرائؽ المساعدة الذاتية ىك التعمـ مف المالحظة، كالتعمـ الذاتي -ٗ

 كالتقكيـ الذاتي.
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تساعد نظرية الضبط الذاتي الفرد الذم لديو مشكالت سمككية كذلؾ بالتعميـ الذاتي، كالبيانات الذاتية   -٘
التي تسمح لمفرد تكجيو نفسو خالؿ مشكمة ما دكف خركجيا عف سيطرتو مع تشجيع الفرد بالتحدث 

 (.Meichenbaum & Asarnow,1979:1لتيدئة نفسو)
كما أف استعماؿ الحديث الذاتي يساعد الطمبة عمى أف يبقكا مستمريف في الميمة، كينمي ثقتيـ في     

عمميـ بشكؿ منظـ خالؿ العمميات الطكيمة ،ففي إحدل المرات بدأ الطمبة يعممكف عمى فيـ المحتكل مف 
العمؿ بشكؿ أسرع، كذلؾ لتحكيؿ خالؿ استعماؿ الحديث الذاتي، كقد استفادكا مف ذلؾ كىـ يتمكنكف مف 

الحديث الذاتي مف المستكل العمني إلى المستكل الخفي، كىناؾ دراسات عديدة بحثت في أثر الحديث الذاتي 
(التي درست استراتيجية األداء لمطالب في عمر  Dennyفي زيادة األداء كالتحصيؿ، منيا دراسة ديني )

سؤاالن كقد أظيرت الدراسة أف الطالب الذيف نمذجكا ( ٕٓ( سنكات عمى ميمة تتككف مف)ٓٔ -ٛ -ٙ)
( سنكات، كما أنجزكا الميمة بشكؿ أفضؿ مف الطالب ٓٔ -ٛاستراتيجية الحديث الذاتي كانكا في عمر)

( سنكات قد استعممكا الحديث الذاتي في ٙالذيف لـ يقكمكا باستعماؿ الحديث الذاتي، ككجد أف األطفاؿ بعمر)
 (.ٜٖ٘ -ٖٚ٘: ٕٚٓٓكتشاؼ الصكرة الصحيحة بأسئمة أقؿ )أبك رياش،أنظمة محددة، مثؿ: ا

 (:Brown-1987نظرية بركاف ) -ثالثان 
بيف تعمـ المعرفة كتنظيميا، كاكدت بأف التعميـ بالمعرفة يككف مستقرا كلكف  (Brown) لقد ميزت     

تعتمد عمى المحيط بدرجة اكبر  االستقرار قد يككف متأخرا اك ضعيفان كبينت بركاف بأف خطكة التنظيـ الذاتي
مف اعتمادىا عمى العمر، كقد يظير الشخص سمكؾ تنظيـ الذات في كضع ما، في حيف ال يظيره في 
الكضع االخر، كيتأثر التنظيـ بنماذج االستثارة )القمؽ، الخكؼ، االىتماـ(، كاكدت بركاف اف عمميات التنظيـ 

ة في فيميـ لكيفية مالحظة تعمميـ، كقد اشارت اف ما بعد تتطكر بتطكر االطفاؿ فيـ يصبحكف اكثر منطقي
المعرفة ىي قدرات يراقب بيا المتعمـ اداءه كيكظؼ فييا استراتيجيات مختمفة مف اجؿ اف يتعمـ 

 ( Brown,1984: 481كتذكر.)
 كحددت بركاف خمس عمميات ما كراء المعرفة ليا اىمية خاصة في التنظيـ الذاتي كىي:

 تنفيذ االستراتيجيات كذلؾ بعد تحديد االستراتيجية المعينة. كىي التخطيط:-8
كىي التي يكشؼ مف خالليا فاعمية خطكات الفرد في تنفيذ االستراتيجية مف اجؿ تحسيف  المراقبة:-ٕ

 عممية االنتاج في فعاليات تنظيـ الذات .
 : كتعني اختبار استراتيجية الفرد اثناء االداء.االختبار-ٖ
 ىي العممية التي يقـك بيا الفرد بمراجعة االستراتيجية .ك  المراجعة:-ٗ
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: ىي عممية تقكيـ االستراتيجية المستعممة مف الفرد، كذلؾ مف اجؿ تحديد فاعميتيا التقكيـ الذاتي-٘
 (.ٜٛٛٔ:ٛ٘)جابرككفاني،

 :,Zimmerman) 1989رابعان: نظرية زيمرماف )
صيغة ثالثية لتفسير التنظيـ الذاتي المعرفي، كتـ بناؤه في ضكء نظرية  Zimmerman)لقد اقترح )    

التعمـ المعرفي االجتماعي، كيعتمد عمى أنمكذج الحتمية التبادلية الثالثي لػ )باندكرا(، إذ يفترض أف العكامؿ 
اـ األكاديمية، الذاتية كالسمككية كالبيئية تعمؿ منفصمة كلكنيا معتمدة داخميان عند تفاعؿ الطالب مع المي

كيحدث التنظيـ الذاتي المعرفي تبعا لدرجة استعماؿ الطالب لمعمميات الذاتية في الضبط كالتكجيو كالتنظيـ 
االستراتيجي لمسمكؾ كالبيئة المحيطة، كىذه المككنات الثالث تربطيا عالقة تبادلية إذ يؤثر كال منيا عمى 

نات كتتكقؼ قكة التأثير لكؿ مككف عمى السياؽ الذم يتـ فيو اآلخر، كىناؾ عالقة تأثير كتأثر بيف كؿ المكك 
التعمـ، فتنظيـ العكامؿ الذاتية )الشخصية( أك التنظيـ الذاتي المستمر أك الضمني يتضمف المراقبة الذاتية 
كتكيؼ النكاحي المعرفية كالكجدانية مثؿ استعماؿ التخيؿ، استرجاع معمكمة ما، أك االسترخاء، في حيف 

التنظيـ الذاتي لمسمكؾ المالحظة الذاتية كتنظيـ عمميات التنفيذ مثؿ أدكات أك كسائؿ التعمـ المتاحة، يتضمف 
كالتنظيـ الذاتي لمبيئة يتضمف إعادة ترتيب بيئة التعمـ كتكيفيا لتحقيؽ مستكل األداء المطمكب 

(Zimmerman, 1989 : 4نما بالمؤثرات البيئية المحيطة  (، كالتعمـ ىنا ال يتحدد بالعمميات الذاتية فقط كا 
بالطالب كالمحددات السمككية في عالقة تبادلية، فعندما يكاجو الطالب مشكمة ما فيك ال يتأثر فقط بإدراكاتو 

نما أيضان بالعكامؿ البيئية كالسمككية.  الذاتية كا 
ستعماؿ ( بإجراء الكثير مف البحكث، لغرض تحرم العالقة بيف اZimmermanكقد قاـ زميرماف )    

استراتيجيات التعمـ عند الطمبة، كبيف االنجاز األكاديمي، فقد استنتجت ىذه البحكث أف االنجاز األكاديمي 
العالي لمطمبة يرتبط باستعماؿ استراتيجيات التعمـ المنظمة ذاتيان، أم كمما كاف استعماليـ ليذه االستراتيجيات 

يان عاليان، كيصؼ زيمرماف االستراتيجية بأنيا: إجراء، أك استعماالن أمثؿ، حقؽ ىؤالء الطمبة تحصيالن دراس
نجاز ميمات تعميمية، إذ تتمثؿ االستراتيجيات  خطكات محددة مصممة، لتحقيؽ ىدؼ تعميمي معيف، كا 
التعميمية بالطريقة التي يعرض فييا الطمبة نتائج تعمميـ، كبالسيطرة عمى محاكالتيـ التعميمية، إلنجاز 

 (.Zimmerman,1994:845أىداؼ تعميمية )
كافترض )زيمرماف( أف عمميات التنظيـ الذاتي المعرفي تتبع ثالثة أطكار تربطيا عالقة تبادلية كىذه     

 األطكار ىي:
 (:forethought phaseطكر التدبر ) .8
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عمـ يتضمف ىذا النكع مف العمميات تحميؿ الميمة كالدافعية الذاتية، ففي التحميؿ يحمؿ الطمبة ميمة الت   
كيالحظكف المعمكمات ذات الصمة بأىداؼ التعمـ كيخططكف الستراتيجيات التعمـ لالندماج في ىذه الميمة، 

 (.   ٔككما يتضح مف مخطط )
 

               
 
 

  
 

 ( أطكار التنظيـ الذاتي مف كجية نظر زيمرمافٔمخطط )
                                                        (Zimmerman, 2002 : 64.) 

كيطكر الطمبة في الدافعية الذاتية القناعات المتعمقة بالقدرة الذاتية في قدراتيـ عمى التعمـ كيتكقعكف  
 تحصيميـ التعميمي سمفان .

   (:performance phase. طكر األداء )7
طكر نكعيف مف العمميات )ضبط الذات، مالحظة الذات( يتعمؽ ضبط الذات بتطبيؽ يتضمف ىذا ال   

االستراتيجيات التي سبؽ التخطيط ليا في طكر التدبر لمتكصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية أما مالحظة 
عممية الذات فتتضمف االحتفاظ بالسجالت خالؿ عممية التعمـ، كالتحقؽ مف فاعمية االستراتيجيات في مسار 

 تعمميـ.
  self-reflection phase): . طكر التأمؿ الذاتي )8

يتضمف ىذا الطكر أيضان نكعيف مف العمميات )أحكاـ الذات ، ردكد الفعؿ الذاتية(، ففي أحكاـ الذات     
يقارف الطمبة مستكل أدائيـ ببعض المعايير األخرل التي يأممكف تحقيقيا، ثـ أنيـ يتأممكف ذاتيان أسباب 

ألخطاء كيحاكلكف إعزاء حاالت نجاحيـ أك فشميـ إلى أسباب محددة، أما في ردكد الفعؿ الذاتية تككف ا
استجابتيـ ألدائيـ بزيادة أك تقميؿ رضاىـ الذاتي كيعدلكف مف مستكل فاعمية استراتيجيات التعمـ التي طبقكىا 

ات التنظيـ الذاتي المعرفي تعد في عممية تعمميـ، كفي كؿ طكر مف ىذه األطكار تكجد مجمكعة مف عممي
بمثابة استراتيجيات تنظيمية لتحقيؽ األىداؼ المرغكبة، كىذه العمميات منيا ما يتعمؽ بتنظيـ المعرفة كمنيا 

 (.Zimmerman, 2002 : 64-70ما يتعمؽ بالتنظيـ الذاتي لمسمكؾ فضالن عف التنظيـ الذاتي لمسياؽ )
 :( (Vegoteskeyخامسان: نظرية فيككتسكي

االنعكاس 

 األداء

 التدبر
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ف األطفاؿ     يرل )فيككتسكي( أف الحديث الذاتي يساعد عمى تطكر التفكير بكاسطة السمكؾ المنظـ، كا 
يكظفكف الحديث الذاتي مف أجؿ فيـ األكضاع المختمفة كالتغمب عمى الصعكبات، كمف أىـ عكامؿ تطكر 

لمغة الطفؿ، فإف  الحديث الذاتي ىك تفاعؿ الطفؿ مع البيئة االجتماعية، كعمى حسب التطكر السمس
الكممات التي مف الممكف أف يتحدث بيا تعتمد عمى المعاني التي يكتسبيا مف اآلخريف فيما يتعمؽ بداللتيا، 

(، كمف ٕ٘: ٕٓٔٓكحينئذ يعرؼ األطفاؿ معاني الكممات كاستعماالتيا مف أجؿ تكجيو سمككيـ)المكسكم، 
( اقترح أف كؿ العمميات النفسية أصكليا Internalizationخالؿ نظريتو عف االستدخاؿ ) 

اجتماعية)المشاركة بيف األشخاص( كبشكؿ خاص بيف الطفؿ كالراشد كىي تنتقؿ مف أفعاؿ خارجية إلى 
كظائؼ نفسية في ذات الفرد، كىذه ىي الطبيعة الداخمية األساسية لممعتقدات، كالتي تظير مف خالؿ 

كيتضح التنظيـ الذاتي في منحى )فيككتسكي( مف (، ٕٓٙ: ٕٓٓٓالخبرات في العممية الداخمية )سكلسك،
 خالؿ:

كيقصد بيا التفاعؿ االجتماعي بيف المشاركيف في المكقؼ التعميمي فضالن عف  الحكارات التعميمية: -ٔ
 تحكيؿ المعمكمات كالميارات كاكتسابيا.

بدكر السقالة لممتعمـ، لتحقيؽ يقـك المدرس مف خالؿ الحكارات التعميمية  األداء المساعد )السقاالت(: -ٕ
الفيـ كيصبح أكثر مسؤكلية عف الميمة، كيستمر المعمـ في التناقص التدريجي إلى أف يصبح المتعمـ قادران 

( كيرل فيكك تسكي أف تطكر التنظيـ ٕ٘: ٕٓٔٓعمى األداء كاالتجاه لمميمة بشكؿ مستقؿ)المكسكم، 
مكف نشاط الطفؿ كيقكدكنو، ثـ تحدث عممية المشاركة بيف الطفؿ الذاتي يبدأ أكالن مف خالؿ الكبار الذيف ينظ

كالراشد في مياـ حؿ المشكالت، حيث يقـك الراشد بدكر المرشد كالمصحح، حتى يأتي كقت يتخمى فيو 
كيرل (، Brown,1987:100الطفؿ عف الراشد في ضبط المياـ )تعمـ عممية الكتابة عند الطفؿ()

 ي يتطكر عبر ثالث خطكات، ىي:)فيككتسكي( أف الحديث الذات
تحدث اإلشارة إلى األشياء غير المكجكدة )غير المكجكدة في المجاؿ اإلدراكي لمطفؿ( مبدئيان مف خالؿ  -ٔ

التفاعؿ مع اآلخريف، فمثالن قد تخاطب األـ طفميا قائمةن لو ىؿ تريد المعب؟ الفتة نظره إلى أشياء غير 
يسميو )فيككتسكي( الحديث االتصالي أك الخارجي مكجكدة في مجالو اإلدراكي، كىذا ما 

(Communicative Speech كىك شكؿ مف أشكاؿ الكالـ يستخدمو الفرد، لالتصاؿ باآلخريف المحيطيف )
 بو كالتفاعؿ معيـ.

يكجو طفؿ الثالثة في ىذه المرحمة إلى نفسو تعميقات كأقكاؿ مماثمة لتمؾ التي كانت تحدث بينو كبيف  -ٕ
يمكف أف يقكؿ لنفسو مثالن: أيف كرتي؟ يجب أف أبحث عنيا في الحديقة، كيبدأ في البحث عنيا اآلخريف، ك 

خارج نطاؽ مجالو اإلدراكي، كنالحظ مثؿ ىذا النكع مف الكالـ عند مشاىدة األطفاؿ كىـ يمعبكف حينما 
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سنكات يصبح تكاجييـ مشكالت معينة، فيكجو كالمو لنفسو، كيككف ىذا الكالـ مرتفعان. كفي عمر ست 
الكالـ أكثر ىدكءان كاختصاران كأقؿ قابمية لمفيـ مف قبؿ الكبار، كيسمي)فيككتسكي( ىذا النكع مف الكالـ 

كىك شكؿ مف أشكاؿ الكالـ الخارجي، يكجيو  ( (Egocentric Speechبالكالـ المتمركز حكؿ الذات
 الطفؿ لنفسو، بغض النظر عف كجكد شخص مستمع.

نة فيختفي ىذا الكالـ تمامان بحيث ال نستطيع سماعو كراشديف، فيذا النكع مف الكالـ أما في عمر الثام -ٖ
نما يتحكؿ إلى حديث داخمي ،حديث صامت ال يسمعو اآلخركف، فالفرد نفسو ىك الذم يسمعو،  ال يختفي، كا 

  Inner، (Speech)))ألنو يجربو مع ذاتو فقط، كيسمي )فيككتسكي( ىذا النكع مف الكالـ بالكالـ الداخمي
 كىك الشكؿ المذكت لمكالـ المتمركز حكؿ الذات

 (.ٖٕٛ: ٕٙٓٓ)أبك غزاؿ، 
 سادسان: نظرية معالجة المعمكمات:

يعد التنظيـ الذاتي المعرفي كفؽ نظرية معالجة المعمكمات مرادفان تقريبان لمكعي بما كراء المعرفة )التفكير     
فة بالميمة التعميمية، حتى يعرؼ الطالب ماذا، ككيؼ، كمتى في عمميات التفكير( كىذا الكعي يتضمف المعر 

يتعمـ ؟ كىكذا فإنيا معرفة ذاتية لمقدرات الشخصية، كلالىتمامات كلممكاقؼ، كبناء عميو فإف التنظيـ ذاتي 
المعرفي يتطمب معرفة بمتطمبات الميمة، كبمميزات الطالب الشخصية، كباالستراتيجيات الالزمة إلتماـ 

حيث ترل ىذه النظرية إف استراتيجيات التعمـ عبارة عف خطط متجية نحك أداء المياـ الناجحة أك الميمة ، 
ىي أنظمة إنتاج لخفض التناقضات بيف معرفة الطمبة الحالية كأىدافيـ التعميمية، كتتضمف االستراتيجيات 

الذاكرة، ككذلؾ تحسيف  أنشطة مثؿ االختيار كتنظيـ المعمكمات الجيدة كربطيا بتمؾ المكجكدة أصالن في
المعاني لممكاد، كتتضمف األنشطة تقنيات إليجاد كحفظ المناخ االيجابي لمتعمـ  مثؿ استعماؿ طرؽ مختمفة 
لمتغمب عمى القمؽ، كتحسيف الكفاية الذاتية، كبيذا فإف االستراتيجيات تنتج تعممان منظمان ذاتيان، كذلؾ ألنيا 

 (.ٖٚٙ: ٕٚٓٓعالجة المعمكمات )أبك رياش، تعطي الطمبة ضبطان أفضؿ في أثناء م
 المعمكمات الذيف منظريف معالجة مف بسيطان  الذاتي المعرفي اىتمامان   لمتنظيـ الدافعية دكر ناؿ كلقد   

 مثؿ المعمكمات معالجة نماذج في الدافعية العمميات معالجة أكبر كيتـ بشكؿ الطالب معرفة عمى يركزكف
الذاتي المعرفي   التنظيـ مصدر كيعد دكريان، متكررة راجعة تغذية حمقة خالؿ مف المعرفة األخرل األنكاع
األداء  كمستكل الطالب أداء بيف تناقض كجكد عف تعبر التي السالبة الراجعة التغذية ىك ىذه الدكرات خالؿ

ذا يختزلو، أف عمى الطالب كيجبر ىدَّاـ، أنو فيو المفترض مف التناقض كىذا المعيارم،  التكيؼ نجح كا 
 المعرفية الذاتية المراقبة يتكقؼ، كتؤدم الذات لتنظيـ الجيد فإف )سالبة تعد لـ الراجعة التغذية أف )بمعنى

 نافذة تفتح الذاتية فالمراقبة الذاتي المعرفي،  التنظيـ في كفعاالن  أساسيان  دكران  المعمكمات معالجة منظكر مف



   اإلطار النظرم                            ثانيفصؿ الال
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 أف يجب فإنو لذلؾ، التكيؼ كنتيجة عممية يساعد في أف يمكف كالشعكر الذاتي المتعمميف، أداء الكعي عمى
 بالعكامؿ قميالن  اىتمامان  المعمكمات معالجة منظرك اىتـ األمثؿ، كلقد األداء لتحقيؽ نسعى عندما محددنا يككف
 كاالجتماعية الفيزيقية البيئة فإف المنظكر، ىذا كمف الذاتي المعرفي،  عممية التنظيـ في كاالجتماعية البيئية

ذا معالجتيا،  يتـ أف يمكف معمكمات إلى تحكؿ إذا إال الذاتي المعرفي ن   التنظيـ خالؿ قميؿ تأثير ليا  كا 
 المعرفة مصادر مثؿ الضبط دائرة خالؿ ذاتيان  تنظـ أف يمكف فإنيا محددة، معمكمات العكامؿ إلى ىذه حكلت

 ( .ٓٗٔ: ٜٕٓٓاألخرل )السيد ، 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث    
 منكج البحث وإجراءاته       

 
 البحث منكج :     أواًل   

 البحث مجتمع:  ثانيًا 
 البحث عينة:    ثالثًا

 البحث أداتا:   رابعًا
  اإلحصائيةالودائل خامدًا : 
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     :جراءاتو  منيجية البحث كا 
المتعمقة بتحديد يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لمنيجية البحث كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة     

المجتمع األصمي لمبحث كأسمكب سحب عينتو، كبناء أداتي البحث، كتطبيقيا عمى عينة البحث، 
 اآلتي:كأسمكب تحميؿ النتائج كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في استخراج نتائج البحث كعمى النحك 

 :Research method)أكالن: منيج البحث )
لتحقيؽ أىداؼ البحث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي لككنو احد أساليب البحث العممي     

المتغيرات، إذ ىك يعتمد الظاىرة كما تكجد في الكاقع ككصفيا المالئمة لدراسة العالقات االرتباطية بيف 
كصفا دقيقا كيعبر عنو تعبيران نكعيا ككميا، فالتعبير النكعي يصؼ لنا الظاىرة كيكضح لنا 
خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطينا كصفان رقميان يكضح مقدار كجكد الظاىرة أك حجميا كدرجة 

 .(ٗٚ: ٜٕٓٓعباس كآخركف، ارتباطيا مع الظكاىر األخرل )
  :((Population of the Researchثانيان : مجتمع البحث 

( كؿ األفراد الذيف يحممكف بيانات الظاىرة التي ىي في متناكؿ populationيقصد بالمجتمع )    
( كمف اجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث يجب تحديد مجتمع البحث ٙٙ :ٜٜٓٔالبحث، )حنا كعبد الرحمف، 

 قيقان ألنو لكؿ مجتمع صفات كخصائص تختمؼ مف مجتمع إلى آخر. تحديدان د
المتمثؿ بطمبة جامعة القادسية بجميع كمياتيا العممية كاإلنسانية ٔحيث تـ تحديد مجتمع البحث    

 كلمدراسة الصباحية فقط البالغ عددىـ (ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ) لمصفكؼ الثانية كالرابعة لمعاـ الدراسي
( كمية كىي )الطب البيطرم، الصيدلة، ٕٔإذ بمغ عدد الكميات العممية )( طالبان كطالبة، ٔٛٗٚ)

، اإلدارة كاالقتصاد، التربية عممي، اليندسة،  التمريض، الطب، طب اسناف، العمـك كالحاسبات، العمـك
( طالبان كطالبة كبنسبو ٕٖٓٗكبمغ مجمكع الطمبة فييا ) ،التربية البدنية كعمـك الرياضية، الزراعة(

)اآلداب،  ( كميات كىيٗ%( مف حجـ المجتمع، في حيف بمغ عدد الكميات االنسانية )ٗ٘)بمغت 
( طالبان كطالبة كبنسبة بمغت ٜٖٗٗ) مجمكع الطمبة فييا ، كبمغالتربية االنساني، تربية بنات، القانكف(

%( بكاقع ٚٗأما فيما يخص متغير النكع فقد بمغت نسبة الذككر) %( مف حجـ المجتمع،ٙٗ)
( طالبة، تكزعت ىذه االعداد بيف ٜٖٚ٘%( كبكاقع )ٖ٘( طالبان، كبمغت نسبة اإلناث )ٕٖٗ٘)

%( مف مجتمع البحث، ٘ٗ)( طالبان كطالبة كبنسبة ٖٖٖٛالصفكؼ الدراسية الثانية كالبالغ عددىا )
 .(٘كما مكضح في الجدكؿ )، ك %(٘٘كطالبة كبنسبة ) ( طالبان ٜٛٓٗ) كالصفكؼ الرابعة البالغ عددىا

 (5)جدول
 مجتمع البحث موزعاً حسب الكلٌات والتخصص والصف الدراسً والنوع

                                        
0

( من وحدة شؤون الطلبة التابعة لرئاسة 6112-6112) تم الحصول على أعداد الطلبة للصفوف الرابعة والثانٌة للكلٌات العلمٌة واإلنسانٌة 
( الصادر عن عمادة كلٌة التربٌة / وحدة الدراسات 6/6/6112) والمؤرخ فً( 6222جامعة القادسٌة بموجب كتاب تسهٌل المهمة، ذو العدد )

 (1ملحق )/ العلٌا
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نوع 
 التخصص

 التخصص الدراسً اسم الكلٌة
المجموع  عدد الطلبة للمرحلة الرابعة عدد الطلبة للمرحلة الثانٌة

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ الكلً

 115 26 16 62 26 26 61  الطب البٌطري 

 126 26 26 62 112 21 22  الصٌدلة 

 611 62 56 62 162 112 61  التمرٌض 

 622 112 22 66 126 62 52  الطب 

 122 22 62 12 116 21 26  طب االسنان 

ً
لم
لع
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 العلوم والحاسبات

 126 15 11 2 122 21 52 الحاسبات

 56 62 12 2 62 11 12 احصاء

 22 22 62 61 66 6 12 الرٌاضٌات

 العلوم

 26 61 61 11 12 2 6 الرٌاضٌات الطبٌة

 112 25 62 2 22 21 62 األحٌاء

 116 22 65 66 25 62 61 الكٌمٌاء

 22 62 5 12 66 16 11 البٌئة

 اإلدارة واالقتصاد

 126 21 61 61 116 26 21 محاسبة

 616 112 26 22 62 66 52 اقتصاد

 622 125 26 166 22 26 56 إدارة إعمال

 616 162 21 66 62 66 52 المالٌة والمصرفٌة

 122 166 62 62 22 66 62 الفٌزٌاء التربٌة

 125 116 25 26 26 65 62 الكٌمٌاء علمً

 121 116 26 21 52 66 62 األحٌاء 

 126 116 51 22 22 66 21 الرٌاضٌات 

 الهندسة

 22 52 65 66 21 62 12 المدنً

 56 66 16 11 62 12 11 المٌكانٌك

 22 66 12 2 61 15 2 الكٌمٌاوي

 52 62 12 2 66 66 5 طرق نقل

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 121 21 666 21 61 166 652 

 الزراعة

علوم التربة 
 والموارد البشرٌة

62 62 55 26 66 61 162 

 22 62 12 61 62 61 12 الثروة الحٌوانٌة

البستنة وهندسة 
 الحدائق

65 61 52 21 62 61 162 

 2166 1221 622 1112 6121 1166 1116   مجموع ع

ً
ان
س
إلن
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 اآلداب

 615 161 22 56 122 26 61 اللغة العربٌة

 626 662 166 111 126 22 62 الجغرافٌة

 666 666 166 22 111 56 56 االجتماع

 626 161 22 116 126 22 22 علم النفس

 االنسانًالتربٌة  

 662 152 161 62 65 22 12 االنكلٌزٌة

 212 652 126 62 121 112 22 اللغة العربٌة

 162 161 22 62 52 26 15 علوم قران

 626 621 152 116 116 26 25 التارٌخ

 612 162 26 22 22 21 62 التربٌة علم النفس

 661 152 152 - 25 25 - االرشاد تربٌة بنات

 266 622 26 156 162 22 116  القانون

 6222 6112 1626 622 1626 266 521   مجموع أ

المجموع 
 الكلً

 1526 1661 6666 1221 6162 2126 2261 
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 :(Sample of Researchثالثا: عينة البحث )
(: ىي جزء مف المجتمع بحيث تتكافر في ىذا الجزء خصائص المجتمع نفسيا، Sample) العينة    

 ،(ٕٜ :ٕٛٓٓاختيار العينة بيدؼ التكصؿ إلى نتائج يمكف تعميميا عمى المجتمع )االسدم، فيككف 
 :ٖٜٜٔكىذا الجزء يغني الباحثة عف دراسة كؿ كحدات كمفردات المجتمع األصمي )قنديمجي، 

أف الصفات العديدة التي يحتكييا مجتمع ما، البد إف ُتضمف في العينة التي يتـ سحبيا مف إذ  ،(ٕٔٔ
كتعد العينات المختارة بالطريقة الطبقية العشكائية أفضؿ أنكاع ( ٕٔ٘ :ٕٕٓٓؾ المجتمع، )ممحـ، ذل

اعتمدت الباحثة الطريقة الطبقة لذا   ،(ٜٓ :ٕٓٓٓ)عطكم، العينات كأكثرىا دقة في تمثيؿ المجتمع
 position)(، كاختير منيا باألسمكب المتناسب  (Stratified Random Sampleالعشكائية

Allocution).  
كقد لجأت الباحثة إلى اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشكائية المتناسبة، بسبب عدـ تجانس     

أنكاع امثؿ طريقة الختيار كحدات مجتمع البحث الحالي، إذ ُتعد العينات المختارة  بيذا االسمكب 
ا اعتمدت الباحثة عمى االسمكب (، لذٖٔ :ٕٚٓٓ)الجادرم،  العينات كأكثرىا دقة في تمثيؿ المجتمع

المتناسب مف أجؿ الحصكؿ عمى عينة أكثر تمثيالن لممجتمع االصمي، كتتمخص ىذه الطريقة باختيار 
عينة عشكائية بسيطة مف كؿ طبقة بحيث يككف حجـ ىذه العينة يتناسب مع حجـ الطبقة المأخكذة 

 .منيا
كطالبة مف مجتمع طمبة جامعة القادسية بنسبة  ( طالبان ٓٓٗككفقان لذلؾ تـ اختيار عينة بمغت )    

كقد  ( طالبة،ٕٕٔ( طالبان ك)ٛٛٔ%( تقريبان مف مجتمع البحث، مكزعيف عمى كفؽ النكع بكاقع )٘)
%(، إذ بمغ عدد الطمبة مف التخصص ٖ٘كنسبة اإلناث ) ،%( مف العينةٚٗكانت نسبة الذككر )

( طالبان كطالبة مف التخصص ٗٛٔك) ،%(ٗ٘( طالب كطالبة ككانت نسبتيـ )ٕٙٔالعممي )
( طالب كطالبة ٕٛٔ%(، ككاف عدد طمبة الصؼ الثاني منيـ )ٙٗاإلنساني إذ بمغت نسبتيـ )

ككما %(، ٘٘( طالبان كطالبة كبنسبة )ٕٛٔ%(، بينما بمغ عدد طمبة الصؼ الرابع )٘ٗكبنسبة )
الصفكؼ كالنكع ( الذم يعرض تفاصيؿ عينة البحث بحسب التخصص ك ٙمكضح في الجدكؿ )

 االجتماعي. 
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 (2جدول)
 عٌنة البحث موزعة حسب الكلٌات والتخصص والصف الدراسً والنوع االجتماعً*

نوع 
 التخصص

 التخصص الدراسً اسم الكلٌة
المجموع  عدد الطلبة للمرحلة الرابعة عدد الطلبة للمرحلة الثانٌة

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ الكلً

 5 6 1 1 6 6 1  البٌطريالطب  

 6 6 6 1 5 6 6  الصٌدلة 

 11 2 6 6 2 5 1  التمرٌض 

 16 5 6 6 2 2 6  الطب 

 6 6 6 1 5 6 6  طب االسنان 

ً
لم
لع
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

العلوم 
 والحاسبات

 11 6 1 1 6 5 6 الحاسبات

 2 6 1 1 6 1 1 احصاء

 2 6 1 1 6 1 1 الرٌاضٌات

 2 6 1 1 6 1 1 الرٌاضٌات الطبٌة

 العلوم

 2 6 6 1 6 6 1 األحٌاء

 2 2 6 6 6 1 1 الكٌمٌاء

 2 6 1 1 6 1 1 البٌئة

اإلدارة 
 واالقتصاد

 11 2 6 6 2 6 2 محاسبة

 11 2 6 2 5 6 6 اقتصاد

 12 2 6 2 5 6 6 إدارة إعمال

 11 2 6 2 5 6 6 المالٌة والمصرفٌة

 11 2 6 2 2 6 6 الفٌزٌاء التربٌة

 6 5 6 6 6 6 1 الكٌمٌاء علمً

 6 5 6 6 6 6 1 األحٌاء 

 11 2 6 6 2 6 6 الرٌاضٌات 

 الهندسة

 5 6 1 6 6 1 1 المدنً

 2 6 1 1 6 1 1 المٌكانٌك

 2 6 1 1 6 1 1 الكٌمٌاوي

 2 6 1 1 6 1 1 طرق نقل

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 11 6 16 2 6 2 12 

 الزراعة

علوم التربة 
 والموارد البشرٌة

1 1 6 6 6 2 2 

 2 6 1 1 6 1 1 الثروة الحٌوانٌة

البستنة وهندسة 
 الحدائق

1 6 6 6 6 2 2 

 612 112 22 52 111 52 52   مجموع ع

ً
ان
س
إلن
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 اآلداب

 12 2 2 6 2 5 2 اللغة العربٌة

 12 16 2 5 2 6 2 الجغرافٌة

 16 16 2 5 2 6 6 االجتماع

 16 2 2 5 2 5 2 علم النفس

التربٌة  
 االنسانً

 12 2 2 6 5 2 1 االنكلٌزٌة

 66 16 2 2 2 2 6 اللغة العربٌة

 11 2 5 6 6 6 1 علوم قران

 12 12 6 2 5 6 6 التارٌخ

 16 2 6 2 5 6 6 التربٌة علم النفس

 16 6 6 - 2 2 - االرشاد تربٌة بنات

 62 12 5 2 11 2 2  القانون

 162 116 22 25 26 26 61   مجموع أ

المجموع 
 الكلً

 62 26 166 112 112 616 211 
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 :Tools of Research)رابعان: أداتا البحث )

تحقيقا ألىداؼ البحث قامت الباحثة ببناء مقياس االبداع الجاد كمقياس التنظيـ الذاتي المعرفي     
 بخطكات أساسية ىي:حيث إف عممية بناء أم مقياس يمر 

 تحديد المفيـك المراد قياسو. -أ
 تحديد مجاالت المفيـك . -ب
 صياغة الفقرات لكؿ مجاؿ. -ج
 .(Allen&Yen,1979.p:188أجراء تحميؿ الفقرات ) -د

كقد اتبعت الباحثة ىذه الخطكات في عممية البناء كفي ما يأتي استعراض لإلجراءات التي     
 لممقياسيف: اعتمدت في عممية البناء

 اكالن: مقياس اإلبداع الجاد:
بعد اطالع الباحثة عمى االدبيات كالدراسات السابقة كاإلطار النظرم ذات العالقة بمكضكع بحثيا لـ 

لدل طمبة الجامعة، لذا ارتأت  اإلبداع الجادتتمكف الباحثة مف الحصكؿ عمى مقياس مناسب لقياس 
افر فيو الخصائص السايككمترية الالزمة كقد تـ بناء مقياس عمى تتك  اإلبداع الجادالباحثة بناء مقياس 

 كفؽ اإلجراءات العممية المتبع في بناء المقاييس ككاالتي:
       :مفيـك االبداع الجاد 
بكصفيا أطاران نظريان لمبحث الحالي  (De Bono)دم بكنك  عمى نظرية تبما أف الباحثة أعتمد    

 (De Bono)دم بكنك  تعريؼ االبداع الجاد مف العكامؿ التي حددىااشتقت الباحثة ككفقان لذلؾ 
عندما يككف الفرد ( العفكية) كاعتبرىا مصادر لإلبداع الجاد كىك )التفكير الذم يككف مصدره التمقائية

في مكقؼ جديد كالدافعية العقمية التي تحفزه لمنظر الى بدائؿ اخرل كالطريقة اك االسمكب الفريد الذم 
الفرد كتحرره مف القيكد كعكامؿ االحباط كالتيديد في تفكيره الذم يجعؿ الفرد قادرا عمى يسمكو 
 .االبداع(
 :تحديد مجاالت المقياس 
لقد اعتمدت الباحثة المصادر التي حددىا )دم بكنك( لألبداع الجاد لتككف مجاالت لممقياس     

 التحرر(.ألسمكب، االدافعية العقمية، ، كىي: ) التمقائية
إمكانية الفرد عمى االستجابة المباشرة لممكاقؼ الجديدة بصكرة عفكية )دكف تخطيط  التمقائية: -ٔ

 مسبؽ( ، كتككف استجاباتو ىذه مصدران لألبداع.
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ىي ميؿ الفرد لمتركيز كالنظر إلى األشياء التي لـ ينتبو الييا األخركف، إذ الدافعية العقمية:  -ٕ
 مصدران كامف لإلبداع في غياب االستراتيجيات المنظمة.يشكؿ ىذا النكع مف التركيز 

ىك الطريقة التي يسمكيا الفرد في التفكير في مكضكع ما كتتعدد أساليب التفكير، ككؿ  األسمكب: -ٖ
 منيا يمثؿ تفكيران بصفة عامة، كتفكيران ابداعيان بصكرة خاصة.

ط كالخكؼ كالتيديد مما يجعؿ الفرد ىك تحرر الفرد مف القيكد كعكامؿ الكبت كاإلحبا التحرر: -ٗ
 (.ٔٛ :ٕ٘ٓٓأقدر عمى اإلبداع )دم بكنك، 

 :صياغة فقرات المقياس 
ركعي في صياغة فقرات المقياس أف تككف مفيكمة، كقابمة لتفسير كاحد، كال تجمع بيف  قد    

لدل  فكرتيف، كتككف مختصرة بقدر ما تسمح بو المشكمة المدركسة، كال تثير تأثيرات انفعالية
  (.ٜٕ٘: ٕٓٓٓالمستجيب تدفع بو الى إعطاء معمكمات غير صادقة )ممحـ ،

كاالستفادة منيا قامت الباحثة  ذات العالقة كبعد إطالع الباحثة عمى االدبيات الدراسات السابقة    
 بصياغة فقرات مقياس االبداع الجاد.

الدافعية العقمية، ، جاد )التمقائية( فقرة تكزعت عمى مجاالت االبداع الٛٗفقد صاغت الباحثة )    
 ( فقرة.ٕٔالتحرر( لكؿ مجاؿ )ألسمكب، ا

  لمقياس اإلبداع الجادأسمكب تصحيح: 
تنطبؽ عمّي تمامان، تنطبؽ عمّي غالبان، ) اعتمدت الباحثة أسمكب )ليكرت( لمتدرج الخماسي كىي    

كذلؾ لمركنة ىذه الطريقة كتدرجيا  ،تنطبؽ عمّي أحيانان، تنطبؽ عمّي نادران، ال تنطبؽ عمّي مطمقان(
 ،بدرجات صغيرة غير حادة، زيادةن عمى اعتماد ىذا األسمكب في كثير مف الدراسات كالمقاييس النفسية

كلحساب  (،ٜٖٔ: ٜٜٛٔ)عبد الرحمف، ألنو ال يحتاج إلى جيد كبير في حساب قيـ الفقرات كأكزانيا
( إذا كانت ٘بمعنى انو )( ٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ) كزافالدرجة الكمية لممستجيب عمى المقياس تعطى اال

( ٕ( إذا كانت )تنطبؽ عمّي أحيانان( ك)ٖ( إذا كانت )تنطبؽ عمّي غالبان( ك)ٗتنطبؽ عمّي تمامان( ك))
)ال تنطبؽ عمّي مطمقا( في حالة الفقرات االيجابية  ( أذا كانتٔأذا كانت )تنطبؽ عمّي نادران( ك)

تنطبؽ ( إذا كانت )ٔبمعنى انو ) بالنسبة لمفقرات السمبية (ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘)كتعكس ىذه االكزاف الى 
( أذا كانت ٗ( إذا كانت )تنطبؽ عمّي أحيانان( ك)ٖ( إذا كانت )تنطبؽ عمّي غالبان( ك)ٕعمّي تمامان( ك)

(، عممان اف الفقرات السمبية ىي )ال تنطبؽ عمّي مطمقا ( أذا كانت٘)تنطبؽ عمّي نادران( ك)
 (، اما بقية الفقرات فيي ايجابية.ٗٗ،ٖٗ،ٔٗ،ٖٔ،ٖٓ،ٕٙ،ٕٔ،ٗٔ،ٛ)
 التحميؿ المنطقي لمفقرات: 
 :صالحية الفقرات 
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 عممية لمتعرؼ عمى مدل تمثيؿ المقياس لممتغير المراد قياسو )الزكبعي كآخركف،التشير ىذه     
ر مدل تمثيؿ إذ إّف التحميؿ المنطقي يعد ضركريا في بدايات صياغة الفقرات ألنو يؤش(، ٖٗ: ٜٔٛٔ

( أم مدل كفاءة الفقرات في قياس ٔٚٔ :ٕٔٓٓالفقرة ظاىريان لمسمة التي أعدت لقياسيا،)الكبيسي، 
( فقرة ٛٗما كضعت ألجؿ قياسو، ككفقان لذلؾ تـ عرض فقرات المقياس بصيغة ألكلية البالغ عددىا )

في مجاؿ العمـك  ( محكمان مف المختصيفٕٚ(، عمى مجمكعة مف المحكميف بمغ عددىـ )ٕ) ممحؽ
(، متضمنان ذلؾ تعريفان نظريان لإلبداع الجاد ككؿ مجاؿ مف مجاالت ٗالتربكية كالنفسية ممحؽ )

المقياس، لبياف مدل صػػػالحية الفقرات لقػػػياس مػا كضػعت ألجػػمو، كمدل صػالحية الفقرة لممجاؿ 
مدت الباحثة عمى نسبة مكافقة الػػػذم تنتمي إليو، كتعديؿ أك حذؼ أك إضافة بعض الفقرات، كاعت

%( مف عدد  المحكميف معياران لصالحية الفقرة في قياس ما كضعت مف اجؿ قياسو، كلتحميؿ ٓٛ)
أراء الخبراء عمى فقرات المقياس، قامت الباحثة باستعماؿ مربع )كأم( كالنسبة المئكية لبياف الفرؽ بيف 

مقياس صالحة عندما تككف قيمة مربع )كأم( المكافقيف كغير مكافقيف كعدت كؿ فقرة مف فقرات ال
( كنتيجة لذلؾ تبيف اف جميع الفقرات دالة إحصائيان لذلؾ بقي 0ٓ٘ٓالمحسكبة دالة عند مستكل داللو )

( فقرة المعدة لمتطبيؽ عمى عينة التحميؿ اإلحصائي، كما ىك مكضح في ٛٗالمقياس مككف مف )
                              (.                              ٚالجدكؿ )

 ٌبٌن نسب المحكمٌن )الخبراء( وقٌمة )كأي( لمحسوبة حول صالحٌة فقرات مقٌاس االبداع الجاد (2) جدول

 أرقام الفقرات األبعاد
 (62عدد الخبراء )

النسبة 
قٌمة )كأي(  المئوٌة

 المحسوبة)*(
مستوى 
 الداللة

 الرافضون الموفقون

ٌة
ائ
لق
لت
ا

 
 دالة 62 111 / 62 2،2،5،1

 دالة 66,12 22 1 62 11،11،2

 دالة 12,52 26 6 65 16،6

 دالة 12,66 62 6 62 2،6

 دالة 61,62 65 2 66 6

ة 
عٌ
اف
لد
ا

ٌة
قل
لع
ا

 

 دالة 62 111 / 62 2،6،2،6،6،1

 دالة 66,12 22 1 62 16،11،2،5

 دالة 12,52 26 6 65 11،2

ب
لو
س
ال
ا

 

 دالة 62 111 / 62 11،2،6،2،5،6،1

 دالة 66,12 22 1 62 11،6،16

 دالة 12,66 62 6 62 2،2

رر
ح
لت
ا

 

 دالة 62 111 / 62 11،6،2

 دالة 66,12 22 1 62 16،11،2،2

 دالة 12,52 26 6 65 6

 دالة 12,66 62 6 62 2،5،6،1

 (.      8( عند درجة حرية )9=88بمغت القيمة الجدكلة لمربع )كأم( ) *  

 :تعميمات المقياس  



جر                         ثالثالفصؿ ال    اءاتومنيجية البحث كا 

 

 

28 

تعد تعميمات المقياس بمثابة الدليؿ الذم يسترشد بو المستجيب إثناء استجابتو لفقرات      
، لذا ركعي عند إعدادىا إف تككف كاضحة كمفيكمة، (ٖٔٔ :ٕٕٓٓ)أبك حكيج كآخركف،المقياس

عميو الباحثة كلحث المستجيب عمى إعطاء إجابات صريحة أشير في التعميمات إلى أّف ما ستحصؿ 
مف معمكمات ىي ألغراض البحث العممي فقط ، لذا لـ تتضمف صفحة التعميمات فقرة ذكر اسـ 

 .(ٖٕٗ :ٕٜٛٔالمستجيب بما يطمئنو كيدفعو لإلجابة بكؿ دقة ككضكح )جكف كركبرت،
 :التجربة االستطالعية 
ياس فضال عف مدل ييدؼ التطبيؽ االستطالعي ىذا إلى التعرؼ عمى مدل كضكح تعميمات المق    

( إلى ضركرة ٜٓٛٔكضكح فقراتو كمدل استيعاب الطمبة ليا ككيفية اإلجابة عنيا كيشير )فرج،
 :ٜٓٛٔالتحقؽ مف مدل فيـ العينة المستيدفة لتعميمات المقياس كمدل كضكح فقراتو لدييـ )فرج،

ٔٙٓ .) 
( طالبان كطالبة، ٓٗمف ) كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة مككنة    

( طالبان ٕٓاالنساني( بكاقع ) -اختيركا عشكائيان مف طمبة جامعة القادسية، كلمتخصصيف )العممي
كطالبة مف التخصص العممي مكزعيف أيضان بالتساكم بيف الذككر كاالناث، كالصفيف الثاني كالرابع 

تساكم بيف الذككر كاالناث، كالصفيف ( طالبان كطالبة مف التخصص االنساني مكزعيف أيضان بالٕٓ)ك
(، كقد تمت اإلجابة عمى المقياس أماـ الباحثة كي ٛالثاني كالرابع، كما ىك مكضح في الجدكؿ )

تتمكف مف التكضيح لبعض االستفسارات كتحديد العبارات غير المفيكمة، كقد اتضح مف خالؿ 
حة كمفيكمة مف قبؿ الطمبة، إذ لـ التطبيؽ االستطالعي أف تعميمات المقياس كفقراتو كانت كاض

 الجاد اإلبداعيستفسر عنيا احد مف الطمبة، أما بالنسبة لمكقت المستغرؽ لإلجابة عمى فقرات مقياس 
 ( دقيقة.ٕٕ( دقيقة كبمتكسط )ٕ٘ػػػ  ٘ٔ)ما بيف  كاف

 (6الجدول)
 الدراسًإفراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة موزعه حسب النوع االجتماعً والتخصص والصف 

 التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس: 

 االختصاص الكلٌة ت

 الصف الرابع الصف الثانً

 المجموع
 النوع النوع

 إناث ذكور إناث ذكور

 61 5 5 5 5 أنسانً التربٌة 1

 61 5 5 5 5 علمً الهندسة 6

 21 11 11 11 11 المجموع
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النفسية خطكة ميمة كضركرية في بنائيا ، لككنو يكشؼ يعد التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقاييس     
عف الخصائص السيكك مترية لفقراتو، كيسيؿ اختيار الفقرات ذات الخصائص الجيدة، إذ أف دقة 

 .(ٗٔ :ٜٜٗٔالمقياس تعتمد إلى حد كبير عمى دقة فقراتو )ربيع، 
تي تعني قدرة المقياس عمى إف ىذا اإلجراء ضركرم لمتمييز بيف األفراد في الصفة المقاسة ال    

التمييز بيف األفراد المتفكقيف في الصفة التي يقيسيا المقياس، كاألفراد الضعاؼ في تمؾ الصفة، إذ ال 
بد مف استبعاد الفقرات التي ال تميز بيف المستجيبيف كاإلبقاء عمى الفقرات التي تميز بينيـ 

(Eble,1972:392) ،ى درجات عالية عمى المقياس خصائص كما يعكس األفراد الذيف حصمكا عم
 :ٖٜٛٔالسمكؾ المراد قياسو بدرجة اكبر مف الذيف حصمكا عمى درجات منخفضة )جابر ككاظـ،

كيعد التحميؿ اإلحصائي لمفقرات أكثر أىمية مف التحميؿ المنطقي ليا، إذ إف التحميؿ المنطقي  ،(ٕٔٛ
الفحص الظاىرم ليا فقط، لذلؾ فيك  قد ال يكشؼ عف صدؽ الفقرات بشكؿ دقيؽ ألنو يعتمد عمى

 .(ٕٖٖ-ٖٖٔ :ٜٓٛٔأكثر عرضة لمتأثر باألحكاـ الذاتية )فرج، 
كيعد أسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف كاالتساؽ الداخمي )عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية     

 لحالي فضالن الباحثة في البحث ا يالممقياس( مف األساليب المناسبة في تحميؿ الفقرات لذلؾ اعتمدت
عف أسمكب عالقة الدرجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ كعالقة درجة المجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس 

 :ككما يأتيفي عممية تحميؿ فقرات مقياس االبداع الجاد 
 :القكة التمييزية لمفقرات 
تتكافر خاصية يعد تمييز الفقرات جانبان ميمان في التحميؿ اإلحصائي لمفقرات، كينبغي أف     

التي تُبيف مدل إمكانية قياس الفركؽ الفردية بكساطة مفردات ىذا  (Discrimination)التمييز
( فضالن عف التأكد مف كفاية فقرات ىذا المقياس كصدقيا في التعبير ٕٚٚ :ٕٓٓٓالمقياس، )عاّلـ،

 -عف السمة المقاسة، كلتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بالخطكات اآلتية :
 حجـ عينة التحميؿ اإلحصائي لمفقرات: تحديد -8

( أف العينة األقؿ تمثيال لممجتمع، اقؿ احتماال في أف يعكس سمككيا سمكؾ ٜٜٓٔ،مايرز)يؤكد     
( كلقد أشارت األدبيات المتخصصة في القياس ٘ٗٔ :ٜٜٓٔالمجتمع الذم تنتمي أليو، )مايرز،

ي يجب أف يككف متناسبا مع حجـ عينة النفسي إلى أف الحجـ المناسب لعينة التحميؿ اإلحصائ
( الذم يشير فيو (Nunnally, 1981التطبيؽ النيائي، كعدد فقرات المقياس كعمى كفؽ تأكيد ننمي 

( لعالقة ذلؾ ٘:ٔإلى أف نسبة عدد أفراد العينة إلى عدد فقرات المقياس يجب أف ال تقؿ عف نسبة)
( كلتحقيؽ ىذا Nunnally, 1981:P:434بتقميؿ خطا الصدفة في عممية التحميؿ اإلحصائي، )

اليدؼ قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس االبداع الجاد عمى عينة اختيرت بالطريقة العشكائية الطبقية، 
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كعمى كفؽ األسمكب المتناسب، كفي ضكء ىذه االعتبارات فقد شممت عينة التحميؿ اإلحصائي 
تماعي )ذككر، إناث( كالتخصص ( طالبان كطالبة مكزعيف عمى كفؽ متغير النكع االجٕٓ٘)

 .(ٜالدراسي)عممي ، أنساني( كالصفكؼ الدراسية )الثانية ، الرابعة( ككما ىك مكضح في الجدكؿ )
 (2جدول)

 عٌنة التحلٌل اإلحصائً:

نوع 
 التخصص

 التخصص الدراسً اسم الكلٌة
 عدد الطلبة للمرحلة الرابعة عدد الطلبة للمرحلة الثانٌة

 المجموع الكلً

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ

 2 6 1 1 6 1 1  الطب البٌطري 

 5 6 1 1 6 6 1  الصٌدلة 

 2 6 1 1 2 6 1  التمرٌض 

 2 6 6 1 6 6 1  الطب 

 5 6 1 1 6 6 1  طب االسنان 

ً
لم
لع
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 العلوم والحاسبات

 2 6 1 1 2 6 6 الحاسبات

 2 6 1 1 6 1 1 احصاء

 2 6 1 1 6 1 1 الرٌاضٌات

 2 6 1 1 6 1 1 الرٌاضٌات الطبٌة 

 العلوم

 2 6 1 1 6 1 1 األحٌاء

 2 6 1 1 6 1 1 الكٌمٌاء

 2 6 1 1 6 1 1 البٌئة

 اإلدارة واالقتصاد

 5 6 1 1 6 1 6 محاسبة

 2 6 1 6 6 1 6 اقتصاد

 2 2 1 6 6 1 1 إدارة إعمال

 5 6 1 6 6 1 1 المالٌة والمصرفٌة

 2 2 1 6 6 1 1 الفٌزٌاء التربٌة

 5 6 1 6 6 1 1 الكٌمٌاء علمً

 2 6 1 1 6 1 1 األحٌاء 

 5 6 1 6 6 1 1 الرٌاضٌات 

 الهندسة

 2 6 1 1 6 1 1 المدنً

 2 6 1 1 6 1 1 المٌكانٌك

 2 6 1 1 6 1 1 الكٌمٌاوي

 2 6 1 1 6 1 1 طرق نقل 

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 2 6 2 6 1 6 2 

 الزراعة

علوم التربة والموارد 
 البشرٌة

1 1 6 1 1 6 2 

 2 6 1 1 6 1 1 الثروة الحٌوانٌة

 2 6 1 1 6 1 1 البستنة وهندسة الحدائق

 165 22 62 62 22 65 62   مجموع ع

ً
ان
س
إلن
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 اآلداب

 11 5 6 6 2 6 6 اللغة العربٌة

 16 2 2 6 5 6 6 الجغرافٌة

 11 2 2 6 2 6 6 االجتماع

 11 2 6 6 5 6 6 علم النفس

 التربٌة  االنسانً

 6 5 2 1 6 6 1 االنكلٌزٌة

 12 2 2 6 5 2 1 اللغة العربٌة

 2 2 6 1 6 1 1 علوم قران

 16 2 5 2 2 6 6 التارٌخ

 2 5 6 6 6 1 1 التربٌة علم النفس

 6 5 5 - 6 6 - االرشاد تربٌة بنات
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 12 6 6 5 2 6 6  القانون

 115 21 26 66 25 62 12   مجموع أ

المجموع 
 الكلً

 56 21 112 25 21 162 651 

 

 أيجاد القكة التمييزية )المجمكعتيف المتطرفتيف(: -7
يعد أسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف مف أكثر األساليب المستعممة في المقاييس النفسية لحساب     

لكؿ فقرة، كيقصد بو مدل قدرة الفقرات عمى التمييز بيف اإلفراد ذكم الدرجات العالية القكة التمييزية 
في تمؾ السمة، كيتـ اختبار داللة  منخفضةعمى السمة المراد قياسيا، كبيف اإلفراد مف ذكم الدرجات ال
 عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس دنياالفركؽ بيف ذكم الدرجات العميا كذكم الدرجات ال

(Stanley&Hoplcin,1972:168)  فالمقاييس النفسية تتطمب حساب القكة التمييزية لفقراتيا، لغرض
ف ىناؾ عالقة كاإلبقاء عمى الفقرات التي تميز بينيـ، أل استبعاد الفقرات التي ال تميز بيف المستجيبيف

ـ مف خالؿ تك ، (Ghiselli, at al, 1981: 434قكية بيف دقة المقياس كالقكة التمييزية لمفقرات )
 الخطكات االتية:

 تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة بعد تصحيحيا. -أ
ترتيب الدرجات الكمية التي حصؿ عمييا أفراد العينة ترتيبان تنازليان مف أعمى درجة إلى أدنى درجة  -ب

 (.ٕٔٓ - ٓٓٔكالتي تراكحت بيف )
%( مف ٕٚت العميا، كنسبة )%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجإٚتعييف نسبة ) -ج

( طالب كطالبة لذا ٕٓ٘االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا كككف عينة التحميؿ مككنة مف )
( درجة، ٔٛٔ - ٕٔٓ( استمارة مف المجمكعة العميا تراكحت درجاتيـ بيف )ٛٙكاف عدد االستمارات )

( درجة، كبيذا يككف لدينا اكبر ٜٖٔ-ٓٓٔ( استمارة مف المجمكعة الدنيا تراكحت درجاتيـ بيف )ٛٙك)
( Anastasi , 1982 , p:208حجـ كأقصى تبايف ممكنيف كيقترب تكزيعيا  مف التكزيع الطبيعي، )

 .(ٖ) ككما مبيف بالشكؿ
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 ٌبٌن توزٌع درجات افراد عٌنة تحلٌل الفقرات على مقٌاس االبداع الجاد (6) شكل

 

 (11جدول )
 لمقٌاس االبداع الجادٌبٌن المؤشرات اإلحصائٌة 

 القٌمة المؤشرات اإلحصائٌة

 162,6665 الوسط الحسابً

 12,26222 االنحراف المعٌاري

 162,1111 الوسٌط

 111,11 المنوال

 1.2561 االلتواء

 611,11 اعلى قٌمة

 111,11 اقل قٌمة

لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المجمكعة العميا  تـ تطبيؽ االختبار التائي -د
كالمجمكعة الدنيا لكؿ فقرة، كعدت القيمة التائية مؤشران يميز كؿ فقرة بمقارنتيا بالقيمة الجدكلية  بدرجة 

( كقد إشارة نتائج تحميؿ فقرات مقياس ٘ٓ،ٓ( عند مستكل الداللة )0ٜٙٔ( التي كانت )ٖٗٔحرية )
( فأنيا غير مميزة، كقد تـ حذفيا، ٔ،ٗٔ،ٚٗالفقرة ) االجاد إلى أف جميع الفقرات مميزة عد االبداع

 ( يكضح:ٔٔكالجدكؿ )
 (11جدول )

 القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس االبداع الجاد بأسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌن

تسلسل 
 الفقرة

 المجموعة العلٌا
26 

 المجموعة الدنٌا
 tقٌمة  26

 المحسوبة
 القرار الداللة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 غٌر ممٌزة غٌر دالة 1,221 1,661 6,562 1,126 6,255 1

 ممٌزة دالة 2,126 1,116 1,252 1,526 6,255 6

 ممٌزة دالة 2,216 1,211 1,611 1,622 6,25 6

 ممٌزة دالة 6,222 1,162 6,166 1,216 6,211 2

 ممٌزة دالة 2,266 1,262 1,211 1,222 6,215 5



جر                         ثالثالفصؿ ال    اءاتومنيجية البحث كا 

 

 

83 

 ممٌزة دالة 2,126 1,226 1,626 1,222 6,666 2

 ممٌزة دالة 6,561 1,166 6,522 1,262 6,661 2

 ممٌزة دالة 5,226 1,262 1,655 1,262 6,126 6

 ممٌزة دالة 6,226 1,112 6,162 1,621 6,221 2

 ممٌزة دالة 2,261 1,262 1,216 1,216 6,266 11

 ممٌزة دالة 6,651 1,262 6,216 1,226  6,566 11

 ممٌزة دالة 2,661 1,162 6,111 1,212 6,112 16

 ممٌزة دالة 5,111 1,162 6,166 1,622 6,116 16

 غٌر ممٌزة غٌر دالة 1,622 1,626 6,212 1,525 6,152 12

 ممٌزة دالة 6,256 1,626 6,166 1,525 6,152 15

 ممٌزة دالة 2,216 1,622 1,522 1,526 6,221 12

 ممٌزة دالة 6,616 1,221 6,226 1,622 6,166 12

 ممٌزة دالة 2,666 1,166 1,226 1,525 6,221 16

 ممٌزة دالة 6,166 1,222 6,265 1,666 6,222 12

 ممٌزة دالة 2,116 1,612 6,622 1,662 6,526 61

 ممٌزة دالة 6,125 1,611 6,522 1,662 6,656 61

 ممٌزة دالة 6,225 1,261 6,512 1,662 6,221 66

 ممٌزة دالة 6,262 1,526 6,166 1,251 6,222 66

 ممٌزة دالة 5,616 1,212 1,622  1,265 6,666 62

 ممٌزة دالة 6,212 1,221 6,226 1,212 6,5 65

 ممٌزة دالة 2,122 1,526 6,611 1,662 6,622 62

 ممٌزة دالة 6,512 1,516 6,126 1,626 6,221 62

 ممٌزة دالة 2,212 1,521 6,622 1,622 2,112 66

 ممٌزة دالة 5,222 1,566 6,221 1,621 2,666 62

 ممٌزة دالة 6,111 1,612 1,261 1,226 6,221 61

 ممٌزة دالة 2,622 1,125 1,226 1,522 6,556 61

 ممٌزة دالة 6,212 1,666 6,222 1,551 6,666 66

 ممٌزة دالة 2,626 1,621 1,266 1,615 6,656 66

 ممٌزة دالة 6,261 1,126 6,162 1,222 6,162 62

 ممٌزة دالة 5,665 1,226 1,522 1,522 6,622 65

 ممٌزة دالة 6,661 1,261 6,262 1,216 6,622 62

 ممٌزة دالة 2,126 1,162 6,111 1,621 6,162 62

 ممٌزة دالة 2,522 1,162 6,166 1,166 6,262 66

 ممٌزة دالة 6,111 1,612 1,261 1,226 6,221 62

 ممٌزة دالة 6,611 1,162 1,651 1,566 6,221 21

 ممٌزة دالة 2,622 1,125 1,226 1,522 6,556 21

 ممٌزة دالة 6,212 1,666 6,222 1,551 6,666 26

 ممٌزة دالة 2,626 1,621 1,266 1,615 6,656 62

 ممٌزة دالة 6,261 1,126 6,162 1,222 6,162 22

 ممٌزة دالة 5,665 1,226 1,522 1,522 6,622 25

 ممٌزة دالة 6,661 1,261 6,262 1,216 6,622 22

 غٌر ممٌزة غٌر دالة 1,562 1,622 6,522 1,621 6,162 22

 ممٌزة دالة 2,522 1,162 6,166 1,166 6,262 26

 (Item Validityعالقة درجة الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس: )صدؽ الفقرة  -8
إف استعماؿ طريقة عالقة الفقرة بالدرجة الكمية يكضح مدل قكة ارتباط الفقرة بالمقياس، كذلؾ عمى    

الفقرات التي يككف معامؿ ارتباطيا فرضية أف الفقرة تقيس ما كضعت لقياسو في المقياس بأكممو فاف 
تباطيا بالدرجة الكمية إحصائيان، تبقى أما الفقرات التي يككف معامؿ ار  بالدرجة الكمية لممقياس داالن 

كاطئان كليس لو داللة إحصائية تحذؼ ألنيا ال تقيس السمة التي يقيسيا المقياس بأكممو كتعد ىذه 
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عيسكم، ال) الطريقة مف أدؽ الكسائؿ المعتمدة لمعرفة االتساؽ الداخمي لمفقرات في قياس المفيـك
ٜٔٛ٘ :٘ٔ.) 
ؾ يككف صادقان في بنائو، كقد استعممت الباحثة كأف المقياس الذم تنتخب فقراتو عمى كفؽ ذل    

معامؿ ارتباط بيرسكف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس، كعند 
(، 0ٕٔٓ( كالبالغة )ٕٛٗ( كبدرجة حرية )0ٓ٘ٓمقارنتيا بالقيمة الجدكلية الحرجة عند مستكل داللة )

ككما في الجدكؿ ، إحصائيان بالدرجة الكمية لممقياس ارتباطان دالة  كقد تبيف أف جميع الفقرات ترتبط
(ٕٔ.) 

 (16جدول )
 قٌمة معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس االبداع الجاد

تسلسل 
 الفقرة

عالقة درجة الفقرة بالدرجة 
 الكلٌة للمقٌاس

تسلسل  الداللة
 الفقرة

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة 
 للمقٌاس

 الداللة

 دالة 1,661 62 دالة 1,651 1

 دالة 1,651 65 دالة 1,621 6

 دالة 1,621 62 دالة 1,611 6

 دالة 1,622 62 دالة 1,616 2

 دالة 1,626 66 دالة 1,621 5

 دالة 1,252 62 دالة 1,626 2

 دالة 1,251 61 دالة 1,611 2

 دالة 1,226 61 دالة 1,625 6

 دالة 1,211 66 دالة 1,662 2

 دالة 1,616 66 دالة 1,661 11

 دالة 1,612 62 دالة 1,625 11

 دالة 1,211 65 دالة 1,266 16

 دالة 1,621 62 دالة 1,621 16

 دالة 1,212 62 دالة 1,651 12

 دالة 1,622 66 دالة 1,661 15

 دالة 1,252 62 دالة 1,622 12

 دالة 1,251 21 دالة 1,666 12

 دالة 1,226 21 دالة 1,611 16

 دالة 1,211 26 دالة 1,622 12

 دالة 1,616 26 دالة 1,262 61

 دالة 1,612 22 دالة 1,622 61

 دالة 1,211 25 دالة 1,661 66

    دالة 1,666 66

 

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ: -9
تعبر عنو، كلتحقيؽ ذلؾ اعتمدت  استخدمت الباحثة ىذا المؤشر لمتأكد مف أف فقرات كؿ مجاؿ    

ثـ تـ حساب الدرجة الكمية ، ( استمارة كىي نفسيا التي خضعت لتحميؿ الفقراتٕٓ٘الباحثة عمى )
ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات األفراد عمى ، ليؤالء األفراد عمى كفؽ مجاالت المقياس

عند مستكل  ف جميع الفقرات دالة إحصائيان كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تكجد فيو كظير أ
                   ( يبيف ذلؾ:ٖٔ( كالجدكؿ )0ٕٔٓ( ككانت القيمة الجدكلية )ٕٛٗ( كعند درجة حرية )0ٓ٘ٓداللة )
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 (16جدول )
 ٌبٌن قٌمة معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمجال الذي تنتمً الٌه

 الداللة معامل االرتباط ت المجاالت الداللة معامل االرتباط ت المجاالت

 
 
 
 
 

 التلقائٌة
 
 

  دالة 1,512 1
 
 
 
 

 االسلوب

 دالة 1,262 1

 دالة 1,225 6 دالة 1,512 6

 دالة 1,522 6 دالة 1,226 6

 دالة 1,516 2 دالة 1,566 2

 دالة 1,255 5 دالة 1,252 5

 دالة 1,511 2 دالة 1,266 2

 دالة 1,511 2 دالة 1,516 2

 دالة 1,522 6 دالة 1,266 6

 دالة 1,622 2 دالة 1,222 2

 دالة 1,526 11 دالة 1,622 11

 دالة 1,266 11 دالة 1,652 11

 
 
 
 
 

الدافعٌة 
 العقلٌة

  دالة 1,622 1
 
 
 
 
 التحرر

 دالة 1,225 1

 دالة 1,626 6 دالة 1,516 6

 دالة 1,511 6 دالة 1,551 6

 دالة 1,211 2 دالة 1,252 2

 دالة 1,262 5 دالة 1,261 5

 دالة 1,566 2 دالة 1,565 2

 دالة 1,556 2 دالة 1,226 2

 دالة 1,511 6 دالة 1,522 6

 دالة 1,512 2 دالة 1,512 2

 دالة 1,621 11 دالة 1,222 11

 دالة 1,222 11 دالة 1,216 11

 دالة 1,626 16   

 عالقة درجة المجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس: -:
تـ استخراج ىذا المؤشر مف خالؿ أيجاد العالقة االرتباطية بيف درجات األفراد الكمية لكؿ مجاؿ     

كالدرجة الكمية لممقياس، كباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف كقد أشارت النتائج إلى إف معامالت 
( ٕٛٗ( كدرجة حرية )0ٓ٘ٓعند مستكل) مجاالت المقياس دالة إحصائيان االرتباط كؿ مجاؿ مف 
 ( يكضح ذلؾ:ٗٔ(، كالجدكؿ )0ٕٔٓككانت القيمة الجدكلية )

 (12جدول )
 معامالت ارتباط درجة المجال بالدرجة الكلٌة للمقٌاس

 معامل االرتباط المجال ت

 1,22 التلقائٌة 1

 1,26 االسلوب 6

 1,26 الدافعٌة العقلٌة 6

 1,25 التحرر 2

 

 :الخصائص السايككمترية لممقياس 
إف المقياس ينبغي أف تتكافر فيو الخصائص السايككمترية األساس التي مف أىميا صدقو كثبات     

( ألف عممية القياس تتطمب تكافر العديد مف الشركط في بناء األداة ليذا ٗٛٔ :ٕٓٓٓدرجاتو، )عاّلـ،
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التحقؽ مف صدؽ المقياس كثباتو، كقد تحققت الباحثة مف صدؽ مقياس يؤكد عمماء القياس ضركرة 
 بحثيا كثباتو عمى النحك اآلتي:

 :(Validity of scaleأكالن: صدؽ المقياس )
الميمة في بناء أم مقياس نفسي، كالمقياس الصادؽ  يعّد الصدؽ مف الخصائص السايككمترية    

كقد تـ   ،(ٕٚ: ٕٔٓٓىك المقياس الذم يحقؽ الكظيفة التي كضع مف أجميا )العجيمي، كآخركف، 
 التأكد مف صدؽ المقياس الحالي مف خالؿ المؤشرات االتية:

 : Facial Validity)الصدؽ الظاىرم ) -8
ة صياغتيا كمالءمتيا لممجاؿ الذم يحتكييا ضمف المقياس، يعبر عف مدل كضكح الفقرات ككفاي    

كما يعبر عف دقة تعميمات المقياس كمكضكعيتيا كمالءمتيا لمغرض الذم كضعت مف اجمو، 
كالشؾ اف أفضؿ كسيمة الستخراجو ىك عرض المقياس عمى عدد مف ( ٖٓٔ :ٜٜٓٔ)اإلماـ،

دير مدل تمثيؿ فقرات كمكاقؼ المقياس لمصفة المحكميف المختصيف في العمـك التربكية كالنفسية، لتق
عمى عدد  ، كقد قامت الباحثة بعرض فقرات المقياس(ٕٕٗ: ٜٕٓٓالمراد قياسيا )الزاممي، كآخركف، 

مف المحكميف المختصيف في العمـك التربكية كالنفسية، لتقدير مدل تمثيؿ فقرات كمكاقؼ المقياس 
 .لمصفة المراد قياسيا

  :((Logical Validityالصدؽ المنطقي  -7
كيتحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ مف خالؿ التعريؼ الدقيؽ لممجاؿ السمككي الذم يقيسو المقياس     

 96:1979كمف خالؿ التصميـ المنطقي لمفقرات بحيث تغطي المساحات الميمة ليذا المجاؿ، )
Allen& Yen, ،تبني تعريؼ كاضح متككف ألنو تـ  ( كقد عد ىذا الصدؽ متكفرا في المقياس الحالي

مف مضاميف المجاؿ أك القيـ الفرعية لو، كلكؿ مجاؿ مف المجاالت التي تغطييا فقرات المقياس، كما 
تـ التحقؽ مف تغطية الفقرات لممجاالت الميمة مف خالؿ تصنيفيا عمى كفؽ المجاالت المشار ألييا 

 الفقرات لممجاؿ الذم كضعت فيو.سابقا كعرضيا عمى المحكميف لبياف أراءىـ حكؿ مدل مالئمة 
تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ لممقياس مف خالؿ التعريؼ الدقيؽ لإلبداع الجاد، كالصياغة ك     

، كمف ثـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم مجاؿالمنطقية لفقرات المقياس المناسبة لكؿ 
الفقرات لممجاؿ، إذ  ئمةمدل مال عفـ خذ بآرائياالَ االختصاص في مجاؿ العمـك التربكية كالنفسية ك 

، المقياس إعدادمع تعديؿ بعضيا، ككما مر ذكره في إجراءات  عدـ حذؼ أم فقرةأظيرت النتائج 
 .كالصدؽ الظاىرم كالصدؽ المنطقي يعداف ممثالف لصدؽ المحتكل

 :(Construct  Validityصدؽ البناء ) -8
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ُيعد الصدؽ البنائي أكثر أنكاع الصدؽ قبكالن، كقد أكضح عدد كبير مف المختصيف أنو يتناسب     
مع جكىر مفيـك ايبؿ لمصدؽ في تشبع المقياس بالمعنى أم قدرة المقياس في قياس ما كضع ألجمو 

 .(ٖٖٔ، صٜٓٛٔ)فرج،
مف أىـ مؤشرات ىذا النكع  كتعد اساليب التحميؿ اإلحصائي لمفقرات كتقديرات الخبراء لصالحيتيما   

كقد تحقؽ مف خالؿ عرض فقرات المقياس عمى الخبراء لمكشؼ ( ٚ٘ :ٕٓٔٓمف الصدؽ، )مجيد،
كتـ  ،عف مدل تمثيميا لجكانب المتغير كالذيف أكدكا عمى صالحية الفقرات لقياس ما صممت مف أجمو

 (Contrasted Groups) التحقؽ مف صدؽ مقياس بكاسطة أسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف 
أسمكب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس كاسمكب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ ك 

 كأسمكب عالقة درجة المجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس.
 :((Reliability  Scale ثانيان: ثبات المقياس

يعد مفيـك الثبات مف المفاىيـ األساسية في القياس النفسي كالتربكم كالذم يتعيف تكافره في     
المقياس ،كالذم يشير الى الدرجة الحقيقة التي تعبر عف آراء الفرد كأدائو عمى المقياس، ك معنى 
ثبات درجة الفرد عمى المقياس ىك أف المفحكص يحصؿ عمييا في كؿ مرة يختبر فييا سكاء 

كتـ التحقؽ مف ثبات (، ٕٚٓٓ:ٜٕ٘االختبار نفسو أك بصكرة مكافئو لو تقيس الخاصية نفسيا )فرج،ب
 المقياس بالطرؽ اآلتية:

 (Test- Retest Method):طريقة إعادة االختبار  -8
كتعتمد عمى تطبيؽ االختبار  ،تعد طريقة إعادة االختبار طريقة مباشرة لتحديد ثبات المقياس    

مرتيف متتاليتيف عمى المجمكعة نفسيا المتجانسة كالممثمة لممجتمع األصمي مف األفراد، فإذا كاف 
االختبار ثابتان تمامان فإف درجة كؿ فرد في التطبيؽ األكؿ سكؼ تتنبأ بشكؿ كامؿ بدرجتو في التطبيؽ 

ج مف إعادة االختبار معامؿ االستقرار كيفضؿ أف الثاني لالختبار، كيطمؽ عمى معامؿ الثبات النات
 .(ٖٕٕ – ٕٕٕ: ٕٓٔٓتككف الفترة الزمنية بيف مرتي التطبيؽ ال تقؿ عف  أسبكعيف )عمر كأخركف، 

( طالبا كطالبة مف طمبة جامعة القادسية مف ٓٗكقد تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مككنة مف )    
( يـك تـ إعادة تطبيؽ ٗٔ(، كبعد مركر )٘ٔفي الجدكؿ )التخصصات اإلنسانية كالعممية كما مبيف 

باستعماؿ معامؿ ارتباط االختبار عمى العينة نفسيا تحت نفس الظركؼ، ثـ حسب ثبات المقياس 
معامؿ ثبات عاٍؿ، اذ اشار ( كىك ٓ,ٔٛبيرسكف ظير أف معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف يساكم )

( فأكثر، فاف ذلؾ يعد 0ٚٓٓباط بيف التطبيقيف االكؿ كالثاني )"العيسكم" الى انو اذا كاف معامؿ االرت
  (.ٛ٘ :ٜ٘ٛٔمؤشران جيدان لثبات االختبارات في العمـك التربكية كالنفسية )العيسكم،

 (15جدول )
 عٌنة الثبات موزعة حسب الكلٌة والصفوف الدراسٌة والتخصص والنوع االجتماعً
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 (alfacrnbach):معادلة الفاكركنباخ  -7
عمـك المقياس اليدؼ مف إيجاد معامؿ الثبات بيذه الطريقة ىك التأكد مف أتساؽ أداء األفراد عمى     

مف فقرة إلى أخرل، إذ يدؿ عمى التجانس الكمي لفقرات المقياس، كعمى استقرار استجابات االفراد، 
ف محتكل المقياس كمما كاف متجانسان فإف ثبات االتساؽ الداخمي يككف مرتفعان )الزاممي  كا 

الفاكركنباخ، كذلؾ  إذ تـ استخراج معامؿ التجانس الداخمي باستعماؿ معادلة(، ٕٙٚ :ٜٕٓٓكآخركف،
أف معامؿ االتساؽ المستخرج بيذه الطريقة يعطينا تقديرا جيدا لمثبات في أكثر المكاقؼ، 

(nunnallye.1981,P: 230)،  كالستخراج الثبات بيذه الطريقة طبقت معادلة )الفاكركنباخ( عمى
معامؿ ثبات المقياس  ( طالب كطالبة ككانت قيمةٕٓ٘درجات أفراد عينة التحميؿ اإلحصائي البالغة )

 . ( كىك مؤشر إضافي عمى إف معامؿ ثبات المقياس جيدٓ,ٔٙٛ)
 :المقياس بصكرتو النيائية 
مف مؤشر الصدؽ،  بعد أف اطمأنت الباحثة الى سالمة إجراءات استخراج المؤشرات السايككمترية    

كالثبات، كالقكة التميزية لمفقرات، ككضكح التعميمات، كحساب الكقت، فقد اصبح المقياس مككف مف 
فقرة،  ٔٔفقرة، الدافعية العقمية  ٔٔكزعت عمى اربع مجاالت ىي: )التمقائية )العفكية(( فقرة، ٘ٗ)

، كيطبؽ بصكرة جمعية، كفي صيغت بأسمكب التقرير الذاتيفقرة(،  ٕٔفقرة، التحرر  ٔٔاالسمكب 
 .الجمسة نفسيا

 ثانيان: مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي:    
بعد اطالع الباحثة عمى االدبيات كالدراسات السابقة كاإلطار النظرم ذات العالقة بمكضكع بحثيا     

لجامعة، لـ تتمكف الباحثة مف الحصكؿ عمى مقياس مناسب لقياس التنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة ا
لذا ارتأت الباحثة بناء مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي تتكافر فيو الخصائص السايككمترية الالزمة كقد 

 لمتبع في بناء المقاييس ككاالتي:تـ بناء مقياس عمى كفؽ اإلجراءات العممية ا
       :مفيكـ التنظيـ الذاتي المعرفي 
فقد بكصفيا أطاران نظريان لمبحث الحالي ( (Bandura باندكراعمى نظرية  اعتمدتبما أف الباحثة     

الذم يعرؼ ىذا المفيـك )مجمكعة األساليب التي  (Bandura،ٕٓٔٓ)تبنت الباحثة تعريؼ باندكرا 

 التخصص الكلٌة ت

 الرابعالصف  الصف الثانً

 النوع النوع المجموع

 إناث ذكور إناث ذكور

 61 5 5 5 5 أنسانً اآلداب 1

 61 5 5 5 5 علمً العلوم 6

 21 11 11 11 11 المجموع
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يستخدميا الطمبة بصكرة ذاتية كبطرؽ مختمفة مف اجؿ تنظيـ المعرفة بصكرة طبيعية كالتي تنعكس 
 .(ٕٙ: ٖٕٔٓالمختمفة داخؿ البيئة التعميمية كخارجيا( )عبد،  عمى سمككياتيـ عند مكاجيتيـ المكاقؼ

 :تحديد مجاالت المقياس 
قامت الباحثة بتحديد مجاالت مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي عمى كفؽ التعريؼ النظرم كقد     

التكظيؼ تنظيـ المعرفي، كسائؿ اكتساب المعرفة، النشاط الذاتي، ال) :حددت الباحثة المجاالت اآلتية
 كعرفت كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس عمى النحك التالي: المعرفي(

ىي الكسائؿ التي يستخدميا الطالب مف انتباه كتكظيؼ الحكاس في  أكالن: كسائؿ اكتساب المعرفة:
 اكتساب المعرفة.

المعرفية كتعني قياـ الطالب بكؿ النشاطات التي تؤدم الى تفاعمو مع المادة  ثانيان: النشاط الذاتي:
مف طرح االسئمة عمى نفسو كاالستفسار مف االخريف كاالنشغاؿ بكؿ ما يؤدم لمكصكؿ الى ترسيخ 

 المادة كاكتسابيا .
ىك كضع المادة المعرفية بسياقات تنظيمية منسجمو بحيث تككف عمى شكؿ  تنظيـ المعرفي:ثالثان: ال

 مفيـك كاضح المعالـ.
امكانية الفرد عمى االستفادة مف المعرفة المكتسبة في حؿ المشكالت  رابعان: التكظيؼ المعرفي:

 كمكاجية المكاقؼ في البيئة التعميمية كخارجيا.
 :صياغة فقرات المقياس 
كاالستفادة منيا قامت الباحثة  ذات العالقة بعد إطالع الباحثة عمى االدبيات كالدراسات السابقة    

 ي المعرفي.بصياغة فقرات مقياس التنظيـ الذات
كسائؿ اكتساب ( فقرة تكزعت عمى مجاالت التنظيـ الذاتي المعرفي )ٗٗفقد صاغت الباحثة )    

 ( فقرة.ٔٔلؾ مجاؿ )التكظيؼ المعرفي( ك تنظيـ المعرفي، المعرفة، النشاط الذاتي، ال
كمف اجؿ صياغة فقرات المقياس صياغة سميمة أتبعت الباحثة سمسمة مف الشركط الكاجب    
تباعيا في الصياغة كىي:تك   افرىا كا 
 أف تحمؿ كؿ فقرة فكرة كاحدة فقط. -ٔ
 أف تككف صياغة الفقرة بمغة مفيكمة تالئـ طبيعة أفراد العينة. -ٕ
 أف تككف الفقرات ذات جمؿ قصيرة بحيث أف المستجيب ال يمؿ عند اإلجابة عنيا  -ٖ
 تجنب استعماؿ التعميمات المطمقة مثؿ دائمنا أك غالبػنا. -ٗ
 .(ٜٕٙ :ٜٜٙٔأف تصاغ الفقرات بصيغة ضمير المتكمـ )حبيب، -٘
  لمقياس التنظيـ الذاتي المعرفيأسمكب تصحيح االستجابة: 
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 ( ذات البدائؿ الخمسLikertاعتمدت الباحثة في تحديد بدائؿ االجابة عمى طريقة ليكرت )    
 ،عمّي تمامان، تنطبؽ عمّي غالبان، تنطبؽ عمّي أحيانان، تنطبؽ عمّي نادران، ال تنطبؽ عمّي مطمقان(تنطبؽ )

( إذا ٘بمعنى انو )( ٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ) كلحساب الدرجة الكمية لممستجيب عمى المقياس تعطى االكزاف
بؽ عمّي أحيانان( ( إذا كانت )تنطٖ( إذا كانت )تنطبؽ عمّي غالبان( ك)ٗتنطبؽ عمّي تمامان( ك)كانت )

)ال تنطبؽ عمّي مطمقا( في حالة الفقرات االيجابية  ( أذا كانتٔ( أذا كانت )تنطبؽ عمّي نادران( ك)ٕك)
تنطبؽ ( إذا كانت )ٔبمعنى انو ) بالنسبة لمفقرات السمبية (ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘)كتعكس ىذه االكزاف الى 

( أذا كانت ٗكانت )تنطبؽ عمّي أحيانان( ك) ( إذاٖ( إذا كانت )تنطبؽ عمّي غالبان( ك)ٕعمّي تمامان( ك)
(، عممان اف الفقرات السمبية ىي )ال تنطبؽ عمّي مطمقا ( أذا كانت٘)تنطبؽ عمّي نادران( ك)

 (، اما بقية الفقرات فيي ايجابية.ٜٖ،ٖٖ،ٕٙ،ٛٔ،ٔٔ،ٓٔ،٘،ٗ)
 التحميؿ المنطقي لمفقرات: 
 :صالحية الفقرات 

تمثيؿ المقاييس لممتغير المراد قياسو إذ يفحص المقياس بيدؼ تشير ىذه العممية الى تعرؼ     
 :ٜٔٛٔالكشؼ عف مدل تمثيؿ فقراتو جكانب المتغير التي يفترض إف يقيسيا )الزكبعي كآخركف، 

( إذ أف أفضؿ طريقة لمتأكد مف صالحية الفقرات ىي عرض فقرات المقياس عمى مجمكعة مف ٖٗ
ؿ مدل تمثيؿ فقرات المقياس لمصفة المراد قياسيا المختصيف كاألخذ بآرائيـ حك  الخبراء

( فقرة ٗٗككفقان لذلؾ تـ عرض فقرات المقياس بصيغة ألكلية البالغ عددىا )، (ٜٚٙ :ٜ٘ٛٔ)الغريب،
( محكمان مف المختصيف في مجاؿ العمـك ٕٚ(، عمى مجمكعة مف المحكميف بمغ عددىـ )ٖ) ممحؽ

ؾ تعريفان نظريان لمتنظيـ الذاتي المعرفي ككؿ مجاؿ مف (، متضمنان ذلٗالتربكية كالنفسية* ممحؽ )
مجاالت المقياس، لبياف مدل صػػػالحية الفقرات لقػػػياس مػا كضػعت ألجػػمو، كمدل صػالحية الفقرة 
لممجاؿ الػػػذم تنتمي إليو، كتعديؿ أك حذؼ أك إضافة بعض الفقرات، كاعتمدت الباحثة عمى نسبة 

حكميف معياران لصالحية الفقرة في قياس ما كضعت مف اجؿ قياسو، %( مف عدد  المٓٛمكافقة )
راء الخبراء عمى فقرات المقياس، قامت الباحثة باستعماؿ مربع )كأم( كالنسبة المئكية لبياف آكلتحميؿ 

الفرؽ بيف المكافقيف كغير مكافقيف كعدت كؿ فقرة مف فقرات المقياس صالحة عندما تككف قيمة مربع 
كنتيجة لذلؾ تبيف اف جميع الفقرات دالة إحصائيان  ٕ(*0ٓ٘ٓبة دالة عند مستكل داللو ))كأم( المحسك 

( فقرة  المعدة لمتطبيؽ عمى عينة التحميؿ اإلحصائي، كما ىك ٗٗلذلؾ بقي المقياس مككف مف )
 .(ٙٔمكضح في الجدكؿ )

                                        
 نفس المحكمٌن الذٌن تم عرض مقٌاس اإلبداع الجاد علٌهم. 6

 (.8( عند درجة حرية )9=88*بمغت القيمة الجدكلة لمربع )كأم( )
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 (12جدول)
 قٌاس التنظٌم الذاتً المعرفًنسب المحكمٌن )الخبراء( وقٌمة )كأي( لمحسوبة حول صالحٌة فقرات م

 أرقام الفقرات المجاالت
 (62عدد الخبراء )

النسبة 
قٌمة )كأي(  المئوٌة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 الرافضون الموفقون

ب 
سا
كت
 ا
ئل
سا
و

فة
عر
لم
ا

 

 دالة 66,12 22 1 62 11،2،5،1

 دالة 12,52 26 6 65 6،2،2،6،6

11،2 66 2 
65 

 دالة 61,62

ط 
شا
لن
ا

ً
ات
لذ
ا

 

 دالة 66,12 22 1 62 11،6،2،2،2،1

 دالة 12,52 26 6 65 2،6،6

 دالة 12,66 62 6 62 11،5

م 
ظٌ
تن
ال

ً
رف
مع
ال

 

 دالة 66,12 22 1 62 6،2،2،6

 دالة 12,52 26 6 65 11،2،2،6،1

 دالة 12,66 62 6 62 11

 دالة 61,62 65 2 66 5

ف 
ظٌ
تو
ال

ً
رف
مع
ال

 

 دالة 66,12 22 1 62 6،11،6،2

 دالة 12,52 26 6 65 11،5

 دالة 12,66 62 6 62 2،2،6،1

 دالة 61,62 65 2 66 2

 

 :تعميمات المقياس 
تعد تعميمات المقياس بمثابة الدليؿ الذم يسترشد بو المستجيب أثناء استجابتو عمى فقرات     

حيث  قامت الباحثة بكضع تعميمات المقياس، كقد ركعي ( ٖٔٔ :ٕٕٓٓالمقياس)أبك حكيج كآخركف،
كطمب مف المستجيب اإلجابة عمى فقرات المقياس بكؿ فييا أف تككف كاضحة، كدقيقة، كصريحة، 

كىي ألغراض البحث العممي، كذكر  ، كال تكجد ىناؾ إجابة صحيحة أك إجابة خاطئة،صدؽ كصراحة
طمع عمييا سكل الباحثة، كذلؾ لطمأنت المفحكصيف عمى انو ال داعي لذكر االسـ، كاف اإلجابة لف ي

 سرية اإلجابة.
  :التجربة االستطالعية 
عف مدل  ىذا إلى التعرؼ عمى مدل كضكح تعميمات المقياس فضالن  ييدؼ التطبيؽ االستطالعي    

فقرات  كضكح فقراتو كمدل استيعاب الطمبة ليا ككيفية اإلجابة عنيا كالكقت الذم تستغرقو اإلجابة عف
( ٓٗالمقياس، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مككنة مف )

، كقد اتضح مف خالؿ التطبيؽ االستطالعي أف تعميمات المقياس كفقراتو كانت كاضحة ٖطالبان كطالبة

                                        
3

التنظيـ الذاتي ىي ذاتيا العينة االستطالعية التي طبقت عمى مقياس  اإلبداع الجادالعينة االستطالعية التي طبقت عمى مقياس  
 .(=المعرفي كما مكضحة بالجدكؿ )
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اس التنظيـ الذاتي كمفيكمة مف قبؿ الطمبة، أما بالنسبة لمكقت المستغرؽ لإلجابة عمى فقرات مقي
 ( دقيقة.ٗٔبمتكسط )، ك ( دقيقةٚٔ-ٖٔما بيف ) كاف المعرفي
 :التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس 
يشير المتخصصكف في القياس النفسي الى اىمية التحميؿ االحصائي لمفقرات ألنو يكشؼ عف     

لمفقرات ىك التأكد مف كفاءة دقة المقياس في قياس ما اعد لقياسو كأيضا أىمية التحميؿ االحصائي 
       ،(ٗٔٗ: ٜٚٛٔالفقرات في تحقيؽ مبدأ الفركؽ الفردية الذم يقـك عميو المقياس )عبد الرحمف، 

    .(Guilford,1954: 17كعميو ينبغي إبقاء الفقرات الصالحة كاستبعاد الفقرات غير الصالحة )
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس( كيعد أسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف كاالتساؽ الداخمي )

في تحميؿ الفقرات لذلؾ اعتمدت في البحث الحالي فضال عف أسمكبيف عالقة الدرجة  مف األساليب المناسبة
الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ كعالقة درجة المجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس في عممية تحميؿ فقرات التنظيـ 

 :يأتي ككماالذاتي المعرفي 
 تحديد حجـ عينة التحميؿ اإلحصائي لمفقرات: -8

اشارت االدبيات المتخصصة في القياس النفسي الى اف الحجـ المناسب لعينة التحميؿ االحصائي     
يجب اف يككف متناسبا مع حجـ عينة التطبيؽ النيائي كعدد فقرات المقياس كعمى كفؽ تأكيد ننمي 

Nunn ally,1981) الى اف نسبة عدد افراد العينة الى عدد فقرات المقياس يجب اف ال( الذم يشير 
 Nunnلعالقة ذلؾ بتقميؿ خطأ الصدفة في عممية التحميؿ االحصائي)( ٘:ٔ) تقؿ عف نسبة

ally,1981:434)،  قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي عمى كلتحقيؽ ىذا اليدؼ
كعمى كفؽ األسمكب المتناسب، كفي ضكء ىذه االعتبارات  ،الطبقية عينة اختيرت بالطريقة العشكائية

 ( طالبان كطالبة.ٕٓ٘فقد شممت عينة التحميؿ اإلحصائي )
 إيجاد القكة التمييزية )المجمكعتيف المتطرفتيف(: -7

 كيتـ ذلؾ مف خالؿ الخطكات االتية:
 تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة بعد تصحيحيا. -أ
الدرجات الكمية التي حصؿ عمييا أفراد العينة ترتيبان تنازليان مف أعمى درجة إلى أدنى درجة ترتيب  -ب

 (.ٜٓ-ٕٜٔكالتي تراكحت بيف)
%( مف ٕٚ%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا ، كنسبة )ٕٚتعييف نسبة ) -ج

( طالب كطالبة لذا ٕٓ٘)االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا كككف عينة التحميؿ مككنة مف 
( درجة، ٖٕٔ-ٕٜٔ( استمارة مف المجمكعة العميا تراكحت درجاتيـ)ٛٙكاف عدد االستمارات )

( درجة، كبيذا يككف لدينا اكبر ٓٔٔ-ٜٓ( استمارة مف المجمكعة الدنيا تراكحت درجاتيـ بيف)ٛٙك)
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( Anastasi , 1982 , p:208حجـ كأقصى تبايف ممكنيف كيقترب تكزيعيا  مف التكزيع الطبيعي، )
 (ٗككما مبيف بالشكؿ)

 
 (9شكؿ)

 يبيف تكزيع درجات افراد عينة تحميؿ الفقرات عمى مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي
 (12جدول )

 ٌبٌن المؤشرات اإلحصائٌة لمقٌاس التنظٌم الذاتً المعرفً

 قٌمها المؤشرات اإلحصائٌة

 161,2221 الوسط الحسابً

 15,22266 االنحراف المعٌاري

 116,1111 الوسٌط

 116,11 المنوال

 1,662 االلتواء

 126,11 اعلى قٌمة

 21,11 اقل قٌمة

تـ تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المجمكعة العميا  -د
مؤشران لتميز كؿ فقرة بمقارنتيا بالقيمة الجد كلية   كالمجمكعة الدنيا لكؿ فقرة، كعدت القيمة التائية

( كقد إشارة نتائج تحميؿ فقرات ٘ٓ،ٓ( عند مستكل الداللة )0ٜٙٔ( التي كانت )ٖٗٔبدرجة حرية )
( غير مميزتيف ٔٗ،ٕٕمقياس التنظيـ الذاتي المعرفي( إلى إف جميع الفقرات مميزة عدل فقرتيف ىما )

 ( يكضح ذلؾ.ٛٔ، كقد تـ حذفيا ، كالجدكؿ )
 (16جدول )

 القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس التنظٌم الذاتً المعرفً بأسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌن

تسلسل 
 الفقرة

 المجموعة العلٌا
26 

 المجموعة الدنٌا
 tقٌمة  26

 المحسوبة
 القرار الداللة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري
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 ممٌزة دالة 6,621 1,622 6,126 1,116 6,522 1

 ممٌزة دالة 6,521 1,162 6,661 1,516 6,166 6

 ممٌزة دالة 6,562 1,266 6,152 1,211 6,666 6

 ممٌزة دالة 6,662 1,122 6,625 1,562 6,116 2

 ممٌزة دالة 6,566 1,622 1,265 1,222 6,222 5

 ممٌزة دالة 6,265 1,221 6,126 1,266 6,211 2

 ممٌزة دالة 2,526 1,626 6,166 1,262 6,616 2

 ممٌزة دالة 2,252 1,666 1,265 1,262 6,121 6

 ممٌزة دالة 6,221 1,111 6,126 1,621 6 2

 ممٌزة دالة 5,161 1,651 1,222 1,261 6,265 11

 ممٌزة دالة 6,662 1,226 6,522 1,512 6,556 11

 ممٌزة دالة 2,222 1,226 6,616 1,656 6,122 16

 ممٌزة دالة 6,662 1,121 6,612 1,666 6,121 16

 ممٌزة دالة 6,526 1,616 6,111 1,221 6,112 12

 ممٌزة دالة 6,222 1,625 6,662 1,561 6,656 15

 ممٌزة دالة 5,212 1,622 1,266 1,212 6,666 12

 ممٌزة دالة 6,261 1,666 6,522 1,652 6,622 12

 ممٌزة دالة 2,161 1,122 6,162 1,551 6,112 16

 ممٌزة دالة 6,225 1,262 6,122 1,166 6,666 12

 ممٌزة دالة 5,252 1,162 6,621 1,152 6,212 61

 ممٌزة دالة 6,255 1,126 6,622 1,611 6,265 61

 غٌر ممٌزة دالةغٌر  1,222 1,666 6,221 1,622 6,221 66

 ممٌزة دالة 2,621 1,266 6,222 1,665 6,656 66

 ممٌزة دالة 2,556 1,666 1,262 1,212 6,122 62

 ممٌزة دالة 5,221 1,622 6,622 1,262 6,222 65

 ممٌزة دالة 6,665 1,262 6,626 1,626 6,622 62

 ممٌزة دالة 6,226 1,665 6,625 1,661 6,622 62

 ممٌزة دالة 2,662 1,562 6,211 1,262 2 66

 ممٌزة دالة 2,225 1,626 6,126 1,622 2,615 62

 ممٌزة دالة 5,111 1,216 6,166 1,552 6,622 61

 ممٌزة دالة 2,262 1,615 6,126 1,261 6,665 61

 ممٌزة دالة 2,662 1,562 6,122 1,256 6,562 66

 ممٌزة دالة 2,662 1,266 1,216 1,526 6,166 66

 ممٌزة دالة 5,266 1,162 1,216 1,262 6,116 62

 ممٌزة دالة 5,125 1,622 1,216 1,212 6,222 65

 ممٌزة دالة 6,215 1,226 6,626 1,651 6,622 62

 ممٌزة دالة 2,221 1,166 6,126 1,621 6,116 62

 ممٌزة دالة 6,226 1,156 6,621 1,116 6,112 66

 ممٌزة دالة 6,616 1,165 1,216 1,222 6,562 62

 ممٌزة دالة 6,121 1,126 6,161 1,266 6,25 21

 غٌر ممٌزة غٌر دالة 1,261 1,556 6,226 1,212 6,222 21

 ممٌزة دالة 6,615 1,261 6,221 1,651 6,622 26

 ممٌزة دالة 2,221 1,166 6,126 1,621 6,116 62

 ممٌزة دالة 6,226 1,156 6,621 1,116 6,112 22

 )االتساؽ الداخمي(: عالقة درجة الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس -8
إحصائيان، تبقى، أما الفقرات  الفقرات التي يككف معامؿ ارتباطيا بالدرجة الكمية لممقياس داالن اف     

التي يككف معامؿ ارتباطيا بالدرجة الكمية كاطئان كليس ليا داللة إحصائية تحذؼ ألنيا ال تقيس السمة 
كقد استعممت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسكف الستخراج معامؿ االرتباط التي يقيسيا المقياس بأكممو، 
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بيف درجات كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس، كعند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية الحرجة عند مستكل داللة 
كقد تبيف أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية (، 0ٕٔٓ( كالبالغة )ٕٛٗ( كبدرجة حرية)0ٓ٘ٓ)

 (ٜٔ، ككما مبيف في الجدكؿ )رتباطان داالن لممقياس ا
 (12جدول )

 قٌاس التنظٌم الذاتً المعرفًمٌبٌن قٌمة معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة ل

عالقة درجة الفقرة بالدرجة  تسلسل الفقرة
 الكلٌة للمقٌاس

عالقة درجة الفقرة بالدرجة  تسلسل الفقرة الداللة
 الكلٌة للمقٌاس

 الداللة

 دالة 1,626 66 دالة 1,612 1

 دالة 1,655 66  دالة 1,666 6

 دالة 1,222 62 دالة 1,661 6

 دالة 1,621 65 دالة 1,622 2

 دالة 1,665 62 دالة 1,662 5

 دالة 1,122 62 دالة 1,615 2

 دالة 1,662 66 دالة 1,661 2

 دالة 1,612 62 دالة 1,265 6

 دالة 1,662 61 دالة 1,662 2

 دالة 1,656 61 دالة 1,216 11

 دالة 1,612 66 دالة 1,666 11

 دالة 1,655 66 دالة 1,261 16

 دالة 1,212 62 دالة 1,622 16

 دالة 1,626 65 دالة 1,661 12

 دالة 1,662 62 دالة 1,656 15

 دالة 1,662 62 دالة 1,261 12

 دالة 1,611 66 دالة 1,621 12

 دالة 1,655 62 دالة 1,612 16

 دالة 1,622 21 دالة 1,621 12

 دالة 1,626 21 دالة 1,665 61

 دالة 1,666 26 دالة 1,625 61

 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ: -9

تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات األفراد عمى كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم       
( ٕٛٗ( كعند درجة حرية )0ٓ٘ٓعند مستكل داللة ) تكجد فيو كظير أف جميع الفقرات دالة إحصائيان 

  ( يبيف ذلؾ:ٕٓ( كالجدكؿ )0ٕٔٓككانت القيمة الجدكلية )
 (61جدول )

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمجال الذي تنتمً الٌهٌبٌن قٌمة 

 الداللة معامل االرتباط ت المجاالت الداللة معامل االرتباط ت المجاالت

 
 

وسائل 
اكتساب 
 المعرفة

  دالة 1,261 1
 

النشاط 
 الذاتً

 دالة 1,666 1

 دالة 1,621 6 دالة 1,262 6

 دالة 1,622 6 دالة 1,526 6

 دالة 1,222 2 دالة 1,566 2

 دالة 1,526 5 دالة 1,226 5

 دالة 1,222 2 دالة 1,521 2

 دالة 1,562 2 دالة 1,522 2

 دالة 1,212 6 دالة 1,212 6

 دالة 1,522 2 دالة 1,266 2
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 دالة 1,522 11 دالة 1,626 11

 
 
 

تنظٌم ال
 المعرفً

  دالة 1,512 1
 
 

التوظٌف 
 المعرفً

 دالة 1,266 1

 دالة 1,522 6 دالة 1,222 6

 دالة 1,626 6 دالة 1,526 6

 دالة 1,562 2 دالة 1,526 2

 دالة 1,612 5 دالة 1,566 5

 دالة 1,621 2 دالة 1,226 2

 دالة 1,522 2 دالة 1,226 2

 دالة 1,262 6 دالة 1,256 6

 دالة 1,221 2 دالة 1,566 2

 دالة 1,526 11 دالة 1,661 11

 دالة 1,626 11 دالة 1,262 11

 عالقة درجة المجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس:-:
تـ استخراج ىذا الصدؽ مف خالؿ أيجاد العالقة االرتباطية بيف درجات األفراد الكمية لكؿ مجاؿ     

النتائج إلى إف معامالت كالدرجة الكمية لممقياس، كباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف كقد أشارت 
( ٕٛٗ( كدرجة حرية )0ٓ٘ٓعند مستكل) االرتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس دالة إحصائيان 

 ( يكضح ذلؾ:ٕٔ(، كالجدكؿ )0ٕٔٓككانت القيمة الجدكلية )
 (61جدول )

 معامالت ارتباط درجة المجال بالدرجة الكلٌة للمقٌاس

 معامل االرتباط المجال ت

 1,21 اكتساب المعرفةوسائل  1

 1,26 النشاط الذاتً 6

 1,22 التنظٌم المعرفً 6

 1,26 التوظٌف المعرفً 2

 :الخصائص السايككمترية لممقياس 
 (Validity of scaleأكال: صدؽ المقياس: )

 :تـ التأكد مف صدؽ المقياس الحالي مف خالؿ المؤشرات االتية
 :((Facial Validityالصدؽ الظاىرم  -8

لمتأكد مف صالحية الفقرات تـ عرض فقرات المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء المختصيف كاألخذ     
 .بآرائيـ حكؿ مدل تمثيؿ فقرات المقياس لمصفة المراد قياسيا

  (Logical Validity):الصدؽ المنطقي  -7
نظيـ الذاتي كقد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ مف خالؿ التعريؼ الدقيؽ كالكاضح لمفيـك الت    

 ككذلؾ مف خالؿ تغطية فقرات المقياس لممتغير المدركس.المعرفي 
 :(Construct  Validityصدؽ البناء ) -8
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يطمؽ عمى ىذا النكع مف الصدؽ أحيانان بصدؽ المفيـك أك صدؽ التككيف الفرضي، ألنو يعتمد     
 :ٜٔٛٔالمقاسة )صفكت، عمى التحقؽ تجريبيان مف مدل تطابؽ درجات المقياس مع الخاصية 

ٖٖٔ).   
كقد تحقؽ مف خالؿ عرض فقرات المقياس عمى الخبراء لمكشؼ عف مدل تمثيميا لجكانب المتغير     

كتـ التحقؽ مف صدؽ مقياس بكاسطة  ،كالذيف أكدكا عمى صالحية الفقرات لقياس ما صممت مف أجمو
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية  كأسمكب(Contrasted Groups) أسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف 

لممقياس ك اسمكب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ كأسمكب عالقة درجة المجاؿ بالدرجة 
 الكمية لممقياس.

 :( (Reliability  Scaleثانيان: ثبات المقياس
 :تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بالطرؽ اآلتية 
 :(Test- Retest Methodطريقة إعادة االختبار ) -8

( طالبا كطالبة مف طمبة جامعة القادسية مف ٓٗتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مككنة مف )    
( يـك تـ إعادة تطبيؽ االختبار ثـ حسب ثبات ٗٔ، كبعد مركر )التخصصات اإلنسانية كالعممية

 (0ٛٙٚٓ)يساكم  المقياس باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف ظير أف معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف
 معامؿ ثبات عاٍؿ. كىك 

 :(alfacrnbach)معادلة إلفا كركنباخ  -ٕ
كالستخراج الثبات بيذه الطريقة طبقت معادلة )إلفا كركنباخ( عمى درجات أفراد عينة التحميؿ     

كىك مؤشر  (0ٛٛٚٓ( طالب كطالبة ككانت قيمة معامؿ ثبات المقياس )ٕٓ٘اإلحصائي البالغة)
 إضافي عمى إف معامؿ ثبات المقياس جيد.

 :المقياس بصكرتو النيائية 
كزعت عمى اربع مجاالت ىي: )كسائؿ  ( فقرة،ٕٗاصبح المقياس بصيغتو النيائية مككف مف )     

 ٔٔفقرة، التكظيؼ المعرفي  ٔٔفقرة، التنظيـ المعرفي  ٓٔفقرة، النشاط الذاتي  ٓٔاكتساب المعرفة
 يغت بأسمكب التقرير الذاتي، كيطبؽ بصكرة جمعية، كفي الجمسة نفسيا. ص فقرة(، 

 خامسان: التطبيؽ النيائي:
بعد االنتياء مف إجراءات بناء مقياسي البحث ]االبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي[، كاستخراج     

تساؽ داخمي، كمف اجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث، قامت االخصائص السايككمترية ليما مف صدؽ كثبات ك 
                                        


 التنظيـ الذاتي المعرفيىي ذاتيا العينة التي اعتمدت عمييا الباحثة في استخراج ثبات مقياس  االبداع الجادعينة الثبات لمقياس  

                                                            (.:8)جدكؿ بال)إعادة االختبار( المشار الييا 
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( طالبان كطالبة مف ٓٓٗالباحثة بتطبيؽ المقياسيف معان عمى عينة البحث التطبيقية الرئيسية التي تككنت مف )
ـ(، ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓطمبة جامعة القادسية لمدراسات الصباحية كلمصفكؼ الثانية كالرابعة لمعاـ الدراسي )

 (.ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٓ - ٕٚٔٓ/ٕ/ٚٔف )كامتدت مدة التطبيؽ م
 اآلتية: 9استعممت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية سادسان: الكسائؿ اإلحصائية:

 ( مربع كامchi - squara استخدـ لمعرفة داللة أراء السادة المحكميف في صالحية فقرات مقياسي )
 االبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي.

 ( االختبار التائيt-testلعينتيف )  مستقمتيف، الستخراج القكة التمييزية لفقرات مقياسي البحث، كتعرؼ
 داللة الفركؽ لمتغيرات البحث. 

  معامؿ ارتباط بيرسكف، إليجاد العالقة بيف درجات كؿ فقرة بالدرجة الكمية لمقياسي البحث، كاستخراج
يجاد العالقة االرتباطية بيف المتغيرات.  الثبات بطريقة أعادة االختبار كا 

  .معادلة ألفا كركنباخ لالتساؽ الداخمي، كقد استخدمت الستخراج قيمة الثبات لممقياسيف 
 ( االختبار التائيt-test لعينة كاحدة الختبار الفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط الفرضي لدراجات )

 افرد العينة التطبيقية الرئيسية عمى مقياسي البحث. 
 ر الفرؽ في االبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي تبعا لمتغيرات النكع تحميؿ التبايف الثالثي، الختبا

 االجتماعي كالتخصص الدراسي كالصفكؼ. 
  معادلةLSD)( لغرض حساب قيمة )(LSD  كمقارنة متكسط الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية لمعرفة

 داللتيا.
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                        
( The Statistical Package to Social Scientists-SPSSاعتمدت الباحثة عمى الحقيبة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) ٗ

 في معالجة البيانات بالحاسبة االلكتركنية.
 



 

 

 

  

 انفصم انزابع 
 عزض انىحائج وجفسريها

 االدتنتاجـــــات

 الـــتوصــــــيــات
 المقــــــتــرحـــات

 
 
 
 



   عرض النتائج كتفسيرىا                          الفصؿ الرابع
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الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة، كفقان ألىدافيا التي تـ عرضيا في يتضمف ىذا 
 الفصؿ األكؿ، كتفسير تمؾ النتائج، كقد تبمكر عف ذلؾ استنتاجات كتكصيات كمقترحات، ككما يمي:

 :عرض النتائج كتفسيرىا
 اليدؼ األكؿ: تعرؼ مستكل اإلبداع الجاد لدل طمبة الجامعة. 

( ٓٓٗىذا اليدؼ تـ تطبيؽ مقياس االبداع الجاد عمى عينة مف طمبة الجامعة بمغت )لتحقيؽ     
طالبان كطالبة، كبعد معالجة البيانات إحصائيان تبيف أف الكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة قد بمغ 

(، كعند مقارنة الكسط الحسابي بالكسط الفرضي 0ٖٗٔٗٚٓ(، كبانحراؼ معيارم قدره )0ٖٗٚٚٔٔ)
(، كبعد اختبار داللة الفرؽ بيف المتكسطيف باستعماؿ معادلة االختبار التائي ٖ٘ٔياس البالغ )لممق

لعينة كاحدة، ظير اف ىناؾ فرؽ بيف المتكسطيف، كلصالح الكسط الفرضي، إذ أف القيمة التائية 
كل داللة (، عند مست0ٜٙٔ(، كىي أكبر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )0ٕٕٔٙالمحسكبة بمغت )

(، كىذه النتيجة تشير الى انخفاض في مستكل اإلبداع الجاد بيف أفراد ٜٜٖ( كدرجة حرية )0ٓ٘ٓ)
 ( يكضح ذلؾ.77، كالجدكؿ )عينة البحث

 (66الجدول)
نتائج االختبار التائً لكشف الفرق بٌن الوسط الفرضً والوسط الحسابً لدرجات أفراد عٌنة البحث على مقٌاس االبداع 

 الجاد

الوسط  العٌنة المتغٌر
 الفرضً

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 tقٌمة 
 المحسوبة

 tقٌمة 
 الجدولٌة

 الداللة

مقٌاس اإلبداع 
 الجاد
 

211 165 161,2225 
 

 دالة 1,22 6,612 622 61,2122

يحث الطمبة  الدراسة الكقد يككف السبب في انخفاض مستكل اإلبداع الجاد اف المنيج السائد في     
عمى الخركج عف المألكؼ في التفكير، كما يعتمد عمى الحفظ كالتمقيف كالتركيز عمى االستاذ، 

تركز كثيرا عمى التفكير العمكدم كالذم يجعؿ الفرد ينظر  (دم بكنك)فالمدارس كالجامعات كما يرل 
بعية، كىك مقيد عندما تتطمب الى االشياء بشكؿ محدكد كبالتالي يتحرؾ الى األماـ بخطكات تتا

 (دم بكنك)الحاجة الى بدائؿ جديدة كغير تقميدية، مف ىنا كاف قصكر ىذا النكع مف التفكير في رأم 
لمعالجة المشكالت المتجددة كالمكاقؼ المترتبة بعكس اإلبداع الجاد الذم يتضمف البحث عف بدائؿ 
ابداعية لممشكالت المطركحة كحؿ المشكالت بطرؽ تبدك غير تقميدية كغير محككمة بالمنطؽ، فيناؾ 

 تتطمب تفكيران  الكثير مف المشاكؿ التي تكاجو الطمبة سكاء كانت اجتماعية أك عممية أك شخصية كالتي
 أك رؤية غير تقميدية.  ابداعيان 
لذلؾ عمؿ )دم بكنك( عمى كضع برامج تدريبية تعمؿ عمى تحرير الفرد مف االساليب المباشرة في     

 التفكير كتنمية القدرات االبداعية لديو.    
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 ،لجكرانيا)(، كدراسة ٜٕٓٓ ،المكسكم)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة كدراسة     
( كالتي أشارت نتائجيا الى تدني في مستكل اإلبداع الجاد لدل ٖٕٔٓ ،الذيابي)كدراسة  ،(ٕٓٔٓ

 Nathanأفراد عينة الدراسة، بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرل كدراسة ناثف كككرت 
& Kurt, 2009)دعة مبتكرة.(، التي اشارت الى أّف جميع أفراد العينة كانت ذات طبيعة مب 

لدل طمبة الجامعة عمى كفؽ متغيرات اإلبداع الجاد اليدؼ الثاني: تعرؼ داللة الفركؽ في 
كالصؼ  النكع االجتماعي )ذككر، إناث( كالتخصص الدراسي )عممي ، أنساني(

 .الرابع( -الدراسي)الثاني
داللة الفركؽ في االبداع كلتحقيؽ ىذا اليدؼ، استعممت الباحثة تحميؿ التبايف الثالثي لمكشؼ عف     

 )عممي، أنساني(، التخصص الدراسي الجاد لدل طمبة الجامعة، تبعان لمتغيرات: النكع )ذككر، إناث(،
 (.78ضحة في الجدكؿ )كقد كانت النتائج كما مك ، الصفكؼ الدراسية)الثانية، الرابعة(

 (66جدول)
االبداع الجاد لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغٌرات: النوع )ذكور، نتائج تحلٌل التباٌن الثالثً للكشف عن داللة الفروق فً 

 )الثانٌة، الرابعة(. الصفوف الدراسٌة )علمً، أنسانً(، التخصص الدراسً، إناث(

 مصدر التباٌن
S.V 

مجموع المربعات 
S.S 

درجات 
الحرٌة 
D.F 

 متوسط المربعات
M.S 

مستوى  القٌمة الفائٌة
 الداللة الداللة

 الجدولٌة المحسوبة

  65,251 11226,221 1 11226,221 النوع
 
 
 

6,621 

 دالة ،111

 دالة ،111 162,166 62262,621 1 62262,621 التخصص

 غٌر دالة ،151 6,161 221,522 1 221,522 الصفوف

 دالة ،161 2,126 1626,121 1 1626,121 التخصص× النوع 

 دالة ،112 2,126 6612,262 1 6612,262 الصفوف× النوع 

 غٌر دالة ،222 ،111 ،162 1 ،162 الصفوف× التخصص 

×  التخصص × النوع 
 الصفوف

 غٌر دالة ،162 6,662 1162,662 1 1162,662

    226,662 626 161121,216 الخطأ

     211 6251262,111 المجموع

     622 615562,521 مجموع االرتباط

 ( الى اآلتي:78) اإلحصائية في الجدكؿكقد أشارت المعالجة 
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات افراد العينة في اإلبداع الجاد، كفقان لمتغير النكع

(، كىي أعمى مف القيمة الفائية الجدكلية 65,251)ذككر، إناث(، إذ بمغت القيمة الفائية المحسكبة )
( كلصالح الذككر، إذ كاف الكسط الحسابي لدرجاتيـ 0ٓ٘ٓ) ( عند مستكل داللة0ٖٛٗٔ) البالغة

، كىذا يشير الى (0ٖٜٕٙٚٔ) كىك اكبر مف الكسط الحسابي لدرجات اإلناث البالغ (،0ٖ٘٘ٗ٘ٔ)
 اف الطمبة الذككر درجتيـ في االبداع الجاد أكبر مف درجة اإلناث. 

ة )دم بكنك( المتبناة مف قبؿ الباحثة، كتعزل الباحثة السبب كراء ىذه النتيجة استنادان إلى نظري    
عمى أساس زيادة الخبرة، فالمعركؼ في مجتمعنا أْف لمذككر حرية في التكاصؿ كالنشاط االجتماعي 
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بسبب التقاليد كاالعراؼ االجتماعية التي تضع  أكثر مف اإلناث  خاصة في عمر المراىقة كالشباب
الحرية مف شأنيا أْف تكسب الطالب الذكر خبرة  ، كىذهقيكد عمى تصرفات اإلناث أكثر مف الذككر

كىذا قد يعني أف الذككر ينظركف  لدييـ أكثر مف اإلناث اجتماعية مف شأنيا تزيد االبداع الجاد
 .لممكاقؼ اك المشكالت مف زكايا متعددة، بينما اإلناث ينظرفَّ الييا مف زاكية كاحدة

( التي أشارت الى كجكد فركؽ في االبداع الجاد ٕٓٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الجكراني     
 في النكع لصالح الذككر.

عدـ التي أشارت الى  (ٖٕٔٓبينما اختمفت ىذه النتيجة مع ما تكصمت اليو دراسة )الذيابي،     
 كجكد فركؽ عمى  كفؽ متغير الجنس.

 
 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب النكع:شكؿ )

  داللة إحصائية بيف متكسط درجات افراد العينة في االبداع الجاد، كفقان ىناؾ فركؽ ذات كما يتضح
كىي  (162,166ت )لمتغير التخصص الدراسي )عممي، أنساني(، إذ كانت القيمة الفائية المحسكبة بمغ

( كلصالح التخصص 0ٓ٘ٓ) ( عند مستكل داللة0ٖٛٗٔ) اكبر مف القيمة الفائية الجدكلية البالغة
كىك اعمى مف (، 0ٕٓٚٚٗٔ) الكسط الحسابي لدرجات افراد عينة التخصص العمميالعممي، إذ بمغ 

كىذا يعني اف طمبة األقساـ  (،0ٕٛٚٙٓٔ) الكسط الحسابي لدرجات التخصص اإلنساني البالغ
 العممية يتسمكف باإلبداع الجاد أكثر مف طمبة األقساـ اإلنسانية.

 كقد يككف السبب كراء ىذه النتيجة استنادان إلى نظرية )دم بكنك( المتبناة مف قبؿ الباحثة،    
الى أف الطمبة ذكم التكجو العممي أكثر ميالن الى العمميات الفكرية التي تتطمب تركيزان كمثابرة أكثر مف 

ؿ كاستنباط فيذه العمميات فالمكاد العممية  تحتاج الى فيـ كادراؾ كتحمي الطمبة ذكم التكجو اإلنساني،
ليا عالقة بعممية باإلبداع الجاد كتعطي مجاال أكسع لمطمبة في البحث عف بدائؿ متعددة لحؿ 
مسائميا، كربما تككف بعض الحمكؿ غير مألكفة، كما  كفييا  مقدارا مف السعة ما يمكف الطالب مف 
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اد االنسانية بصكرة عامة  تعتمد عمى التفكير في محتكاىا إلى ما ىك خارج المألكؼ، في حيف اف المك 
  .(ٖٕٔٓ، كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة )الذيابي، الحفظ كالتمقيف

 

 
 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب التخصص;شكؿ )

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اإلبداع الجاد بيف متكسط درجات افراد العينة تبعان لمتغير
، كىي اقؿ مف القيمة (6,161) ية، الرابعة(، إذ بمغت القيمة الفائية المحسكبةالصفكؼ الدراسية )الثان

(، كىذا يشير إلى أف طمبة ٜٜٖ -ٔ( كدرجتي حرية )0ٓ٘ٓ) ( عند مستكل0ٖٛٗٔالجدكلية البالغة)
الصفكؼ الثانية ال يختمفكف بدرجة االبداع الجاد عف طمبة الصفكؼ الرابعة رغـ اختالؼ صفكفيـ 

 الدراسية.
 متقارب الخصائص العقمية كالثقافية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعة. كيمكف ارجاع ذلؾ ل

كىذه النتيجة تتفؽ مع رام )دم بكنك( اذ يرل اف االبداع الجاد يككف لدل الفئات العمرية جميعيا مف 
ة مف جميع سف السابعة كتمتد الى مرحمة الجامعة اذ يمكف اف يتدرب عمى ىذا النكع مف التفكير الطمب

 (.٘ٛ: ٕٚٓٓاالعمار )عبيدات كابك السميد،
 اناث( مع التخصص -كاظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لتفاعؿ النكع )ذككر

كىي اعمى مف القيمة الفائية (، 0ٖٓٙٗ) انساني(، اذ بمغت القيمة الفائية لمتفاعؿ-الدراسي)عممي
(، كاستكماال لتحميؿ ٜٜٖ-ٔ( كدرجتي حريو )0ٓ٘ٓداللو ) ( عند مستكل0ٖٛٗٔالجدكلية البالغة )

-اناث( مع التخصص الدراسي)عممي-التبايف الثالثي لإلبداع الجاد، كلكجكد تفاعؿ بيف النكع )ذككر
  (:79ككما مبيف في جدكؿ ) ،(L.S.D) معادلة  انساني(، تـ استخداـ

 
 (62جدول )

-إناث( مع التخصص الدراسً )علمً -الحسابٌة لتفاعل النوع االجتماعً )ذكور( ألقل فرق معنوي بٌن االوساط L.S.D) قٌمة
 انسانً(

قٌمة  اناث انسانً اناث علمً ذكور انسانً ذكور علمً المتغٌرات
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121,152 162,225 162,126 166,665 
(L.S.D )

 الجدولٌة

 2,562 16,666 2,212 12,566  121,152 ذكور علمً

 2,65 - 2,226     162,225 ذكور انسانً

 16,216    162,126 اناث علمً

     166,665 اناث انسانً

 

 
 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب النكع كالتخصص>شكؿ )

بيف الذككر العممي كاالناث ( يتبيف أف اكبر الفركؽ في األكساط الحسابية ٕٗمف جدكؿ)    
، البالغة (L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0ٖٕٛٛٔ) االنساني، كلصالح الذككر العممي، اذ بمغ الفرؽ

(، يمييا الفركؽ بيف الذككر العممي كالذككر االنساني كلصالح الذككر العممي ايضان، حيث 0ٕٜ٘ٗ)
(، بعد ذلؾ تأتي الفركؽ بيف 0ٕٜ٘ٗالبالغة ) (L.S.D)كىك اكبر مف قيمة  (،0ٕ٘ٛٗٔ) بمغ الفرؽ

كىك اكبر  (،0ٜٖٔٛٔ) لح االناث العممي فقد بمغ الفرؽ بينيمااالناث العممي كاالناث االنساني، كلصا
(، كمف ثـ الفرؽ بيف الذككر االنساني كاالناث العممي، كلصالح 0ٕٜ٘ٗ) البالغة ((L.S.Dمف قيمة 

( ، كاخيران 0ٕٜ٘ٗالبالغة ) ((L.S.Dكىذا الفرؽ اكبر مف قيمة  (،0ٜٙٙٛ) االناث العممي، حيث بمغ
الذككر العممي كاالناث العممي كلصالح الذككر العممي فقد بمغ الفرؽ  كجد اف ىناؾ فركؽ بيف

 (.0ٕٜ٘ٗ) البالغة ((L.S.Dكىك اكبر مف قيمة (، 0ٜٔٗٗ(بينيما
كىذه النتيجة تؤكد اف طمبة التخصص العممي سكاء كانكا ذككران اك اناثان فإف درجتيـ في االبداع     

الجاد اكبر مف درجة طمبة التخصص االنساني، كىذا ما يتسؽ مع اإلطار النظرم فربما يعزل ذلؾ 
ات إلى أف طمبة التخصص العممي سكاء كانكا الذككر اك اناث يمتمككف مستكل أعمى لبعض ميار 

مثؿ ميارة تكليد إدراكات جديدة، كميارة تكليد مفاىيـ جديدة  (دم بكنك)اإلبداع الجاد التي أشار إلييا 
، كنظران لما يمتاز بو الطمبة مف ذكم التكجو العممي بالميؿ الى العمميات الفكرية المعقدة التي تتطمب 
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يـ أكثر مف التخصص االنساني سكاء تركيزان كمثابرة مما اتيح ليـ فرصة تكفر ىاتيف الميارتيف  لدي
 كانكا ذككر اك اناث. 

 اناث( مع الصفكؼ  -كاظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لتفاعؿ النكع )ذككر
كىي اعمى مف القيمة  (،0ٓٙٛٙ) الرابعة(، اذ بمغت القيمة الفائية المحسكبة لمتفاعؿ -الدراسية )الثانية

(. كاستكماال ٜٜٖ-ٔ( كدرجتي حريو )0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللو )0ٖٛٗٔلغة )الفائية الجدكلية البا
اناث( مع الصفكؼ الدراسية  -لتحميؿ التبايف الثالثي لإلبداع الجاد، كلكجكد تفاعؿ بيف النكع )ذككر

 .(:7ككما مبيف في جدكؿ ) (،(L.S.Dالرابعة(، تـ استخداـ معادلة  -)الثانية
(65) 

 الرابع(-إناث(  والصف الدراسً )الثانً -ألقل فرق معنوي بٌن األوساط الحسابٌة لتفاعل النوع االجتماعً )ذكور L.S.D))قٌمة 

قٌمة  اناث رابع اناث ثانً ذكور رابع ذكور ثانً المتغٌرات
(L.S.D )

 161,256 162,226 121,612 165,222 الجدولٌة

 2,562 12,166 2,212 5,166  165,222 ذكور ثانً

 12,151 16,126   121,612 ذكور رابع

 2,112    162,226 اناث ثانً

     161,256 اناث رابع

 
 

 
 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب النكع كالصؼ=شكؿ )

( يتبيف أف اكبر الفركؽ في األكساط الحسابية  بيف الذككر مف الصؼ الرابع ٕ٘مف جدكؿ)    
كىي اكبر مف  (،12,151) كلصالح الذككر مف الصؼ الرابع حيث بمغ الفرؽكاالناث مف الصؼ الرابع 

تمييا الفركؽ بيف الذككر مف الصؼ الثاني كاإلناث مف الصؼ  ،(<98:7) البالغة (L.S.D) قيمة
 (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة  (،0ٕٖٓٗٔ) الرابع كلصالح الذككر مف الصؼ الثاني إذ بمغ الفرؽ
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الفركؽ بيف الذككر مف الصؼ الرابع كاإلناث مف الصؼ الثاني كلصالح  تمييا ،(<98:7) البالغة
 ،(<98:7) البالغة (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة  ،(0ٕٖٓٗٔالذككر مف الصؼ الرابع إذ بمغ الفرؽ )

تمييا الفركؽ بيف الذككر مف الصؼ الثاني كاإلناث مف الصؼ الثاني كلصالح الذككر مف الصؼ 
تمييا الفركؽ بيف  ،(<98:7) البالغة (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة (، 0ٜٔٗٚ)الثاني إذ بمغ الفرؽ

 االناث مف الصؼ الثاني كاإلناث مف الصؼ الرابع كلصالح االناث مف الصؼ الثاني إذ بمغ الفرؽ
تمييا الفركؽ بيف الذككر مف الصؼ ، (<98:7) البالغة (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة  (،0ٜٔٓٙ)

كىي اكبر  (،0ٕٔٛ٘) صؼ الرابع كلصالح الذككر مف الصؼ الرابع إذ بمغ الفرؽالثاني كالذككر مف ال
 (. <98:7) البالغة (L.S.D)مف قيمة 

كىذه النتيجة تؤكد اف الطمبة الذككر سكاء كانكا مف الصؼ الثاني اك الرابع فإف درجتيـ في االبداع 
 الجاد اكبر مف درجة االناث.

النتيجة استنادان إلى نظرية )دم بكنك( المتبناة مف قبؿ الباحثة، أف  الباحثة السبب كراء ىذه ككتعز     
اإلبداع الجاد ليس مكىبة طبيعية مكركثة كانما ىك ميارة يمكف أف تعمـ كأم ميارة أخرل ، فيك عممية 
معرفية محككمة بالمعمكمات المتكافرة لدل الفرد باألسمكب الذم اعتاد عميو كتعممو بالممارسة كالخبرة 

تي اكتسبيا، كىي تأثر بشكؿ أك بأخر في أداء الفرد أك تصرفاتو ، كبما أف الخبرات كالعكامؿ البيئية ال
كالثقافية كالمعرفية كاالجتماعية التي يتعرض ليا الطمبة الذككر اكثر مف االناث بحكـ االعراؼ 

 االجتماعية فبالتالي تككف درجتيـ في االبداع الجاد اكبر مف درجة االناث.
  أنساني( مع الصفكؼ  -)عممي فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لتفاعؿ التخصص الدراسيال تكجد

كىي اصغر مف القيمة الفائية  ،(،ٓٓٓ) الرابعة(، إذ بمغت القيـ الفائية المحسكبة -الدراسية )الثانية 
 (.ٜٜٖ-ٔ( كدرجتي حريو)0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللو)0ٖٛٗالجدكلية البالغة )

  كؽ ذات داللة إحصائية في درجة االبداع الجاد نتيجة لمتفاعالت بيف متغيرات النكع فر ال تكجد
 -أنساني(، كالصفكؼ الدراسية )الثانية  -إناث(، كالتخصص الدراسي )عممي  -االجتماعي )ذككر

درجة، كىي أقؿ مف القيمة الفائية  (،0ٕٕٕٗ) الرابعة(، إذ نجد القيمة الفائية المحسكبة لمتفاعالت
 (.ٜٜٖ -ٔ) ( كدرجتي حرية0ٓ٘ٓ) ( عند مستكل داللة0ٖٛٗجدكلية البالغة )ال

 اليدؼ الثالث: تعرؼ مستكل التنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة الجامعة.
لتحقيؽ ىذا اليدؼ طبؽ مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي عمى عينة مف طمبة الجامعة بمغت     

نات إحصائيان تبيف أف الكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة ، كبعد معالجة البيا٘( طالبان كطالبةٓٓٗ)

                                        
 ىي نفس العينة التي طبؽ عمييا مقياس االبداع الجاد :
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(، كعند مقارنة الكسط الحسابي بالكسط الفرضي 0ٜٕٙٓٚ( كبانحراؼ معيارم قدره )0ٕٚٔ٘٘ٔبمغ )
( كبعد اختبار داللة الفرؽ بيف الكسطيف باستعماؿ معادلة االختبار التائي لعينة ٕٙٔلممقياس البالغ )

اؾ فرؽ بيف المتكسطيف الكسط الحسابي كالكسط الفرضي، إذ إف القيمة التائية كاحدة ، لـ تظير اف ىن
( عند مستكل داللة 0ٜٙٔ(، كىي أصغر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )0ٕٓٗٓالمحسكبة بمغت )

بمستكل بانخفاض (، كىذه النتيجة تشير الى أف عينة البحث يتصفكف ٜٜٖ( كدرجة حرية )0ٓ٘ٓ)
 ( يكضح ذلؾ. ٕٙتي المعرفي كالجدكؿ)التنظيـ الذا

 (62الجدول )
نتائج االختبار التائً لكشف الفرق بٌن الوسط الفرضً والوسط الحسابً لدرجات أفراد عٌنة البحث على مقٌاس التنظٌم الذاتً 

 المعرفً

الوسط  العدد العٌنة المتغٌر
 الفرضً

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 tقٌمة 
 المحسوبة

 tقٌمة 
 الجدولٌة

 الداللة

مقٌاس 
التنظٌم 
الذاتً 
 المعرفً

طلبة 
جامعة 
 القادسٌة

211 162 165,2151 
 

غٌر  1,22 1,612 622 62,221
 دالة

 منخفض مفكتعزل الباحثة السبب كراء ىذه النتيجة إلى أف طمبة عينة البحث يتصفكف بمستكل     
التنظيـ الذاتي المعرفي كىذه النتيجة قد تعطينا تفسيران عمى أف طمبة الجامعة عينة البحث كانكا عمى 

مف الكعي بعممياتيـ المعرفية، كالتي تشمؿ عمييا التنظيـ الذاتي المعرفي، استنادا الى  منخفضةدرجة 
بعممياتيـ التفكيرية حينما يتعممكف مف قبؿ الباحثة، ألنو كمما زاد كعي الطمبة  ةنظرية )باندكرا( المتبنا

ازدادت سيطرتيـ عمى أمكر عدة، مثؿ: األىداؼ التي يضعكنيا ألنفسيـ، كاستعدادىـ، كميكليـ، 
 كانتباىيـ، كعززت مف التنظيـ الذاتي لدييـ.

كيمكف ارجاع سبب ذلؾ الى تركيز التدريسيكف بصكرة دائمة عمى عممية نقؿ المعمكمات الى     
الن مف التركيز عمى تعميميـ كيفية تنظيـ كتكظيؼ تمؾ المعمكمات المعطاة، اضؼ الى ذلؾ المتعمـ بد

أف المعمكمات تقدـ جاىزة لمطالب كي يقـك بالتفاعؿ معيا دكف استيعابيا اك معالجتيا في أغمب 
معرفي، االحياف، كعدـ تزكيد المتعمميف باالستراتيجيات كالكسائؿ المناسبة الكتساب التنظيـ الذاتي ال

 كاالقتصار عمى الطرؽ التقميدية.  
( كدراسة ٕٓٔٓكىذه النتيجة تختمؼ عف نتائج دراسة كؿ مف )المكسكم،    
(Zimmerman,1990( كدراسة )Zimmerman,et,al,1994( كدراسة إبال رد، كلشمتز )1998 
،Abelard & Lipschultz.) 
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لدل طمبة الجامعة عمى اتي المعرفي التنظيـ الذمستكل  اليدؼ رابع: تعرؼ داللة الفركؽ في
كالصؼ  كفؽ متغيرات النكع االجتماعي )ذككر، إناث( كالتخصص الدراسي )عممي ، أنساني(

 الرابع(. -الدراسي)الثاني
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ، استعممت الباحثة تحميؿ التبايف الثالثي لمكشؼ عف داللة الفركؽ في التنظيـ     

)عممي،  التخصص الدراسي الجامعة، تبعان لمتغيرات: النكع )ذككر، إناث(،الذاتي المعرفي لدل طمبة 
 (.ٕٚكقد كانت النتائج كما يمي المكضحة في الجدكؿ)، )الثانية، الرابعة( الصفكؼ الدراسية أنساني(،
 الجامعة تبعاً لمتغٌرات النوع(نتائج تحلٌل التباٌن الثالثً للكشف عن داللة الفروق فً التنظٌم الذاتً المعرفً لدى طلبة 62الجدول )

 .)الثانٌة، الرابعة( الصفوف الدراسٌة )علمً، أنسانً(، التخصص الدراسً )ذكور، إناث(،

 مصدر التباٌن
S.V 

مجموع المربعات 
S.S 

درجات 
الحرٌة 
D.F 

متوسط 
 المربعات
M.S 

مستوى  القٌمة الفائٌة
 الداللة

الدال
 الجدولٌة المحسوبة لة

  6,666 1226,515 1 1226,515 النوع
 
 
 

6,621 

 دالة ،111

 دالة ،111 166,222 66522,265 1 66522,265 التخصص

 دالة ،111 162,226 66252,166 1 66252,166 الصفوف

 دالة ،111 12,662 6552,226 1 6552,226 التخصص× النوع 

 دالة ،111 21,266 2622,612 1 2622,612 الصفوف×النوع 

× التخصص 
 الصفوف

 دالة ،111 166,612 66116,615 1 66116,615

التخصص × النوع 
 الصفوف×  

 دالة ،111 22,522 6221,616 1 6221,616

    122,266 626 22221,212 الخطأ

     211 2215216,111 المجموع

     622 121165,251 مجموع االرتباط

 ( الى اآلتي:>7) الجدكؿكقد أشارت المعالجة اإلحصائية في 
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات افراد العينة في التنظيـ الذاتي المعرفي، كفقان

كىي اعمى مف القيمة  (،0ٕٛٛٛ) لمتغير النكع )ذككر، إناث(، إذ بمغت القيمة الفائية المحسكبة
( كلصالح االناث، إذ كاف الكسط الحسابي 0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللة)0ٖٛٗٔالفائية الجدكلية البالغة )

كىذا  (،0ٖٖٕٛٔٔ) كىك اكبر مف الكسط الحسابي لدرجات الذككر البالغ (،0ٜٜٕ٘ٙٔ) لدرجاتيف
 رجة الذككر.يعني اف االناث يتسمف بدرجة في التنظيـ الذاتي المعرفي أكبر مف د
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 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب النكع<شكؿ )

كىذا يرجع الى اساليب التنشئة االجتماعية كأثر االسرة في تربية البنت كالحرص عمييا أكثر مف     
الذكر بسبب التقاليد كاالعراؼ االجتماعية التي تضع قيكد عمى تصرفات اإلناث أكثر مف الذككر 

ؿ اإلناث يفكرف أكثر كيككنف اكثر انتباىان كاكثر اعتمادان عمى الذات في تعمميف الى جع مدقد يؤ كىذا 
كىذا يجعميف أكثر استعماالن لالستراتيجيات كتحديدان لالستراتيجيات ذات الفاعمية لمكاجية المشكالت 

 كالمكاقؼ، كيككنف اكثر تنظيمان مف الذككر. 
 يحققيا قد ك متنكعة ك كثيرة الذككر الطمبة ففرص المستقبؿ إلى النظرة ىك األخرل األسباب كمف    

 مستقبميا لنتحقيؽ فرصة ليا تجد فقد ال األنثى الطالبة كخارجيا اما الدراسة طريؽ عف الذكر الطالب
 ينعكس كىذا المثابرة ك اإلصرار ك االنتباه ك التركيز معدؿ يزداد كلذلؾ حصرنا الدراسة خالؿ مف اال

 التنظيـ الذاتي المعرفي لدييف.  عمى بدكره
 عمى يتفكقف الطالبات إف كشفت التي ،(ٜٜٛٔ ،لشمتز ك ابال رد (دراسة كىذه النتيجة تتفؽ مع

 األىداؼ. تحقيؽ نحك المعرفي الذاتي التنظيـ عمميات استعماؿ في الطمبة
 ي المعرفي، كفقان ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات افراد العينة في التنظيـ الذات

(، 0ٕٖٗٙٗٔ)لمتغير التخصص الدراسي )عممي، أنساني(، إذ كانت القيمة الفائية المحسكبة بمغت 
( كلصالح 0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللة )0ٖٛٗٔكىي اكبر مف القيمة الفائية الجدكلية البالغة )

(، كىك 0ٜٜٕ٘ٗٔ) التخصص العممي، إذ بمغ الكسط الحسابي لدرجات افراد عينة التخصص العممي
كىذا يعني اف الطمبة (، 0ٜٕٛٚٔٔ) اعمى مف الكسط الحسابي لدرجات التخصص اإلنساني البالغ

 ذكم التخصص العممي يتسمكف بالتنظيـ الذاتي المعرفي أكثر مف طمبة ذكم التخصص اإلنساني.
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 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب التخصص81شكؿ )

كراء ىذه النتيجة استنادان إلى نظرية )باندكرا( المتبناة مف قبؿ الباحثة، كقد تعزل الباحثة السبب     
 يفرض اذ العممي التخصص تدريسي مف المتبعة طريقة التدريس ك الدراسي المنيج مف كؿ تأثير الى
 لممشكالت حال تضمف ألنو الدراسية المعمكمات تعاممو مع في تنظيما اكثر يككف اف الطالب عمى

 .الالحقة لمخطكة بعد اساسي منيا كؿ متسمسمة لخطكات كفقا تتـ العممية
باإلضافة الى اف ذكم االختصاص العممي يحتاجكف إلى التركيز ككقت كتنظيـ لممعمكمات     

كاالعتماد عمى الذات اكثر كالتأكيد عمى تفصيؿ المكاد الدراسية كربطيا بالمعرفة السابقة ىذه االمكر 
 المعرفي. مف متطمبات التنظيـ الذاتي

إف طمبة التخصص العممي  كشفت التي ،(ٜٜٛٔ لشمتز، ك ابال رد (دراسة كىذه النتيجة تتفؽ مع    
 يتمتعكف بالتنظيـ الذاتي المعرفي اكثر مف طمبة التخصص االنساني.

 ،كفقان  ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات افراد العينة في التنظيـ الذاتي المعرفي
كىي (، 0ٖٕٗٗٚٔ) الصفكؼ الدراسية )الثانية، الرابعة(، إذ بمغت القيمة الفائية المحسكبة لمتغير

(، ٜٜٖ - ٔ) (، كدرجتي حرية0ٓ٘ٓ) ( عند مستكل0ٖٛٗٔ) اكبر مف القيمة الجدكلية البالغة
كىك اكبر مف الكسط الحسابي (، 0ٖٕٖٔ٘ٔ)كلصالح طمبة الصؼ الرابع إذ بمغ الكسط الحسابي ليـ 

كىذا يعني اف طمبة الرابع يتسمكف بالتنظيـ الذاتي المعرفي (، 0ٕٜٜٙٔٔ)لطمبة الصؼ الثاني البالغ 
 أكثر مف طمبة الصؼ الثاني.
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 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب الصؼ88شكؿ )

ندكرا( المتبناة مف قبؿ الباحثة، كقد تعزل الباحثة السبب كراء ىذه النتيجة استنادان إلى نظرية )با    
فطمبة الصؼ الرابع تككف مداركيـ قد تكسعت كبشكؿ مختمؼ الى اىمية الفارؽ العمرم كزيادة الخبرة، 

عف طمبة الصؼ الثاني بسبب النمك كالتحصيؿ الدراسي، كقد نجد أف طالب الصؼ الرابع مف خالؿ 
تتطكر لديو مختمؼ النشاطات، إضافة إلى حصكلو فترة تكاجده بالجامعة ألربع سنكات أك أكثر أحيانا 

عمى المعمكمات العممية في تخصصو الدراسي كبذلؾ نجده قد يستفيد مما يتعممو كيسعى إلى أف 
 يطبقو في حياتو مطكران بو مستكاه في التنظيـ الذاتي المعرفي.

 اناث( مع  -ككركاظيرت النتائج ايضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لتفاعؿ النكع )ذ
كىي اعمى مف (، 0ٖٛٚٗٔ)انساني(، اذ بمغت القيمة الفائية لمتفاعؿ  -)عممي التخصص الدراسي

(، ٜٜٖ-ٔ( كدرجتي حريو )0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللو )0ٖٛٗٔالقيمة الفائية الجدكلية البالغة )
اناث( مع  -النكع )ذككركاستكماال لتحميؿ التبايف الثالثي لمتنظيـ الذاتي المعرفي، كلكجكد تفاعؿ بيف 

 (:=7ككما مبيف في جدكؿ ) (،L.S.Dانساني(، تـ استخداـ معادلة ) -التخصص الدراسي)عممي
 (66جدول )

-إناث( مع التخصص الدراسً )علمً -ألقل فرق معنوي بٌن االوساط الحسابٌة لتفاعل النوع االجتماعً )ذكور L.S.D)قٌمة )
 .انسانً

( L.S.Dقٌمة ) اناث انسانً اناث علمً انسانًذكور  ذكور علمً المتغٌرات
 الجدولٌة

166,112 115,616 162,615 116,212 

 1,22 12,211 6,126 12,615  166,112 ذكور علمً

 6,612 61,116   115,616 ذكور انسانً

 12,222    162,615 اناث علمً

     116,212 اناث انسانً
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 الطمبة حسب النكع كالتخصص ( يكضح متكسطات درجات87شكؿ )

الذككر االنساني كاالناث ( يتبيف أف اكبر الفركؽ في األكساط الحسابية  بيف ٕٛمف جدكؿ)    
، (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة (، 0ٖٕٓٓٔ)العممي، كلصالح االناث العممي، اذ بمغ الفرؽ بينيما 

(، يمييا الفركؽ بيف الذككر العممي كالذككر االنساني كلصالح الذككر العممي، حيث بمغ 0ٚٗٔالبالغة)
(، يمييا الفركؽ بيف االناث العممي 0ٚٗٔالبالغة ) (L.S.D)اكبر مف قيمة  يكى(، 0ٛٓ٘ٚٔ)الفرؽ 

اكبر مف قيمة  يكى(، 0ٜٜٚٚٔ)كاالناث االنساني كلصالح االناث العممي، حيث بمغ الفرؽ 
(L.S.D) ( بعد ذلؾ تأتي الفركؽ بيف الذككر العممي كاالناث االنساني، كلصالح 0ٚٗٔالبالغة ،)

(، كمف 0ٚٗٔ) البالغة (L.S.Dاكبر مف قيمة ) يكى(، 0ٙٓٔٗٔ)الذككر العممي فقد بمغ الفرؽ بينيما 
، (0ٕٖٓٗ)ثـ الفرؽ بيف الذككر االنساني كاالناث االنساني، كلصالح االناث االنساني، حيث بمغ 

(، كاخيران كجد اف ىناؾ فركؽ بيف الذككر العممي 0ٚٗٔالبالغة ) (L.S.Dاكبر مف قيمة ) كىي
 البالغة (L.S.D)اكبر مف قيمة ي كى(، 0ٜٖٔٛ)كاالناث العممي كلصالح االناث العممي اذ بمغ الفرؽ 

(ٔ0ٚٗ.) 
اكثر تنظيـ ذاتي معرفي  كىذه النتيجة تؤكد اف طمبة التخصص العممي سكاء كانكا ذككران اك اناثان     

مف طمبة التخصص االنساني، كىذا ما يتسؽ مع اإلطار النظرم فربما يعزل ذلؾ إلى أف طمبة 
التخصص العممي سكاء كانكا الذككر اك اناث يمتمككف مستكل أعمى لبعض متطمبات التنظيـ الذاتي 

 المعرفي.
 كؼاناث( مع الصف-النكع )ذككر كاظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لتفاعؿ 

كىي اعمى مف (، 0ٜٕٛٓٗ)(، اذ بمغت القيمة الفائية المحسكبة لمتفاعؿ ةرابعال -ةثانيال) ةالدراسي
 (.ٜٜٖ-ٔ( كدرجتي حريو )0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللو )0ٖٛٗٔالقيمة الفائية الجدكلية البالغة )
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اناث(  -كاستكماال لتحميؿ التبايف الثالثي لمتنظيـ الذاتي المعرفي، كلكجكد تفاعؿ بيف النكع )ذككر    
 (:<7ككما مبيف في جدكؿ ) ((L.S.Dتـ استخداـ معادلة  (، ةرابعال -ةثانيال) ةالدراسي كؼالصفمع 

(62) 
 -إناث(  والصف الدراسً )الثانً -ً )ذكورألقل فرق معنوي بٌن األوساط الحسابٌة لتفاعل النوع االجتماع (LSD)قٌمة 

 .الرابع(

قٌمة  اناث ثانً اناث رابع ذكور ثانً ذكور رابع المتغٌرات
(L.S.D )

 112,626 162,255 116,225 162,152 الجدولٌة

 1,22 12,666 6,522 61,261  162,152 ذكور رابع

 6,526 62,16   116,225 ذكور ثانً

 61,266    162,255 اناث رابع

     112,626 اناث ثانً

 

 
 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب النكع كالصؼ88شكؿ )

( يتبيف أف اكبر الفركؽ في األكساط الحسابية بيف الذككر مف الصؼ الثاني ٜٕمف جدكؿ)    
كىي اكبر  (،0ٕٓٛٗ)كاالناث مف الصؼ الرابع كلصالح اإلناث مف الصؼ الرابع حيث بمغ الفرؽ 

تمييا الفركؽ بيف االناث مف الصؼ الرابع كاإلناث مف الصؼ  ،(0ٚٗٔ) ( البالغةL.S.Dمف قيمة )
( (L.S.Dكىي اكبر مف قيمة  (،0ٕٕٗٛٓ) الثاني كلصالح اإلناث مف الصؼ الرابع إذ بمغ الفرؽ

اني كلصالح مف الصؼ الث لذككرا تمييا الفركؽ بيف الذككر مف الصؼ الرابع ك ،(0ٚٗٔ) البالغة
 ( البالغةL.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٕٗٛٔٓ)الذككر مف الصؼ الرابع إذ بمغ الفرؽ 

تمييا الفركؽ بيف الذككر مف الصؼ الرابع كاالناث مف الصؼ الثاني كلصالح الذككر مف ،(0ٚٗٔ)
الفركؽ  تمييا ،(0ٚٗٔ) البالغة (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة (، 0ٖٛٛٙٔ)الصؼ الرابع إذ بمغ الفرؽ 

بيف الذككر مف الصؼ الرابع كاإلناث مف الصؼ الرابع كلصالح اإلناث مف الصؼ الرابع إذ بمغ 
تمييا الفركؽ بيف الذككر مف الصؼ  ،(0ٚٗٔ) البالغة (L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٜٜٖ٘)الفرؽ 
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كىي (، 0ٜٖ٘ٛ) الثاني كاإلناث مف الصؼ الثاني كلصالح اإلناث مف الصؼ الثاني إذ بمغ الفرؽ
 (.0ٚٗٔ) البالغةL.S.D) )اكبر مف قيمة 

اناثان اكثر تنظيـ ذاتي معرفي مف  اـكىذه النتيجة تؤكد اف طمبة الصؼ الرابع سكاء كانكا ذككران     
 طمبة الصؼ الثاني، كىذا ما يتسؽ مع اإلطار النظرم كالسبب كما ذكر سابقا.

  ائية في التنظيـ الذاتي المعرفي نتيجة لمتفاعالت فركؽ ذات داللة إحصكاظيرت النتائج ايضان كجكد
الرابعة(، إذ نجد  -أنساني(، كالصفكؼ الدراسية )الثانية  -بيف متغيرات التخصص الدراسي )عممي 

درجة، كىي أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية البالغة ( 0ٖٕٛٔٙٔ) القيمة الفائية المحسكبة لمتفاعؿ
(، كاستكماال لتحميؿ التبايف الثالثي ٜٜٖ-ٔ( كدرجتي حرية )0ٓ٘ٓ)( عند مستكل داللة 0ٖٛٗٔٔ)

انساني(، تـ استخداـ -)عممي لمتنظيـ الذاتي المعرفي، كلكجكد تفاعؿ بيف التخصص الدراسي
(L.S.D)، ( 81ككما مبيف في جدكؿ).  

إناث(  والصف  -)ذكور ( ألقل فرق معنوي بٌن األوساط الحسابٌة لتفاعل التخصص الدراسL.S.Dًقٌمة ) (61جدول)
 الرابع(. -الدراسً )الثانً

( L.S.Dقٌمة ) علمً ثانً علمً رابع انسانً ثانً انسانً رابع المتغٌرات
 165,622 162,165 115,215 162,166 الجدولٌة

 1,22 1,262 2,226 11,266  162,166 انسانً رابع

 2,226 61,26   115,215 انسانً ثانً

 11,266    162,165 علمً رابع

     165,622 علمً ثانً

 

 
 ( يكضح متكسطات درجات الطمبة حسب التخصص كالصؼ89شكؿ )

التخصص االنساني الصؼ  ( يتبيف أف اكبر الفركؽ في األكساط الحسابية بيفٖٓمف جدكؿ)    
 الثاني كالتخصص العممي الصؼ الرابع كلمصمحة التخصص العممي الصؼ الرابع إذ بمغ الفرؽ

تمييا الفركؽ بيف التخصص االنساني (، 0ٚٗٔالبالغة ) (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة  (،0ٕٕٙٓ)
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إذ  الرابع الصؼ الرابع كالتخصص االنساني الصؼ الثاني كلمصمحة التخصص اإلنساني الصؼ 
، تمييا الفركؽ بيف التخصص (0ٚٗٔالبالغة ) (L.S.D)كىي اكبر مف قيمة (، 0ٕٙٛٓٔ)بمغ الفرؽ 

العممي الصؼ الرابع  كالتخصص العممي الصؼ الثاني كلمصمحة التخصص العممي الصؼ الرابع إذ 
ف التخصص تمييا الفركؽ بي (،0ٚٗٔالبالغة ) ((L.S.Dكىي اكبر مف قيمة  (،0ٕٙٛٓٔ)بمغ الفرؽ 

االنساني الصؼ الرابع كالتخصص العممي الصؼ الرابع، كلمصمحة  التخصص العممي الصؼ 
(، تمييا الفركؽ بيف 0ٚٗٔالبالغة ) ((L.S.Dكىي اكبر مف قيمة  (،0ٜٜٕٜ) الرابع، إذ بمغ الفرؽ

التخصص اإلنساني الصؼ الثاني كالتخصص العممي الصؼ الثاني كلمصمحة التخصص العممي 
 .(0ٚٗٔالبالغة ) ((L.S.Dكىي اكبر مف قيمة  (،0ٜٜٕٜ)الثاني إذ بمغ الفرؽ الصؼ 

كىذا يشير الى أف التخصص العممي الصؼ الرابع اكثر تنظيـ ذاتي معرفي مف غيرىـ بالنسبة     
 لباقي الطمبة. 

ى كيمكف ارجاع ذلؾ الى الفارؽ العمرم كزيادة الخبرة، فضال عف اف التخصص لو تأثير ايجابي عم
 التنظيـ الذاتي المعرفي.

  فركؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ الذاتي المعرفي نتيجة لمتفاعالت بيف كاظيرت النتائج كجكد
أنساني(، كالصفكؼ الدراسية  -إناث(، التخصص الدراسي )عممي  -متغيرات النكع االجتماعي)ذككر

درجة، كىي أكبر مف ( 0ٜ٘ٚٚٗ) الرابعة(، إذ نجد القيمة الفائية المحسكبة لمتفاعالت -)الثانية 
، (، (ٜٜٖ-ٔ( كدرجتي حرية )0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللة )0ٖٛٗٔٔالقيمة الفائية الجدكلية البالغة )

ث( مع انا-كاستكماال لتحميؿ التبايف الثالثي لمتنظيـ الذاتي المعرفي، كلكجكد تفاعؿ بيف النكع )ذككر
 ،(L.S.Dانساني( مع الصفكؼ الدراسية )الثانية، الرابعة(، تـ استخداـ ) -)عممي التخصص الدراسي

 :(88ككما مبيف في جدكؿ )
 (61جدول )

 -اناث( والتخصص الدراسً )علمً  -( ألقل فرق معنوي بٌن األوساط الحسابٌة لتفاعالت الثالثٌة بٌن متغٌرات : الجنس )ذكورL.S.Dقٌمة )
 الرابعة( -انً( والصفوف الدراسٌة )الثانٌة انس

ذكور علمً  تالمتغٌرا
 ثانً

 ذكور علمً
 رابع

ذكور 
 انسانً ثانً

ذكور 
 انسانً رابع

اناث علمً 
 ثانً

اناث علمً 
 رابع

اناث انسانً 
 ثانً

اناث انسانً 
 رابع

قٌمة 
(

L.S.
D )

الجدول
 162,115 161,525 165,265 162,566 166,161 112,622 161,661 112,166 ٌة

ذكور 
علمً 
 112,166 ثانً

 16,116 6,256 11,226 2,255 16,512 2,212 12,222 1,22 
 
 

ذكور 
علمً 
 161,661 رابع

  15,655 6,11 5,226 5,212 6,262 6,622 

ذكور 
انسانً 
 112,622 ثانً

   16,225 11,612 61,652 2,122 12,262 
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 (:8شكؿ )

الدراسي )عممي، إنساني(، الصفكؼ الدراسية )الثانية، الرابعة(. في النكع )ذككر، إناث(، التخصص يكضح التفاعؿ الثالثي 
 التنظيـ الذاتي المعرفي

( يتبيف أف اكبر الفركؽ في األكساط الحسابية بيف الذككر االنساني الثاني كاالناث ٖٔمف جدكؿ)
مف قيمة ، كىي اكبر (61,652) العممي الرابع كلصالح االناث العممي الرابع إذ بمغ الفرؽ بينيما

(L.S.D) ( تمييا الفركؽ بيف الذككر اإلنساني الثاني كاالناث اإلنساني الرابع كلصالح  0ٚٗٔالبالغة )
( L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0ٕٜٜٚٔ) االناث االنساني الرابع، إذ  بمغ الفرؽ  بيف  المتكسطيف

لعممي الرابع  كلصالح االناث (، كتمييا الفركؽ بيف الذككر العممي الثاني كاالناث ا0ٚٗٔالبالغة )
( البالغة L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0٘ٓٚٛٔ)العممي الرابع ، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف 

(، كتمييا أيضا الفركؽ بيف الذككر العممي الثاني كاالناث االنساني رابع كلصالح االناث 0ٚٗٔ)
( البالغة L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0ٜٚٚٙٔ) االنساني الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف

(، تمييا الفركؽ بيف الذككر العممي الرابع كالذككر االنساني الثاني كلصالح الذككر العممي 0ٚٗٔ)
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ذكور 
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اناث 
علمً 
 ثانً

اناث 
علمً 
 رابع

اناث 
انسانً 

 ثانً

اناث 
انسانً 

 رابع
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ذكور 
انسانً 
 166,161 رابع

    6,566 2,512 2,522 5,262  
 

اناث 
علمً 
 162,566 ثانً

     11,156 6,166 2,566 

اناث 
علمً 
 165,265 رابع

      12,12  1,56 
 

اناث 
انسانً 
 161,525 ثانً

 

      16,52 

اناث 
انسانً 
 162,115 رابع
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(، تمييا الفركؽ 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0ٛ٘٘٘ٔ) الرابع، إذ بمغ الفرؽ بينيما
ي الثاني كلصالح االناث العممي الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف بيف االناث العممي الرابع كاالناث اإلنسان

(، تمييا الفركؽ بيف الذككر 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dاكبر مف قيمة ) يكى (،0ٜٓٗٔ) المتكسطيف
االنساني الثاني كالذككر االنساني الرابع كلصالح الذككر االنساني الرابع إذ بمغ الفرؽ 

(، تمييا الفركؽ بيف الذككر العممي 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0ٖٚٗ٘ٔ)بينيما
الثاني كالذككر العممي الرابع كلصالح  الذككر العممي  الرابع، إذ  بمغ الفرؽ  بيف  المتكسطيف 

(، كتمييا الفركؽ بيف االناث االنساني 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0ٖٖٔٓٔ)
ابع  كلصالح االناث االنساني الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف الثاني كاالناث االنساني الر 

( كتمييا الفركؽ بيف االناث العممي الثاني 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0ٕ٘ٙٔ)
كىي  (،0ٕٓ٘ٔٔ)كاالناث العممي الرابع كلصالح االناث العممي الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف 

تمييا الفركؽ بيف الذككر العممي ثاني كالذككر اإلنساني  ( ،0ٚٗٔ( البالغة )L.S.D)اكبر مف قيمة 
كىي اكبر مف قيمة  (،0ٜٜٖٓٔ)الرابع كلصالح الذككر االنساني الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف 

(L.S.D( البالغة )ٔ0ٚٗ) ، كلصالح تمييا الفركؽ بيف الذككر اإلنساني الثاني كاالناث العممي الثاني
( L.S.Dاكبر مف قيمة ) يكى (،0ٕٓٚٓٔ) االناث العممي الثاني، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف

(، تمييا الفركؽ بيف االناث العممي الثاني كاالناث االنساني الرابع كلصالح االناث 0ٚٗٔالبالغة )
(، تمييا 0ٚٗٔلغة )( الباL.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٕٕٜ٘)االنساني الرابع إذ بمغ الفرؽ بينيما

الفركؽ بيف الذككر العممي الرابع كاالناث اإلنساني الثاني كلصالح  الذككر العممي الرابع، إذ  بمغ 
(، كتمييا الفركؽ 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٙٛٙٛ)الفرؽ  بيف  المتكسطيف 

الناث العممي الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف بيف الذككر االنساني الرابع كاالناث العممي الرابع  كلصالح ا
(، كتمييا أيضا الفركؽ بيف 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة ) (،0٘ٔٗٚ) المتكسطيف

الذككر العممي الثاني كاالناث العممي الثاني كلصالح االناث العممي الثاني، إذ بمغ الفرؽ بيف 
بيف الذككر  (، تمييا الفركؽ0ٚٗٔبالغة )( الL.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٗ٘٘ٚ)المتكسطيف 

(، 0ٜٔٙٚ)االنساني الثاني كاالناث االنساني ثاني كلصالح االناث االنساني ثاني إذ بمغ الفرؽ بينيما
(، تمييا الفركؽ بيف الذككر اإلنساني الرابع كاالناث 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )

كىي  (،0٘ٚٙٙ) ساني  الرابع، إذ  بمغ الفرؽ بيف  المتكسطيفاإلنساني الثاني كلصالح  الذككر االن
(، كتمييا الفركؽ بيف الذككر االنساني الرابع كاالناث االنساني 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dاكبر مف قيمة )

كىي اكبر مف قيمة (، 0ٜٛٗ٘) الرابع  كلصالح االناث االنساني الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف
(L.S.Dالبال )( كتمييا أيضا الفركؽ بيف الذككر العممي الرابع كاالناث العممي الثاني 0ٚٗٔغة ،)
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كىي اكبر مف قيمة  (،0ٙٗٛ٘) كلصالح الذككر العممي الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف
(L.S.D( البالغة )ٔتمييا الفركؽ0ٚٗ ،) العممي الرابع كاالناث العممي الرابع كلصالح  بيف الذككر

(، 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٗٔٚٗ)العممي الرابع إذ بمغ الفرؽ بينيما االناث
تمييا الفركؽ بيف الذككر العممي الثاني كاالناث اإلنساني الثاني كلصالح  االناث االنساني  الثاني، إذ  

(، كتمييا الفركؽ 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٗٓٗ٘)بمغ الفرؽ  بيف  المتكسطيف 
بيف الذككر العممي الرابع كاالناث االنساني رابع  كلصالح االناث االنساني رابع، إذ بمغ الفرؽ بيف 

(، كتمييا أيضا الفركؽ بيف 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٖٛٚٗ)المتكسطيف 
نساني الرابع، إذ بمغ الفرؽ بيف الذككر االنساني الرابع كاالناث العممي الثاني كلصالح الذككر اال

بيف االناث  (، تمييا الفركؽ0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )(، 0ٖٖ٘ٛ)المتكسطيف 
(، 0ٖٖٓٛ)العممي الثاني كاالناث االنساني الثاني كلصالح االناث العممي الثاني إذ بمغ الفرؽ بينيما

الفركؽ بيف الذككر العممي الثاني كالذككر (، تمييا 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dكىي اكبر مف قيمة )
كىي (، 0ٕٕٚ٘)اإلنساني الثاني كلصالح  الذككر العممي الثاني، إذ  بمغ الفرؽ  بيف  المتكسطيف 

(، كتمييا الفركؽ بيف الذككر العممي الرابع كالذككر االنساني 0ٚٗٔ( البالغة )L.S.Dاكبر مف قيمة )
كىي اكبر مف قيمة  (،0ٕٔٔ)ع، إذ بمغ الفرؽ بيف المتكسطيف الرابع  كلصالح الذككر العممي الراب

(L.S.D( البالغة )ٔ0ٚٗ .) 
اليدؼ خامس: تعرؼ طبيعة العالقة االرتباطية بيف اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي 

 لدل طمبة الجامعة.
بيدؼ تعّرؼ طبيعة العالقة االرتباطية بيف اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة     

( طالبان ٓٓٗالجامعة، قامت الباحثة بتطبيؽ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات أفراد العينة البالغة )
رتباط بينيما كطالبة عمى كال المتغيريف اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي فبمغ معامؿ اال

( كدرجة 0ٓ٘ٓ( عند مستكل داللة )0ٕٔٓدرجة، كىي اكبر مف القيمة الجدكلية البالغة ) (،0٘ٓٙٓ)
( كىذا يشير إلى كجكد عالقة ارتباطية ايجابية طردية بيف المتغيريف اإلبداع الجاد ٜٖٛحرية )

بداع الجاد قابميا زيادة في كالتنظيـ الذاتي المعرفي أم كمما زادت درجات افراد العينة عمى مقياس اال
 درجاتيـ عمى مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي كبالعكس.                               

 (66جدول )
 معامل ارتباط بٌرسون بٌن اإلبداع الجاد والتنظٌم الذاتً المعرفً.

االنحراف  الوسط الحسابً عدد االفراد المقاٌٌس
 المعٌاري

قٌمة ر 
 المحسوبة

قٌمة  ر 
 الجدولٌة

 الداللة

 دالة 1,16 1,512 61,212 161,222 211 االبداع الجاد

 62,221 165,215 211 التنظٌم المعرفً
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.626)( ودرجة حرٌة 1,11دال عند مستوى داللة )

 االسػػػػتنتاجػات:(The Conclusions)  
 البحث الحالي يمكف استخالص االسػػػػتنتاجػات اآلتية:في ضكء نتائج 

 إف طمبة الجامعة لدييـ انخفاض بمستكل االبداع جاد.   -ٔ
 . ناثأف طمبة الجامعة مف الذككر لدييـ ابداع جاد اعمى مف اال -ٕ
 أف طمبة الجامعة مف التخصص العممي اكثر ابداع جاد مف طمبة التخصص االنساني.  -ٖ
 الرابعة(. -ركؽ بدرجة االبداع الجاد بيف طمبة الصفكؼ الدراسية )الثانية ال تكجد ف -ٗ
إناث( مع  -إف طمبة الجامعة لدييـ فركؽ بدرجة االبداع الجاد تبعان لتفاعؿ النكع )ذككر -٘

 .أنساني(  -التخصص)عممي 
ناث( مع الصفكؼ إ -إف طمبة الجامعة لدييـ فركؽ بدرجة االبداع الجاد تبعان لتفاعؿ النكع )ذككر -ٙ

 الرابعة(. -الدراسية )الثانية 
أنساني( مع الصفكؼ  -ال تكجد فركؽ بدرجة االبداع الجاد تبعان لتفاعؿ التخصص )عممي  -ٚ

 الرابعة(. -الدراسية)الثانية 
 -ال تكجد فركؽ بدرجة االبداع الجاد نتيجة لمتفاعالت بيف متغيرات النكع االجتماعي )ذككر -ٛ

 الرابعة(. -أنساني(، كالصفكؼ الدراسية )الثانية  -كالتخصص الدراسي )عممي إناث(، 
 إف طمبة الجامعة لدييـ انخفاض بمستكل التنظيـ الذاتي المعرفي. -ٜ

 أف طمبة الجامعة مف االناث يتميزكف بالتنظيـ الذاتي المعرفي اكثر مف الذككر. -ٓٔ
بالتنظيـ الذاتي المعرفي اكثر طمبة التخصص أف طمبة الجامعة مف التخصص العممي يتصفكف  -ٔٔ

 االنساني. 
أف طمبة الجامعة الصفكؼ الرابعة يتصفكف بالتنظيـ الذاتي المعرفي اكثر طمبة الصفكؼ  -ٕٔ

 الثانية. 
إناث(  -إف طمبة الجامعة لدييـ فركؽ بدرجة التنظيـ الذاتي المعرفي نتيجة لتفاعؿ النكع )ذككر -ٖٔ

 .نساني(أ -مع التخصص )عممي 
إناث(  -إف طمبة الجامعة لدييـ فركؽ بدرجة التنظيـ الذاتي المعرفي تبعان لتفاعؿ النكع )ذككر -ٗٔ

 الرابعة(. -مع الصفكؼ الدراسية )الثانية 
 -إف طمبة الجامعة لدييـ فركؽ بدرجة التنظيـ الذاتي المعرفي نتيجة لتفاعؿ التخصص )عممي  -٘ٔ

 الرابعة(.  -لثانية أنساني( مع الصفكؼ الدراسية)ا
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إف طمبة الجامعة لدييـ فركؽ بدرجة التنظيـ الذاتي المعرفي نتيجة لمتفاعالت بيف متغيرات النكع  -ٙٔ
 -أنساني(، كالصفكؼ الدراسية )الثانية  -إناث(، كالتخصص الدراسي )عممي  -االجتماعي )ذككر 

 الرابعة(.
 اإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي.كجكد عالقة ارتباطية ايجابية بيف المتغيريف  -ٚٔ
 الػػتكصيػػػات(The Recommendations) : 

 بناءن عمى ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج تكصي الباحثة بما يأتي:
دخاؿ  -ٔ دارةن كجعؿ مف اإلبداع شعاران ليـ كا  االىتماـ بالمؤسسة التربكية أساتذةن كمنيجان كا 

استراتيجيات االبداع الجاد بكؿ جكانبيا ضمف مناىج التعميـ العاـ ابتداء مف رياض االطفاؿ مف اجؿ 
 تحسيف تمؾ الميارة.

اك الشركط التي تعمؿ عمى  اعطاء الطمبة فرصة لمكاجية المياـ بأنفسيـ كعدـ كضع القيكد -ٕ
 تضييؽ مساحة افكارىـ كتحديدىا بمجاؿ معيف.

لتعميـ التفكير تقدـ خدماتيا  (دم بكنك)انشاء مراكز تعميـ التفكير عمى كفؽ نظريات كبرامج  -ٖ
 لمطمبة  في جميع المراحؿ.

يع الناس بدرجات اعداد برامج التدريب عمى االبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي كتعميمو لجم -ٗ
 مختمفة عند تكفر الرغبة كالتدريب المناسبيف.

زيادة تبصير الطمبة بعمميات التنظيـ الذاتي المعرفي كجعؿ الطالب المحكر الرئيس في العممية  -٘
عطاؤه الدكر األكبر في التعمـ.  التعميمية كا 

ميدية في التدريس المعتمدة تطكير طرائؽ التدريس المتبعة حاليا كذلؾ بالخركج عف الطريقة التق -ٙ
الفعاؿ التي تحفز عمى االبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي  التدريس بأساليبعمى الحفظ كالتمقيف، كاالىتماـ 

 المعرفي لدل الطمبة.
تكفر البيئة التي تدعـ اإلبداع لدل الطمبة، لذلؾ ينبغي أف تقدـ ليـ مكاد تحفزىـ عمى التفكير في  -ٚ

 .عمى اإلبداعقالب مشكؽ كيحفزىـ 
 :The Suggestions))المقترحػػػػػػػػػات 

 -تقترح الباحثة القياـ بالدراسات اآلتية :
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية أخرل.  -ٔ
 إجراء  دراسة نمائية لإلبداع الجاد كالتنظيـ الذاتي المعرفي عبر مراحؿ عمرية مختمفة.-ٕ
مقارنة بيف الطمبة المتميزيف كالعاديف في مدل امتالكيـ لإلبداع الجاد كالتنظيـ إجراء دراسة  -ٖ

 الذاتي المعرفي.
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 تكافؽإجراء دراسة تتناكؿ عالقة اإلبداع الجاد بمتغيرات ُأخرل لـ يتناكليا البحث الحالي ، كال -ٗ
عمـ، سمات الشخصية، األكاديمي، الكفاية الذاتية المدركة، تقدير الذات، تكجو اليدؼ، أساليب الت

الدافع المعرفي، الذكاء، التحصيؿ الدراسي،  أساليب التنشئة األسرية، المناخ المدرسي، السعة العقمية،
 كغيرىا مف المتغيرات.

إجراء دراسة تتناكؿ عالقة التنظيـ الذاتي المعرفي بمتغيرات أخرل لـ يتناكليا البحث الحالي،  -٘
رارات، كأساليب التفكير، كفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمكمات، التفضيؿ كالذكاء، القدرة عمى اتخاذ الق

 المعرفي، إدارة المعرفة، التفكير المنطقي، الذكاء المتعدد، التحصيؿ كغيرىا مف المتغيرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 مصادر انبحث
 

 أواًل : المصـــــــادر العربية    

 ثانيًا : المصـادر األجنبية    
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 أكالن: المصػػػػػػػػػػػػػادر العربػػػػػػػػػػػػية: 
 .القراف الكريـ 
 ( ،ٕ٘ٓٓأبك السميد كعبيدات، سييمة كذكقاف :)،دار دم بكنك لمنشر كالتكزيع،  الدماغ كالتعمـ كالتفكير

 عماف، األردف.
 ( ،تٕٓٔٓأبك جادك، صالح محمد عمي كنكفؿ، محمد بكر ،) دار النظرية كالتطبيؽ –عميـ التفكير ،

 .ٖالمسيرة لمنشر كالتكزيع، عّماف، األردف، ط
 تعميـ التفكير: النظرية كالتطبيؽ(: ٕٚٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، صالح محمد عمي كنكفؿ، محمد بكر، )ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،

 .ٔدار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، االردف، ط
  (: تعميـ التفكير)النظرية كالتطبيؽ(، ٕٚٓٓنكفؿ، محمد بكر، )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، صالح محمد عمي، ك

 .ٖدار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط
 ( ،ٜٜٛٔأبػك حػطب، صادؽ أماؿ :)مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، طعمـ النفػس التربكم ،ٗ. 
 ( ،ٜٛٚٔأبك حطب، فؤاد عبد المطيؼ :)ٕلقاىرة، ط، مكتبة األنجمك المصرية، االقدرات العقمية . 
 ( ،إٕٓٓأبك حكيج، مركاف إبراىيـ الخطيب كآخركف :)لقياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس ،

 الدار العممية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف. 
 ( ،ٕٙٓٓأبك رياش، حسيف محمد :)دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، األردف، عماف، طالتعمـ المعرفي ،ٔ. 
 دار المسيرة، عماف، األردف. التعمـ المعرفي،(: ٕٚٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، حسيف محمد، )ػػػػػػػػ 
 ( ،ٕٚٓٓابك رياش، حسيف، كعبد الحؽ، زىرية :) عمـ النفس التربكم )لمطالب الجامعي كالمعمـ

 .ٔ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، االردف، طالممارس(
 ( ،اإلبداع كالتطكير مفاىيـ أساسية، ٜٜٛٔأبك سماحة، كماؿ كامؿ :)( 87مجمة التربية، العدد< ،)

.  المجنة الكطنية القطرية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 ( ،ٕٙٓٓأبك غزاؿ، معاكية محمكد :)دار المسيرة نظريات التطكر اإلنساني كتطبيقاتيا التربكية ،

 .ٔألردف، طلمنشر كالتكزيع كالطبع، عماف، ا
 ( ،ٖٕٓٓاالحمدم، مريـ محمد عايد :) استخداـ أسمكب العصؼ الذىني في تنمية ميارات التفكير

، اطركحة دكتكراه منشكرة، اإلبداعي كأثره عمى التعبير الكتابي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط
 كمية التربية لمبنات، جامعة تبكؾ.

 ( ،ٕٛٓٓاألسدم، سعيد جاسـ :)بحث العممي في العمـك اإلنسانية كالتربكية أخالقيات ال
 ، مؤسسة كارث الثقافية، البصرة، العراؽ.كاالجتماعية
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 ( ،ٜٜٛٔأألعسر، صفاء :)دار قباء لمنشر كالطباعة، القاىرة.تعميـ مف أجؿ التفكير ، 
 ( ،ٜٜٓٔاإلماـ، مصطفى محمكد كآخركف :)دار الحكمة، بغداد.التقكيـ كالقياس ، 
 ،أثر برنامج تدريسي لبعض استراتيجيات االنتباه االنتقائي لدل األطفاؿ  (:ٕٔٓٓ) بدكم، لمنى حسف

 .www.gulfids.com  ،مجمة أطفاؿ الخميج، ذكم صعكبات التعميـ
 ( ،ٕٛٓٓبػديػر، كريماف :)دار المسيرة لمطباعة كالتكزيع، عماف، األردف.التعمـ النشط ، 
 ( ،ٖٕٓٓالبسيط، مكسى محمد :)(في التربية االبداعية كاالبتكارىدل النبي محمد )رسالة ص ،

 ماجستير منشكره، جامعة القدس.
 ( ،ٕٛٓٓبيتر، ككؾ :)ترجمة خالد العامرم، دار الفاركؽ لمنشر، مصر.ادارة االبداع ، 
 ( ،ٕٕٓٓترفنجر، دكنالد كناساب، كاركؿ :) تدريبات في تعميـ التفكير  –أسس التفكير كأدكاتو

، ترجمة منير الحكراني،  دار الشرؽ، بغداد، كدار الكتاب الجامعي، العيف، بنكعيو اإلبداعي كالناقد
 اإلمارات العربية المتحدة.

 ( ،أثر ممارسة األنشطة الرياضية في تحقيؽ الحياة المتزنة في الكسط ٜٜٓٔالتكريتي، كديع ياسيف :)
 .مجمة اتحاد الجامعات العربية، األمانة العامةالجامعي، 

 اإلبداع الجاد كعالقتو بحككمة الذات العقمية لدل طمبة (: ٖٕٔٓـ مرزة حمزة، )التميمي، ابراىي
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية، جامعة بابؿ.الخامس اعدادم

 ( ،ٜٛٛٔجابر، عبد الحميد، كعالء الديف كفافي :)دار ٔمعجـ عمـ النفس كالطب النفسي ج ،
 النيضة العربية، القاىرة. 

 الكطف مناىج البحث في التربية كعمـ النفس(: ٖٜٛٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، عبد الحميد ككاظـ أحمد خيرم، )ػػػػػػػػ ،
 لمطباعة كالنشر كاالستنساخ، بغداد.

 ( ،ٜٜٜٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، عبػد الحميػد :)دار الفكر العربي، القاىرة، طاسػتراتػيجيات التدريس كالتعمـ ،ٔ. 
 ( ،ٕٚٓٓالجادرم، عدناف حسيف :)دار المسيرة، عماف، اإلحصاء الكصفي في العمـك التربكية ،

 االردف.
 ( ،ٜٜٜٔجركاف، فتحي عبد الرحمف :)مفاىيـ كتطبيقات، دار الكتاب الجامعي، العيف، تعميـ التفكير ،

 اإلمارات العربية المتحدة.
 ( ،ٕٕٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، فتحي عبد الرحمف :) قياسو  -نظرياتو  -معاييره  –مفيكمو  –االبداع- 

 .ٔ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، االردف، طتدريبو
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 ( ،فاعمية استخداـ برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لٕٙٓٓالجالد، ماجد :) دل
مجمة جامعة طالبات المغة العربية كالدراسات االسالمية في شبكة جامعة عجماف لمعمـك كالتكنكلكجيا، 

 ( .7العدد ) =اـ القرل لمعمـك التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية، مجمد 
 ( ،ٕٔٔٓالجمعة، زينب مراد حمكد :) أثر استراتيجية االثارة العشكائية في تنمية التفكير االبداعي
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية االساسية  االداء  التعبيرم لدل الطالبات الخامس االدبيك 

 بابؿ.
 ( ،ٕٓٔٓالجكراني، عمر محمد عمكاف :) التفكير الجانبي كعالقتو بسمات الشخصية عمى كفؽ

منشكرة، كمية ، رسالة ماجستير غير أنمكذج قائمة العكامؿ الخمسة لمشخصية لدل طمبة  الجامعة
 التربية، الجامعة المستنصرية.

 ( ،ٕٜٛٔجكف، نيؿ ك ركبرت ألبرت :)مقدمة في أساليب البحث  -التجريب في العمـك السمككية
 ، ترجمة، مكفؽ الحمداني، عبد العزيز الشيخ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي.العممي

 ( ،ٜٜٙٔحبيب، مجدم عبد الكريـ :)مكتبة األنجمك ي التربية كعمـ النفسالتقكيـ كالقياس ف ،
 المصرية، القاىرة.

 تجربة مركز دم بكنك لتعميـ التفكير، كرقة مقدمة لممؤتمر العممي (: ٕٛٓٓثائر غازم، ) ،حسيف
 ، مطبكعات مركز دم بكنك، عماف، االردف.العربي الرابع لممكىكبيف كالمتفكقيف

 ( ،ٕٓٔٓالحسيناف،  إبراىيـ بف عبد اهلل :) بينتريش نمكذج ضكء في ذاتيا المنظـ التعمـ اتيجياتاستر 
، أطركحة دكتكراه غير لمتعمـ المفضؿ كاألسمكب الدراسي كالمستكل بالتحصيؿ كالتخصص كعالقتيا

 اإلسالمية.  بف سعكد محمد اإلماـ االجتماعية، جامعة العمـك منشكرة، كمية
 ( ،نمكذج  تدريسي مقترح  قائـ عمى التعمـ ٕٗٔٓالحميد، رشا ىاشـ عبد، كحمدم، ايماف سمير :)

االستراتيجي كفاعميتو في تنمية التحصيؿ كميارات التنظيـ الذاتي الرياضي لدل طالب الصؼ األكؿ 
 مجمة تربكيات الرياضيات ،كمية التربية جامعة بنيا.الثانكم، بحث منشكر في: 

  ،الحميدم( ،(: التفكير خارج الصندكؽ )ٕٔٔٓخالد صالحparadigm ،) المجمة االقتصادم
 .7>9;االلكتركنية، العدد 

 ( ،ٜٜٓٔحنا، عزيز، كعبد الرحمف حسيف :)دار الحكمة لمطباعة كالنشر، مناىج البحث التربكم ،
 بغداد.

 ( ،ٕٔٓٓالحيزاف، عبد االلو أبراىيـ :)كطنية لمنشر، السعكدية.، اللمحات عامة في التفكير اإلبداعي 
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 ( ،ٕٔٔٓخضر، بدر :)دار ٖ –، سمسمة التربية كعمـ النفس تككيف التفكير بحث في األساسيات ،
 .ٔنينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع، سكرية، دمشؽ، ط

 دراسات كبحكث  استراتيجيات اإلدراؾ كمنشطاتيا كأساس لتصميـ التعميـ،(: ٜٜ٘ٔ، عثماف، )دركزة
 .ٔجامعة النجاح الكطنية، ط، فمسطيفكتطبيقات، 

 ( ،مشكالت طالب كمية التربية كحاجاتيـ اإلرشادية، ٜٜٓٔدسكقي، محمد احمد :) ،مجمة كمية التربية
 .981-<>8، السنة الخامسة،87جامعة الزقازيؽ، عدد 

 ( ،ٕٛٓٓدناكم، مؤيد أسعد حسيف :) رتتطكير ميارات التفكير اإلبداعي، تطبيقات عمى برنامج الكك ،
 . ٔعماف، األردف، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، ط

 ( ،ٕٔٓٓدم بكنك أدكارد : )ترجمة عادؿ عبد الكريـ كآخركف، دار الصفا لمنشر تعميـ التفكير ،
 كالتكزيع، دمشؽ، سكريا.

 ( ،ٕ٘ٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :)تعريب، االبداع استخدـ قكة التفكير الجانبي لخمؽ افكار جديدة ،
 .ٔباسمة النكر، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط

 ترجمة نايؼ الحكاص ، التفكير الجانبي كسر القيكد المنطقية(: ٕٓٔٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،
 منشكرات كزارة الثقافة، الييئة العامة السكرية لمكتاب. 

 ( ،ٕٙٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :)ترجمة ياسر العتبي، المممكة العربية، مكتبة ما فكؽ المنافسة ،
 العكيباف، السعكدية.

 ( ،ٕ٘ٓٓالديب، محمد مصطفى :)عالـ الكتب، القاىرة، مصر.عمـ نفس التعمـ التعاكني ، 
 ( ،ٖٕٔٓالذيابي، قصي عجاج سعكد :) التفكير الجانبي كعالقتو بالدافعية العقمية لدل طمبة

 ابف رشد، جامعة بغداد. –، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية الجامعة
 ( ،التفكير الجانبي كعالقتو بسمات الشخصية ٕٕٔٓذيب، أيماف عبد الكريـ، كعمر، محمد عمكاف :)

 (.718مجمة األستاذ العدد )عمى كفؽ أنمكذج العكامؿ الخمسة لمشخصية لدل طمبة الجامعة، 
 ( ،ٜٜٗٔربيع، محمد شحاتة :)دار المعرفة الجامعية.قياس الشخصية، إسكندرية ، 
 (: ماىية ما كراء المعرفة كعالقتيا بالتفكير كالتعمـ المنظـ ٕٓٔٓصر قطب إبراىيـ، )رحػػاب، شيماء ن

  .;8مجمة بحكث التربية النكعية، كمية التربية النكعية، جامعة المنصكرة، عدد ذاتيا، 
 التعمـ المنظـ ذاتيان كتكجيات أىداؼ اإلنجاز ،نماذج كدراسات (: ٕٙٓٓربيع عبده أحمد ) ،رشكاف

 .ٔ، طعبد الخالؽ ثركت، القاىرة ٖٛعالـ الكتاب، ، معاصرة



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

062 

 

 ( ،ٜٜٛٔركشكا، الكسندر :)ترجمة غساف عبد الحي، كأبك فخرك، الككيت، اإلبداع العاـ كالخاص ،
 المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب. 

 ( ،ٜٕٓٓالزاممي، عمي عبد جاسـ، كآخركف :)مكتب ،  مفاىيـ كتطبيقات في التقكيـ كالقياس التربكم
 الفالح، عماف، األردف.

 ( ،التصاميـ التعميمية: الجذكر النظرية نماذج كتطبيقات عممية، ٕٗٓٓالزند، كليد خضير :) دراسات
 .ٔكبحكث عربية كعالمية، أكاديمية التربية الخاصة، الرياض، ط

 ( ،براىيـ الكناني كمحمد ألياس بكر كمحمد أحمد الغناـ الختبارات ا(: ٜٔٛٔالزكبعي، عبد الجميؿ كا 
 ، جامعة المكصؿ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، العراؽ. كالمقاييس النفسية

 ( ،ٜٕٓٓالزيات، فاطمة محمكد :)دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمـ النفس اإلبداعي ،
 .ٔعماف، األردف، ط

 ( ،األسس البيكلكجية كالنفسية لمنشاط العقمي المعرفٜٜٛٔالزيات، فتحي مصطفى :) ،ي، كمية التربية
 جامعة المنصكرة، مصر.

 ( ،تعميـ التفكير رؤية في تنمية العقكؿ المفكرة، عالـ الكتب، القاىرة.ٕٕٓٓزيتكف، حسف حسيف :) 
 ( ،ٕٙٓٓستيرنبيرغ، ركبرت جيو :)ترجمة عبد المحسف التفكير اإلبداعي كبحكث اإلبداع العالمية ،

 السراج، دار أسامة، عماف، االردف.
 ( ،فاعمية برنامج الماستر ثنكر لتعميـ التفكير في تنمية الميارات ٜٜٙٔالسركر، نادية محمد :)

مجمة مركز البحكث التربكية،  اإلبداعية لدل عينة مف طمبة كمية العمـك التربكية في الجامعة االردنية،
 ، السنة الخامسة.81جامعة قطر، العدد 

 ( ،ٖٕٓٓسعادة، جكدت احمد :) دار الشركؽ ات التفكير مع مئات االمثمة التطبيقيةتدريس ميار ،
 .ٔلمنشر كالتكزيع، عماف، االردف، ط

 ( ،اٜٜٙٔالساليمة، محمد سالمة :) ثر دافع االبتكارية كبعض المتغيرات الديمغرافية عمى السمات
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، االردف.العقمية الشخصية لممبدعيف

 ترجمة محمد نجيب الصفكة، مصطفى محمد كامؿ،  عمـ النفس المعرفي،(: ٕٓٓٓرت، )سكلسك، ركب
 .ٕ( القاىرة، طٔٙٚ-ٚ٘ٚمحمد الحسنايف الدؽ، مكتبة االنجمك المصرية )

 ( ،ٕٛٓٓالسكيداف، طارؽ :)شركة االبداع الفكرم لمنشر كالتكزيع، الككيت.صناعة اإلبداع ، 
 ( ،ٜٕٓٓالسػيد، كليد شكقي شفيؽ :) المعرفة اإلجرائية كالمعتقدات المعرفية كعالقتيا طرؽ

 ، أطركحة دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ. باستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا
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 ( ،سمات التفكير االبداعي، ٜٕٓٓسيؼ، نايؿ يكسؼ ،) ،مجمة المعرفة، كزارة التربية كالتعميـ
 .>88ض، ع المممكة العربية السعكدية، الريا

 ( ،ٜٜٙٔالشيباني، عمر التكمي :)دار الكتب، بنغازم، ليبيا.دراسات في االدارة التعميمية ، 
 ( ،ٕٜٜٔصبحي، تسير، قطامي يكسؼ :)المؤسسة العربية لمدراسات مقدمة في المكىبة كاالبداع ،

 كالنشر، عماف، األردف.
 ( ،ٜٔٛٔصفكت، فرج :)كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، ، القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكم

 بغداد، العراؽ.
 ( ،ٕٕٓٓالعباجي، ندل فتاح زيداف :)اإلدراؾ  أثر برنامج الككرت التعميمي في تنمية بعض ميارات(

أطركحة  التفكير التقاربي( لدل طالب ثانكية المتميزيف في محافظة نينكل، -التفكير الناقد  -
 كصؿ.دكتكراه غير منشكرة، جامعة الم

 االبداعي المشكالت حؿ نمكذج عمى قائـ تعميمي برنامج أثر (:ٕٛٓٓاحمد، ) حسف العبادم، زيف 
، أطركحة دكتكراه التعمـ صعكبات ذكم المكىكبيف الطمبة لدل االبداعي التفكير تنمية ميارات في

 العميا، االردف. لمدراسات العربية عّماف منشكرة، جامعة
  ،دار مدخؿ الى مناىج البحث في التربية كعمـ النفس(: ٜٕٓٓ)عباس، محمد خميؿ، كآخركف ،

 .ٕالمسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط
 ( ،تصميـ تعميمي كفقا لنظرية التعمـ المستند الى الدماغ ٕٓٔٓالعباسي، منذر مبدر عبد الكريـ :)

كأثره في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني متكسط في مادة الكيمياء، كمية التربية األساسية، جامعة ديالي، 
 (.98مجمة الفتح، العدد )

 ( ،ٜٚٛٔعبد الحميد، شاعر، خميفة عبد المطيؼ :)دار في حب االستطالع كاالبداع كالخياؿ دراسات ،
 غريب لمطباعة، القاىرة، مصر.

 ( ،ٕ٘ٓٓعبػد الحميد، محمد:) عالـ الكتب، القاىرة.منظكمة التعميـ عبر الشبكات ، 
 ( ،ٜٚٛٔعبد الرحمف ، سعد :)مكتبة الفالح، الككيت.القياس كالتقكيـ ، 
 دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.النظرية كالتطبيؽ -القياس النفسي(: ٜٜٛٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، 
 ( ٕ٘ٓٓعبد الفتاح، فكقية :)دار الفكر العربي لمنشر، عمـ النفس المعرفي بيف النظرية كالتطبيؽ ،

 .ٔالقاىرة، مصر، ط
 ( ،ٖٕٓٓعبد اليادم، نبيؿ كأخركف :) دار المسيرة ، عماف.المغة كالتفكيرميارات في ، 
 ( ،ٕٓٔٓعبد اليادم، فخرم :)دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طعمـ النفس المعرفي ،ٔ . 
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 ( ،ٜٜٗٔعبد نكر، كاظـ كقيس كبرك شمعكف :) اثر استخداـ مبادئ العصؼ الدماغي عمى كـ كنكع
 ، جامعة تكريت.االفكار التي ينتجيا الطمبة المتميزكف كالمتميزات

 ( ،ٖٕٔٓعبد، حسيف مكسى :) الكفاءة الذاتية المدكة كعالقتيا بالتنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية لمعمـك االنسانية، ، المرحمة االعدادية في محافظة بابؿ

 جامعة بابؿ.
 ( ،ٕٚٓٓعبيدات، ذكقاف، كابك السميد، سييمة :)دار الفكر لمطباعة كالنشر، كالتعميـ كالتفكير الدماغ ،

 .ٔعماف، االردف، ط
 ( ،عدناف يكسؼ، كرعد الناصر، كذياب الجراح ، ، نماذج نظرية تنمية ميارات التفكير(: ٕٚٓٓالعتـك

 (.ٔكتطبيقات عممية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، االردف، ط )
 تنمية ميارات (: ٕٔٔٓػػػػػ، عدناف يكسؼ، كالجراح، عبد الناصر ذياب، كبشارة، مكفؽ، )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٖ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، طالتفكير
 ( ،ٕٔٓٓالعجيمي، صباح حسيف كاخركف :)المكتبة الكطنية، بغداد.مبادئ  القياس كالتقكيـ التربكم ، 
 ( ،ٕ٘ٓٓالعريني، سارة إبراىيـ :)مطابع الرضا، الرياض. ،عف بعد التعميـ 
 ( ،ٕٓٓٓعطكم، جكدت :)دار الثقافة أساليب البحث العممي مفاىيمو، أدكاتو، طرقو اإلحصائية ،

 لمنشر كالتكزيع، عّماف.
 ( ،ٕٚٓٓعطية، سعدم جاسـ :)المصطفى لمطباعة، تعميـ التفكير مفيكمو كتكجياتو المعاصرة ،

 بغداد، العراؽ.
 ( ،ٕٓٓٓعاّلـ، صالح الديف محمكد :)أساسياتو كتطبيقاتو القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي ،

 .ٔكتكجياتو المعاصرة، دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة، ط
 ( ،ٜٜٙٔالعمر، بدر :) ندكة في دكر المدرسة كاألسرة كالمجتمع  -عالقة اإلبداع بالخياؿ كالذكاء

 كمية التربية، جامعة قطر.  ،في تنمية اإلبداع
 ( ،ٕٓٔٓعمر، محمكد أحمد كآخركف :)دار المسيرة لمنشر كالتكزيع القياس النفسي كالتربكم ،

 . ٔكالطباعة، عماف، ط
 ( ،ٕ٘ٓٓالعمشاني، ميدم جاسـ :) استراتيجيات التعمـ كاالستذكار كعالقتيا بقمؽ االمتحاف لدل

 ر منشكرة، كمية التربية أبف الييثـ، جامعة بغداد.، رسالة ماجستير غيطمبة المرحمة الثانكية
 ( ،ٜٕٓٓعياش، ليث محمد :)دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األسمكب المعرفي كعالقتو باإلبداع ،

 .ٔط
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 ( ،ٜ٘ٛٔالعيسكم، عبد الرحمف محمد :)دار المعرفة القياس كالتجريب في عمـ النفس كالتربية ،
 الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

 مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة.التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم(: ٜ٘ٛٔريب، رمزيو، )الغ ، 
 ( ،ٕٚٓٓالغريرم، سعدم جاسـ عطية :)،)مطبعة  تعميـ التفكير )مفيكمو كتكجياتو المعاصرة

 المصطفى، بغداد.
 ( ،ٕٚٓٓفرج، صفكت ،)مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، مصر، طالقياس النفسي ،ٙ. 
 ( ،ٜٓٛٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :)دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، طالقياس النفسي ،ٔ. 
 ،مصر. ، اإلسكندرية،الجامعية المكتبة كالمبدعيف، المكىكبيف رعاية (:ٕٓٓٓ (رمضاف محمد، قاسـ 
 ( ،ٕٔٓٓقطامي، نايفة :)دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  سية،تعميـ التفكير لممرحمة األسا

 .ٔعماف، ط
 ( ٜٕٓٓقطامي، يكسؼ كالشديفات، رياض :) دار برنامج تطبيقي –أسئمة التفكير اإلبداعي ،

 . ٔالمسيرة، عماف، األردف، ط
 ( ،ٜٜٛٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، يكسؼ :)لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  ، دار الشركؽسيككلكجية التدريس

 .ٔط
 ( ،ٕٚٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، يكسؼ، كالمشاعمة، مجدم سميماف :)المكىبة كاإلبداع كفؽ نظرية الدماغ ،

 .ٖدار دم بكنك لمنشر كالتكزيع، االردف،  ط
 ( ،البحث العممي ٖٜٜٔقنديمجي، عامر إبراىيـ :).كاستخداـ مصادر المعمكمات، المستنصرية،  بغداد 
 ( ،ٕٛٓٓالكبيسي، عبد الكاحد حميد :) اثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تدريس

، رسالو ماجستير غير الرياضيات عمى التحصيؿ كالتفكير الجانبي لدل طالب الصؼ الثاني متكسط
 منشكرة، جامعو االنبار.

 ( ،ٖٕٔٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :)مركز دم بكنك التفكير الجانبي تدريبات كتطبيقات عممية ،
 (.ٔلمطباعة كالنشر كالتكزيع، االردف، ط )

 ( ،العالقة بيف التحميؿ المنطقي كالٕٔٓٓالكبيسي، كامؿ ثامر :) تحميؿ اإلحصائي لفقرات المقاييس
 ابف رشد، جامعة بغداد. -(، كمية التربية :7مجمة األستاذ، العدد )النفسية،  

 ( ،ٜٜ٘ٔكيناف، كيت :)بيركت.تنظيـ كتفعيؿ الذات ،  ، الدار العربية لمعمـك
 ( ،إعداد برنامج ارشادم جمعي مقترح لتخفيؼ المشكالت الدراسية ٕٓٓٓالالمي، نشعو كريـ :) لدل

 .78مجمة كمية المعمميف، تصدر عف جامعة المكصؿ، العدد/طمبة كمية المعمميف، 
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 ( ،ٜٜٙٔالمانع، عزيزة :)تنمية قدرات التفكير عند التالميذ اقتراح تطبيؽ برنامج ككرت لمتفكير ،
 ، السنة السابعة عشر.ٜ٘رسالة الخميج العربي، العدد

 ( ،ٜٜٓٔمايرز، آف :)جمة، خميؿ إبراىيـ ألبياتي، مطبعة جامعة بغداد، ، تر عمـ النفس التجريبي
 بغداد.

 ( ،ٕٓٔٓمجيد، سكسف شاكر :))دار صفاء، عماف، طاالختبارات النفسية )نماذج ،ٔ. 
 ( ،ٕٙٓٓمحمكد، صالح الديف عرفو :) تفكير بال حدكد رؤل تربكية معاصرة في تعميـ التفكير

 ، عالـ الكتب، القاىرة.كتعميمو
 ( ،ٖٕٓٓمصطفى، محمد كامؿ :)المؤتمر العممي الثامف عشر التنظيـ الذاتي لمتعمـ: نماذج نظرية ،

 .ٖٓٗ-ٖٓٙمايك، ص ص  ٕٔ-ٔٔلكمية التربية جامعة طنطا، التعمـ الذاتي كتحديات المستقبؿ، 
 ( ،ٕٓٓٓممحـ، سامي محمد :)ع، ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيمناىج البحث في التربية كعمـ النفس

 .عماف
 ( ،ٕٕٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :)دار المسيرة لمنشر كالتكزيع مناىج البحث في التربية كعمـ النفس ،

 كالطباعة، أربد، األردف.
 ( ،ٜٕٓٓالمكسكم، خديجة حيدر نكرم :)قتيما الحاجة الى االنغالؽ المعرفي كالتنظيـ القيمي كعال

 ، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة بغداد.بالتفكير اإلحاطي
  ،التنظيـ الذاتي المعرفي كعالقتو باتخاذ القرار كالتصكرات (: ٕٓٔٓ)محمد شالؿ فرحاف، المكسكم

ية أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كم ،مينة التعميـ لدل طمبة معاىد إعداد المعمميفك  المستقبمية نح
 جامعة بغداد.ابف رشد، التربية، 

 ( ،ٜٚٛٔالنشكاتي :)مؤسسة الرسالة، بيركت.عمـ النفس التربكم ، 
 ( ،ٜٕٓٓنكفؿ ،محمد بكر :)دم بكنك لمطباعة كالنشر، عماف، االبداع الجاد مفاىيـ كتطبيقات ،

 االردف.
 ( ،ٕٗٓٓنكفؿ، محمد بكر :)ع الجاد في تنمية اثر برنامج تعميمي تعممي مستند الى نظرية االبدا

، اطركحة دكتكراه غير منشكرة الدافعية العقمية لدل طمبة الجامعة مف ذكم السيطرة الدماغية اليسرل
 ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف ،االردف.

 ( ،ٜٕٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :)دم بكنك لمطباعة كالنشر، عماف، اد مفاىيـ كتطبيقاتاالبداع الج ،
 .ٔاالردف، ط

 ( ،ٕ٘ٓٓاليكيدم، زيد :)األمارات، دار الكتاب الجامعي. األساليب الحديثة في تدريس العمـك ، 
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 ميارات ما كراء المعرفة لدل مرتفعي كمنخفضي الفاعمية  (:ٕٙٓٓ) محمد بف سميماف، ،الكطباف
 .ٕٚرسالة التربية كعمـ النفس، العدد  القصيـ،الذاتية مف طالب جامعة 

 ثانياً: المصـــــــــــــادر االجنــــــبية: 

 Abelard.k & Lipschultz. R, (1998): self-regulated learning in high-
Achieving students :Relations to Advanced Reasoning Achievement goal 
and dgender .J.of Edu.psycho.vol.go.No.194. 
 ػAlencar, E, (1999): Thinking in the Future: The need to promote creativity 

in the educational context. Gifted Educational International ,Vol.19.  
 Allen, M. S. & yen, W. M. (1979): Introduction tp measurement theory, 

California, Brook Cole. 
 Ambile, T (2001): High creativity versus low creativity what make the 

difrence, In S.S. cryskiewicz and D.A. Hills (Eds), reading in innovation. 
Greensboros NC: Center For Creative Leadership. 
 Anastasi, Ann (1982): Psychological Testing, Fourth Edition, Macmillan 

Publishing Co.I.nc, New York. 
 Bandura, A (1976): Modeling theory,  I W.S. Shakian (Ed), Learning: 

Systems,  modeles, and theories (2nd Ed) Chicago: Rand McNally . 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, A (1986): Social foundation of thought and action: Asocial 

cognitive theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice -Hall. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, A (1997): Self- efficacy: The exercise of control ,NY, NY: 

W.H. Freeman. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , A. (1977): Social Learning Theory, Englewood Cliffs, New 

Jersey, Prentice, Hall.          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, A. (2002): Social cognitive theory in cultural context. Journal 

of Applied psychology: An International Review, 51, 269 -290. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, A. (2005): Bandura's Social Cognitive Theory,                                 

http://www.davidsonfilms.com. 



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

033 

 

 Baumert, et.al, (2001): Self-regulated  learning as across–              
curricular competence, Max-Plank-Institut für Bildungs               
forschung, lentzealee: Berlin .www.Pisa.Mpib-berlin.Mpg.de. 
 Bayer, K,B.(1987): Practical strategies for the teaching of thinking, new 

york (p.p.4748. 
 Berk, L.E, (2003): Child development. Boston, MA: Allyn and Bacon. 
 Berna,   K. & Semra, S, (2009): Modeling the relations  Among Beliefs 

of the student cognitive,and Motivation, and Learning Approach, and 
Achievement, Journal of Educational Research, Vol 102, No4,243-256.                         
 Best, (1992): Cognitive Psychology, (3rd ed) New York: west publishing c 

Company. 
 Bingham, B & Doring, A (2002): Supporting self- regulatory behaviour in 

terliary students, Austrtalia: The university of Queenstand .Email:tedi@ 
mailbox.uq. Edu.au. 
 Blanchard, A& Epstien, M (1978): Models that emphasize skill 

development .www.Umist.au.uk. 
 Bobbi, A. (1992): Cognitive engagement style, Self-regulated learning 

and comparative learning, Teach 2000.The educators guide to the internet 
and Word Wide Web. [Electronic version]. 
 Boekaerts, M (1999): Self-regulated learning: where we are today?, 

International Journal of Educational Research, 31, (p:445-475). 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, M, (1997): self- regulated learning: Anew concept 

embraced by y rearchers, policymarkers, educators. teachers & 
students, learning& Instruction.7 (2), (p:161-186). 
 Brown, (1984): metacognitive development and reading. In R.J. spivo, 

B.B.B ruce and W.f. Brewer (eds), theoretical issues in reading 



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

035 

 

comprehension :perspectives from cognitive psychology, linguistics, artificial 
intelligence and education(pp:453-481).,Hill sdale, NJ: Erlbaum. 
 Butler, D.L, & Winne, p.H, (1995): Feed book and self-regulated 

learning, Review of Educational Research, 65,p:245-281. 
 Corno, L ( 1989): Self- regulated learning : A volitional analysis, In. B. 

J . Zimmerman & D.H. Schunk (Eds) Self regulated learning and academic 
achievement: Theory, reseach and practice (PP 111 – 141) , NY: Seringer.  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , L, (1986): the metacognitive control components of self-

regulated Learning. contemporary Edu.psychol.11,333-346. 
 De Bono, E (1990): Lateral thanking creativity step by step, New York, 

Horper & Re, W publishers. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, Edward (1997): Lateral Thinking, Atek book of Creativity, 

New York , pelican. 
 (1998) ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: Idea Scop, Strategic innovation, De bono specialist, 

Serious, Creativity ™, CD- Rom Idea scope ppy (LTD) A.C.N. 
06H59902630 Coronation Drive. Toowong QLD, 4066, Australia. 
 (1970) ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: Lateral thinking:(creativity step by step), New York 

,Harper & Row publishers. 
 (2007) ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: Tactics: the art and science of success, UK, London: 

profile books LTD. 
 (1982), ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: Debonos thinking course. First published, London. 
 (1979) ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:  Lateral thinking. Schumacher uk Bristol lectures, on. 
 (1989) ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. The direct teaching of thinking in education and cort 

method. 30 research op .Cite. Mica manage. 
 (2001) ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: six thinking Hats of critical thinking , V - study 

library instruction Gulde / http // Library vsusk. Cal study / critical. Bibliog. 
htm / de bono. 



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

034 

 

 (2003) ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: Lateral thanking  tools for  serious creativity, 
New York: Facts on File ,Ine. 
 Doring, A & et  al, (1997): Transition to university: A self- regulatory 

approach, www.mcauley.acu.edu.au. 
 Eble, R. L. (1972): Essentials of Education Measurement, New Jersey, 

2nd , prentice-Hall. 
 Eysench, Michael, W, (2004): Psychology An International Perspective, 

http://www.psypress.com.  
 Ghiselli, E. E, Campbell. J., Zedeck, S. (1981): Measurement Theory for 

Behavioral Sciences, W. H. Freeman and Company, San Francisco. 
 Gregory schraw, (1994): "The Effect of metacognitive knowledge on 

local and elobal monitaving. Contemporary Educational psychology, val 
19,p:145. 
 Guilford, J.P., (1954): Psychometric Methods, New York,Mc Graw-Hill. 
 Hamilton .R, and Ghatala .E, (1994): Learning and instruction, New york 

,McGraw Hill, Ine. 
 Helen, R (2001): The use of creative strategies hard to develop the 

ability to solve problems among university students – Mchgn University 
- doctoral thesis. 
 Hellriegel, D, Slocum. J.W. , Woodman, R.W (2001): Organizational 

behavior, ninth edition, USA: South-Western College Publishing.  
 Hornby ,A S (2004): Oxford advanced learners dictionary of current 

English, six the diction oxford university press   .  
 Karwowski, W (1991): Complexity, fuzziness and ergonomic 

incompatibility issues in the control of dynamic work environments, 
sterling publishing co , Ins New York.  



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

032 

 

 Kopp, c, B, (1982): Young Childrens Progression To Self-regulation, Im, 
Bullock(Ed)the development, intentional action: cognitive, motivational and 
interactive processes. Basel: karger.  
 Kovach, k, (2000): Self-regulatory Strategies in an accounting 

principles course: Effects, on student achievement, paper presented a 
ctober 28-2000, at the midwestren Educational research. Association. 
 Kriewaldt, J. (2001): Metacognition and Self-Regulated Learning, GTAV 

President , Vol.29 No.4, December. 
 Mace, F.c & Kratoch will, T,R,(1985),Thearies of reactivity in self-

monitoring: Acomparison of cognitive behavioral and operant models 
Behavior modifcation,9,323-343. 
 Mayer & Weinstein, (1986): Thinking problem solving cognition, New 

York, w.H. Freeman &company. 
 Mc adam Rodney, (2002): innovation management, European journal ,5,2. 
 Mc combs ,B,L, (1989): Motivational skill training: combining 

metacognitive, cognitive and Effective, learning strategies. In. c. E. 
weinstein, E.T. goetz and p. A. Alexander (eds), learning and study 
strategies. 
 Meichenbaum, M, & Asarnow, M (1979): Self-regulated theory, In book 

self contral training Aproach (pp21-22) www. goggle .com. 
 Missildine, M (2004): The relations Between Self - Regulated Learning, 

Motivation, Anxiety, Attributions, Student Factors and Mathematics 
Performance among fifth and sixth grade learners, A dissertation 
submitted to requirement for Doctor of philosophy, faculty of Auburn 
university. 



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

032 

 

 Montalvo, F. & Gonzalez Torres, M. (2004): Self-regulated learning 
Current and future directions, Electronic Journal of Research in 
Educational Psychology, Vol 2, No 1, 1-34.   
 Nunnally, J. C. (1981): Psychometric Theray. New york Mc Grow hill 

Company. 
 Osborn, A, (2001): applied imaginalion prin ciples and procedures of 

creative problem solving, 3red,charles scribnerls some, united states of 
America. 
 Pintrich, P. & D. R. Brown, & C. E. Weinstein (Eds.) (1999): Student 

motivation, cognition, and learning: Essays in honor of Wilbert J. 
McKeachie (113-132).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, P. & Schauben, B. (1992): Students, Motivation Beliefs and 

their Cognitive Engagement in Classroom Tasks, In scunk, O, Meece, 
J.(Eds.), Student Perceptions in the Classroom Causes end Consequences, 
Pp.149-183, Hillsdale N1:Erbaum. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, P. R & DeGroot, E. V (1990): Motivational  and self - 

regulated learning components of classroom academic performance, 
Journal of Educational  Psychology , 82 (1) . 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, P. R. (2000): The role of goal orientation in self-regulated 

learning, Handbook of self-regulation (Vol 45, 1-502). San Diego, CA: 
Academic Press.  
 Pressley & Meter, (1991): toward astructure of preschool, temperament: 

factor structure of the temperament Assessment Battery for children. 
Journal of personality,62(3),415-448. 
 Renzulli, J, (1986): The Legacy and Logic of Research on Identification 

of Gifted Persons. Gifted Child Quarterly .Vol.30. 



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

038 

 

 Rosenthal, (2000): Evaluatio assessment in orangutans: testing three-
micromputer- based survey systems, Journal of General 
psychology.83.(4),311-325. 
 Ruohotie, P. (2002): Motivation and self- regulation in learning, 

Theoretical Understanding for Learning in the Virtual University, Finland : 
Rece, 37-70. 
 Rutledge, Keith (2000): Social Learning Theory, Notes on Ormond’s 

www.teachnet.edb.utexas. edu Psychology of Learning, http:// 
 Schunk, D. H (1989): Social cognitive  theory and self-regulated 

learning, In .B.J Zimmerman & D.H .Schunk (Eds) Self-regulated learning 
and academic achievement: Theory  Research and practice (pp 83-110) 
NY:Springert- Verlag. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , D. H (1990): Goal setting and self-regulated learning, 

Educational Psychologist, 25 (1), (p:71-80). 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, D. H (1995): Self-monitoring of skill  acquisition through 

self-evaluation of capacities,  Paper presented at the Annual Meeting of 
the American Education  Research Association, San Francisco. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, D. H (1996): Self-evaluation and self- regulated, Paper 

presented at the Graduate School And University Center, City University of 
NY: NY. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, D. H (2001): Self- regulation through goal setting .www. 

ericcass.  uncg. edu / digest/ 2001 /.o8. html. 14k. 
 Sloane, Kogan page (2006): The leaders guide to lateral Thinking skills. 

UK, London: profile books LTD. 
 Slouan, Paul (1994): Test your Lateral Thinking IQ, sterling publishing co 

, Ins New York.  



                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

039 

 

 Stanley, C. J., Hoplcin, K.D, (1972): Educational and psychologyical 
measurement Evaluation, Printice- Hall, New york. 
 Stone, Danice (1998): Social Cognitive Theory, University of South 

Florida, http://www.hsc.usf.edu. 
 Swartz, R. J (2000): Thinking about decisions, In A. L. Costa (Ed), 

Developing minds: A resource book for teaching thinking, Alexandria, VA: 
ASCD. 
 Williams, J. (1996): The relation between efficacy for self- regulated 

learning and domain-specific academic performance, controlling for 
test anxiety, Journal of Research and development in education, Vol 29, 
No 2, 77-80.  
 Wolters, C. (1998): The relationship between self- Regulated learning 

strategies and organization Aldafie effort and the performance of 
university students, Journal of Educational psychologist, Vol 90, No 2, 
224-235. 
 Woods D. R. (1998): Influence of New program into problem solving 

and intelligence: Journal of college scene teaching . V.14 . No.3 . 
 Yeh, k (2000): Self-regulated learning :A path to success, the University 

of Houston .www. google .com. 
 Zimmerman, B. & Martnez, (1990): Self-regulated and academic 

achievement:  Anoveview, Edu. psychologist, 25, 3-17.  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, B. (2001): Theories of self-regulated learning and 

Academic Achievement: an over view and analysis. In. , Vol 30, No 5, 
197-209. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, B. (2002): Becoming a self-regulated  learner, An 

overview, Theory into Practice, 4.2, 64-71. 

http://www.hsc.usf.edu/


                          ...............................................................................لمصادر:ا
 

 

 

051 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , B, & Schunk, D, (1994): Self-Regulation of Learning and 
Performance: Issues an educational Applications. Hisllsdale, NJ: Erlbaum. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , B. & Risemberg, R. (1997): Rejoinder caveats and 

recommendations about self - regulation of winter :A social cognitive 
rejoinder, Contemporary Educational psychology, Vol 22, No1. 108-122. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, B. (1989): Models of self-regulated learning and 

academic achievement. Educational Psychologist, Vol 31, No 2, 74-85. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , B. (1994): Dimensions of academic self-  regulation: A 

conceptual framework for education self- regulation of learning and 
performance: Issues and educational applications (3-21). Hillsdale, N. J: 
Lawrence Erlbaum.                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, B. (1998): Academic studies and the Development  of 

Personal skill: A self- regulatory perspective, Educational Psychologist, Vol 
33, No 2, 73-86. .  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, B. (2000): Attaining self-regulation: A social cognitive 

perspective, San Diego, Academic Press. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , B. et.al. (1997): Social origins of self-regulatory 

competence. Educational psychologist, Vol 32, No 4, 195-208. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , B. )1999): Developing Self-fulfilling cycles of academic 

regulation: an analysis of exemplary instructioal models. In D.H. schunk 
and zimmerman (Eds), self-regulated learning: from teaching to self-
reflective practice(p89)،New York: Guilford press. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, B. (1989): Asocial cognitive view of self-regulated 

academic learning, Journal of Educational Psychology, 81(3)،(p:329-339). 
 

 

 



 

 

 

 
 

 مالحق انبحث  
 

Research Appendixes 
 

 
 

 
 

 

 

 



 مالحؽ:................................................................................. ال
 

 

 

056 

 (8ممحؽ)
 كتاب تسييؿ ميمة

 
 



 مالحؽ:................................................................................. ال
 

 

 

053 

 
 (7ممحؽ )

 مقياس اإلبداع الجاد بصكرتو األكلية
 )المقدـ لمخبراء(

 جامعة القادسية / كمية التربية
 قسـ العمـك التربكية كالنفسية
 الدراسات العميا / الماجستيػػر

 
.  األستاذالفاضؿ........................................................................المحتـر

 تحية طيبة: 
)اإلبداع الجاد كعالقتو بالتنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة بػ المكسكمة رـك الباحثة إجراء دراستيا ت

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تطمب بناء مقياس )األبداع الجاد(، كقد اشتقت الباحثة تعريؼ االبداع  الجامعة(،
كاعتبرىا مصادر لإلبداع الجاد  De Bono,2005)دم بكنك ) الجاد مف العكامؿ التي حددىا

عندما يككف الفرد في مكقؼ جديد كالدافعية ( العفكية) )التفكير الذم يككف مصدره التمقائيةكىك
العقمية التي تحفزه لمنظر الى بدائؿ اخرل كالطريقة اك االسمكب الفريد الذم يسمكو الفرد كتحرره مف 

 .م يجعؿ الفرد قادرا عمى االبداع(القيكد كعكامؿ االحباط كالتيديد في تفكيره الذ
كقد اعتمدت الباحثة المصادر التي حددىا )دم بكنك( لألبداع الجاد لتككف مجاالت لو كىي: 

 التحرر(.ألسمكب، االدافعية العقمية، ، الخبرة، )التمقائية
ـ عمى كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبره عممية رصينة، كحاجتنا إلى مشكرتكـ لذا نرجكا تفضمكـ بالحك

( أماـ العبارة الصالحة، √مدل صالحية فقرات المقياس لتحقيؽ أىداؼ البحث، كذلؾ بكضع عالمة )
( أماـ العبارة الغير صالحة، كالتعديؿ المناسب إذا كانت الفقرة تحتاج إلى تعديؿ، عمما إف xكعالمة )

غالبان، تنطبؽ عمّي أحيانان، تنطبؽ عمّي تمامان، تنطبؽ عمّي ) البدائؿ المعتمدة في المقياس ىي:
 ...............كلكـ جزيؿ الشكر كالتقدير.تنطبؽ عمّي نادران، ال تنطبؽ عمّي مطمقان(

 
 

 الباحثة                                                                                
   االكرع زينب صالح ثامر                                                                       
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055 

إمكانية الفرد عمى االستجابة المباشرة لممكاقؼ الجديدة بصكرة عفكية )دكف تخطيط  التمقائية: -ٔ
 مسبؽ(، كتككف استجاباتو ىذه مصدران لألبداع.

 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
اقكـ بإنجاز الكاجبات دكف تقرير  ٔ

 البدء بياكيفية 
   

اشارؾ زمالئي في الكثير مف  ٕ
 االفكار العفكية في المناقشات

   

ز اعمالي بدقة اانجيصعب عمي  ٖ
 دكف تخطيط مسبؽ ليا

   

    استطيع التعبير عف رأيي بعفكية ٗ
اناقش افكار االخريف كفقان لما يتبادر  ٘

 الى ذىني اكالن 
   

استطيع مكاجية المكاقؼ المفاجئة  ٙ
 بنجاح

   

ابدأ بإنجاز ما يخطر عمى بالي مف  ٚ
 الكاجبات المطمكب اتماميا

   

اشعر بالمتعة مف خالؿ ايجاد حمكؿ  ٛ
 لممشكالت بطرؽ عفكية

   

التعامؿ مع المكاقؼ  يصعب عمي ٜ
 الجديدة دكف معرفة مسبقة لعناصرىا

   

لدم القدرة عمى عرض افكاران بصكرة  ٓٔ
 لممشكمةعفكية فتككف افضؿ حمكؿ 

   

افضؿ التعامؿ مع الخبرات كالمكاقؼ  ٔٔ
 غير المخطط ليا

   

التـز بأكؿ فكرة تخطر ببالي لحؿ  ٕٔ
 المشكمة.
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ىي ميؿ الفرد لمتركيز كالنظر إلى األشياء التي لـ ينتبو الييا األخركف، إذ يشكؿ  الدافعية العقمية: -ٕ

 ىذا النكع مف التركيز مصدران كامف لإلبداع في غياب االستراتيجيات المنظمة.
 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
اميؿ الى استخداـ طرؽ جديدة  ٔ

 إلنجاز االعماؿ المكمؼ بيا
   

اشعر بأنو لدم القدرة عمى ايجاد  ٕ
 افكار غير مطركقة مف قبؿ االخريف

   

اتمتع في المكاقؼ التي يككف دكرم  ٖ
 فييا مختمفان 

   

اميؿ لتعمـ االشياء الجديدة التي لـ  ٗ
 تمفت نظر االخريف

   

اراقب االشياء كالمكاقؼ قبؿ المشاركة  ٘
 فييا

   

 احب اف يككف انجاز اعمالي المكمؼ ٙ
 بيا متميزة عف االخريف

   

استطيع مراقبة االحداث التي تجرم  ٚ
 مف حكلي بصكرة دقيقة

   

اركز انتباىي عمى مياـ قد ال ينتبو  ٛ
 ليا االخريف

   

افضؿ المشاريع التي يمكنني فييا  ٜ
 النظر الى المكقؼ مف منظكر جديد

   

اميؿ الى المكاقؼ التي يمكنني فييا  ٓٔ
 عمى تفاصيمياتركيز انتباىي 

   

المكاضيع التي تثير انتباىي ليست  ٔٔ
 بالضركرة تثير انتباه االخريف

   

المشكالت يصعب عمي حؿ  ٕٔ
 الغامضة التي ال ييتـ بيا االخريف
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ىك الطريقة التي يسمكيا الفرد في التفكير في مكضكع ما كتتعدد أساليب التفكير، ككؿ  األسمكب: -ٖ
 منيا يمثؿ تفكيران بصفة عامة، كتفكيران ابداعيان بصكرة خاصة.

 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
ٔ 
 

افكر بطرؽ خاصة لحؿ المشكالت 
 التي تكاجيني

   

جديدة  بإمكاني الكصكؿ الى نتائج ٕ
لممكضكع عف طريؽ تغيير طريقة 

 تفكيرم

   

عندما يحدث شيء غير متكقع فأني  ٖ
استخدـ طرؽ جديدة لمتفكير بما 

 يناسب المكقؼ

   

ميما يحدث لي فأني استطيع اف  ٗ
 اتعامؿ مع المكقؼ الذم يكاجيني

   

بإمكاني تككيف فكرة جديدة لممكاقؼ  ٘
 التقميدية

   

المكضكعات بيصعب عمي التفكير  ٙ
 بأكثر مف طريقة حتى افيميا

   

الميـ قناعتي اكالن بالحمكؿ قبؿ  ٚ
 تطبيقيا لما يعترضني مف مشكالت

   

بإمكاني تكليد عدة افكار جديدة مف  ٛ
 فكرة كاحدة

   

استطيع تغير طريقة تفكيرم ألكتشؼ  ٜ
 جكانب غامضة في المكقؼ

   

لدم القدرة عمى تنظيـ افكارم بما  ٓٔ
 يناسب حؿ المشكمة

   

استخداـ نفس الفكرة في  ليس بإمكاني ٔٔ
 اكثر مف مكقؼ بأسمكب جديد

   

اطبؽ ما اتعممو عمى اكثر مف مكقؼ  ٕٔ
 لمكصكؿ الى فكرة ابداعية جديدة
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ىك تحرر الفرد مف القيكد كعكامؿ الكبت كاإلحباط كالخكؼ كالتيديد مما يجعؿ الفرد أقدر  التحرر: -ٗ
 عمى اإلبداع.

 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
اسعى لفيـ الحقائؽ كالمعمكمات  ٔ

 خارج السياؽ الذم كردت فيو
   

لدم القدرة عمى تطكير معمكماتي  ٕ
 بما يتناسب مع افكارم

   

اميؿ الى تجربة االشياء الجديدة في  ٖ
 المكاقؼ المختمفة

   

بإمكاني استبعاد االشياء التي ليس  ٗ
 تحبطني عند تعمـ شيء ما

   

بحث عف معمكمات جديدة لحؿ ا ٘
 المشكالت التي تكاجيني

   

تحفزني المكاقؼ الغامضة لمبحث  ٙ
 عف طرؽ جديدة لحميا

   

التغمب عمى  كاجو صعكبة فيا ٚ
الخكؼ الذم يحكؿ دكف استيعاب 

 المكقؼ الذم انا فيو

   

افكارم في اظيار اميؿ الى عدـ  ٛ
 مناقشة اراء االخريف

   

افضؿ المكضكعات التي اتعمـ منيا  ٜ
 شيئان جديدان 

   

اجعؿ حياتي اكثر متعة مف خالؿ  ٓٔ
تعمـ اشياء جديدة بعيدان عف ضغط 

 االخريف

   

اتجاكز االحباطات  استطيع اف ٔٔ
 السابقة لمكصكؿ الى نجاحات جديدة

   

احاكؿ البحث عف المعمكمات  ٕٔ
 الجديدة حكؿ االشياء الغامضة
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 (8ممحؽ )
 بصكرتو األكلية التنظيـ الذاتي المعرفي

 )المقدـ لمخبراء(
 جامعة القادسية /كمية التربية
 قسـ العمـك التربكية كالنفسية 

 العميا/الماجستيػػرالدراسات 
 

 .  األستاذ الفاضؿ.......................................................................المحتـر
 تحيػػو طيبػػػو:

)األبداع الجاد كعالقتو بالتنظيـ الذاتي المعرفي لدل طمبة بػ المكسكمة رـك الباحثة إجراء دراستيا ت
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تطمب بناء مقياس )التنظيـ الذاتي المعرفي( فقد تبنت الباحثة تعريؼ  الجامعة(
)مجمكعة األساليب التي يستخدميا الطمبة  الذم يعرؼ ىذا المفيـك (Bandura،ٕٓٔٓ)باندكرا  

بصكرة ذاتية كبطرؽ مختمفة مف اجؿ تنظيـ المعرفة بصكرة طبيعية كالتي تنعكس عمى سمككياتيـ 
 (.ٕٙ: ٖٕٔٓ)عبد ،  مكاجيتيـ المكاقؼ المختمفة داخؿ البيئة التعميمية ك خارجيا(عند 

تنظيـ المعرفي، كسائؿ اكتساب المعرفة، النشاط الذاتي، الكقد حددت الباحثة المجاالت اآلتية: )
 التكظيؼ المعرفي(.

فضمكـ بالحكـ عمى كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبره عممية رصينة، كحاجتنا إلى مشكرتكـ لذا نرجكا ت
( أماـ العبارة الصالحة، √مدل صالحية فقرات المقياس لتحقيؽ أىداؼ البحث، كذلؾ بكضع عالمة )

( أماـ العبارة الغير صالحة، كالتعديؿ المناسب إذا كانت الفقرة تحتاج إلى تعديؿ، عمما إف xكعالمة )
عمّي غالبان، تنطبؽ عمّي أحيانان،  تنطبؽ عمّي تمامان، تنطبؽ) :البدائؿ المعتمدة في المقياس ىي

 ............. كلكـ جزيؿ الشكر كالتقدير. تنطبؽ عمّي نادران، ال تنطبؽ عمّي مطمقان(
 
 

 الباحثة                                                                               
  االكرع صالح ثامر زينب                                                                       
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ىي الكسائؿ التي يستخدميا الطالب مف انتباه كتكظيؼ الحكاس في  كسائؿ اكتساب المعرفة: -8
 اكتساب المعرفة.

 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
اقكـ بتجزئة المادة الى فقرات حتى  ٔ

 يسيؿ فيميا
   

المشتتات التخمص مف يصعب عمي  ٕ
 التي تحيط بي اثناء المحاضرة

   

بإمكاني جعؿ المذاكرة ممتعة مف خالؿ  ٖ
 ربطيا بشيء احبو

   

عندما اصادؼ معمكمات جديدة اعمؿ  ٗ
 عمى تكرارىا حتى ال انساىا

   

اقكـ بربط المادة الدراسية بالكاقع حتى  ٘
 يسيؿ حفظيا

   

استخدـ حاستي السمع )تسجيؿ صكتي(  ٙ
كالبصر)القراءة( اثناء مذاكرتي لممادة 

 الدراسية

   

اىتـ جيدا بمحاضرة االستاذ لكي  ٚ
 استطيع فيميا

   

احاكؿ تركيز انتباىي لما اتمقاه مف  ٛ
 معمكمات حتى افيميا جيدا

   

استطيع تذكر المادة التي قرأتيا بعد  ٜ
 تكرارىا اكثر مف مرة

   

لفيـ اعتمد عمى تركيزم كانتباىي  ٓٔ
 المعمكمات الجديدة

   

ارسـ المخططات كاالشكاؿ البسيطة  ٔٔ
 اثناء المذاكرة لكي تساعدني عمى التذكر
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041 

كتعني قياـ الطالب بكؿ النشاطات التي تؤدم الى تفاعمو مع المادة المعرفية مف  النشاط الذاتي: -7
طرح االسئمة عمى نفسو كاالستفسار مف االخريف كاالنشغاؿ بكؿ ما يؤدم لمكصكؿ الى ترسيخ المادة 

 كاكتسابيا.
 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
يمكنني التكصؿ الى العالقات بيف  ٔ

 المكضكعات التي ادرسيا
   

احب اف اندمج في العمؿ الذم اقكـ  ٕ
 فيو

   

ر االفكار ااختبليس لدم الرغبة في  ٖ
 الجديدة بنفسي

   

احاكؿ اف افكر في العمؿ قبؿ القياـ  ٗ
 بو

   

 بحث عف المعمكماتلا يصعب عمي ٘
 بنفسي الجديدة

   

احاكؿ الحصكؿ عمى االجابة  ٙ
االخريف لألمكر المقنعة لي مف  
 الغامضة عميَ 

   

استطيع مكاصمة العمؿ حتى انجازه  ٚ
 بأتـ صكرة

   

ادقؽ في االشياء التي اعمميا كال  ٛ
 اقبميا كما ىي

   

يككف ادائي  و ليس ميما افانرل ا ٜ
 افضؿ مف اداء زمالئي في الصؼ

   

احاكؿ االجابة عف االسئمة التي  ٓٔ
الذم اطرحيا عمى نفسي لممكضكع 

 يشغمني

   

أشعر بأني عمى كعي تاـ بما اقكـ  ٔٔ
 بو مف اعماؿ
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ىك كضع المادة المعرفية بسياقات تنظيمية منسجمو بحيث تككف عمى شكؿ  تنظيـ المعرفي:ال -ٖ
 مفيـك كاضح المعالـ.

 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت

احاكؿ اف انظـ معرفتي بحيث تنسجـ  ٔ
 المعمكمات السابقة التي لدمَ مع 

   

استطيع تحديد نقاط التشابو كاالختالؼ  ٕ
 في المفاىيـ التي تعرض عمي

   

ربط المعمكمات في المادة  يصعب عمي ٖ
 الدراسية بما يشابييا في مكاد اخرل

   

استطيع اف اقارف بيف المعمكمات حتى  ٗ
 افيميا

   

احاكؿ صياغة عالقات بيف المعمكمات  ٘
 بما يشابييا مف معمكمات

   

استطيع فرز المعمكمات التي ليا  ٙ
 عالقة بالمكضكع الذم ادرسو عف غيرة

   

ايجاد اكثر مف معنى  يس باستطاعتيل ٚ
 لفكرة جديدة بصكرة سريعة

   

استطيع استخداـ ألشكاؿ كالرمكز في  ٛ
 فيـ المعمكمات

   

استطيع تمخيص المكاد العممية التي  ٜ
 األستاذ بطريقو استطيع فيميايشرحيا 

   

احاكؿ تنظيـ المعمكمات عمى شكؿ  ٓٔ
ىرمي يككف االكثر اىمية في االعمى 

 كاالقؿ اىمية في االسفؿ

   

استطيع التكافؽ مع اساليب التعمـ  ٔٔ
 المختمفة
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كمكاجية  : امكانية الفرد عمى االستفادة مف المعرفة المكتسبة في حؿ المشكالتالتكظيؼ المعرفي -9
 المكاقؼ البيئة التعميمية كخارجيا.

 التعديؿ المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
تمييز االتجاىات كالتصكرات  يصعب عمي ٔ

 المختمفة التي تعالج المشكمة التي تكاجيني
   

اعتقد بأف النجاح يأتي مف الشخص الراغب  ٕ
 في االكتشاؼ

   

بإنجاز  اعتقد اف لدل القدرة عمى القياـ ٖ
 اعماؿ التي اكمؼ بيا دكف مساعدة االخريف

   

استطيع ايجاد الحؿ المناسب مف عدة حمكؿ  ٗ
 لمكاجية المشكالت التي تعترضني

   

اشعر بأنو لدم القدرة عمى التفكير بتأني  ٘
 ككضكح

   

استطيع اف اغير مف نمط خططي لمكصكؿ  ٙ
 الى اىدافي

   

االخريف في اصبحت لدم الخبرة لمساعدة  ٚ
 ايجاد حؿ لمشكالتيـ

   

اعتقد بأف لدم القدرة عمى ضبط انفعاالتي  ٛ
 اتجاه ضغكط الحياة

   

انتقد نفسي عندما اقكـ بسمكؾ يؤثر عمى  ٜ
 االخريف بشكؿ سمبي

   

معرفة نقاط القكة كالضعؼ ليس بأستطاعتي  ٓٔ
 في شخصيتي

   

استطيع اف اقارف نفسي مع االخريف في  ٔٔ
 الجكانب الشخصية كالمعرفية
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 (2الملحق )

 اسماء الخبراء والمحكٌن

 
 

 مكان العمل االسم اللقب العلمً ت

 جامعة الكوفة -كلٌة التربٌة للبنات امٌرة جابر هاشم أستاذ دكتور 0

 جامعة كربالء –كلٌة التربٌة  حٌدر حسن الٌعقوبً أستاذ دكتور 6

 المستنصرٌةالجامعة  -كلٌة اآلداب  سعد عبد الزهرة عبد الحسٌن أستاذ دكتور 3

 جامعة القادسٌة -كلٌة التربٌة عباس رمضان الجبوري أستاذ دكتور 5

 جامعة بابل -كلٌة التربٌة االساسٌة  عبد السالم جودة أستاذ دكتور 4

 جامعة بابل -كلٌة التربٌة علً حسٌن المعموري أستاذ دكتور 2

 جامعة القادسٌة -كلٌة التربٌة علً صكر جابر أستاذ دكتور 2

 الجامعة المستنصرٌة -كلٌة اآلداب  علً عودة الحلفً أستاذ دكتور 8

 جامعة بابل -كلٌة التربٌة االساسٌة  عماد حسٌن المرشدي أستاذ دكتور 9

 جامعة بابل -كلٌة التربٌة كاظم عبد نور أستاذ دكتور 01

 جامعة الكوفة -كلٌة التربٌة للبنات محسن مهدي المٌالً أستاذ  دكتور 00

 جامعة كربالء –كلٌة التربٌة  احمد عبد الحسٌن أستاذ مساعد دكتور 06

 جامعة الكوفة -كلٌة التربٌة للبنات باقر عبد الهادي أستاذ مساعد دكتور 03

 جامعة القادسٌة -كلٌة التربٌة خالد ابو جاسم عبد أستاذ مساعد دكتور 05

 الجامعة المستنصرٌة  -اآلدابكلٌة  زهراء عبد المهدي أستاذ مساعد دكتور 04

 جامعة القادسٌة -كلٌة اآلداب سالم هاشم حافظ أستاذ مساعد دكتور 02

 جامعة القادسٌة -كلٌة اآلداب طارق محمد بدر أستاذ مساعد دكتور 02

 الجامعة المستنصرٌة  -كلٌة اآلداب عباس حسن روٌح أستاذ مساعد دكتور 08

 جامعة القادسٌة -كلٌة اآلداب عاٌد علً حسٌن أستاذ مساعد دكتور 09

 جامعة الكوفة -كلٌة التربٌة للبنات علً عباس الٌوسفً أستاذ مساعد دكتور 61

 جامعة الكوفة -كلٌة التربٌة للبنات فاضل محسن المٌالً أستاذ مساعد دكتور 60

 الجامعة المستنصرٌة -كلٌة التربٌة  فرحان محمد حمزة أستاذ مساعد دكتور 66

 جامعة القادسٌة -كلٌة اآلداب نغم هادي حسٌن أستاذ مساعد دكتور 63

 الجامعة المستنصرٌة  -كلٌة اآلداب نوال مهدي الطٌار أستاذ مساعد دكتور 65

 الجامعة المستنصرٌة -كلٌة التربٌة  اثٌر عداي سلمان دكتور درسم 64

 القادسٌةجامعة  -كلٌة اآلداب احمد عبد الكاظم جونً  دكتور درسم 62

 جامعة الكوفة -كلٌة التربٌة للبنات عباس نوح سلٌمان الموسوي أستاذ مساعد 62
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 (:ممحؽ )
 مقياس اإلبداع الجاد المعد لمتطبيؽ عمى عينة

 التحميؿ اإلحصائي
 جامعة القادسية/كمية التربية

 قسـ العمـك التربكية كالنفسية 
 العميا/الماجستيرالدراسات 

 
 

 عزيزم الطالب..........عزيزتي الطالبة............
 تحيو طيبة....

معاف ليتسنى لؾ اإلجابة        بيف يديؾ مجمكعة مف الفقرات يرجى قراءة كؿ فقرة مف الفقرات بدقة كا 
جده ( في الحقؿ البديؿ الذم تعمييا كذلؾ باختيار احد البدائؿ المتاحة كذلؾ بكضع عالمة )

يناسبؾ كيمثؿ ما تشعر بو، عمما إف إجابتؾ لف يطمع عمييا احد سكل الباحثة ألنيا تستخدـ لألغراض 
البحث العممي فقط فال داعي لذكر االسـ، كما تنبو الباحثة انو ال تكجد أجابو صحيحة كأخرل خاطئة، 

 لشكر كالتقدير.يرجى اإلجابة بكؿ صراحة كأمانة عمى جميع الفقرات الكاردة ......... مع ا
 

 -مالحظة : قبؿ البدء باإلجابة يرجى تدكيف المعمكمات اآلتية:
 الكمية:                 

 القسـ:
 الجنس:  
                         الصؼ:

                                                                     
 
 
 

 الباحثة                                                                              
 االكرع زينب صالح ثامر                                                                      
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 الفقرات ت

تنطبق 
   ًّ عل
 تماماً 

تنطبق 
 ًّ عل
 غالباً 

تنطبق 
      ًّ عل

 حٌاناً 

تنطبق 
 ًّ عل
 نادراً 

ال تنطبق 
علً 
 مطلقاً 

1 
اقوم بإنجاز الواجبات دون تقرٌر كٌفٌة البدء 

 بها
     

6 
امٌل الى استخدام طرق جدٌدة إلنجاز االعمال 

 المكلف بها
     

6 
افكر بطرق خاصة لحل المشكالت التً 

 تواجهنً
     

2 
اسعى لفهم الحقائق والمعلومات خارج السٌاق 

 فٌه الذي وردت
     

5 
اشارك زمالئً فً الكثٌر من االفكار العفوٌة 

 فً المناقشات
     

2 
اشعر بأنه لدي القدرة على اٌجاد افكار غٌر 

 مطروقة من قبل االخرٌن
     

2 
بإمكانً الوصول الى نتائج جدٌدة للموضوع 

 عن طرٌق تغٌٌر طرٌقة تفكٌري
     

6 
ٌتناسب لدي القدرة على تطوٌر معلوماتً بما 

 مع افكاري
     

2 
ز اعمالً بدقة دون تخطٌط اانجٌصعب علً 
 مسبق لها

     

11 
اتمتع فً المواقف التً ٌكون دوري فٌها 

 مختلفاً 
     

11 
عندما ٌحدث شًء غٌر متوقع فأنً استخدم 

 طرق جدٌدة للتفكٌر بما ٌناسب الموقف
     

16 
 امٌل الى تجربة االشٌاء الجدٌدة فً المواقف

 المختلفة
     

      استطٌع التعبٌر عن رأًٌ بعفوٌة 16

12 
امٌل لتعلم االشٌاء الجدٌدة التً لم تلفت نظر 

 االخرٌن
     

15 
مهما ٌحدث لً فأنً استطٌع ان اتعامل مع 

 الموقف الذي ٌواجهنً
     

12 
بإمكانً استبعاد االشٌاء التً تحبطنً عند لٌس 

 تعلم شًء ما
     

12 
افكار االخرٌن وفقاً لما ٌتبادر الى ذهنً  اناقش
 اوالً 

     

      اراقب االشٌاء والمواقف قبل المشاركة فٌها 16

      بإمكانً تكوٌن فكرة جدٌدة للمواقف التقلٌدٌة 12

61 
ابحث عن معلومات جدٌدة لحل المشكالت التً 

 تواجهنً
     

      استطٌع مواجهة المواقف المفاجئة بنجاح 61

66 
احب ان ٌكون انجاز اعمالً المكلف بها متمٌزة 

 عن االخرٌن
     

     الموضوعات بأكثر من ٌصعب علً التفكٌر ب 66
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 طرٌقة حتى افهمها

62 
تحفزنً المواقف الغامضة للبحث عن طرق 

 جدٌدة لحلها
     

65 
ابدأ بإنجاز ما ٌخطر على بالً من الواجبات 

 المطلوب اتمامها
     

62 
استطٌع مراقبة االحداث التً تجري من حولً 

 بصورة دقٌقة
     

62 
المهم قناعتً اوالً بالحلول قبل تطبٌقها لما 

 ٌعترضنً من مشكالت
     

66 
التغلب على الخوف الذي  اواجه صعوبة فً

 ٌحول دون استٌعاب الموقف الذي انا فٌه
     

62 
اشعر بالمتعة من خالل اٌجاد حلول للمشكالت 

 بطرق عفوٌة
     

      اركز انتباهً على مهام قد ال ٌنتبه لها االخرٌن 61

      بإمكانً تولٌد عدة افكار جدٌدة من فكرة واحدة 61

66 
افكاري فً مناقشة اراء اظهار امٌل الى عدم 

 االخرٌن
     

66 
التعامل مع المواقف الجدٌدة دون ٌصعب علً 

 معرفة مسبقة لعناصرها
     

62 
افضل المشارٌع التً ٌمكننً فٌها النظر الى 

 الموقف من منظور جدٌد
     

65 
استطٌع تغٌر طرٌقة تفكٌري ألكتشف جوانب 

 غامضة فً الموقف
     

      افضل الموضوعات التً اتعلم منها شٌئاً جدٌداً  62

62 
لدي القدرة على عرض افكاراً بصورة عفوٌة 

 فتكون افضل حلول للمشكلة
     

66 
امٌل الى المواقف التً ٌمكننً فٌها تركٌز 

 انتباهً على تفاصٌلها
     

62 
لدي القدرة على تنظٌم افكاري بما ٌناسب حل 

 المشكلة
     

21 
اجعل حٌاتً اكثر متعة من خالل تعلم اشٌاء 

 جدٌدة بعٌداً عن ضغط االخرٌن
     

21 
افضل التعامل مع الخبرات والمواقف غٌر 

 المخطط لها
     

26 
المواضٌع التً تثٌر انتباهً لٌست بالضرورة 

 تثٌر انتباه االخرٌن
     

26 
استخدام نفس الفكرة فً اكثر من  لٌس بإمكانً

 موقف بأسلوب جدٌد
     

22 
استطٌع ان اتجاوز االحباطات السابقة للوصول 

 الى نجاحات جدٌدة
     

      التزم بأول فكرة تخطر ببالً لحل المشكلة. 25

22 
حل المشكالت الغامضة التً ال ٌصعب علً 

 ٌهتم بها االخرٌن
     

22 
اطبق ما اتعلمه على اكثر من موقف للوصول 

 الى فكرة ابداعٌة جدٌدة
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26 
احاول البحث عن المعلومات الجدٌدة حول 

 االشٌاء الغامضة
     

 (;ممحؽ )
 عينة مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي المعد لمتطبيؽ عمى

 التحميؿ اإلحصائي
 جامعة القادسية/كمية التربية

 قسـ العمـك التربكية كالنفسية 
 الدراسات العميا/الماجستير

 
 عزيزم الطالب..........عزيزتي الطالبة............

 تحيو طيبة....
معاف ليتسنى لؾ اإلجابة        بيف يديؾ مجمكعة مف الفقرات يرجى قراءة كؿ فقرة مف الفقرات بدقة كا 

( في الحقؿ البديؿ الذم تجده عمييا كذلؾ باختيار احد البدائؿ المتاحة كذلؾ بكضع عالمة )
تخدـ لألغراض يناسبؾ كيمثؿ ما تشعر بو، عمما إف إجابتؾ لف يطمع عمييا احد سكل الباحثة ألنيا تس

البحث العممي فقط فال داعي لذكر االسـ، كما تنبو الباحثة انو ال تكجد أجابو صحيحة كأخرل خاطئة، 
 يرجى اإلجابة بكؿ صراحة كأمانة عمى جميع الفقرات الكاردة ......... مع الشكر كالتقدير.

 
 -مالحظة : قبؿ البدء باإلجابة يرجى تدكيف المعمكمات اآلتية:

                 الكمية: 
 القسـ:

 الجنس:  
                                                            الصؼ:

 
 
 
 

 الباحثة                                                                               
 االكرع زينب صالح ثامر                                                                       
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 الفقرات ت
تنطبق 
   ًّ عل
 تماماً 

تنطبق 
 ًّ عل
 غالباً 

تنطبق 
      ًّ عل

 حٌاناً 

تنطبق 
 ًّ عل
 نادراً 

ال تنطبق 
علً 
 مطلقاً 

      اقوم بتجزئة المادة الى فقرات حتى ٌسهل فهمها 1

6 
ٌمكننً التوصل الى العالقات بٌن الموضوعات 

 التً ادرسها
     

6 
احاول ان انظم معرفتً بحٌث تنسجم مع 

 المعلومات السابقة التً لدي  
     

2 
تمٌٌز االتجاهات والتصورات ٌصعب علً 

 المختلفة التً تعالج المشكلة التً تواجهنً
     

5 
التخلص من المشتتات التً تحٌط  ٌصعب علً

 بً اثناء المحاضرة
     

      احب ان اندمج فً العمل الذي اقوم فٌه 2

2 
استطٌع تحدٌد نقاط التشابه واالختالف فً 

 المفاهٌم التً تعرض علً
     

6 
اعتقد بأن النجاح ٌأتً من الشخص الراغب فً 

 االكتشاف
     

2 
بإمكانً جعل المذاكرة ممتعة من خالل ربطها 

 بشًء احبه
     

11 
ر االفكار الجدٌدة ااختبلٌس لدي الرغبة فً 

 بنفسً
     

11 
ربط المعلومات فً المادة الدراسٌة  علً ٌصعب

 بما ٌشابهها فً مواد اخرى
     

16 
اعتقد ان لدى القدرة على القٌام بإنجاز اعمال 

 التً اكلف بها دون مساعدة االخرٌن
     

16 
عندما اصادف معلومات جدٌدة اعمل على 

 تكرارها حتى ال انساها
     

      القٌام بهاحاول ان افكر فً العمل قبل  12

      استطٌع ان اقارن بٌن المعلومات حتى افهمها 15

12 
استطٌع اٌجاد الحل المناسب من عدة حلول 

 لمواجهة المشكالت التً تعترضنً
     

12 
اقوم بربط المادة الدراسٌة بالواقع حتى ٌسهل 

 حفظها
     

16 
الجدٌدة بحث عن المعلومات لاٌصعب علً 

 بنفسً
     

12 
احاول صٌاغة عالقات بٌن المعلومات بما 

 ٌشابهها من معلومات
     

61 
اشعر بأنه لدي القدرة على التفكٌر بتأنً 

 ووضوح
     

61 
استخدم حاستً السمع )تسجٌل صوتً( 

 والبصر)القراءة( اثناء مذاكرتً للمادة الدراسٌة
     

66 
احاول الحصول على االجابة المقنعة لً من  

ً  االخرٌن   لألمور الغامضة عل
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66 
استطٌع فرز المعلومات التً لها عالقة 

 بالموضوع الذي ادرسه عن غٌرة
     

62 
استطٌع ان اغٌر من نمط خططً للوصول الى 

 اهدافً
     

      اهتم جٌدا بمحاضرة االستاذ لكً استطٌع فهمها 65

      استطٌع مواصلة العمل حتى انجازه بأتم صورة 62

62 
اٌجاد اكثر من معنى لفكرة  ٌس باستطاعتًل

 جدٌدة بصورة سرٌعة
     

66 
اصبحت لدي الخبرة لمساعدة االخرٌن فً اٌجاد 

 حل لمشكالتهم
     

62 
احاول تركٌز انتباهً لما اتلقاه من معلومات حتى 

 افهمها جٌدا
     

      ادقق فً االشٌاء التً اعملها وال اقبلها كما هً 61

61 
استطٌع استخدام ألشكال والرموز فً فهم 

 المعلومات
     

66 
اعتقد بأن لدي القدرة على ضبط انفعاالتً اتجاه 

 ضغوط الحٌاة
     

66 
استطٌع تذكر المادة التً قرأتها بعد تكرارها اكثر 

 من مرة
     

62 
ان ٌكون ادائً افضل من انه لٌس مهما ى ار

 اداء زمالئً فً الصف
     

65 
استطٌع تلخٌص المواد العلمٌة التً ٌشرحها 

 األستاذ بطرٌقه استطٌع فهمها
     

62 
انتقد نفسً عندما اقوم بسلوك ٌؤثر على 

 االخرٌن بشكل سلبً
     

62 
اعتمد على تركٌزي وانتباهً لفهم المعلومات 

 الجدٌدة
     

66 
احاول االجابة عن االسئلة التً اطرحها على 

 الذي ٌشغلنًنفسً للموضوع 
     

62 
احاول تنظٌم المعلومات على شكل هرمً ٌكون 
 االكثر اهمٌة فً االعلى واالقل اهمٌة فً االسفل

     

21 
معرفة نقاط القوة والضعف فً لٌس باستطاعتً 

 شخصٌتً
     

21 
ارسم المخططات واالشكال البسٌطة اثناء 

 المذاكرة لكً تساعدنً على التذكر
     

      بأنً على وعً تام بما اقوم به من اعمالأشعر  26

      استطٌع التوافق مع اسالٌب التعلم المختلفة 26

22 
استطٌع ان اقارن نفسً مع االخرٌن فً الجوانب 

 الشخصٌة والمعرفٌة
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 (>ممحؽ )
 مقياس اإلبداع الجاد بصيغتو النيائية

 
 جامعة القادسية/كمية التربية

 قسـ العمـك التربكية كالنفسية 
 الدراسات العميا/الماجستير

 
 عزيزم الطالب..........عزيزتي الطالبة............

 تحيو طيبة....
معاف ليتسنى لؾ اإلجابة       بيف يديؾ مجمكعة مف الفقرات يرجى قراءة كؿ فقرة مف الفقرات بدقة كا 

( في الحقؿ البديؿ الذم تجده بكضع عالمة )عمييا كذلؾ باختيار احد البدائؿ المتاحة كذلؾ 
يناسبؾ كيمثؿ ما تشعر بو، عمما إف إجابتؾ لف يطمع عمييا احد سكل الباحثة ألنيا تستخدـ لألغراض 
البحث العممي فقط فال داعي لذكر االسـ، كما تنبو الباحثة انو ال تكجد أجابو صحيحة كأخرل خاطئة، 

 ى جميع الفقرات الكاردة ......... مع الشكر كالتقدير.يرجى اإلجابة بكؿ صراحة كأمانة عم
 

 -مالحظة : قبؿ البدء باإلجابة يرجى تدكيف المعمكمات اآلتية:
 الكمية:                 

 القسـ:
 الجنس:  
  الصؼ:

 
 
 
 

                        
 الباحثة                                                                               
 االكرع زينب صالح ثامر                                                                       
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 الفقرات ت
تنطبق 
   ًّ عل
 تماماً 

تنطبق 
 ًّ عل
 غالباً 

تنطبق 
      ًّ عل

 حٌاناً 

تنطبق 
 ًّ عل
 نادراً 

ال تنطبق 
علً 
 مطلقاً 

1 
إلنجاز االعمال امٌل الى استخدام طرق جدٌدة 

 المكلف بها
     

6 
افكر بطرق خاصة لحل المشكالت التً 

 تواجهنً
     

6 
اسعى لفهم الحقائق والمعلومات خارج السٌاق 

 الذي وردت فٌه
     

2 
اشارك زمالئً فً الكثٌر من االفكار العفوٌة 

 فً المناقشات
     

5 
اشعر بأنه لدي القدرة على اٌجاد افكار غٌر 

 من قبل االخرٌن مطروقة
     

2 
بإمكانً الوصول الى نتائج جدٌدة للموضوع 

 عن طرٌق تغٌٌر طرٌقة تفكٌري
     

2 
لدي القدرة على تطوٌر معلوماتً بما ٌتناسب 

 مع افكاري
     

6 
ٌصعب علً انجاز اعمالً بدقة دون تخطٌط 

 مسبق لها
     

2 
اتمتع فً المواقف التً ٌكون دوري فٌها 

 مختلفاً 
     

11 
عندما ٌحدث شًء غٌر متوقع فأنً استخدم 

 طرق جدٌدة للتفكٌر بما ٌناسب الموقف
     

11 
امٌل الى تجربة االشٌاء الجدٌدة فً المواقف 

 المختلفة
     

      استطٌع التعبٌر عن رأًٌ بعفوٌة 16

16 
مهما ٌحدث لً فأنً استطٌع ان اتعامل مع 

 الموقف الذي ٌواجهنً
     

12 
لٌس بإمكانً استبعاد االشٌاء التً تحبطنً 

 عند تعلم شًء ما
     

15 
اناقش افكار االخرٌن وفقاً لما ٌتبادر الى ذهنً 

 اوالً 
     

      اراقب االشٌاء والمواقف قبل المشاركة فٌها 12

      بإمكانً تكوٌن فكرة جدٌدة للمواقف التقلٌدٌة 12

16 
ابحث عن معلومات جدٌدة لحل المشكالت التً 

 تواجهنً
     

      استطٌع مواجهة المواقف المفاجئة بنجاح 12

61 
احب ان ٌكون انجاز اعمالً المكلف بها 

 متمٌزة عن االخرٌن
     

61 
ٌصعب علً التفكٌر بالموضوعات بأكثر من 

 طرٌقة حتى افهمها
     

66 
للبحث عن طرق تحفزنً المواقف الغامضة 

 جدٌدة لحلها
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66 
ابدأ بإنجاز ما ٌخطر على بالً من الواجبات 

 المطلوب اتمامها
     

62 
استطٌع مراقبة االحداث التً تجري من حولً 

 بصورة دقٌقة
     

65 
المهم قناعتً اوالً بالحلول قبل تطبٌقها لما 

 ٌعترضنً من مشكالت
     

62 
التغلب على الخوف الذي  اواجه صعوبة فً

 ٌحول دون استٌعاب الموقف الذي انا فٌه
     

62 
اشعر بالمتعة من خالل اٌجاد حلول للمشكالت 

 بطرق عفوٌة
     

      اركز انتباهً على مهام قد ال ٌنتبه لها االخرٌن 66

      بإمكانً تولٌد عدة افكار جدٌدة من فكرة واحدة 62

61 
افكاري فً مناقشة اراء  اظهارامٌل الى عدم 

 االخرٌن
     

61 
ٌصعب علً التعامل مع المواقف الجدٌدة دون 

 معرفة مسبقة لعناصرها
     

66 
افضل المشارٌع التً ٌمكننً فٌها النظر الى 

 الموقف من منظور جدٌد
     

66 
استطٌع تغٌر طرٌقة تفكٌري ألكتشف جوانب 

 غامضة فً الموقف
     

      الموضوعات التً اتعلم منها شٌئاً جدٌداً افضل  62

65 
لدي القدرة على عرض افكاراً بصورة عفوٌة 

 فتكون افضل حلول للمشكلة
     

62 
امٌل الى المواقف التً ٌمكننً فٌها تركٌز 

 انتباهً على تفاصٌلها
     

62 
لدي القدرة على تنظٌم افكاري بما ٌناسب حل 

 المشكلة
     

66 
حٌاتً اكثر متعة من خالل تعلم اشٌاء اجعل 

 جدٌدة بعٌداً عن ضغط االخرٌن
     

62 
افضل التعامل مع الخبرات والمواقف غٌر 

 المخطط لها
     

21 
المواضٌع التً تثٌر انتباهً لٌست بالضرورة 

 تثٌر انتباه االخرٌن
     

21 
استخدام نفس الفكرة فً اكثر من  لٌس بإمكانً

 موقف بأسلوب جدٌد
     

26 
استطٌع ان اتجاوز االحباطات السابقة للوصول 

 الى نجاحات جدٌدة
     

      التزم بأول فكرة تخطر ببالً لحل المشكلة. 26

22 
حل المشكالت الغامضة التً ال ٌصعب علً 

 ٌهتم بها االخرٌن
     

25 
المعلومات الجدٌدة حول احاول البحث عن 
 االشٌاء الغامضة
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 (=ممحؽ )
 مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي بصيغتو النيائية

 
 جامعة القادسية/كمية التربية

 قسـ العمـك التربكية كالنفسية 
 الدراسات العميا/الماجستير

 
 عزيزم الطالب..........عزيزتي الطالبة............

 تحيو طيبة....
معاف ليتسنى لؾ اإلجابة       بيف يديؾ مجمكعة مف الفقرات يرجى قراءة كؿ فقرة مف الفقرات بدقة كا 

( في الحقؿ البديؿ الذم تجده عمييا كذلؾ باختيار احد البدائؿ المتاحة كذلؾ بكضع عالمة )
خدـ لألغراض يناسبؾ كيمثؿ ما تشعر بو، عمما إف إجابتؾ لف يطمع عمييا احد سكل الباحثة ألنيا تست

البحث العممي فقط فال داعي لذكر االسـ، كما تنبو الباحثة انو ال تكجد أجابو صحيحة كأخرل خاطئة، 
 يرجى اإلجابة بكؿ صراحة كأمانة عمى جميع الفقرات الكاردة ......... مع الشكر كالتقدير.

 
 -مالحظة : قبؿ البدء باإلجابة يرجى تدكيف المعمكمات اآلتية:

                الكمية:  
 القسـ:

 الجنس:  
     الصؼ:

 
 
 

           
 الباحثة                                                                                

 االكرع زينب صالح ثامر                                                                       

 الفقرات ت
تنطبق 
   ًّ عل

تنطبق 
 ًّ عل

تنطبق 
      ًّ عل

تنطبق 
 ًّ عل

ال تنطبق 
علً 
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 مطلقاً  نادراً  حٌاناً  غالباً  تماماً 

1 
اقوم بتجزئة المادة الى فقرات حتى ٌسهل 

 فهمها
     

6 
ٌمكننً التوصل الى العالقات بٌن الموضوعات 

 التً ادرسها
     

6 
احاول ان انظم معرفتً بحٌث تنسجم مع 

 المعلومات السابقة التً لدي  
     

2 
تمييز االتجاىات كالتصكرات  يصعب عمي

 المختمفة التي تعالج المشكمة التي تكاجيني

     

5 
التخلص من المشتتات التً تحٌط  ٌصعب علً

 بً اثناء المحاضرة
     

      احب ان اندمج فً العمل الذي اقوم فٌه 2

2 
واالختالف فً استطٌع تحدٌد نقاط التشابه 
 المفاهٌم التً تعرض علً

     

6 
اعتقد بأن النجاح ٌأتً من الشخص الراغب فً 

 االكتشاف
     

2 
بإمكانً جعل المذاكرة ممتعة من خالل ربطها 

 بشًء احبه
     

11 
لٌس لدي الرغبة فً اختبار االفكار الجدٌدة 

 بنفسً
     

11 
الدراسٌة ربط المعلومات فً المادة ٌصعب علً 

 بما ٌشابهها فً مواد اخرى
     

16 
اعتقد ان لدى القدرة على القٌام بإنجاز اعمال 

 التً اكلف بها دون مساعدة االخرٌن
     

16 
عندما اصادف معلومات جدٌدة اعمل على 

 تكرارها حتى ال انساها
     

      احاول ان افكر فً العمل قبل القٌام به 12

      بٌن المعلومات حتى افهمها استطٌع ان اقارن 15

12 
استطٌع اٌجاد الحل المناسب من عدة حلول 

 لمواجهة المشكالت التً تعترضنً
     

12 
اقوم بربط المادة الدراسٌة بالواقع حتى ٌسهل 

 حفظها
     

16 
صعب علً البحث عن المعلومات الجدٌدة ٌ

 بنفسً
     

12 
بما احاول صٌاغة عالقات بٌن المعلومات 

 ٌشابهها من معلومات
     

61 
اشعر بأنه لدي القدرة على التفكٌر بتأنً 

 ووضوح
     

61 
استخدم حاستً السمع )تسجٌل صوتً( 

 والبصر)القراءة( اثناء مذاكرتً للمادة الدراسٌة
     

66 
استطٌع فرز المعلومات التً لها عالقة 

 بالموضوع الذي ادرسه عن غٌرة
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66 
اغٌر من نمط خططً للوصول الى استطٌع ان 

 اهدافً
     

      اهتم جٌدا بمحاضرة االستاذ لكً استطٌع فهمها 62

      استطٌع مواصلة العمل حتى انجازه بأتم صورة 65

62 
ايجاد اكثر مف معنى لفكرة  يس باستطاعتيل

 جديدة بصكرة سريعة

     

62 
اصبحت لدي الخبرة لمساعدة االخرٌن فً اٌجاد 

 لمشكالتهم حل
     

66 
احاول تركٌز انتباهً لما اتلقاه من معلومات 

 حتى افهمها جٌدا
     

      ادقق فً االشٌاء التً اعملها وال اقبلها كما هً 62

61 
استطٌع استخدام ألشكال والرموز فً فهم 

 المعلومات
     

61 
اعتقد بأن لدي القدرة على ضبط انفعاالتً 

 اتجاه ضغوط الحٌاة
     

66 
استطٌع تذكر المادة التً قرأتها بعد تكرارها 

 اكثر من مرة
     

66 
ارى انه لٌس مهما ان ٌكون ادائً افضل من 

 اداء زمالئً فً الصف
     

62 
استطٌع تلخٌص المواد العلمٌة التً ٌشرحها 

 األستاذ بطرٌقه استطٌع فهمها
     

65 
انتقد نفسً عندما اقوم بسلوك ٌؤثر على 

 االخرٌن بشكل سلبً
     

62 
اعتمد على تركٌزي وانتباهً لفهم المعلومات 

 الجدٌدة
     

62 
احاول االجابة عن االسئلة التً اطرحها على 

 نفسً للموضوع الذي ٌشغلنً
     

66 
احاول تنظٌم المعلومات على شكل هرمً ٌكون 

االكثر اهمٌة فً االعلى واالقل اهمٌة فً 
 االسفل

     

62 
معرفة نقاط القكة كالضعؼ ليس باستطاعتي 

 في شخصيتي

     

      أشعر بأنً على وعً تام بما اقوم به من اعمال 21

      استطٌع التوافق مع اسالٌب التعلم المختلفة 21

26 
استطٌع ان اقارن نفسً مع االخرٌن فً 

 الجوانب الشخصٌة والمعرفٌة
     

 
 
 



 

A 

 

Ministry of higher education and Scientific research  

Al - Qadisiya University / College of education  

Department of educational and Psychological Sciences 

 

 
The Serious Creativity and its 

relationship to self- regulation of the 

university students 

 
 

A Thesis submitted to    

The college  of Education council  at the University of AL 

Qadisiya, part of the requirements of the degree Master of Arts in 

Educational Psychology  

 

 

BY 

Zainab Saleh Thamer Al - Akra 

                                

Supervised by 

Dr. Prof. Abed Al aziz Haider Al-Mousawi 

 

 

 

 

 

 

1438               2017                                                                                   
Research Title: 
(Serious creativity and its relation to self-organization among 
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university students). 
The current research aims to identify: 
First: the level of serious creativity among university students. 
Second: Significance of differences in the level of serious creativity among 
university students according to the variables of gender (males, females), 
academic specialization (scientific, human) and grade (second, fourth). 
 Third: The level of self-regulation of the university students. 
Fourth: Significance of differences in the level of self-regulation of the 
university students according to gender variables (males, females), 
academic specialization (scientific, human) and grade (second, fourth). 
 Fifth: The nature of the relationship between serious creativity and the self-
organization of the university students. 
The current research was determined by the students of Qadisiyah 
University for the specialization (human and scientific) and the second grade 
(fourth grade) for the morning study, and for both the male and female for 
the academic year (2016-2017), It is also determined by the variables of 
serious creativity and self-regulation in terms of knowledge. 

 To achieve the research objectives, the researcher adopted the 
following: 

1 - Use (descriptive descriptive approach) to reveal serious creativity and its 
relationship to self - regulation of knowledge. 
2 - Building the measure of serious creativity of university students, 
depending on the theory (De Bono), and destroyed the scale in its final form 
after the completion of the conditions of honesty and stability and the ability 
to distinguish, of (45), divided into four areas (Automatic) Spontaneity), 
mental motivation, style, and emancipation). 
3 - Building the measure of the self - regulation of knowledge of university 
students, based on the theory and definition (Bandura, Bandura), and the 
scale in its final form after completing the conditions of honesty and stability 
and the ability to distinguish, from (42), divided into four areas: Acquisition of 
knowledge, self-activity, cognitive organization, cognitive employment). 
    In addition to this, the researcher applied the two measures to a sample of 
(400) students at the University of Qadisiya, which was withdrawn by the 
random stratified method chosen according to the proportional method for 
the academic year (2016-2017) 

 After collecting the data and processing them statistically using the 
social sciences statistical file (SPSS), the research reached the 
following results: 

1. University students have a low level of creativity serious. 
2 - male university students have more serious creativity than females. 
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3 - The university students of scientific specialization more serious creativity 
of students of human specialization. 
4 - There are no differences in the degree of creativity seriously between 
students in the grades (second - fourth). 
5 - The university students have differences in degree of creativity seriously 
depending on the interaction of the type (male - female) with specialization 
(scientific - human). 
6 - The university students have differences in degree of creativity seriously 
depending on the interaction of the type (male - female) with the grades 
(second - fourth). 
7 - There are no differences in the degree of serious creativity depending on 
the interaction of specialization (scientific - human) with the grades (second - 
fourth). 
8 - There are no differences in the degree of serious creativity as a result of 
the interactions between the variables of gender (male - female), and the 
academic specialization (scientific - human), and grades (second - fourth). 
9. University students have a low level of self-regulation. 
10. Female university students are characterized by self-regulation more 
than males. 
11 - The students of the university of the scientific specialization are 
characterized by the organization of self-knowledge more than students of 
human specialization. 
12 - The students of the fourth grade students are characterized by self-
regulation of knowledge more students in the second grade. 
13. University students have differences in degree of self-regulation due to 
gender interaction with specialization (scientific-human). 
14. University students have differences in degree of cognitive self-
regulation according to gender interaction with grades (second - fourth). 
15 - The university students have differences in the degree of self - 
regulation of knowledge due to the interaction of specialization (scientific - 
human) with the grades (second - fourth). 
16. University students have differences in degree of cognitive self-
regulation as a result of interactions between gender variables (male-
female), academic (scientific-human) and second (fourth). 
17- There is a positive correlation between the two variables serious 
creativity and self-regulation. 
 In addition to the findings of the research, the researcher 

recommended several recommendations and proposals. 
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