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امللخص:
ىدؼ البحث الحالي إلػ الكفػؼ عػف مسػتو كػؿ مػف الحػؿ البػداعي لممفػكست التدريسػية

ومػػا وراا المعر ػػة البداعيػػة ومكونػػات كػػؿ منيمػػا ،والتعػػرؼ عم ػ ا ػػتسؼ درجػػات الحػػؿ البػػداعي
لممفكست التدريسية با تسؼ ما وراا المعر ة البداعية ،وتحديد العسقة بيف درجػات الحػؿ البػداعي

لممفكست التدريسية ودرجات ما وراا المعر ة البداعية ،بالضا ة إل معر ة إمكانية التنبؤ بػدرجات
الحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف سؿ درجات مكوني مػا وراا المعر ػة البداعيػة لػد الطمبػة

المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ .تكونت عينة البحث األساسية مف ( )342طالبػا وطالبػة مػف

طمبػة الفرقػػة الرابعػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة الزقػػازيؽ الػذيف يمارسػػوف التربيػػة العمميػػة بمػػدارس مدينػػة
الزقازيؽ .تـ تطبيؽ مقياسػي الحػؿ البػداعي لممفػكست التدريسػية ومػا وراا المعر ػة البداعيػة (مػف
إعػداد البػاحنيف) ،وذلػػؾ بعػد التحقػؽ مػػف بػدؽ ونبػات كػػؿ منيمػا ،وتػـ اسػػت داـ المتوسػط الحسػػابي

واالنحػراؼ المعيػػاري ،وا تبػػار حتحميػػؿ التبػػايف البسػػيطح  ،ANOVAومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،وتحميػػؿ
االنحدار المتعدد المتدرج لمتحقؽ مف قبوؿ أو ر ض روض البحث .وتـ التوبؿ إل النتائج التاليػة:

توا ر الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ومكوناتو بدرجة متوسطة ،وكاف أعم المكونات تحققا ىػو

الت طيط والتنفيذ لحؿ المفكمة التدريسية ،يميو توليد األ كار المرتبطة بالمفكمة التدريسية ،يميو يػـ

المفكمة التدريسية ،ووجود مستو مػن فض مػف مػا وراا المعر ػة البداعيػة ومكونييػا ،وكػاف أعمػ

المكونيف تحققا ىو المعر ة الموقفيػة البداعيػة ،ووجػود ػروؽ دالػة إحبػائيا عنػد مسػتو ()1.10
ي درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ترجع إل ا تسؼ مػا وراا المعر ػة البداعيػة لبػال

مجموعة النقة المرتفعػة واألداا التدريسػي المرتفػع ،يمييػا مجموعػة النقػة المرتفعػة واألداا التدريسػي
المن فض ،نـ مجموعة النقة المن فضة واألداا التدريسي المن فض ،ي حػيف تػيتي مجموعػة النقػة

المن فضػػة واألداا التدريسػػي المرتفػػع كيقػػؿ المجموعػػات ػػي الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست التدريسػػية

ومكوناتو مقارنػة بالمجموعػات األ ػر  ،ووجػود عسقػة ارتباطيػة موجبػة ودالػة إحبػائيا عنػد مسػتو

( )1.10بػػػيف درجػػػات الحػػػؿ البػػػداعي لممفػػػكست التدريسػػػية ومكوناتػػػو ودرجػػػات مػػػا وراا المعر ػػػة
البداعية ومكونييا ،كما أظيرت النتائج إمكانية التنبؤ بػدرجات الحػؿ البػداعي لممفػكست التدريسػية

مػػف ػػسؿ درجػػات مكػػوني مػػا وراا المعر ػػة البداعيػػة لػػد الطمبػػة المعممػػيف بكميػػة التربيػػة جامعػػة

الزقازيؽ.

الكممات المفتاحية :الحؿ البداعي لممفكست التدريسية -ما وراا المعر ة البداعية.
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Creative solving of teaching problems and creative metacognition
among teachers-students in Faculty of Education – Zagazig University
Abstract:
The recent research aimed to explore the levels of creative solving
of teaching problems, creative metacognition and their components,
recognize differences in creative solving of teaching problems scores
according to differences in creative metacognition, identify the
relationship between creative solving of teaching problems scores and
creative metacognition scores, define the probability of predicting creative
solving of teaching problems scores from the components of creative
metacognition among teachers-students in Faculty of Education – Zagazig
University. Main research sample consisted of (243) male and female 4th
grade Faculty of Education students who practice practical training in
Zagazig schools. Two measures were applied (creative solving of teaching
problems scale and creative metacognition scale) -prepared by the
researchers- after verifying their validity and reliability. Mean, standard
deviation, ANOVA, Pearson's correlation coefficient, and multi
progressive regression analysis were used to verify research hypotheses.
The following results were reached: There is a moderate level of creative
solving of teaching problems and its components, and that the highest
component was planning and executing solving of teaching problems, then
generating ideas related to solving of teaching problems, then
understanding teaching problems, there is a low level of creative
metacognition, and the higher component was creative contextual
knowledge, there are statistically significant differences at (0.01) level in
creative solving of teaching problems scores due to differences in creative
metacognition in favor of high confidence - high teaching performance
group, then high confidence – low teaching performance group, then low
confidence – low teaching performance group, then low confidence – high
teaching performance group as the least group in creative problem solving
of teaching problems and its components compared to other groups, there
is a statistically significant positive relationship at (0.01) level between
creative problem solving of teaching problems scores and its components
and creative metacognition scores and its components, and creative
problem solving of teaching problems scores can be predicted from the
components of creative metacognition scores among teachers-students in
Faculty of Education – Zagazig University.
Keywords: Creative solving of teaching problems, Creative
metacognition
- 010 -

الحل اإلبداعي للمشكالت التدريسية وما وراء المعرفة اإلبداعية ....................................................

املكدمة:
يمتمئ ال عالـ اليوـ بالعديد مف مظاىر التقدـ المعر ي والتكنولوجي التي انتفرت ي
فت

مناحي الحياة وأىميا الحياة التربوية والتدريسية ،ونتج عف ىذا التطور المعر ي

والتكنولوجي العديد مف المفكست التي يواجييا المعمـ أنناا عممية التدريس والتي تتطمب
التفكير ي حموؿ إبداعية كي تساير ىذا التطور وتتناسب مع طبيعة الطمبة ي المدارس.
والمفكست التدريسية تمنؿ عوائؽ تحوؿ دوف تحقيؽ المرجو مف التدريس سواا
كانت متبمة باألىداؼ التربوية ،أو المحتو  ،أو طرؽ التدريس ،أو األنفطة التعميمية ،أو
المكانات المادية ،أو الوسائؿ التعميمية (الحربي.)44 ،3102 ،
وتوبؿ المطيري ( )3112إل أف المفكست المتعمقة ب بائص المتعمميف تتوا ر
لد

المعمميف بدرجة مرتفعة جدا ،أما المفكست المتعمقة بإعداد المعمـ وبرامج تطويره

وتدريبو أنناا ال دمة ،والمفكست المتعمقة بطرؽ التدريس ،والمفكست المتعمقة بالوسائؿ
التعميمية تتوا ر بدرجة مرتفعة ،والمفكست المتعمقة بالكتاب المدرسي تتوا ر بدرجة
متوسطة.
ويوجز الحربي ( )41-44 ،3102المفكست التدريسية ي :المفكست المتعمقة
باألىداؼ التعميمية ،والمفكست المتعمقة بمحتو

الكتاب ،والمفكست المتعمقة بطرؽ

التدريس  ،والمفكست المتعمقة بالتقويـ ،والمفكست المتعمقة بالمعمـ ،والمفكست المتعمقة
بالطالب.
وقد أكدت دراسة ) Mitchell & Walinga (2017, 1879عم أىمية ممارسة
أعضاا ىيئة التدريس والمعمميف لمحؿ البداعي لممفكست التدريسية حيث يساعد الطمبة
ويفجعيـ عم إنتاج الحموؿ البداعية مما يسيـ ي تحسيف بيئة التعمـ.
وقد ظير ي العفرينات والنسنينات مف القرف الماضي اىتماـ مبكر بالعممية
البداعية وتـ بحث الطرؽ التي يست دميا المبدعوف ي تطبيؽ إبداعيـ الف بي عند حؿ
المفكست ،وبذؿ الباحنوف جيودا كبيرة لجعؿ العمميات البداعية أكنر وضوحا وقابمية لمدراسة
والقياس ) ،(Isaksen, & Treffinger, 2004, 78الباحنوف يروف أف البداع يستنمر
األ كار ).(Kaufman, Beghetto, & Watson, 2015, 2

- 013 -

الحل اإلبداعي للمشكالت التدريسية وما وراء المعرفة اإلبداعية ....................................................

والحؿ البداعي لممفكست ىو إطار عمؿ يست دمو األ راد لبياغة المفكست وتوليد
وتحميؿ ال كنير مف البدائؿ المتنوعة والجديدة والت طيط لمتوظيؼ الفعاؿ لحموؿ أو مسارات
جديدة لمحؿ ،ويتضمف تكامؿ ميارات التفكير البداعي والناقد ،واالست داـ الفعاؿ لو يتطمب
توا ر عدة ميارات ما وراا معر ية وميارات تقييـ المياـ ).(Treffinger, 1995, 301
الحؿ البداعي لممفكست يمكف تحقيقو مف سؿ التفكير التباعدي واالستنباطي وما وراا
المعر ي (أبو الغيط وب يت.)014 ،3102 ،
وحاولت دراسة حجازي ( )3100تقبي العسقة بيف ما وراا المعر ة والحؿ البداعي
لممفكست ،وتبيف وجود عسقة قوية وتبادلية بيف ما وراا المعر ة والحؿ البداعي لممفكست
حيث إف التدريب عم ميارات الحؿ البداعي لممفكست يسيـ ي تحسيف وتطوير القدرات ما
وراا المعر ية ،كذلؾ إف تدريب الطمبة عم مكونات ما وراا المعر ة يحسف القدرة عم الحؿ
البداعي لممفكست ،و رجت الدراسة باستراتيجية تفاعمية إبداعية تتضمف نماذج قابمة
لمتطبيؽ والبحث والتجريب ي دراسات مستقبمية تدمج بيف ما وراا المعر ة والحؿ البداعي
لممفكست مع نموذج تطبيقي يستفيد منو المعمموف والباحنوف والتربويوف.
وما وراا المعر ة البداعية -منميا كسائر أفكاؿ المعر ة ما وراا المعر ية -ىي
فكؿ اص مف المعر ة يساعد األ راد عم مراقبة كفاااتيـ البداعية وتطويرىا ،وىي عبارة
عف مزيج مف المعر ة الذاتية البداعية (معر ة الفرد لنقاط قوتو وحدوده البداعية دا ؿ مجاؿ
محدد أو كسمة عامة) ،والمعر ة الموقفية البداعية (معر ة مت

وأيف وكيؼ ولماذا يكوف

الفرد مبدعا) ،ويتفؽ ىذا التعريؼ مع المفاىيـ السابقة لممعر ة ما وراا المعر ية التي توض
كيؼ يمنؿ ما وراا المعر ة مزيجا مف أنماط م تمفة -و ي نفس الوقت مترابطة -مف المعر ة
) .(Kaufman & Beghetto, 2013, 160كما يتفؽ ىذا التعريؼ مع مفيوـ ما وراا
المعر ة والذي يركز عم كيفية تعرؼ األ راد عم قدراتيـ العقمية ومراقبتيـ ليا (Kaufman,
).Beghetto, & Watson, 2015, 2
ويعد البحث ي ما وراا المعر ة البداعية ي مراحمو المبكرة حيث حاولت القميؿ مف
الدراسات استكفاؼ ىذا المفيوـ ،المجيودات المبكرة ركزت أساسا عم الدقة (الضبط) ما
وراا المعر ية (أي العسقات بيف المعتقدات الذاتية وتقديرات األداا ال ارجي) ،وتوبمت إل
نتائج متفاوتة ومتنوعة ،وتركز ما وراا المعر ة البداعية عم عمؿ تقديرات دقيقة عف الذات
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والموقؼ ،كما أنيا تركز عم

السموؾ البداعي التنظيمي عند االندماج ي نفاط ما

).(Beghetto & Karwowski, 2017, 13
وقد تـ دراسة ما وراا المعر ة البداعية ي بعض البحوث –ليس بنفس ىذا المسم
البري  -حيث سعت بعض البحوث إل دراسة العسقة بيف القدرة ما وراا المعر ية والبداع؛
قد توبؿ العديد مف الباحنيف إل وجود عسقة ارتباطية بيف ما وراا المعر ة والحؿ البداعي
لممفكست وأف الفرد المرتفع ي درجات ما وراا المعر ة يكوف مرتفعا بالضرورة ي الحؿ
البداعي ل ممفكست ،مما يدؿ عم أف ما وراا المعر ة ىو أحد العوامؿ األساسية المرتبطة
بالبداع ،وأف القدرة ما وراا المعر ية المرتفعة والقدرة المرتفعة عم تنظيـ األداا مرتبطيف
بالمستو المرتفع مف البداع ).(Kaufman, Beghetto & Watson, 2015, 2
وتمعب ما وراا المعر ة البداعية دو ار أساسيا ي األفكاؿ الذاتية مف التبور
البداعي و ابة عند وعي الفرد ومعر تو الذاتية بوجود أ كار أو تفسيرات أو تبورات
ار بالتعبير عف إبداعو ي مواقؼ
إبداعيو لديو ،وتكتسب أىمية كبيرة عند ات اذ الفرد قر ا
محددة ).(Kaufman & Beghetto, 2013, 160
وتساعد ما وراا المعر ة البداعية األ راد عم

إبدار أحكاـ حوؿ مد

مسئمة

السموؾ ي ضوا نقاط القوة التي يقيمونيا ذاتيا لدييـ و بائص الموقؼ الحالي؛ حيث إف
ىذه المعتقدات موجية نحو المحظة الحالية ومحددة ونابتة نسبيا ،وىي محددة بفكؿ معتدؿ
ألف الفرد يقدر وينظـ أدااه ي ميمة معينة بناا عم

مزيج مف المعر ة العامة الذاتية

والموقفية التي يراىا الفرد مرتبطة بموقؼ معيف (منؿ :األداا السابؽ عم مياـ ممانمة ،أو
معر ة استراتيجيات وآليات أو مبادئ عامة) ،كما أف ىذه المعتقدات تكوف نابتة بفكؿ معتدؿ
ألنيا تتفكؿ مف سؿ جوانب أكنر نباتا (منؿ :التقديرات الذاتية لألداا السابؽ) ،ولكف يمكف
أف تتغير ي ضوا بائص موقؼ معيف ).(Beghetto & Karwowski, 2017, 8
وتعددت البحوث التي تناولت العسقة بيف ما وراا المعر ة وحؿ المفكست ومنيا
بحث العطار ( )3114الذي ىدؼ إل التعرؼ عم مد

اعمية استراتيجيات ما وراا المعر ة

ي تنمية ميارات حؿ المفكمة ي الفيزياا لد طمبة البؼ األوؿ النانوي ،وامكانية أف تنمي
ميارات حؿ المفكمة ي مجاالت أ ر  ،وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية التي تمقت
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المعالجة و ؽ استراتيجيات ما وراا المعر ة المرتبطة بحؿ المفكمة؛ مما يدؿ عم

عالية

استراتيجيات ما وراا المعر ة ي تنمية ميارات حؿ المفكمة.
وىدؼ بحث سالـ ( )3101إل التعرؼ عم عسقة ما وراا المعر ة بالحؿ البداعي
طمبة الجامعة ،وتوبؿ إل

لممفكست لد

إمكانية التنبؤ بالحؿ البداعي لممفكست مف

الدرجة الكمية لما وراا المعر ة ،كذلؾ وجود تينير موجب داؿ إحبائيا لما وراا المعر ة عم
الحؿ البداعي لممفكست .وىدؼ بحث

& Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs

) Finch (2011إل التعرؼ عم تينير ما وراا المعر ة عم حؿ المفكست لد

الطسب،

وتوبمت النتائج إل أف ما وراا المعر ة يعد منبئا جيدا بالقدرة عم حؿ المفكست.
وتناوؿ بحث أحمد ،و ودة ،واسماعيؿ ( )3103ما وراا المعر ة والتفكير البداعي
وتوبؿ إل

أف است داـ استراتيجيات ما وراا المعر ة ي التدريس يمكنو تنمية ميارات

التفكير البداعي ،وتنمية ميارات الطسقة الفكرية والطسقة االرتباطية والطسقة المفظية
والمرونة لد طمبة البؼ األوؿ النانوي .وىدؼ بحث ) Özcan, & Gümüs (2019إل
التعرؼ عم التينيرات المبافرة بيف بعض المتغيرات ومنيا ما وراا المعر ة وحؿ المفكست
الرياضية لد

طمبة البؼ السابع بتركيا .وبعد تطبيؽ أدوات البحث توبمت النتائج إل

وجود تينير مبافر لما وراا المعر ة عم سموؾ حؿ المفكست الرياضية.
وعم

الرغـ مف تعدد الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت العسقة بيف الحؿ

البداعي لممفكست وما وراا المعر ة إال أنو ال توجد أي دراسة –سواا أجنبية أو عربية -ي
حدود عمـ الباحنيف  -تناولت العسقة بيف الحؿ البداعي لممفكست التدريسية وما وراا
المعر ة البداعية بالبحث والدراسة ،وىو ما يسع إليو البحث الحالي.

مشهلة البحح:
إف المجتمع التربوي ي أمس الحاجة إل معمميف مبتكريف قادريف عم تقديـ

حموؿ إبداعية لممفكست التدريسية التي تواجييـ أنناا التفاعؿ مع الطمبة سؿ عممية

التدريس دا ؿ الفبؿ .والتعرؼ عم ما وراا المعر ة لد

المعمـ يعد فيئا ضروريا

وميما حت يتض وعيو بذاتو وباآل ريف ويمتمؾ القدرة عم مساعدة طسبو ي إنجاز

أعماليـ بكفااة؛ ما وراا المعر ة تد ع المعمميف نحو بذؿ قبار جيدىـ لبناا بيئات
دراسية يركزوف ييا عم التعمـ الذي يتميز بالمرونة والبداع ،المعمموف يجب أف
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يتقنوا ميارات ما وراا المعر ة ويمارسونيا ليسيموا ي تحسيف قدراتيـ وقدرات طسبيـ

عم ميارات التفكير وحؿ المفكست ،يي تعتبر أداة لتحسيف التعمـ واألداا التعميمي

بفكؿ عاـ.

ويفير ) (Sternberg, 2001, 250إل أف المعمـ قد يكوف اىما لما وراا

المعر ة وواعيا بيا لد

طسبو ولكنو ال يعرؼ كيؼ يترجـ ىذا الفيـ إل أداا عاؿ،

ليذا البد أف يكوف المعمـ عم وعي بما وراا المعر ة ولديو قدر كاؼ منيا ،وبالتالي

المعمـ ي حاجة إل تحفيز ذاتو وطسبو عم توظيؼ ميارات ما وراا المعر ة ي

التفكير والتدريب عمييا بفكؿ إبداعي.

وىناؾ العديد مف الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت العسقة بيف الحؿ

البداعي لممفكست بوجو عاـ وما وراا المعر ة .وظير مؤ ار مبطم

المعر ة البداعية إفارة إل

فكؿ

كفاااتيـ البداعية وتطويرىا .وأجر
واألجنبية ولـ يتوبس إل

اص مف المعر ة يساعد األ راد عم

ما وراا
مراقبة

الباحناف مسحا لمبحوث والدراسات العربية

وجود أي بحوث أو دراسات تناولت ما وراا المعر ة

البداعية بالبحث والدراسة -ي حدود عمـ الباحنيف ،-ومف نـ يسع البحث الحالي إل

استكفاؼ طبيعة العسقة بيف الحؿ البداعي لممفكست التدريسية وما وراا المعر ة

البداعية لد

الغد.

فريحة ميمة ي المجتمع التربوي؛ وىي الطمبة المعمميف أي معممي

وتتم ص مفكمة البحث ي التساؤالت التالية:

 -0ما مستو الحؿ البداعي لممفكست التدريسية لد
التربية جامعة الزقازيؽ؟

 -3ما مستو

ما وراا المعر ة البداعية لد

جامعة الزقازيؽ؟

الطمبة المعمميف بكمية

الطمبة المعمميف بكمية التربية

 -2ىؿ ت تمؼ درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية با تسؼ ما وراا
المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ؟
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 -4ىؿ توجد عسقة ارتباطية بيف درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية
ودرجات ما وراا المعر ة البداعية لد

الزقازيؽ؟

الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة

 -4ىؿ يمكف التنبؤ بدرجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف سؿ درجات
ما وراا المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ؟

أيداف البحح:
ييدؼ البحث الحالي إل :
 -0الكفؼ عف مستو الحؿ البداعي لممفكست التدريسية لد

الطمبة المعمميف بكمية

التربية جامعة الزقازيؽ.
 -3الكفؼ عف مستو ما وراا المعر ة البداعية لد

الطمبة المعمميف بكمية التربية

جامعة الزقازيؽ.
 -2التعرؼ عم

ا تسؼ درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية با تسؼ ما وراا

المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
 -4تحديد العسقة بيف درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ودرجات ما وراا
المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
 -4التعرؼ عم

إمكانية التنبؤ بدرجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف سؿ

درجات ما وراا المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.

أينية البحح:

تتض أىمية البحث الحالي مف سؿ النقاط التالية:

 -أىمية متغير الحؿ البداعي لممفكست؛ حيث يتطمب القدرة عم

حص وتحري المفكست

مع القدرة لموبوؿ إل أكبر عدد مف األ كار أو الحموؿ األبيمة التي تتسـ بالمسامة والجدة
والتنوع لإلجابة عف األسئمة التي تنيرىا المفكمة المطروحة بما يعكس توظيفا جيدا مف قبؿ
األ راد لقدرات البداع أنناا المرور بم تمؼ مراحؿ معالجة المفكمة (حسيف.)242 ،3104 ،
 الحاجة الممحة المتسؾ القائميف بحؿ المفكست البداعية لمميارات ما وراا المعر ية؛الميارات ما وراا المعر ية تتضمف المعر ة والقدرة عم است داـ استراتيجيات متنوعة لتوليد
وتحميؿ األ كار (وىذه أدوات التفكير البداعي والناقد) -القائموف بحؿ المفكست بفعالية
يحتاجوف أف يعر وا أنواع المواقؼ أو المياـ التي يكوف ييا الحؿ البداعي لممفكست ىو
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المنيجية المسئمة ،والعوامؿ التي تؤنر عم إمكانية است دامو بفكؿ ردي أو جماعي ،كذلؾ
الميارات ما وراا المعر ية ميمة قبؿ وأنناا القياـ بال حؿ البداعي لممفكست؛ منؿ تقدير
الميمة والت طيط ،ومف نـ يجب االنتباه إل الدور الذي تؤديو ميارات ما وراا المعر ة ي
الحؿ البداعي لممفكست ).(Treffinger, 1995, 309
 تناوؿ البحث لمتغيريف ميميف ي العممية التعميمية ي آف واحد؛ المفكست التدريسيةذات بمة ونيقة بالطمبة المعمميف يـ يتعرضوف ليا أنناا عممية التدريس ي م تمؼ
المدارس أنناا التربية العممية ويحتاجوف إل تمتعيـ بالميارات السزمة لحؿ ىذه المفكست
بفكؿ إبداعي ،كما أف توا ر العمميات ما وراا المعر ية يعد متطمبا لمقياـ بالحؿ البداعي
لممفكست –وبفكؿ

اص المفكست التدريسية التي تواجو الطمبة المعمميف أنناا العممية

التدريسية.
 حدانة متغير ما وراا المعر ة البداعية كمبطم لـ يتناولو أي بحث عربي – ي حدودعمـ الباحنيف -بالدراسة؛ حيث تعد ما وراا المعر ة البداعية فكس ابا مف المعر ة يساعد
عم مراقبة كفااة األ راد البداعية وتنميتيا ،كما أنيا تساعد الفرد عم معر ة جوانب قوتو
وضعفو البداعية دا ؿ مجاؿ محدد وكسمة عامة أيضا ،ومعر ة مت

وأيف وكيؼ ولماذا

يكوف مبدعا .كما أنيا تساعد األ راد عم إبدار أحكاـ حوؿ ما إذا كاف سموكيـ البداعي
مسئما أـ ال ي ضوا نقاط القوة التي يقيمونيا ذاتيا لدييـ و بائص الموقؼ الحالي.
 أىمية عينة البحث؛ لذا حاوؿ البحث الحالي دراسة العسقة بيف متغيري البحث لد الطمبةالمعمميف ُبغية االستفادة مف نتائج البحث وتوبياتو ربما ي وضع آليات لتحسيف ىذيف
المتغيريف أو تنمية أحدىما لتطوير اآل ر لد الطمبة المعمميف والمعمميف ،كما يمكف تطوير
المناىج الدراسية بكميات التربية بالفكؿ الذي يدعـ ىذيف المتغيريف لد الطمبة المعمميف مما
يدعـ تعمـ الطسب.

ذلددات البحح:
المحددات المنيجية :يتحدد البحث الحالي بإجرااات المنيج الوبفي عم عينة مف
الطمبة المعمميف بالفرقة الرابعة بكمية التربية – جامعة الزقازيؽ.
المحددات البفرية :يتحدد البحث الحالي بعينة مف الطمبة المعمميف بالفرقة الرابعة بكمية
التربية – جامعة الزقازيؽ.
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المحػػددات الزمنيػػة والمكانيػػة :تػػـ إج ػراا البحػػث الحػػالي ػػي الفبػػؿ الدراسػػي النػػاني مػػف
العاـ الدراسي 3102/3101ـ عم عينة مف الطمبة المعممػيف بالفرقػة الرابعػة بكميػة التربيػة –
جامعة الزقازيؽ أنناا الفراؼ عمييـ ي ترة التربية العممية.

مصطلحات البحح:
احلل اإلبداعي للنشهالت التدريسية:
يعر و الباحناف بينو حإطار عمؿ يست دمو الطالب المعمـ لفيـ المفكست التدريسية
مف حيث ماىيتيا وأسبابيا ،وتوليد وتحميؿ العديد مف البدائؿ المتنوعة والجديدة وغير
التقميدية ،والت طيط لمتوظيؼ الفعاؿ لأل كار التي تـ التوبؿ إلييا ي إيجاد مسارات جديدة
لحؿ ىذه المفكست ،ولو نسنة مكونات ىي :يـ المفكمة ،وتوليد األ كار ،والت طيط لمتنفيذح.
ويقاس بال درجة التي يحبؿ عمييا الطالب المعمـ ي مقياس الحؿ البداعي لممفكست
التدريسية.

ما وراء املعرفة اإلبداعية:
الطالب المعمـ بينيا حفكؿ مف أفكاؿ

ُيعرؼ الباحناف ما وراا المعر ة البداعية لد
المعر ة يساعد الفرد عم مراقبة وتنمية كفااتو البداعية ،وليا بعداف ىما :المعر ة الذاتية
البداعية؛ أي إلماـ الفرد بجوانب قوتو وضعفو البداعية ،والمعر ة الموقفية البداعية؛ أي

إلماـ الفرد بالظروؼ التي يكوف ييا مبدعا مما يسيـ ي بنع الق اررات حوؿ مجيوداتو
البداعيةح .ويقاس بالدرجة التي يحبؿ عمييا الطالب المعمـ ي مقياس ما وراا المعر ة
البداعية.

اإلطار الهظري:
احلل اإلبداعي للنشهالت التدريسية :Creative Solving of Teaching Problems

مايية احلل اإلبداعي للنشهالت:
ُيعد حؿ المفكست عممية معر ية عميا ُينظر ليا عموما عم أنيا أىـ نفاط معر ي
ي الحياة اليومية والمواقؼ المينية ،وت تمؼ ىذه العممية تبعا لمجاالت ال برة ومستوياتيا،
يناؾ حؿ مفكست مرتبط بمجاالت عامة وآ ر مرتبط بمجاالت ابة ،وتسمتزـ ىذه العممية
عمؿ ارتباطات ذىنية بيف ما يعر و الفرد عف المفكمة ومعر ة الفرد الحالية و برتو السابقة،
ويتضمف حؿ المفكست الرغبة ي تقبؿ التحديات والقدرة عم
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لممفكمة ،ويتضمف مستو مرتفع مف معالجة المعمومات وتحفيز الدراؾ (Aurah, 2013,
).26
أما الحؿ البداعي لممفكست يو نظاـ مرف يتضمف عددا مف ال طوات والجرااات
التي يمكف مف سليا التعامؿ مع مفكمة ما بطريقة جديدة ومناسبة لموبوؿ إل حموؿ ،أي
أنو نظاـ متكامؿ مف ال برات الم ططة والمنظمة التي تتضمف سمسمة مف الجرااات
واألنفطة يتفكؿ مف سليا ىدؼ يتطمب الوبوؿ إل عدد مف الحموؿ التي تسيـ ي تنمية
التفكير البداعي لد األ راد (جرواف ،والعبادي.)04 ،3104 ،
ويمنؿ الحؿ البداعي لممفكست قدرة الفرد عم تحديد المفكمة ومعالجتيا ومحاولة
التوبؿ إل حموؿ ممكنة نـ تقييـ ىذه الحموؿ لمتوبؿ إل الحؿ المسئـ لممفكمة ،وىو إطار
مف العمميا ت يضـ أدوات لمتفكير المنتج يمكف است داميا لفيـ المفكست (تو يؽ،3114 ،
.)2-3
والحؿ البداعي لممفكست ىو عممية يتـ ييا دمج الفرد لميا ارتو ي حؿ مفكمة
جديدة بميارات التفكير البداعي لديو لنتاج حموؿ جديدة ليا وتقييـ م تمؼ الحموؿ لموبوؿ
إل الحؿ األمنؿ (الدعيمج.)442 ،3101 ،
إطار مف العمميات التي تفكؿ منظومة تضـ
ا
ويعد الحؿ البداعي لممفكست
استراتيجيات التفكير المنتج والتي يمكف است داميا ي يـ المفكست وتوليد األ كار المتنوعة
والمتعددة وغير التقميدية وتقييـ وتطوير م تمؼ األ كار ،ويتضمف توظيؼ وتنفيط الميارات
والعمميات العقمية ببور م تمفة وبوال إل الحموؿ البداعية لممفكست (أبو الغيط ،وب يت،
.)014 ،3102
ويعرؼ أبو الغيط وب يت ( )000 ،3102الحؿ البداعي لممفكست بينو القدرة عم
إنتاج أ كار أو حموؿ تتسـ بالجدة والتنوع وكنرة التفابيؿ لإلجابة عف األسئمة التي ينيرىا
الموقؼ المنير باست داـ العمميات العقمية المتنوعة ي طوات منيجية بما يظير قدرة الفرد
عم ميارات التفكير الم تمفة لنتاج أكبر عدد مف البدائؿ الممكنة لحؿ المفكمة وتقييميا
وا تيار أنسبيا ،ويظير ي قدرة الفرد عم

إيجاد حموؿ غير تقميدية لممفكست باست داـ

طوات محددة بحيث يتحقؽ ي تمؾ الحموؿ قد ار مف المرونة واألبالة والطسقة والحساسية
لممفكست.
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وتواجو عمميتا التعميـ والتعمـ العديد مف المفكست التي ينبغي العمؿ عم

حميا

بفكؿ إبداعي ،منؿ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ،ومناسبة زمف التعمـ ومكانو،
ومراعاة معدؿ سرعة التعمـ بيف المتعمميف ،و مؽ الدا عية لد
النفسي االجتماعي لممتعمميف ،وتبحي
سؿ عممية التدريس ،وتعميـ
تغييرات سموكية لد

المتعمميف ،ومراعاة الجانب

األداا وتطويره المستمر مف قبؿ المعمـ والمتعمـ

برة التعمـ ونقؿ أنر التعمـ ،ومسؤولية التعمـ ي إحداث

المتعمـ ،ومعايير إتقاف المتعمـ لما تـ تعممو ،وتناسب الكمفة (الوقت،

والجيد ،والماؿ) مع اعمية التعمـ.
وير ) (Treffinger & Isaksen, 2005, 343أف الحؿ البداعي لممفكست
يقوـ عم عدة مسممات ،ىي:
 -0القدرة البداعية موجودة لد جميع البفر.
 -3يمكف التعبير عف البداع مف سؿ مجاالت واسعة جدا وقد تكوف غير متناىية.
 -2يتـ إظيار البداع مف سؿ اىتمامات األ راد أو تفضيستيـ أو أساليبيـ.
 -4يمكف أف يتبرؼ األ راد بفكؿ إبداعي أنناا تقدميـ نحو النجاز.
 -4مف

سؿ التقييـ الف بي أو التدريب أو التدريس ،يمكف أف يست دـ األ راد

أساليبيـ البداعية بفكؿ أ ضؿ ،وير عوا مف مستو البداع لدييـ ،ومف نـ يدركوف
قدراتيـ البداعية بفكؿ أكبر.
والبداع ليس مبطمحا يبؼ نمطا مف األف اص ،لكنو ظاىرة متعددة األوجو ينتج
عنيا إنتاج أ كار جديدة ومفيدة ،ومف نـ يمكف النظر لألداا البداعي عم

أنو نتيجة

لمتفاعست بيف عدة مكونات ميمة لإلبداع؛ ىي :الف ص ،والعممية ،والمنتج ،والبيئة؛
الف ص يظير تينيره مف

سؿ طبيعتو مف ناحية سمات الف بية ،والقدرات المعر ية،

واالىتمامات ،والتفضيست ،واألحداث السموكية المرتبطة بالبداع الفردي ،أما العممية تؤنر
مف ناحية ال طوات والمراحؿ واالستراتيجيات دا ؿ العممية البداعية ،وبالنسبة لمنواتج :يناؾ
متغيرات ميمة تميز النواتج األكنر إبداعا عف النواتج األقؿ إبداعا كما يتـ إدراكيا مف م تمؼ
األف اص لم تمؼ األغراض ،أما البيئة إف تينيرىا يظير مف ا تسؼ نمط العوامؿ البيئية؛
العوامؿ ال بيئية تسيؿ أو تعوؽ األداا البداعي ،وتتفاعؿ جوانب األف اص مع العمميات
التي يست دمونيا ،وطبيعة البيئات التي يعمموف بيا ،وجودة المنتجات التي يبتكرونيا وينتج
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عف ذلمؾ مستويات متنوعة مف النتاجية البداعية

& (Isaksen, Puccio,

).Treffinger, 1993, 149-150

نظريات احلل اإلبداعي للنشهالت:
نموذج أوسبورف ( )0243لمحؿ البداعي لممفكست:
ويتكوف نموذج أوسبورف ( )0243لمحؿ البداعي لممفكست (Isaksen, & Treffinger,
) 2004, 79مف عدة أبعاد ىي:
-0التوجو :تحديد المفكمة -3 ،العداد :جمع المعمومات المرتبطة بالمفكمة -2 ،التحميؿ:
تحميؿ وتجزيئ المواد المرتبطة -4 ،الفروض :تجميع البدائؿ ي فكؿ أ كار -4 ،الحضانة:
السكوف حت يتـ الفراؽ -4 ،التركيب :وضع األجزاا معا -2 ،التحقؽ :إبدار الحكـ عم
األ كار الناتجة.
و ي عاـ ( )0242ا تبر حأسبورفح نموذجو ذو السبع

طوات إل

نموذج ذو

نسث طوات أكنر فمولية ،وىي :إيجاد الحقائؽ ،وايجاد الفكرة ،وايجاد الحؿ ،وعدؿ حبارنزح
مف نموذج أوسبورف عاـ ( )0242وأبب

يتكوف مف

مس

طوات ىي :البحث عف

الحقائؽ ،والبحث عف المفكمة ،والبحث عف األ كار ،والبحث عف الحؿ ،والبحث عف قبوؿ
الحؿ .نـ عمؿ حنولر وبارنزح عم تطوير نموذج أوسبورف ذي ال مس طوات و قا لتعديؿ
بارنز وأسموه حنموذج أوسبورف-بارنز لمحؿ البداعي لممفكستح ،ويتكوف مف مس طوات
ىي :إيجاد الحقائؽ ،وايجاد المفكمة ،وايجاد الفكرة ،وايجاد الحؿ ،وقبوؿ الحؿ & (Isaksen,
).Treffinger, 2004, 80
نظرية تريفنجر لمحؿ البداعي لممفكست:
ي الفترة مف ( )0221إل

( )0212قدـ حتريفنجر وازاكسفح توازنا بيف أدوات

التفكير التقاربي والتباعدي حيث كانت معظـ األدوات ي األطر النظرية لمحؿ البداعي
لممفكست ،أي أنيما قدما توازنا بيف التفكير البداعي والتفكير الناقد أو بيف الت يؿ وابدار
األحكاـ ،و ي عاـ ( )0214توبؿ حتريفنجر وازاكسفح إل نموذج معدؿ لنموذج حأوسبورف-
بارنزح حيث أضا ا طوة المفكمة المفوفة أو الضبابية ،وطو ار طوة جمع الحقائؽ إل
طوة جمع البيانات ،وعمس عم تحقيؽ التوازف بيف التفكير التباعدي والتقاربي ي كؿ طوة
مف

طوات الحؿ البداعي لممفكست ،و ي عاـ ( )0224قاـ تريفنجر وزمسؤه بتطوير
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نموذج حتريفنجر وازاكسفح وأبب يتكوف مف نسنة مكونات ،وبدا ؿ ىذه المكونات توجد ست
طوات ،وىذه المكونات ىي :يـ المفكمة  ،وتوليد األ كار ،والت طيط لمتنفيذ (Isaksen,
).& Treffinger, 2004, 79-82
قد قدـ حتريفنجرح ) (Treffinger, 1995, 305-308نظرية تريفنجر لمحؿ
البداعي لممفكست ،وتتكوف مف عدة أبعاد:
 -0يـ المفكمة :ويحتاج إليو الفرد عندما يواجو موقؼ غامض ويحتاج لتوضيحو ،ويتضمف
ىذا المكوف نسث

طوات نوعية ىي :إيجاد المفكمة الضبابية ،وايجاد البيانات ،وايجاد

المفكمة.
أ .إيجاد المفكمة الفوضوية :وتبؼ المجاؿ األساسي لمتحدي الذي سوؼ ترتكز عميو جيود
القائـ بحؿ المفكمة ،ويكوف المجاؿ واسعا بفكؿ كاؼ يسم

لمفرد بإدراؾ الكنير مف

المنظورات.
ب .إيجاد البيانات :مف الميـ الحبوؿ عم البيانات مف سؿ طرح أسئمة منؿ :مف؟ ماذا؟
مت ؟ لماذا؟ وكيؼ؟ ،وتعطينا ىذه األسئمة إجابات ميمة ،وتساعد القائـ بحؿ المفكمة عم
التركيز بفكؿ أوض

عم

أكنر الجوانب أىمية ي الموقؼ وتحديد البيانات الميمة

وتبنيفيا ،مما يساعد ي تحديد االتجاه المنمر لحؿ المفكمة.
ج.إيجاد المفكمة :يحاوؿ القائـ بحؿ المفكمة الجابة عف سؤاؿ محدد تقوـ عميو مجيوداتو
السحقة وتوليد الكنير مف البيغ اليجابية الم تبرة لتحديد المفكمة مما يسيـ بفاعمية ي
توسيع مجاؿ البحث عف بدائؿ كنيرة ومتنوعة وجديدة.
-3توليد األ كار :بعد بياغة المفكمة ،ترتكز جيود القائـ بحؿ المفكمة عم الحاجة لتوليد
البدائؿ ،ويتضمف ىذا المكوف طوة نوعية ىي إيجاد الفكرة.
إيجاد الفكرة :المرحمة التباعدية ليذه ال طوة تفرؾ الفرد ي إنتاج الكنير مف البدائؿ(التفكير الطمؽ؛ الطسقة) ،مجموعة متنوعة مف البدائؿ الممكنة (التفكير المرف؛ المرونة) ،و
البدائؿ الجديدة غير العادية (التفكير األبيؿ؛ األبالة) ،وعدد مف البدائؿ المفبمة والمطورة
(التفكير المفبؿ؛ التفبيؿ) ،أما المرحمة التقاربية ليذه ال طوة تقدـ ربة ال تبار ورؤية
وتبنيؼ وا تيار البدائؿ الواعدة.
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 -2الت طيط لمتنفيذ :عندما يدرؾ الفرد عددا مف البدائؿ الواعدة والمنيرة لسنتباه ،قد يحتاج
دعـ لتطوير أو تحسيف ىذه البدائؿ وبنع ق اررات عالة والتجييز لتنفيذىا بنجاح ،البدائؿ
الجديدة ال تكوف ناجحة أو مفيدة بالضرورة بدوف التفكير ال نتاجي ،ويتضمف ىذا المكوف
طوتيف :إيجاد الحؿ ،وايجاد القبوؿ.
أ .إيجاد الحؿ :ي تضمف ا تبار البدائؿ الواعدة عف قرب لتحديد ال طوات التي سوؼ يتـ
أ ذىا ي االعتبار وجعميا عالة قدر المكاف ،وقد يتـ التركيز عم ترتيب البدائؿ أو وضع
أولويات عالة.
ب .إيجاد القبوؿ :يتضمف البحث عف عدة مبادر لتدعيـ الحموؿ الممكنة ،والمبادر الداعمة
تكوف األف اص ،أو األماكف ،أو المواد ،أو األوقات التي سوؼ سوؼ تسيـ ي التنفيذ
الناج  ،ويساعد ذلؾ القائـ بحؿ المفكمة عم تحديد الطرؽ التي تؤدي إل أ ضؿ است داـ
ممكف لمداعميف ،وتجنب المبادر الممكنة لممقاومة ،يتضمف إيجاد القبوؿ أيضا بياغة طة
عمؿ تبؼ ال طوات النوعية التي سوؼ يتـ اتباعيا لتنفيذ الحؿ المطروح.

ويتناوؿ الباحناف الحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف سؿ نظرية تريفنجر

والتي تر أف طوات الحؿ البداعي لممفكست ىي يـ المفكمة ،وتوليد األ كار،
والت طيط لمتنفيذ.

الفرم بني احلل اإلبداعي للنشهالت واحلل التكليدي للنشهالت:
ل ص محمد والفربيني ( )304 -302 ،3112الفرؽ بيف الحػؿ البػداعي لممفػكمة
والحؿ المعتاد لممفكمة ي الجدوؿ التالي:
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ٔخّ انًماسَح
َظاو انرفكٛش
يغاساخ انرفكٛش
يؼطٛاخ انًشكهح
انًؼهٕيااااااااااااااااااااخ
ٔانخثشاخ انغاتمح
انسهااإل انرااا ٙذاااى
انرٕصم إنٓٛا
انؼًهٛاخ انؼمهٛح
َٕع ٔكى األفكاس
خصائص األفشاد

خذٔل ( )1انفشٔق ت ٍٛانسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ ٔانسم انرمهٛذ٘ نهًشكالخ
انسم انرمهٛذ٘ نهًشكالخ
انسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ
يغهك.
يفرٕذ.
ألم ذشؼثاً.
أكثش ذشؼثاً.
االَرمال يٍ فكشج ألخشٖ ٔيسأنح ُٚسصش انرفكٛش زٕل فكشج ٔازذج
ٔانٕصٕل إنٗ انسم انًطهٕب.
انٕصٕل إنٗ زم انًشكهح.
ّ
ذغرخذو ف ٙذٕنٛذ أفكاس خذٚذج ذٕظف ف ٙضٕء انفكشج انٕازذج انغائذج
انر ٙذٕصم إنٗ انسم انًطهٕب.
تاإلضافح إنٗ انًؼهٕياخ األخشٖ.
لذ ذكٌٕ زهٕال خذٚذج ٔغٛش يأنٕفح غانثا ً يا ذكٌٕ انسهٕل يأنٕفح ٔشائؼح
تاإلضافح إنٗ انسهٕل انًأنٕفح األخشٖٔ .عٓم انٕصٕل إنٓٛا.
تغٛطح ٔغٛش يؼمذج أٔ يرشؼثح.
يؼمذج ٔيرشؼثح.
يسذدج ٔذشذثط يثاششج تانًشكهح.
يرؼذدج ٔكثٛشج َرٛدح ػًهٛح انرٕنٛذ.
ٚكٌٕ انفشد صثٕسإًٚٔ ،خّ ذفكٛشِ ف ٙلذ ال ٚكٌٕ انفشد صثٕساًٚٔ ،خرصش
اذداْاخ كثٛشجٔ ،ال ٚمرصش ػهٗ يذخم انًشكهح نرمهٛم األفكاسٚٔ ،سصش انرفكٛش
ٔازذٚٔ ،فكش ف ٙأكثش ػذد يًكٍ يٍ ف ٙاذداِ ٔازذُٚٔ ،صة ذفكٛشِ ػهٗ
االعرداتاخٓٚٔ ،رى تانًؼهٕياخ انسمائك ٔانًؼهٕياخ انًرصهح تشكم
يثاشش تانًشكهح.
انًثاششج ٔغٛش انًثاششج.

ويتض ػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست يتطمػػب كػػس مػػف التفكيػػر
التباعػػدي والتفكيػػر التقػػاربي لموبػػوؿ إلػػ حمػػوؿ غيػػر ميلو ػػة لممفػػكمة ،بينمػػا يتطمػػب الحػػػؿ
التقميػػدي لممفػػكست التفكيػػر التقػػاربي لموبػػوؿ إلػ حػػؿ مػػيلوؼ ومعػػروؼ ػػي الػػذاكرة وىػػو حػػؿ
بسيط لممفكمة .وبالتالي يتم ص اال تسؼ بػيف أسػموبي حػؿ المفػكست ػي أف الحػؿ البػداعي
لممفكست ييدؼ إل الوبوؿ لحموؿ جديدة وغير ميلو ة لـ يسبؽ إلييا أحد مف قبػؿ ،ويتطمػب
ىػذا األسػػموب ميػارات التفكيػػر البػػداعي األساسػية (الطسقػػة ،والمرونػػة ،واألبػالة) ،بينمػػا الحػػؿ
التقميػدي لممفػػكمة ييػػدؼ إلػ الوبػػوؿ لحمػػوؿ مناسػػبة لممفػكست ،وال يفػػترط يػػو األبػػالة وال
يتطمػػب اسػػت داـ ميػػارات التفكيػػر البػػداعي ،واألىػػـ ػػي الحػػؿ أنػػو يكػػوف حػػس مناسػػبا ومرضػػيا
والحدانة ليست فرطا يو.

مسات مستخدمي احلل اإلبداعي للنشهالت:
يوض

) (Sternberg, 2001, 254أف ىناؾ جوانبا ميمة تميػز مسػت دمي الحػؿ

البػػداعي لممفػػكست ،وىػػي أنيػػـ يقضػػوف وقتػػا كبي ػ ار ػػي تحديػػد كيفيػػة تمنيػػؿ المفػػكمة وجمػػع
المعمومػػػػات حػػػػوؿ االسػػػػتراتيجيات المسػػػػت دمة ػػػػي الوبػػػػوؿ لمحػػػػؿ المناسػػػػب وا تيػػػػار ىػػػػذه
االستراتيجيات و قػا لتفضػيؿ ػرائط عقميػة محػددة ،والقػدرة عمػ التنبػؤ بالبػعوبات عنػد تطبيػؽ
حمػوؿ م تمػػؼ المفػػكست ،والقػػدرة عمػ المراقبػػة الدقيقػػة السػػتراتيجيات وعمميػػات حػػؿ المفػػكمة،
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بالضػػا ة إل ػ المتابعػػة الدقيقػػة لحػػؿ المفػػكمة ،وتوظيػػؼ التفكيػػر غيػػر التقميػػدي والحمػػوؿ غيػػر
الميلو ة والحفاظ عم مستو مرتفع مف الدا عية والمنابرة لفترة زمنية طويمة.
الحؿ البداعي

وتُجمؿ سالـ ( )021-032 ،3101بعض السمات المميزة لذو
لممفكست ي أنيـ يتميزوف بمجموعة مف الميارات المعر ية منؿ ميارات التفكير االبتكاري،

وميارات التفكير الناقد ،وميارات التفكير االستقرائي ،وميارات التفكير االستنباطي ،وميارات
التفكير التقويمي ،وميارات ات اذ القرار ،وميارات ما وراا المعر ة ،والميارات الوجدانية منؿ
التكيؼ ،وتحمؿ الغموض ،والنقة بالنفس ،والدا عية ،والنجاز ،والحكمة ،والوعي باآل ريف،
والموضوعية الذاتية ،والحساسية لمحموؿ ،ويتعامموف بفاعمية مع المفكست المستقبمية
والتحديات وىذا يؤدي إل الحساس بالرضا والراحة ،ويتسموف بالمرونة والدينامية ي التفكير
ليذا يبدعوف ي حؿ المفكست ،ويجمعوف بيف نمطي التفكير البداعي والتفكير الناقد ببورة
متوازنة ويحققوف التوازف بيف التفكير التقاربي والتفكير التباعدي أنناا حؿ المفكست،
ويتسموف باالنفتاح عم

ال برات والوعي االجتماعي والم اطرة وحب االستطسع وال ياؿ

واالستقسؿ والقدرة عم

مؽ النظاـ مف حاالت الفوض  ،ويست دموف التحميؿ عند حؿ

المفكمة ،ويراقبوف ما يقوموف بو مف أنفطة وما يترتب عمييا مف نتائج ،بالضا ة إل أنيـ
يقرروف ما سوؼ يقوموف بو مف نفاط وكيؼ يقوموف ومتي وأيف ولماذا؟ ،ويحددوف مد
النجاح الذي حققوه ،وقد يعدلوف مف سموكيـ إذا تطمب الموقؼ ذلؾ ،ويتميزوف بالدقة والنبات
والحذر والنظاـ والفؾ ي الحموؿ والتركيز عم المستقبؿ أكنر مف الحاضر ،ويتميزوف بالجدة
واألبالة والتحدي لمميلوؼ وغير الميلوؼ مف أجؿ الوبوؿ إل
ويتميزوف باالستقسلية والتسام

حموؿ إبداعية لممفكست،

والعسقات اليجابية مع اآل ريف وبعوبة االنقياد

واالنبساطية وتقبؿ الذات والنضج االجتماعي والقباؿ عم الحياة.

ما وراء املعرفة اإلبداعية ):Creative Metacognition (CMC
مفًوم ما وراء املعرفة:
يفػير ) Marks-Beale (2002, 276إلػ أف كممػة " ''Metacognitionترجػع
إلػػػ ح س ػػػؿح  ،)0222( Flavellوتتكػػػوف مػػػف مقطعػػػيف ىمػػػا " "Metaويعنػػػي مػػػؼ أو وراا،
و" "cognitionويعني التفكير؛ أ أف ما وراا المعر ة ىو أسموب منظـ لتحسيف التفكير.
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وحميتاح ىي كممة إغريقية تعني بعد ،أو وراا ،أو مؼ ،وتـ إضا تيا لمبطمحات
منؿ المعر ة لإلفارة إل

التيكيد عم معر ة الفرد عف معر تو وليس المعر ة ي حد ذاتيا،

والفرؽ بيف المعر ة وما وراا المعر ة ىو أف المعر ة ىي تد ؽ نابت لممعمومات ،بينما ما
وراا المعر ة ىي المعر ة والوعي بالعمميات المعر ية ومراقبة والتحكـ ي منؿ ىذه المعر ة
والعمميات؛ أي أف ما وراا المعر ة تعد معر ة مف الرتبة النانية ).(Tarricone, 2011, 1
وتيػػػتـ مػػػا وراا المعر ػػػة بػػػالوعي بالجوانػػػب المتنوعػػػة لمعمػػػؿ العقمػػػي حيػػػث تتضػػػمف
معتقػػدات عػػف االسػػتراتيجيات المعر يػػة التػػي يسػػت دميا الفػػرد لتنفيػػذ الميمػػة مػػف ػػسؿ الجابػػة
عم ػ مت ػ تكػػوف السػػتراتيجية مفيػػدة ،ومػػا الميػػا ارت التػػي يحتاجيػػا تنفيػػذ االسػػتراتيجية ،وكػػـ
تحتػػاج مػػف الوقػػت الػػسزـ لتطبيقيػػا ،ومػػا العقبػػات التػػي تواجػػو تنفيػػذىا والفوائػػد الناجمػػة عنيػػا،
بالضػػا ة إل ػ الػػتحكـ وضػػبط عمميػػات التفكيػػر والتقػػويـ الػػذاتي لقػػدرة الفػػرد عم ػ توظيػػؼ ىػػذه
االستراتيجيات ).(Antonietti, Ignazi & Perego, 2003 , 3
وما وراا المعر ة – أي الوعي بالتعمـ والعمميات التي تؤنر عم
الجديد والذي يتضمف المعر ة والتنظيـ -تؤنر عم

دا عية الطالب والتدريس دا ؿ حجرة

البؼ ،الوعي ما وراا المعر ي يرتبط بفعالية الذات لد
الذاتي ،عندما يكوف لد

اكتساب التعمـ

المعمـ كعنبر مف عنابر التنظيـ

المعمميف مستو مرتفع مف ما وراا المعر ة يكوف لدييـ عالية

ويعرؼ )(Brinol, Petty, & Rucker, 2006, 27
ذات أكبر )ُ .(Powers, 2018, 5
ما وراا المعر ة بينو المستو األعم مف التفكير ،ويتضمف الضبط النفط لمعمميات المعر ية
ي عممية التعمـ واألنفطة المعر ية منؿ الت طيط لميمة التعمـ ،ومراقبة الفيـ ،وتقويـ التقدـ
ي إكماؿ الميمة.

مفًوم ما وراء املعرفة اإلبداعية:
وتعد ما وراا المعر ة البداعية - Creative Metacognitionمنميا كغيرىا مف
أفكاؿ المعر ة ما وراا المعر ية األ ر  -فكس ابا مف المعر ة يساعد عم مراقبة كفااة
األ راد البداعي ة وتنميتيا ،ما وراا المعر ة البداعية ىي مزيج مف المعر ة الذاتية البداعية
Creative Self-Knowledge؛ أي معر ة الفرد لجوانب قوتو وضعفو البداعية دا ؿ
مجاؿ محدد وكسمة عامة ،والمعر ة الموقفية البداعية

Creative Contextual

Knowledge؛ أي معر ة مت وأيف وكيؼ ولماذا يكوف الفرد مبدعا ،وىذا التعريؼ يتفؽ مع
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ما طرحو الباحنوف السابقوف منؿ ( س ؿ ) 0222 ،عف مفيوـ المعر ة ما وراا المعر ية مف
حيث إف ما وراا المعر ة يمنؿ مزيجا مف أنماط م تمفة مف المعر ة لكنيا مترابطة
(Kaufman & Beghetto, 2013, 160; Beghetto & Karwowski, 2017,
).3
ما وراا المعر ة البداعية تفير إل

مزيج مف المعر ة الذاتية والمعر ة الموقفية

المست دمة ي بنع الق اررات ال ابة بمجيودات الفرد وانجازاتو البداعية ،المبدعوف
األكفاا يست دموف ما وراا المعر ة البداعية ي الحكـ عم ما إذا كانت إسياماتيـ تعتبر
إبداعية أـ ال ،وىذا التعريؼ يتوا ؽ مع المفيوـ األوسع لما وراا المعر ة والذي يركز عم
كيؼ يتعرؼ الناس عم قدراتيـ العقمية الذاتية ويراقبونيا & (Kaufman, Beghetto,
).Watson, 2015, 4
وتُستنار معتقدات ما وراا المعر ة البداعية عندما يواجو الفرد موقفا أدائيا إبداعيا،
يي تقوـ بعمؿ أساس لتقويـ القابمية لتنفيذ الميمة (منؿ :أنا أنؽ بفدة ي أنني يمكنني أف
أحؿ ىذه المفكمة بفكؿ إبداعي) والمسامة (منؿ :األمر يستحؽ المجاز ة بتجريب مد ؿ
إبداعي ليذه المفكمة) ).(Beghetto & Karwowski, 2017, 9
وتتضمف ما وراا المعر ة البداعية مزيجا مف المعر ة حوؿ مواقؼ ومياـ محددة
تساعد ي إ بارنا عف مت وأيف ولماذا يكوف مف المفيد أف يكوف الفرد مبدعا؛ أي معر ة
االستراتيجيات عف كيؼ يكوف الفرد مبدعا ي مجاالت ومواقؼ محددة؛ والمعر ة عف الذات
(كي يتعرؼ الفرد عم جوانب القوة البداعية لديو ويحدد الجوانب التي ي حاجة لمتنمية)،
وتتضمف أيضا ما وراا المعر ة البداعية سمات ترتبط بما وراا المعر ة منؿ التيمؿ الذاتي،
والتنظيـ الذاتي ،والمراقبة الذاتية ).(Kaufman & Beghetto, 2013, 160
وتمعب ما وراا المعر ة البداعية دو ار مؤن ار ي تحديد ما إذا كاف الفرد سوؼ يندمج
ي أداا ميمة ما أو يتجنبيا ،ويوابؿ الجيد لتماـ الميمة ،ويؤدي عم مستو معيف مف
النجاز البداعي أـ ال ،وىي تيتـ أساسا بالدقة والتنظيـ (أي دقة إدراؾ الفرد لنقاط قوتو
وضعفو البداعية ومعتقداتو التنظيمية المرتبطة باألداا البداعي لمميمة) ،كما أنيا تركز عم
الحاضر أو الوضع الحالي (أي الحكـ عم ما إذا كاف األداا البداعي مضمونا ومناسبا أـ ال
وما إذا كانت التعديست مطموبة أنناا االندماج ي الميمة أـ ال) ،كما أنيا تكوف محددة
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بفكؿ م عتدؿ (أي تتينر بمزيج مف

بائص الميمة المحددة ،والمعر ة الذاتية والموقفية

السابقة ،واألداا الحالي عم الميمة) ،وىي تكوف كذلؾ نابتة بفكؿ معتدؿ (أي تكوف نابتة
إل حد ما و ي ذات الوقت يمكف أف تتغير و قا لم بائص المتغيرة لمموقؼ وأداا الميمة)،
وعم ذلؾ يجب أف تقيس مقاييس ما وراا المعر ة البداعية معتقدات الدقة والتنظيـ ،وأف
تفسر تحيز النقة وبعوبة الميمة ،وأف تقيـ إعادة تقويـ المعتقدات با تسؼ المحاوالت
المتعددة ).(Beghetto & Karwowski, 2017, 4-6
وتعكس ما وراا المعر ة البداعية مزيجا مف الوعي الذاتي البداعي والتنظيـ الذاتي
البداعي ،ومف حيث الوعي الذاتي البداعي تتضمف ما وراا المعر ة البداعية القدرة عم
تقييـ الفرد بدقة لنقاط قوتو وضعفو ومف نـ تؤنر عم وتتينر بدقة عالية الذات البداعية
ومفيوـ الذات البداعي ،ومف حيث التنظيـ الذاتي البداعي تؤنر معتقدات ما وراا المعر ة
البداعية عم قدرة الفرد عم بنع ق اررات استراتيجية ي موقؼ معيف ،وىذا يتطمب االعتماد
عم معر ة الذات ومعر ة الموقؼ لتحديد ما إذا كاف ،ومت  ،وكيؼ يتبرؼ الفرد بطريقة
إبداعية ).(Kaufman & Beghetto, 2013, 160
وتساعد ما وراا المعر ة البداعية ي إبدار الحكـ عم األداا البداعي ما إذا كاف
مسئما ي ضوا كؿ مف جوانب القوة المقيمة ذاتيا و بائص الموقؼ الحالي ،ومف نـ ما
وراا المعر ة البداعية تميؿ إل أف تكوف موجية نحو المحظة الحالية أو الوضع الحالي ،كما
أف ىذه المعتقدات تكوف نابتة ،كذلؾ تكوف محددة بفكؿ معتدؿ وذلؾ ألف الف ص يقوـ
وينظـ أدااه عم ميمة محددة عم أساس مزيج مف المعر ة الذاتية والمعر ة الموقفية التي
يراىا الفرد مرتبطة بالموقؼ المحدد (منؿ ،األداا السابؽ عم

مياـ مفابية ،ومعر ة

االستراتيجيات العامة ،األساليب أو المبادئ) وألنيا تتفكؿ مف سؿ جوانب أكنر نباتا لمذات
(منؿ :التقويمات الذاتية لألداا السابؽ) ،ولكف ي نفس الوقت يمكنيا أف تتغير ي ضوا
ال بائص األكنر عالية وغير المتوقعة لموقؼ معيف (Beghetto & Karwowski,
).2017, 8
وقد أضاؼ ) Puente-Diaz & Cavazos-Arroyo (2018, 1-2المفاعر
البداعية ما وراا المعر ية وا تيار الفكرة دا ؿ الف ص كمكونيف إضا ييف لما وراا المعر ة
البداعية؛ وتنبع المفاعر البداعية ما وراا المعر ية مف مبادر م تمفة تتضمف :التفكير
- 002 -

الحل اإلبداعي للمشكالت التدريسية وما وراء المعرفة اإلبداعية ....................................................

حوؿ األدااات البداعية السابقة ،وادراؾ الفرد لمفعور بالراحة أنناا أداا الميمة أو العمؿ
البداعي ،وكذلؾ إدراؾ األ راد ألدائيـ البداعي مما ينتج عنو م رجات إيجابية ذات قيمة،
وقد تعطي معمومات عف معتقدات النقة وتؤنر عم األداا البداعي ،أما ا تيار الفكرة دا ؿ
الف ص يفير إل قدرة األ راد عم ا تيار أ ضؿ كرة لدييـ مف عدة بدائؿ ،وأف يست دـ
األ راد ىذه األنماط مف المفاعر لتنظيـ سموكيـ وتحديد ما إذا كانوا يحتاجوف أف يستمروا ي
أداا الميمة أو ينيونيا ،وىذا التوسع ي مفيوـ ما و ارا المعر ة البداعية ناتج عف كـ كبير
مف البحوث التي أجريت عم ما وراا المعر ة ي مجاالت م تمفة منؿ مجاؿ عمـ النفس
التربوي ،وعمـ النفس المعر ي ،وعمـ النفس االجتماعي.
ومف نـ قد اتفؽ معظـ الباحنيف عم أف ما وراا المعر ة البداعية ىي فكؿ مف
أفكاؿ المعر ة يساعد الفرد عم مراقبة وتنمية كفااتو البداعية ،وليا جانباف ىما :المعر ة
الذاتية البداعية والماـ الفرد بجوانب قوتو وضعفو البداعية ،والمعر ة الموقفية عف الظروؼ
التي يكوف ييا الفرد مبدعا مما يسيـ ي بنع الق اررات حوؿ مجيودات الفرد البداعية ،وىو
التبور الذي اتبعو الباحناف.

قياس ما وراء املعرفة اإلبداعية:
ىناؾ جانباف لما وراا المعر ة البداعية ينبغي وضعيا ي االعتبار عند قياس ما
وراا المعر ة البداعية ،وىما :دقة تقويـ األداا ،وتنظيـ األداا أو السموؾ ،ودقة التقويـ ما
وراا المعر ية ىي العسقة بيف مستو نقة الفرد ي أداا الميمة والمستو الفعمي ألدائو –
مما يؤدي إل أربعة احتماالت ىي :النقة العالية ،واألداا العالي (انتظاـ مرتفع دقيؽ) ،والنقة
المرتفع ة واألداا المن فض (المبالغة غير الدقيقة ي التقدير) ،والنقة المن فضة واألداا
المرتفع (االنتقاص غير الدقيؽ ي التقدير) ،والنقة المن فضة واألداا المن فض (انتظاـ
من فض دقيؽ) ،وبالتالي الف ص ذو الدقة ما وراا المعر ية المرتفعة ىو ف ص يظير
أحكاما دقيقة أكنر تك ار ار (أي أف نقة الفرد البداعية تتوا ؽ مع أدائو البداعي) مقارنة
باألحكاـ غير الدقيقة (أي نقة الفرد البداعية ال تتوا ؽ مع أدائو البداعي) ،أما التنظيـ ما
وراا المعر ي يفير إل قدرة الفرد عم تعديؿ معتقداتو وسموكياتو أنناا وبعد أداا الميمة؛
منؿ اعتقاد الفرد بينو يحتاج إل زيادة (أو تقميؿ) جيده ،أو أف يجرب استراتيجية جديدة ،أو
أف ينابر (أو ينسحب) مف الميمة ،ومف نـ عند تبميـ الدراسات التي تقيس معتقدات ما
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وراا المعر ة البداعية مف األ ضؿ قياس كس الدقة ما وراا المعر ية والتنظيـ ما وراا
المعر ي ،عم الرغـ مف وجود أراا بيف ما وراا المعر ة البداعية قد يتـ قياسيا مف سؿ
الفيـ التاـ لمعتقدات ما وراا

قياس جانب واحد مف ىذ يف الجانبيف ،إال أف الوبوؿ إل

المعر ة البداعية يتـ مف سؿ الدراسات التي تقيس جانبي الدقة ما وراا المعر ية والتنظيـ
ما وراا المعر ي ).(Beghetto & Karwowski, 2017, 11
وقاـ الباحناف بقياس ما وراا المعر ة البداعية ومكونييا المعر ة الذاتية البداعية
والمعر ة الموقفية البداعية لد
والعسقة بيف مستو
ومد

الطمبة المعمميف مف

نقتيـ ي أداا الميا ـ والمستو

سؿ قياس دقة تقويميـ ألدائيـ
الفعمي ألدائيـ ،وتنظيميـ ألدائيـ

قدرتيـ عم تعديؿ معتقداتيـ وسموكياتيـ أنناا وبعد أداا المياـ ،ومف نـ تـ تقسيـ

العينة إل أربعة مجموعات و قا لمتبنيؼ الذي تـ عرضو.

البحوخ والدراسات السابكة:
ىدؼ بحث البمادي ( )3112إل

تحديد أنر برنامج تدريبي قائـ عم

نموذج

أوزبورف (الحؿ البداعي لممفكست) ي تنمية ميارات التفكير البداعي والميارات ما وراا
المعر ية ي الرياضيات لد

طالبات البؼ التاسع األساسي ي األردف .وبمغ عدد أ راد

الدراسة ( )14طالبة تـ تقسيميف إل مجموعتيف تجريبية (ف=  )42طالبة وضابطة (ف=
 )42طالبة .بعد تطبيؽ أدوات البحث تبيف تفوؽ أ راد المجموعة التجريبية ي ميارات ما
وراا المعر ة نتيجة لتدريبيف عم الحؿ البداعي لممفكست.
وتناوؿ بحث ) Hargrove (2007قياس مد
وراا ال معر ة ي تطور القدرة عم التفكير البداعي لد

اعمية برنامج قائـ عم ميارات ما
طمبة الجامعة .تكونت العينة مف

( )031طالبا وطالبة مستجديف بالجامعة .ضع نبؼ العينة إل برنامج قائـ عم ميارات
ما وراا المعر ة لتطوير القدرة عم

التفكير البداعي .تـ تقييـ الميارات البداعية لد

كؿ

طالب عدة مرات عم مدار الفبؿ الدراسي .وتوبمت النتائج إل وجود ارتباط موجب بيف
التفكير ما وراا المعر ي والتفكير البداعي.
أما بحث ) Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs, & Finch (2011قد
ىدؼ إل التعرؼ عم تينير ما وراا المعر ة عم حؿ المفكست لد

عينة بمغت ()041

تمميذا وتمميذة بالمرحمة االبتدائية .طبؽ عم عينة البحث استبياف ما وراا المعر ة ومقياس
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حؿ المفكست .وتوبمت النتائج إل

أف ما وراا المعر ة يعد منبئا جيدا بالقدرة عم

حؿ

المفكست.
وىدؼ بحث السكاكر ( )3100إل تقبي أنر برنامج تدريبي قائـ عم استراتيجيات
الحؿ البداعي لممفكست عم ميارات التفكير ما وراا المعر ي والميارات القيادية لد الطمبة
الموىوبيف .تكونت عينة البحث مف ( )41طالبا مف الطمبة الموىوبيف تـ تقسيميـ منابفة
عفوائيا إل

مجموعتيف تجريبية وضابطة .تـ تدريب طسب المجموعة التجريبية عم

استراتيجيات الحؿ البداعي لممفكست المستقبمية .توبؿ البحث إل وجود أنر داؿ إحبائيا
لمبرنامج التدريبي القائـ عم استراتيجيات الحؿ البداعي لممفكست المستقبمية عم ميارات
التفكير ما وراا المعر ي لد الطمبة الموىوبيف.
وحاوؿ بحث األيوب ( )3103الكفؼ عف أنر التعمـ اللكتروني القائـ عم
استراتيجية ما وراا المعر ة عم

التحبيؿ والوعي بعمميات الحؿ البداعي لممفكست لد

الطمبة .تـ تطبيؽ أدوات البحث عم عينة عفوائية قواميا ( )20طالبا وطالبة بكمية اليندسة
والبتروؿ بجامعة الكويت .أسفرت النتائج عف وجود روؽ دالة إحبائيا ي متوسط الرتب
بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية ي الحؿ البداعي لممفكست ،وعدـ وجود روؽ دالة
إحبائيا ي متوسط الرتب بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ي الدرجة الكمية لكؿ مف
الوعي التقريري والوعي الجرائي والوعي بعمميات الحؿ البداعي لممفكست.
وتقبي بحث ال ياط ( )3103أنر برنامج تدريبي مستند إل نظرية تريز ( ي الحؿ
البداعي لممفكست) ي تنمية ميارات التفكير ما وراا المعر ي لد

طمبة جامعة البمقاا

التطبيقية .بعد تطبيؽ أدوات البحث عم العينة وتقسيـ أ راد العينة إل مجموعتيف ضابطة
وتجريبية تـ التوبؿ إل وجود روؽ دالة إحبائيا ي اعمية البرنامج التدريبي القائـ عم
نظرية تريز ي تنمية ميارات التفكير ما وراا المعر ية لبال المجموعة التجريبية.
وسع

بحث الدليمي ( )3103إل

التعرؼ عم

أنر تدريب طالبات الرابع العممي

عم نموذج أوزبورف – بارنس (الحؿ البداعي لممفكست) ي قدرتيف عم ميارات ما وراا
المعر ية .تـ تقسيـ عينة البحث إل مجموعتيف؛ تجريبية (ف=  )02طالبة ،وضابطة (ف=
 ) 31طالبة .بعد تطبيؽ أدوات البحث تبيف تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عم طالبات
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المجموعة الضابطة ي ميارات ما وراا المعر ة؛ أي أف است داـ الحؿ البداعي لممفكست
يحسف ميارات ما وراا المعر ة.
وىدؼ بحث غالية ( )3102إل

التعرؼ عم

مستو

الذاتية وما وراا المعر ة كمنبئات بميارات حؿ المفكمة لد

دا عية النجاز والفاعمية

الطسب العرب ي الجامعات

السرائيمية .تكونت عينة الدراسة مف ( )240طالبا وطالبة مف الطمبة العرب ي الجامعات
السرائيمية .تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عم

العينة .أظيرت النتائج وجود إسياـ نسبي داؿ

إحبائيا لكؿ مف دا عية النجاز و اعمية الذات وما وراا المعر ة ي التنبؤ بميارات حؿ
المفكمة.
أما بحث ) Aurah (2013قد ىدؼ إل
ومعتقدات عالية الذات عم

دراسة تينير التحفيز ما وراا المعر ي

حؿ المفكست البداعي .تكونت العينة مف ( )3021طالبا

وطالبة بػ( )02مدرسة نانوية بكينيا .تـ افتراؾ ( )41طالبا وطالبة كعينة رعية ي مقابست
جماعية لدراسة

براتيـ أنناا الدراسة لمتيكيد عم

البيانات الكمية .تـ إجراا األساليب

الحبائية (الحبااات الوبفية ،تحميؿ التبايف ،معامست اال رتباط ،وتحميؿ االنحدار
المتعدد) .أظيرت النتائج أف المحفزات ما وراا المعر ية كاف ليا تينيرات إيجابية دالة إحبائيا
عم

قدرة الحؿ البداعي لممفكست لد

الطمبة كما أمكنيا التنبؤ بيا ،وتوسطت

عالية

الذات العسقة بيف التحفيز ما وراا المعر ي والحؿ البداعي لممفكست.
وسع بحث جاد الحؽ ( )3104إل التعرؼ عم

اعمية برنامج تديبي قائـ عم

نظرية تريز ( ي الحؿ البداعي لممفكست) ي تنمية ميارات ما وراا المعر ة لد طمبة كمية
التربية جامعة الزقازيؽ .تكونت العينة مف مجموعة تجريبية واحدة بمغ عدد الطمبة ييا ()42
طالبا وطا لبة .بعد تطبيؽ أدوات البحث اتض

ارتفاع حجـ تينير البرنامج التدريبي عم

ميارات ما وراا المعر ة ككؿ ومياراتو الفرعية.
أما بحث عبد اهلل ( )3104قد ىدؼ إل التعرؼ عم
عم مبادئ نظرية تريز ي تنمية ميارات ما وراا المعر ة لد

عالية برنامج تدريبي قائـ
الطالب المعمـ .تكونت العينة

مف ( )21طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة فعبة التاريخ بكمية التربية .تبيف اعمية البرنامج
التدريبي القائـ عم ميارات الحؿ البداعي لممفكست ي تنمية ميارات ما وراا المعر ة.
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ودرس بحث ) Bas, Sagirli, & Bekdemir (2016الوعي ما وراا المعر ي
واتجاىات ومعتقدات الطمبة المعمميف بالمرحمة النانوية نحو حؿ المفكست الرياضية والعسقة
بينيما .تكونت العينة مف ( )344طالبا معمما مف الذكور والناث .تـ تطبيؽ مقاييس البحث
وتحميؿ النتائج إحبائيا .أظيرت النتائج أف الوعي ما وراا المعر ي لد

الطمبة المعمميف

لمادة الرياضيات ،ومعتقداتيـ واتجاىاتيـ نحو حؿ المفكست الرياضية كانوا مرتفعيف بفكؿ
عاـ .كذلؾ تبيف وجود عسقة إيجابية بيف الوعي ما وراا المعر ي واالعتقاد واالتجاه نحو حؿ
المفكست.
وحاوؿ بحث بمجوف ( )3102التحقؽ مف اعمية التدريب عم

الحؿ البداعي

لممفكست باست داـ بعض استراتيجيات نموذج  TRISي تنمية الميارات ما وراا المعر ية
لد طالبات كمية التربية ،وتكونت العينة مف ( )41طالبة بكمية التربية تـ تقسيميف عفوائيا
منابفة إل

مجموعتيف تجريبية وضابطة .وبعد تطبيؽ األدوات عم

الطالبات تبيف وجود

روؽ دالة إحبائيا بيف متوسط أداا طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط أداا الطالبات ي
المجموعة الضابطة ي الميارات ما وراا المعر ية لبال المجموعة التجريبية مما يدؿ عم
اعمية أسموب الحؿ البداعي لممفكست باست داـ بعض استراتيجيات نموذج  TRISي
تنمية ميارات ما وراا المعر ة.
ودرس بحث ) Puente-Diaz, & Cavazos-Arroyo (2018تينير المفاعر
ما وراا المعر ية – كيحد مكونات ما وراا المعر ة البداعية  -عم

عالية الذات البداعية –

كمؤفر لمقدرة البداعية .ولقياس المفاعر ما وراا المعر ية طُمب مف المفحوبيف (ف=

202؛  010مف الذكور ،و 023مف الناث ،تتراوح أعمارىـ بيف  01و 42عاما بمتوسط
عمري قدره=  33.04عاما وانحراؼ معياري=  4141يدرسوف إدارة األعماؿ بالجامعة)
عفوائيا أف يتذكروا ويكتبوا موقفيف إل

نسنة مواقؼ ي حياتيـ قاموا ييا بتوليد أ كار

جديدة ومفيدة ساعدت ي حؿ مفكمة ما .وأتـ المفحوبوف ميمة تفكير تباعدي تتضمف
سؤاال يقيس سيولة التذكر كمؤفر لممفاعر ما وراا المعر ية .أوضحت النتائج وجود تينير
غير مبافر لممف اعر ما وراا المعر ية عم كؿ مف البداعية الكامنة واالستمتاع بالميمة؛
أي أف ىناؾ تيني ار غير مبافر لما وراا المعر ة البداعية عم الحؿ البداعي لممفكست.
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التعكيب على البحوخ والدراسات السابكة:
مف العرض السابؽ يتض تنوع أىداؼ البحوث التي تـ عرضيا ،حيث تناوؿ بعضيا
برامج تدريبية قائمة عم إحد

نظريات الحؿ البداعي لممفكست لتحسيف وتنمية ما وراا

المعر ة منؿ بحوث كؿ مف البمادي ( ،)3112والسكاكر ( ،)3100وال ياط (،)3103
والدليمي ( ،)3103وجاد الحؽ ( ،)3104وعبد اهلل ( ،)3104وبمجوف ( ،)3102وتناوؿ
البعض برامج قائمة عم ما وراا المعر ة لتحسيف الحؿ البداعي لممفكست منؿ بحث األيوب
( ،)3103وتناوؿ بعضيا العسقة بيف الحؿ البداعي لممفكست وما وراا المعر ة منؿ بحوث
كؿ مف ) ،Hargrove (2007و Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs, & Finch
) ،(2011وغالية ( ،)3102و) ،Aurah (2013وقياس مستو

كؿ منيما

Bas,

) .Sagirli & Bekdemir (2016ويتناوؿ البحث الحالي العسقة بيف ما وراا المعر ة
البداعية والحؿ البداعي لممفكست التدريسية ،وىو ما لـ تقـ أي دراسة ببحنو – ي حدود
عمـ الباحنيف.-
كما يتض تنوع العينات التي تـ التطبيؽ عمييا ،حيث طُبؽ بحث واحد عم تسميذ

المرحمة االبتدائية؛ وىو بحث

Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs, & Finch

) ،(2011وآ ر عم تسميذ المرحمة العدادية؛ وىو بحث البمادي ( ،)3112وبحث واحد
عم

الطمبة الموىوبيف؛ وىو بحث السكاكر ( ،)3100وطُبؽ بحناف عم

طمبة المرحمة

النانوية؛ وىما بحني كؿ مف الدليمي ( ،)3103و) ،Aurah (2013وطُبقت معظـ البحوث
عم طمبة الجامعة منيـ بحوث كؿ مف جاد الحؽ ( ،)3104وعبد اهلل ( ،)3104و Bas,

) ،Sagirli & Bekdemir (2016وبمجوف ( )3102التي تـ تطبيقيا عم

الطمبة

المعمميف بكمية التربية ،وىو ما يعد مبر ار لمباحنيف ي تحديد عينة البحث الحالي حيث يطبؽ
عم الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
أما بالنسبة لنتائج البحوث التي تـ عرضيا ،قد أكد بعضيا عم

وجود تينيرات

إيجابية لمبرامج التي تـ تطبيقيا لتنمية القدرة عم الحؿ البداعي لممفكست أو تنمية وتطوير
ما وراا المعر ة لد المفحوبيف منؿ بحوث كؿ مف البمادي ( ،)3112السكاكر (،)3100
واأليوب ( ،)3103وال ياط ( ،)3103والدليمي ( ،)3103وجاد الحؽ ( ،)3104وعبد اهلل
( ،)3104وبمجوف ( ،)3102كما بينت نتائج بعض البحوث القدرة التنبؤية لما وراا المعر ة
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ي الحؿ البداعي لممفكست ،ووضحت بعض البحوث وجود عسقة ارتباطية موجبة بيف ما
وراا المعر ة والحؿ البداعي لممفكست منؿ بحوث كؿ مف )،Hargrove (2007
و) ،Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs, & Finch (2011وغالية (،)3102
و) ،Bas, Sagirli & Bekdemir (2016و Puente-Diaz & Cavazos-Arroyo
) ،(2018وتوبؿ بحث ) Bas, Sagirli & Bekdemir (2016إل وجود مستو مرتفع
مف كؿ مف الحؿ البداعي لممفكست وما وراا المعر ة.
ويسحظ مف العرض السابؽ أيضا عدـ وجود أي بحث تناوؿ العسقة بيف ما وراا
المعر ة البداعية والحؿ البداعي لممفكست ما عدا بحث Puente-Diaz & Cavazos-
) Arroyo (2018الذي تناوؿ العسقة بيف أحد أبعاد ما وراا المعر ة البداعية والقدرة
البداعية ،وتوبؿ إل وجود تينير لما وراا المعر ة البداعية عم القدرة البداعية ،مما يعد
مبر ار لمباحنينف لدراسة العسقة بيف الحؿ البداعي لممفكست التدريسية وما وراا المعر ة
البداعية.
ويمكف بياغة روض البحث عم النحو التالي:
 -0يوجد مستو مرتفع مف الحؿ البداعي لممفكست التدريسية لد

الطمبة المعمميف

بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
 -3يوجد مستو مرتفع مف ما وراا المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية
جامعة الزقازيؽ.
 -2ت تمؼ درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية با تسؼ ما وراا المعر ة
البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
 -4توجد عسقة ارتباطية موجبة بيف درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ودرجات
ما وراا المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
 -4يمكف التنبؤ بدرجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف سؿ درجات ما وراا
المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
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إدراءات البحح:
 مهًج البحح:ا ست دـ البحث الحالي المنيج الوبفي (االرتباطي) ي دراسة المتغيرات ،لمناسبتو
مع طبيعة المتغيرات وأىداؼ البحث.

دلتنع البحح:
تكوف مجتمع البحث مف جميع طمبة الفرقة الرابعة بكمية التربية الممارسيف لمتربية
العممية (الطمبة المعمميف) ،والبالغ عددىـ ( )3224طالبا وطالبة ،وتـ االقتبار عم طمبة
الفرقة الرابعة برغـ وجود تربية عممية لطمبة الفرقة النالنة نظ ار ألف طمبة الفرقة الرابعة مارسوا
التربية العممية ترة زمنية أطوؿ مف طمبة الفرقة النالنة وعايفوا مفكست تدريسية متعددة
أكسبتيـ ميارات حؿ المفكست ،مما يجعميـ كعينة أكنر مناسبة ي قياس متغيري البحث؛
الحؿ البداعي لممفكست التدريسية وما وراا المعر ة البداعية.

 عيهة اخلصائص السيهومرتية:تكونت عينة ال بائص السيكومترية مف ح011ح طالبا وطالبة مف طمبة الفرقة
الرابعة بكمية التربية جامعة الزقازيؽ الذيف يمارسوف التربية العممية بم تمؼ المدارس
بالزقازيؽ.

 عيهة البحح األساسية:تكونت عينة البحث األساسية مف ح342ح طالبا وطالبة مف طمبة الفرقة الرابعة بكمية
التربية جامعة الزقازيؽ الذيف يمارسوف التربية العممية بم تمؼ المدارس بالزقازيؽ ،وتمنؿ
العينة نسبة بمغت ( )%01.3مف المجتمع المستيدؼ بالبحث (طمبة الفرقة الرابعة بكمية
التربية -جامعة الزقازيؽ) ،وبياف مجتمع وعينة البحث حسب الفعبة سؿ العاـ الدراسي
3102/3101ـ كما ي الجدوؿ التالي.
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خذٔل ( :)2أػذاد طهثح انفشلح انشاتؼح تكهٛح انرشتٛح خايؼح انضلاصٚك زغة انشؼثح
(انًدرًغ ٌ=  –2334انؼُٛح األعاعٛح ٌ= )243
انمغى
انؼهًٙ
انرؼهٛى األعاعٙ

35
111
14
41
155
444

8
12
2
4
16
46

211

21

نغح فشَغٛح

15
114

2
11

فهغفح ٔاخرًاع
انطفٕنح

األدتٙ

سٚاضٛاخ
كًٛٛاء
فٛضٚاء
تٕٛنٕخٙ
نغح ػشتٛح
نغح
إَدهٛضٚح
دساعاخ
اخرًاػٛح
سٚاضٛاخ
ػهٕو

انًدرًغ
ٌ

انؼُٛح
ٌ

انمغى

انشؼثح

انشؼثح

انًدرًغ
ٌ

انؼُٛح
ٌ

ذاسٚخ
ػهى َفظ
خغشافٛا
ذشتٛح خاصح
نغح ػشتٛح
نغح إَدهٛضٚح

45
16
21
46
116
311

4
11
2
5
11
41

141

15

2
353

-35

أدوات البحح:
أوالً :مكياس احلل اإلبداعي للنشهالت التدريسية Creative Solving of Teaching

( :Problems Scaleإعداد الباحجني)
أعده الباحناف بعد االطسع عم الطار النظري والدراسات والبحوث السابقة ،وبعض
المقاييس(األجنبية والعربية) الت

أُعدت لقياس الحؿ البداعي لممفكست بفكؿ عاـ ،منيا

) ،Cramond, Martin & Shaw (1990و Antonietti, Ignazi & Perego
) ،(2000و(تو يؽ ،)3114 ،و) ،Aurah (2013والحربي ( ،)3102وتـ تحديد نسنة
مكونات لمقياس الحؿ البداعي لممفكست التدريسية التي تـ است داميا ي البحث الحالي
وىي:

يـ المفكمة التدريسية ،وتوليد األ كار المرتبطة بالمفكمة التدريسية ،والت طيط

والتنفيذ لحؿ المفكمة التدريسية ،وذلؾ لكوف ىذه المكونات تمنؿ وزنا نسبيا أعم

ي مكونات

الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ،كما أنيا تتضمف كؿ مراحؿ الحؿ البداعي لممفكست
بفكؿ عاـ ،وباغ الباحناف ح22ح مفردةُ ،روعي تمنيميا لمكونات الحؿ البداعي لممفكست
ويجاب عمييا با تيار استجابة واحدة مف
التدريسية السابقة بمعدؿ ح00ح مفردة لكؿ مكوفُ ،
مس استجابات :تنطبؽ تماما ،تنطبؽ ،إل

حد ما ،ال تنطبؽ ،ال تنطبؽ تماما ،وتُعط
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الدرجات ( ) 0 ،3 ،2 ،4 ،4عم الترتيب ،ولمتيكد مف بسحية المقياس ،عرضو الباحناف
المحكميف الم تبيف ي عمـ النفس التربوي والمناىج وطرؽ التدريس،
عم عدد ( )01مف ُ
وتـ تطبيقو عم العينة االستطسعية ،وقاـ الباحناف بالجرااات اآلتية:

(أ) حساب صدم املكياس :وتم بثالث طرق هي:
 الطريقػػة األول ػ وىػػي بػػدؽ المحكمػػيف :حيػػث تػػـ عػػرض المفػػردات ،والتعريفػػات الجرائيػػةلمكونػػات الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست التدريسػػية عمػ ( )01مػػف األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف
المت ببػػيف ػ عمػػـ الػػنفس التربػػو ومنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس ،و ػ ضػػوا آرائيػػـ تػػـ حػػذؼ
( )3مفػردتيف (أرقػػاـ 02 ،2 :مػف البػػورة األوليػػة) ،وتعػديؿ بػػياغة بعػض المفػػردات األ ػػر ،
ليبب المقياس بعد التحكيـ مكونا مف ( )20مفردة.
الطريقػػػة النانيػػػة :تػػػـ تطبيػػػؽ المقيػػػاس ( ػػػ بػػػورتو بعػػػد التحكػػػيـ) عمػػػ عينػػػة ال بػػػائص
وحسبت معامست االرتبػاط بػيف درجػات المفػردات والػدرجات الكميػة لممكػوف الػذي
السيكومتريةُ ،
كؿ مرة ) ،ووجد معامؿ ارتبػاط واحػد
تنتمي إليو (مع حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية
منيػػا غيػػر داؿ إحبػػائيا ،ممػػا يػػدؿ عم ػ أف مفػػردة واحػػدة غيػػر بػػادقة ( رقػػـ ،)34 :وبػػاق
معامست االرتباط كانت دالة إحبائيا (انحبرت بيف  ،)1.10 ،1.44وىػذا يػدؿ عمػ  :بػدؽ
( )21مفردة مف مفردات المقياس.
الطريقة النالنة :بإجراا التحميؿ العاممي االستكفا ي بطريقة المكونات األساسية Principal
 Componentوالتدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس  ،Varimaxوأظيرت النتائج أف
مفردات المقياس تتفبع عم

نسنة عوامؿ ىي :يـ المفكمة التدريسية ،وتوليد األ كار

المرتبطة بالمفكمة التدريسية ،والت طيط والتنفيذ لحؿ المفكمة التدريسية.
(ب) االتسػػاؽ الػػدا م  :تػػـ حسػػاب معػػامست االرتبػػاط بػػيف درجػػات المفػػردات ،والػػدرجات الكميػة
لممكوف ،ووجد أف معامػؿ ارتبػاط واحػد قػط منيػا غيػر داؿ إحبػائيا ،ممػا يػدؿ عمػ أف مفػردة
واحػػدة غيػػر نابتػػة (رقػػـ ،)34 :وبػػاق معػػامست االرتبػػاط كانػػت دالػػة إحبػػائيا (انحبػػرت بػػيف
 ،)1.22 ،1.41وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػ تػػػوا ر االتسػػػاؽ الػػػدا مي لعػػػدد ( )21مفػػػردة مػػػف مفػػػردات
المقياس ،وىو ما يتطابؽ مع إجرااات البدؽ السابقة.
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(ج) حساب نبات المقياس :تـ حساب نبات المقياس مف سؿ ما يمي:
( )1ثبــات املفــردات :حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ حألفػػا كرونبػػاخح بطريقػػة ( ػػي حػػاؿ حػػذؼ درجػػة
المفػػردة) ،وانحبػػػرت قػػػيـ ألفػػػا لمكونػػػات الحػػؿ البػػػداعي لممفػػػكست التدريسػػػية بػػػيف ، 1.42
 1.14وكانت قيمة معامؿ ألفا لممقياس ككؿ  ، 1.14وكانت قيـ ( )21مف معػامست ألفػا أقػؿ
ووجػد أف مفػردة واحػدة (رقػـ)34 :
مف معامؿ ألفا العػاـ ،وىػذا يػدؿ عمػ  :نبػات ( )21مفػردةُ ،
حالة حذ يا أكبر مف معامػؿ ألفػا لممكػوف ككػؿ الػذي
غير نابتة ،حيث كانت قيـ معامؿ ألفا
تنتمي إليو (الت طيط والتنفيذ لحؿ المفكمة التدريسية) ،وى ذات المفردة غير البادقة.
( )2حسـاب ثبــات املكيــاس نهــل :بعػػد حػذؼ المفػػردات غيػػر النابتػػة وغيػر البػػادقةُ ،حسػػب نبػػات
المقياس ككؿ بطػريقتيف :بطريقػة حجتمػافح وكانػت قيمػة معامػؿ النبػات  ، 1.23وكانػت قيمتػو
بطريقةحسبيرماف /براوفح  ،1.20وى معامست مرتفعة تدؿ عم نبات المقياس ككؿ.
مػػف الجػػرااات السػػابقة تيكػػد لمبػػاحنيف بػػسحية مقيػػاس الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست
التدريسػػية ػػي بػػورتو النيائيػػة (المكػػوف مػػف 21 :مفػػردة) يمنميػػا نسن ػة مكونػػات ىػػي :يػػـ
المفػػكمة التدريسػػية ،وتوليػػد األ كػػار المرتبطػػة بالمفػػكمة التدريس ػية ،والت طػػيط والتنفيػػذ لحػػؿ
المفكمة التدريسية لمتطبيؽ ي البحث الحال (ممحؽ  ،)0وبياف أرقػاـ مفػردات كػؿ مكػوف كمػا
ي الجدوؿ التالي:
خذٔل ( :)3تٛاٌ أسلاو يفشداخ يكَٕاخ يمٛاط انسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ انرذسٚغٛح
انًكٌٕ

أسلاو انًفشداخ

فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح
ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح تانًشكهح
انرذسٚغٛح
انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم انًشكهح انرذسٚغٛح

يٍ انًفشدج ( )1زرٗ انًفشدج ()11
يٍ انًفشدج ( )11زرٗ انًفشدج ()21
يٍ انًفشدج ( )21زرٗ انًفشدج ()31

ثانياً :مكياس ما وراء املعرفة اإلبداعية ( :Creative Metacognition Scaleإعداد الباحجني)
أعده الباحناف بعد االطسع عم الطار النظر والبحوث السابقة ،وبعض المقاييس
(األجنبية والعربية) الت أُعدت لقياس ما وراا المعر ة بفكؿ عاـ ،منياAurah, Koloi- :
)- Powers (2018) ،Keaikitise, Isaacs, & Finch (2011وذلؾ نظ ار لعدـ توا ر
أي مقاييس عربية أو أجنبية  -ي حدود عمـ الباحنيف -تقيس ما وراا المعر ة البداعية،
وتـ تحديد مكونيف لمقياس ما وراا المعر ة البداعية التي تـ است داميا ي البحث الحالي
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وىي :المعر ة الذاتية البداعية ،والمعر ة الموقفية البداعية ،وباغ الباحناف ح34ح موقفا
تدريسياُ ،روع

تمنيميا لمكونات عمميات التدريس (قبؿ -أنناا -بعد) بمعدؿ ح03ح موقفا

ويجاب عمييا با تيار موقؼ واحد مف أربعة مواقؼ يعبر عف العسقة بيف
تدريسيا لكؿ مكوفُ ،
مستو النقة لد الطالب المعمـ ي أداا الميمة التدريسية والمستو الفعمي لألداا

التدريسي –مما يؤدي إل

أربعة احتماالت ىي :النقة المرتفعة ،واألداا التدريسي المرتفع

(انتظاـ مرتفع دقيؽ) ويعط

الدرجة ( ،)4والنقة المرتفعة واألداا التدريسي المن فض

(المبالغة غير الدقيقة ي التقدير) ويعط الدرجة ( ،)2والنقة المن فضة ،واألداا التدريسي
المرتفع (االنتقاص غير الدقيؽ ي التقدير) ويعط الدرجة ( ،)3والنقة المن فضة ،واألداا
التدريسي المن فض (انتظاـ من فض دقيؽ) ،ويعط الدرجة ( ،)0ولمتيكد مف بسحية ىذه
المحكميف الم تبيف ي
المواقؼ (قبؿ أو أنناا أو بعد التدريس) تـ عرضيا عم ( )01مف ُ
عمـ النفس التربوي ،وتـ تطبيقيا عم العينة االستطسعية ،وقاـ الباحناف بالجرااات اآلتية:
(أ) حساب صدم املكياس :وتـ بنسث طرؽ ىي:
 الطريقة األول وىي بدؽ المحكمػيف :حيػث تػـ عػرض المواقػؼ التدريسػية وعػددىا (،)34والتعريفات الجرائية لمكوني ما وراا المعر ة البداعية –ما وراا المعر ة الذاتية البداعيػة ومػا
وراا المعر ػػة الموقفيػػة البداعيػػة -عم ػ ( )01مػػف أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس التربػػو  ،و ػ ضػػوا
آرائيـ تـ حذؼ ( )2مواقؼ تدريسية ،وتعديؿ بياغة بعػض المواقػؼ األ ػر  ،ليبػب مقيػاس
ما وراا المعر ة البداعية بعد التحكيـ مكونا مف ( )30موقفا تدريسيا.
الطريقػػػة النانيػػػة :تػػػـ تطبيػػػؽ المقيػػػاس ( ػػػ بػػػورتو بعػػػد التحكػػػيـ) عمػػػ عينػػػة ال بػػػائص
وحسبت معامست االرتباط بيف درجات كؿ موقػؼ والػدرجات الكميػة لممكػوف الػذي
السيكومتريةُ ،
تنتمي إليو (مع حذؼ درجة الموقؼ مػف الدرجػة الكميػة ػ كػؿ مػرة ) ،وكانػت جميػع معػامست
االرتبػاط دالػػة إحبػائيا (انحبػػرت بػيف  ،)1.14 ،1.24وىػػذا يػدؿ عمػ  :بػدؽ ( )30موقفػػا
تدريسيا.
الطريقة النالنة :بإجراا التحميؿ العاممي االستكفا ي بطريقة المكونات األساسية Principal
 Componentوالتدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس  ،Varimaxوأظيرت النتائج أف
مفردات المقياس تتفبع عم

عامميف ىما :المعر ة الذاتية البداعية ،والمعر ة الموقفية

البداعية.
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(ب) االتسػػاؽ الػػدا م  :تػػـ حسػػاب معػػامست االرتبػػاط بػػيف درجػػات المواقػػؼ ،والػػدرجات الكميػػة
لممكػػوف الػػذي تنتمػػي إليػػو ،ووجػػد أف جميػػع معػػامست االرتبػػاط دالػػة إحب ػائيا (انحبػػرت بػػيف
 ،)1.24 ،1.42وىذا يػدؿ عمػ تػوا ر االتسػاؽ الػدا مي لعػدد ( )30موقفػا تدريسػيا ،وىػو مػا
يتطابؽ مع إجرااات البدؽ السابقة.
(ج) حساب نبات المقياس :تـ حساب نبات المقياس مف سؿ ما يمي:
( )0نبػػات المواقػػؼ :حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ حألفػػا كرونبػػاخح بطريقػػة ( ػػي حػػاؿ حػػذؼ درجػػة
الموقؼ) ،وانحبػرت قػيـ ألفػا لمكػوني مػا وراا المعر ػة البداعيػة بػيف  1.24 ، 1.14وكانػت
قيمة معامؿ ألفا لممقياس ككؿ  ، 1.22وكانت قػيـ معػامست ألفػا لػػػ ( )30موقفػا تدريسػيا أقػؿ
مف معامؿ ألفا العاـ لممكوف الػذي ينتمػي إليػو كػؿ موقػؼ ،وىػذا يػدؿ عمػ  :نبػات ( )30موقفػا
تدريسيا.
( )3حسػػاب نبػػات المقيػػاس ككػػؿُ :حسػػب نبػػات المقيػػاس بمكونيػػو (المعر ػػة الذاتيػػة البداعيػػة،
والمعر ة الموقفية البداعية) ولممقياس ككػؿ بطػريقتيف :بطريقػة حجتمػافح وكانػت قيمػة معامػؿ
النبات ( )1.22 ،1.2 ،1.22عم الترتيب ،وكانػت قيمتػو بطريقةحسػبيرماف /بػراوفح (،1.24
 )1.22 ،1.24عم الترتيب ،وى معامست مرتفعة تدؿ عم نبات المقياس ككؿ ومكونيو.
مف الجرااات السابقة تيكد لمباحنيف بسحية المقياس ي بورتو النيائية (المكػوف مػف30 :
موقفػػػا تدريسػػػيا) يمنميػػػا مكػػػونيف :المعر ػػػة الذاتيػػػة البداعيػػػة ،والمعر ػػػة الموقفيػػػة البداعيػػػة
لمتطبيؽ ي البحث الحال (ممحؽ  ،)3وبياف أرقاـ مواقؼ كؿ مكوف كما ي الجدوؿ التالي:
خذٔل ( :)4تٛاٌ أسلاو يٕالف يكَٕاخ يمٛاط يا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح
انًكٌٕ

انًٕلف انرذسٚغٙ

أسلاو انًٕالف انرذسٚغٛح

انًؼشفح انزاذٛح
اإلتذاػٛح

لثم انرذسٚظ
أثُاء انرذسٚظ
تؼذ انرذسٚظ
لثم انرذسٚظ
أثُاء انرذسٚظ
تؼذ انرذسٚظ

يٍ ( )1إنٗ ()4
يٍ ( )5إنٗ ()3
يٍ ( )8إنٗ ()11
يٍ ( )11إنٗ ()14
يٍ ( )15إنٗ ()11
يٍ ( )21إنٗ ()21

انًؼشفح
انًٕلفٛح
اإلتذاػٛح

- 023 -

أسلاو يٕالف انًكٌٕ
يٍ ( )1زرٗ ()11
يٍ ( )11زرٗ ()21

الحل اإلبداعي للمشكالت التدريسية وما وراء المعرفة اإلبداعية ....................................................

األساليب اإلحصائية:
تـ است داـ األساليب الحبائية التي تتناسب مع طبيعة توزيع العينات وطبيعة
متغيرات البحث باست داـ البرنامج الحبائي ) ،(SPSSوبيانيا كما يمي:
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتحقؽ مف الفرضيف األوؿ والناني مف سؿ الحكـعم درجة التحقؽ طبقا لممعايير التالية:
تـ تحديد المد = أعم درجة – أقؿ درجة = 4 = 0- 4
عدد ئات الحكـ عم التحقؽ = ( 2من فض -متوسط -مرتفع).
إذا طوؿ الفئة = المد
التالية :مف ( )0إل

الكمي  /عدد الفئات =  ،0.22 = 2/4وبناا عميو تـ تحديد الفئات
أقؿ مف ( =)3.24من فض ،ومف ( )3.24إل

أقؿ مف (=)2.42

متوسط،
مف ( )2.42إل ( =)4.11مرتفع.
 ا تبار حتحميؿ التبايف البسيطح  ANOVAلمتحقؽ مف الفرض الناني. -معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف الفرض النالث.

 تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج لمتحقؽ مف الفرض الرابع.اإلدراءات:
أوال :تػػـ ا تيػػار عينػػة البحػػث (عينػػة ال بػػائص السػػيكومترية ،والعينػػة األساسػػية) مػػف طمبػػة
الفرقػػػػة الرابعػػػػة بكميػػػػة التربيػػػػة جامعػػػػة الزقػػػػازيؽ ،مػػػػف المقيػػػػديف ػػػػ العػػػػاـ الدراسػػػػ
3102/3101ـ.
نانيا :أعد الباحناف مقياسي متغيري البحث ،وتـ حساب النبات والبػدؽ بػيكنر مػف طريقػة قبػؿ
البياغة النيائية ،وقبؿ التطبيؽ عم العينة األساسية.
نالنا :طبؽ الباحناف المقياسيف عم أ راد عينة البحث األساسية.
رابعا :تـ حساب معامست االلتواا ومعامست التفمط لػدرجات مكونػات متغيػري البحػث والدرجػة
الكمية لكؿ منيما ،وأفارت النتائج إلػ أف توزيػع الػدرجات اعتػداليا ،ممػا يسػم بمعالجػة
البيانات باست داـ األساليب الحبائية البارامترية.
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امسا :تػـ معالجػة نتػائج البحػث إحبػائيا باسػت داـ المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري،
وا تبػػار حتحميػػؿ التبػػايف البسػػيطح  ، ANOVAومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،وتحميػػؿ االنحػػدار
المتعدد المتدرج باست داـ البرنامج الحبائي "SPSS V.25ح.
سادسا :تـ بياغة النتائج ومناقفتيا
سابعا:

ضوا الطار النظر والبحوث السابقة.

ضوا إجرااات البحث ونتائجو قدـ الباحناف مجموعة مف التوبيات والمقترحات.

نتائج البحح ومهاقشتًا:
نتػػائج التحقػػؽ مػػف قبػػوؿ أو ر ػػض الفػػرض األوؿ :ين ا فرضننرو فعوى أنن

ن "يوجػػد

مسػػتو مرتفػػع مػػف الحػػؿ الب ػداعي لممفػػكست التدريسػػية لػػد الطمب ػة المعمم ػيف بكميػػة

التربيػػػة جامعػػػة الزقػػػازيؽ" .ولمتحقػػػؽ مػػػف قبػػػوؿ أو ر ػػػض ىػػػذا الفػػػرض اسػػػت دـ الباحنػػػاف
المتوسػػطات واالنح ار ػػات المعياريػػة وذلػػؾ لتحديػػد مػػد تحقػػؽ الدرجػػة الكميػػة لمحػػؿ البػػداعي
لممفػػكست التدريسػػية ومكوناتػػو ( يػػـ المفػػكمة التدريسػػية ،وتوليػػد األ كػػار المرتبطػػة بالمفػػكمة
التدريسية ،والت طيط والتنفيذ لحؿ المفكمة التدريسػية) لػد طمبػة الفرقػة الرابعػة بكميػة التربيػة
جامعة الزقازيؽ.
خذٔل ( :)5انًرٕعطاخ (و) ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح (ع) نهسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ انرذسٚغٛح ٔيكَٕاذّ
انًكٌٕ

انًرٕعط
انسغاتٙ

االَسشاف
انًؼٛاس٘

يغرٕٖ
انرسمكa

انرشذٛة

فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح
ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح تانًشكهح انرذسٚغٛح
انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم انًشكهح انرذسٚغٛح

2.61
2.31
2.18

1.14
1.15
1.25

يرٕعط
يرٕعط
يرٕعط

3
2
1

انذسخح انكهٛح نهسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ
انرذسٚغٛح

2.31

1.13

يرٕعط

 aيااٍ ( )1إنااٗ ألاام يااٍ ( =)2.34يااُخف
( )3.63إنٗ ( =)5.11يشذفغ.

 .يااٍ ( )2.34إنااٗ ألاام يااٍ ( =)3.63يرٕعااط.

يااٍ

يتض ػ مػػف النتػػائج ػػي الجػػدوؿ السػػابؽ ت ػوا ر الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست التدريسػػية
ومكوناتػػو ( يػػـ المفػػكمة التدريسػػية ،وتوليػػد األ كػػار المرتبطػػة بالمفػػكمة التدريسػػية ،والت طػػيط
والتنفيػػذ لحػػؿ المفػػكمة التدريسػػية) بدرجػػة متوسػػطة لػػد طمبػػة الفرقػػة الرابعػػة بكميػػة التربيػػة
جامعػػة الزقػػازيؽ؛ بمتوسػػطات تراوحػػت بػػيف ( .)3.21 ،3.41كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف أعمػػ
مكونػػات الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست التدريسػػية ىػػو الت طػػيط والتنفيػػذ لحػػؿ المفػػكمة التدريسػػية
بمتوسط وزني بمغت قيمتو ( ،)3.21يميو توليد األ كار المرتبطة بالمفكمة التدريسػية بمتوسػط
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وزنػػػي بمغػػػت قيمتػػػو ( ،)3.22يميػػػو يػػػـ المفػػػكمة التدريسػػػية بمتوسػػػط وزنػػػي بمغػػػت قيمتػػػو
( .)3.41بينما تحقؽ الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ككؿ بدرجة متوسطة بمتوسط وزنػي
بمغػػت قيمتػػو ( .)3.22ممػػا يعنػػي ت ػوا ر مسػػتو متوسػػط لمكونػػات الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست
التدريسية والدرجة الكمية لو.

مناقفة نتائج التحقؽ مف الفرض األوؿ لمبحث :مف النتائج السابقة يتض عدـ تحقؽ

الفرض األوؿ وىو حتوا ر مستو مرتفع مف الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ومكوناتو
لد

الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽح ،وت تمؼ ىذه النتيجة مع دراسة Bas,

) Sagirli, & Bekdemir (2016التي توبمت نتائجيا إل وجود درجة مرتفعة مف الحؿ
البداعي لممفكست لد الطمبة المعمميف.
وير الباحناف أف وجود درجة متوسطة مف الحؿ البداعي لممفكست التدريسية
ومكوناتو ىو أمر منطقي ،حيث إف طمبة الفرقة الرابعة بكمية التربية تـ تدريبيـ لمدة نسنة
بوؿ دراسية – بميف دراسييف بالفرقة النالنة والفبؿ الدراسي األوؿ بالفرقة الرابعة -مما
أسيـ ي وجود درجة متوسطة مف الحؿ البداعي لممفكست ومكوناتو ،كما أف تدريبيـ عم
مدار الفبؿ الدراسي الواحد يكوف يوما واحدا أسبوعيا وأسبوعا متبس ي نياية الفبؿ
الدراسي مما ال يترؾ ليـ ال فربة الكاممة لمواجية المفكست التدريسية وحميا بفكؿ إبداعي
مف سؿ يميا وتوليد األ كار والت طيط والتنفيذ إال ي أضيؽ الحدود التي تسم بيا الفترة
الزمنية المتاحة لمتربية العممية ،ومف نـ كاف مستو الحؿ البداعي لممفكست التدريسية
متوسطا.
ومكوف يـ المفكمة يحتاج إليو الفرد عندما يواجو موقؼ غامض ويحتاج
لتوضيحو ،ويتضمف وبؼ المجاؿ األساسي لمتحدي الذي سوؼ ترتكز عميو جيود الطالب
المعمـ القائـ بحؿ المفكمة ،ويكوف المجاؿ واسعا بفكؿ كاؼ يسم

بإدراؾ الكنير مف

المنظورات ،والحبوؿ عم البيانات مف سؿ طرح عدة أسئمة تعطي إجابات ميمة ،وتساعد
القائـ بحؿ المفكمة عم التركيز بفكؿ أوض عم أكنر الجوانب أىمية ي الموقؼ وتحديد
البيانات الميمة وتبنيفيا ،مما يساعد ي تحديد االتجاه المنمر لحؿ المفكمة ،ومحاولة
الجابة عف سؤاؿ محدد تقوـ عميو مجيودات الطالب المعمـ السحقة وتوليد الكنير مف البيغ
اليجابية الم تبرة لتحديد المفكمة مما يسيـ بفاعمية ي توسيع مجاؿ البحث عف بدائؿ
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كنيرة ومتنوعة وجديدة .أما مكوف توليد األ كار يرتكز عم الحاجة لتوليد البدائؿ وافراؾ الفرد
ي إنتاج الكنير مف البدائؿ المتنوعة غير التقميدية المفبمة والمطورة وتقديـ ربة ال تبار
ورؤية وتبنيؼ وا تيار البدائؿ الواعدة .وبالنسبة لمكوف الت طيط لمتنفيذ قد يحتاج الطالب
المعمـ دعـ لتطوير أو تحسيف ىذه البدائؿ وبنع ق اررات عالة والتجييز لتنفيذىا بنجاح،
البدائؿ الجديدة ال تكوف ناجحة أو مفيدة بالضرورة بدوف التفكير النتاجي ،ومف نـ ينبغي
ا تبار البدائؿ الواعدة عف قرب لتحديد ال طوات التي سوؼ يتـ أ ذىا ي االعتبار وجعميا
عالة قدر المكاف ،وقد يتـ التركيز عم ترتيب البدائؿ أو وضع أولويات عالة والبحث عف
عدة مبادر لتدعيـ الحموؿ الممكنة ،والمبادر الداعمة تكوف األف اص ،أو األماكف ،أو
المواد ،أو األوقات التي سوؼ سوؼ تسيـ ي التنفيذ الناج  ،ويساعد ذلؾ الطالب المعمـ
القائـ بحؿ المفكمة عم

تحديد الطرؽ التي تؤدي إل

أ ضؿ است داـ ممكف لمداعميف،

وتجنب المبادر الممكنة لممقاومة ،وبياغة طة عمؿ تبؼ ال طوات النوعية التي سوؼ
يتـ اتباعيا لتنفيذ الحؿ المطروح.

نتائج التحقؽ مف قبوؿ أو ر ض الفػرض النػاني :ين ا فرضنرو فرثنن ي أنن

ن "يوجػد

مسػػتو مرتفػػع مػػف مػػا وراا المعر ػػة البداعيػػة لػػد الطمب ػة المعمم ػيف بكميػػة التربيػػة

جامعػػة الزقػػازيؽ" .ولمتحقػػؽ مػػف قبػػوؿ أو ر ػػض ىػػذا الفػػرض اسػػت دـ الباحنػػاف المتوسػػطات
واالنح ار ػػات المعياريػػة وذلػػؾ لتحديػػد مػػد تحقػػؽ الدرجػػة الكميػػة لمػػا وراا المعر ػػة البداعيػػة
ومكونييا (المعر ػة الذاتيػة البداعيػة ،والمعر ػة الموقفيػة البداعيػة) لػد طمبػة الفرقػة الرابعػة
بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.
خذٔل ( :)6انًرٕعطاخ (و) ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح (ع) نهسم اإلتذاػ ٙنًا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح
ٔيكَٕٓٛا
انًكٌٕ

انًرٕعط
انسغاتٙ

االَسشاف
انًؼٛاس٘

انًؼشفح انزاذٛح اإلتذاػٛح
انًؼشفح انًٕلفٛح اإلتذاػٛح

2.14
2.16

1.81
1.86

يُخف
يُخف

انذسخح انكهٛح نًا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح

2.15

1.86

يرٕعط

 aيٍ ( )1إنٗ ألم يٍ ( =)2.34يُخف
( )3.63إنٗ ( =)5.11يشذفغ.

.

يغرٕٖ
انرسمكa

انرشذٛة

يٍ ( )2.34إنٗ ألم يٍ ( =)3.63يرٕعط.
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يتض ػ مػػف النتػػائج ػػي الجػػدوؿ السػػابؽ ت ػوا ر مػػا وراا المعر ػػة البداعيػػة ومكونييػػا
(المعر ػػة الذاتيػػة البداعيػػة ،والمعر ػػة الموقفيػػة البداعيػػة) بدرجػػة من فضػػة لػػد طمبػػة الفرقػػة
الرابعة بكمية التربية جامعة الزقازيؽ؛ بمتوسطات تراوحت بػيف ( ،3.04و .)3.04كمػا أظيػرت
النتػػائج أف أعمػ مكػػوني مػػا وراا المعر ػػة البداعيػػة ىػػو المعر ػػة الموقفيػػة البداعيػػة بمتوسػػط
وزنػػػي بمغػػػت قيمتػػػو ( ،)3.04يميػػػو المعر ػػػة الذاتيػػػة البداعيػػػة بمتوسػػػط وزنػػػي بمغػػػت قيمتػػػو
( ،)3.04بينمػػا تحقػػؽ مػػا وراا المعر ػػة البداعيػػة ككػػؿ بدرجػػة من فضػػة بمتوسػػط وزنػػي بمغػػت
قيمتو ( .)3.04مما يعني توا ر مستو مػن فض لمكػوني مػا وراا المعر ػة البداعيػة والدرجػة
الكمية ليا.

مناقفة نتائج التحقؽ مف الفرض الناني لمبحث :مف النتائج السابقة يتض ر ض قبوؿ

الفرض الناني وىو ح توجد درجة مرتفعة مف ما وراا المعر ة البداعية لد
بكمية التربية جامعة الزقازيؽح ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

الطمبة المعمميف

& Bas, Sagirli,

).Bekdemir (2016
وير الباحناف أف وجود درجة من فضة مف ما وراا المعر ة البداعية ىو أمر
منطقي ،حيث إف ما وراا المعر ة البداعية تعكس مزيجا مف الوعي الذاتي البداعي؛ أي
القدرة عم

تقييـ الطالب المعمـ بدقة لنقاط قوتو وضعفو وتينيره عم

دقة عالية الذات

البداعية لديو والتينر بيا ،وىو ما قد ال يتوا ر بفكؿ كبير أنناا تمقي المحاضرات بالكمية أو
أنناا التدريس ي مدارس التربية العممية ،والتنظيـ الذاتي البداعي؛ حيث تؤنر معتقدات ما
وراا المعر ة البداعية عم قدرة الطالب المعمـ عم بنع ق اررات استراتيجية ي موقؼ معيف
مما يتطمب االعتماد عم

معر ة الذات ومعر ة أبعاد الموقؼ لتحديد كيفية تبرؼ الفرد

بطريقة إبداعية ،وىذا األمر ربما لـ يتدرب عميو الطالب المعمـ أنناا سنوات دراستو بالكمية
أو أنناا تمقي التوجيو مف المديريف والموجييف والمعمميف األوائؿ ي مدارس التربية العممية.
كما أف ما وراا المعر ة بمكونييا المعر ة الذاتية البداعية والمعر ة الموقفية
البداعية تؤنر عم جودة تدريس الطالب المعمـ دا ؿ حجرة البؼ ،الوعي ما وراا المعر ي
يرتبط بفعالية الذات لد

الطالب المعمـ كعنبر مف عنابر التنظيـ الذاتي ،وربما ال يتوا ر

لد الطالب المعمـ مستو مرتفع مف عالية الذات لحدانة قيامو بدور المعمـ واحتياجو لفترات
أطوؿ الكتساب النقة بالنفس ي مواجية المفكست ،مما يسيـ ي وجود مستو من فض
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مف عالية الذات البداعية ،وىذا يعني أف الطالب المعمـ يحتاج ألمريف ،األوؿ ىو إتاحة
الفربة لو ي التفاعؿ ول فترات طويمة دا ؿ المدرسة ليكتسب النقة بالنفس ،واألمر الناني أف
يحبؿ عم

برات كا ية مف ذوي ال برة مف المعمميف والموجييف والمديريف ي أساليب

التعامؿ مع المواقؼ التدريسية الم تمفة.

نتائج التحقؽ مف قبوؿ أو ر ض الفرض النالث :ينص الفرض النالث عم أنو حت تمؼ
درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية با تسؼ ما وراا المعر ة البداعية لد

الطالب المعمـ بكمية التربية جامعة الزقازيؽح .ولمتحقؽ مف قبوؿ أو ر ض ىذا الفرض تـ
حساب ا تبار تحميؿ التبايف البسيط (باست داـ برنامج "SPSSح) لدراسة داللة الفروؽ بيف
متوسطات درجات ال حؿ البداعي لممفكست التدريسية ومكوناتو با تسؼ درجات ما وراا
المعر ة البداعية ،حيث تمت المقارنة بيف أربع مجموعات مف الطمبة المعمميف تبعا لنمط ما
وراا المعر ة البداعية (مجموعة ذوي النقة المرتفعة واألداا التدريسي المرتفع ،ومجموعة
ذوي النقة المرتفعة واألداا التدريسي المن فض ،ومجموعة ذوي النقة المن فضة واألداا
التدريسي المرتفع ،ومجموعة ذوي النقة المن فضة واألداا التدريسي المن فض) ،والجدوؿ
التالي يوض النتائج:

خذٔل (َ )3رائح اخرثاس ذسهٛم انرثا ٍٚانثغٛط نًذٖ اخرالف انسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ انرذسٚغٛح
ٔيكَٕاذّ تاخرالف يا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح.
لًٛح (ف)
يرٕعط
دسخاخ
يدًٕع
يصذس انرثاٍٚ
انًكٌٕ
ٔدالنرٓا
انًشتؼاخ
انسشٚح
انًشتؼاخ
3
ت ٍٛانًدًٕػاخ 18.411
**66.384 32.833
1.412
231
فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح داخم انًدًٕػاخ 113.511
242
216.11
انكهٙ
3
ت ٍٛانًدًٕػاخ 161.314
**121.235 53.435
ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح
1.444
231
داخم انًدًٕػاخ 116.213
تانًشكهح انرذسٚغٛح
242
266.521
انكهٙ
3
ت ٍٛانًدًٕػاخ 261.481
**112.418 81.831
انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم
1.463
231
داخم انًدًٕػاخ 111.536
انًشكهح انرذسٚغٛح
242
381.166
انكهٙ
3
ت ٍٛانًدًٕػاخ 163.314
**146.843 55.115
انذسخح انكهٛح نهسم
نهًشكالخ
اإلتذاػٙ
1.381
231
داخم انًدًٕػاخ 11.111
انرذسٚغٛح
242
258.313
انكهٙ
** دانح إزصائٛا ً ػُذ يغرٕٖ ( * .)1.11دانح إزصائٛاً ػُذ يغرٕٖ (.)1.15
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يتض مف نتائج الجدوؿ السابؽ وجود روؽ دالة إحبائيا عند مستو ( )1.10ػي
درجػػػات الحػػػؿ البػػػداعي لممفػػػكست التدريسػػػية ترجػػػع إلػػػ ا ػػػتسؼ أنمػػػاط مػػػا وراا المعر ػػػة
البداعية لد الطمبة المعممػيف بكميػة التربيػة جامعػة الزقػازيؽ ،ولتحديػد اتجاىػات الفػروؽ تػـ
إجراا ا تبار حففيوح وأظيرت النتائج أف الفروؽ لبال مجموعة ذوي النقػة المرتفعػة واألداا
التدريسػػػي المرتفػػػع ،يمييػػػا مجموعػػػة ذوي النقػػػة المرتفعػػػة واألداا التدريسػػػي المػػػن فض ،نػػػـ
مجموعػػة ذوي النقػػة المن فضػػة واألداا التدريسػػي المػػن فض ،ػػي حػػيف تػػيتي مجموعػػة ذوي
النقػػة المن فضػػة واألداا التدريسػػي المرتفػػع كيقػػؿ المجموعػػات ػػي الحػػؿ البػػداعي لممفػػكست
التدريسػػية ومكوناتػػو مقارنػػة بالمجموعػػات األ ػػر  .أي أف الطمبػػة المعممػػيف الػػذيف لػػدييـ نقػػة
مرتفعػػػػة وأداا تدريسػػػػي مرتفػػػػع كػػػػانوا أ ضػػػػؿ المجموعػػػػات ػػػػي الحػػػػؿ البػػػػداعي لممفػػػػكست
التدريسية.

مهاقشة نتائج التحكل مو الفرض الجالح للبحح:
مف النتائج السابقة يتض

تحقؽ الفرض النالث؛ حيث تبيف ا تسؼ درجات الحؿ

البداعي لممفكست التدريسية با تسؼ ما وراا المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف بكمية
التربية جامعة الزقازيؽ .وير الباحناف أف تفوؽ مجموعة الطمبة المعمميف ذوي النقة
المرتفعة واألداا التدريسي المرتفع عم

باقي المجموعات قد يرجع إل

أف أ راد ىذه

المجموعة لدييـ انتظاـ مرتفع دقيؽ حيث إنيـ يتمتعوف بنقة مرتفعة ي أدائيـ التدريسي
وبالفعؿ يؤدوف تدريسيا بفكؿ مميز ،أما باقي المجموعات النقة المرتفعة واألداا المن فض
(أي المبالغة غير الدقيقة ي التقدير) ،والنقة المن فضة واألداا المرتفع (أي االنتقاص غير
الدقيؽ ي التقدير) ،والنقة المن فضة واألداا المن فض (انتظاـ من فض دقيؽ) كانوا أقؿ
ي الترتيب ،الطالب المعمـ ذو الدقة ما وراا المعر ية المرتفعة يظير أحكاما دقيقة أكنر
تك ار ار (أي أف نقتو البداعية تتوا ؽ مع أدائو البداعي) مقارنة باألحكاـ غير الدقيقة (أي أف
نقتو البداعية ال تتوا ؽ مع أدائو البداعي) ،ومف نـ كانوا أكنر تفوقا عم باقي المجموعات
ي الحؿ البداعي لممفكست التدريسية حيث إف ىناؾ تناسؽ بيف نقتيـ ي قدرتيـ
التدريسية وأدائيـ الفعمي أنناا التدريس.

نتائج التحقؽ مف قبوؿ أو ر ض الفرض الرابع :ينص الفرض الرابع عم

حتوجد

عسقة ارتباطية دالة إحبائيا بيف درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ودرجات
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ما وراا المعر ة البداعية لد

الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽح .ولمتحقؽ

مف قبوؿ أو ر ض ىذا الفرض تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات الحؿ البداعي
لممفكست التدريسية ومكوناتو ودرجات ما وراا المعر ة البداعية ومكوناتيا كما يمي:
خذٔل (َ :)8رائح يؼايم اسذثاط تٛشعٌٕ ت ٍٛدسخاخ انسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ انرذسٚغٛح ٔيكَٕاذّ
ٔدسخاخ يا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح ٔيكَٕٓٛا
يا ٔساء انًؼشفح
اإلتذاػٛح
انسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ
انرذسٚغٛح

يا ٔساء انًؼشفح
انزاذٛح اإلتذاػٛح

ٔيا ٔساء انًؼشفح
انًٕلفٛح
اإلتذاػٛح

يا ٔساء انًؼشفح
اإلتذاػٛح ككم

**1.34
**1.83

**1.66
**1.33

**1.68
**1.31

فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح
ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح تانًشكهح
انرذسٚغٛح
**1.85
**1.83
انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم انًشكهح
انرذسٚغٛح
**1.81
**1.86
انذسخح انكهٛح نهسم اإلتذاػٙ
نهًشكالخ انرذسٚغٛح
** دانح إزصائٛا ً ػُذ يغرٕٖ ( * ،)1011دانح إزصائٛا ً ػُذ يغرٕٖ (.)1015

يتض

**1.84
**1.81

مف نتائج الجدوؿ السابؽ وجود عسقة ارتباطية موجبة ودالة إحبائيا عند مستو

( )1.10بيف درجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ومكوناتو ودرجات ما وراا المعر ة
البداعية ومكونييا لد

الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ ،وتتفؽ ىذه النتيجة

مع نتائج بحوث كؿ مف ) ،Hargrove (2007و Aurah, Koloi-Keaikitise,
) ،Isaacs, & Finch (2011وغالية ( ،)3102و) ،Aurah (2013و Bas, Sagirli
) & Bekdemir (2016حيث توبموا إل وجود عسقة ارتباطية موجبة دالة إحبائيا بيف
درجات الحؿ البداعي لممفكست وما وراا المعر ة.

مهاقشة نتائج التحكل مو الفرض الرابع للبحح:
وير الباحناف أف أسباب وجود العسقة الموجبة الدالة إحبائيا بيف درجات الحؿ
البداعي لممفكست التدريسية ومكوناتو ودرجات ما وراا المعر ة البداعية ومكونييا المعر ة
الذاتية البداعية والمعر ة الموقفية البداعية قد يرجع إل أف ما وراا المعر ة تتضمف قدرة
الفرد عم التفكير يما يتعممو ووعيو بعمميات تفكيره واستراتيجياتو ي معالجة ما يواجيو مف
مواقؼ تعمـ ومفكست مما يساعده عم إعادة تنظيـ أ كاره وتوظيؼ األدلة والفواىد توظيفا
دقيقا وتقويـ أنر ما توبؿ إليو مف نتائج (حجازي.)41-42 ،3100 ،
- 041 -

الحل اإلبداعي للمشكالت التدريسية وما وراء المعرفة اإلبداعية ....................................................

كمػػا أنػػو يوجػػد تفػػابو بػػيف سػػمات األف ػ اص المتميػػزيف بالحػػؿ البػػداع لممفػػكست
وسمات األف اص مرتفع ما وراا المعر ػة ألف الفػرد الػذي يفكػر ػي حػؿ المفػكمة يوظػؼ مػا
وراا المعر ة؛ حيث يحاوؿ إنتاج أ كار جديدة نـ الت طيط نـ القياـ بتنفيػذىا لموبػوؿ إلػ حػؿ
المفػػكمة ،وأننػػاا ذلػػؾ ُيراقػػب مػػد التق ػدـ الحػػادث مػػع توجيػػو سػػموكو لفكػػرة معينػػة نػػـ يدعمػػو
ويقيـ كػس منيػا وي تػار مػا يػراه األ ضػؿ وبػذلؾ ُيعػد
بي كار أ ر حت يبؿ إل الحؿ النيائيُ ،
مفكػػػ ار منتجػػػا ،بالضػػػا ة إلػػػ ذلػػػؾ ،القػػػائموف بحػػػؿ المفػػػكست البداعيػػػة لػػػدييـ كفػػػااة ػػػي

الميارات ما وراا المعر ية حيث يكوف لدييـ القػدرة عمػ اسػت داـ اسػتراتيجيات متنوعػة لتوليػد
وتحميؿ األ كار ويحتاجوف أف يعر وا أنواع المواقػؼ أو الميػاـ التػي يكػوف ييػا الحػؿ البػداعي
لممفػػكست ىػػو المنيجيػػة المسئمػػة والعوامػػؿ التػػي تػػؤنر عمػ إمكانيػػة اسػػت داـ الحػػؿ البػػداعي
لممفكست ،ومف نـ ىناؾ دور أساسي تؤديو ميارات ما وراا المعر ة ي حؿ المفكست بفػكؿ
إبداعي.

نتائج التحكل مو قبول أو رفض الفرض اخلام  :ينص الفرض ال امس عم أنو حيمكف التنبؤ
بدرجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف

البداعية لد

سؿ درجات ما وراا المعر ة

الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽح .ولمتحقؽ مف قبوؿ أو

ر ض ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ االنحدار المتعدد ،وأُتبع باالنحدار المتدرج لتحديد أكنر
مكوني ما وراا المعر ة البداعية تيني ار ي الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ،وكانت
النتائج كما يمي:
خذٔل ( :)1يهخص ًَٕرج االَسذاس (انسم اإلتذاػ ٙنهًشكالخ انرذسٚغٛح كًرغٛش ذاتغ)( ،يكَٕ ٙيا
ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح كًرغٛشاخ يغرمهح).
يصذس
انرثاٍٚ

يدًٕع
انًشتؼاخ

االَسذاس 132.313
85.116
انثالٙ
انًدًٕع 258.313

دسخاخ
انسشٚح

يرٕعط
انًشتؼاخ

2
241
242

**1011 2410336 86.311
1.358

** دانح ػُذ يغرٕٖ (.)1.11

لًٛح (ف)

انذالنح

يشتغ يؼايم االسذثاط
(يؼايم انرسذٚذ
انًصسر)
10665

*دانح ػُذ يغرٕٖ (.)1.15

تفير نتائج الجدوؿ رقـ ( )2أف قيمة معامؿ التحديد ) ،(r2= 0.665وىػذا يعنػي أف
مكػػػوني مػػػا وراا المعر ػػػة البداعيػػػة قػػػد سػػػرتا مػػػا مقػػػداره ( )%66.5مػػػف التبػػػايف ػػػي الحػػػؿ
البداعي لممفكست التدريسية ،وىي قيمة مرتفعة إذا ما أ ذ ي االعتبار وجود متغيرات أ ػر
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تؤنر ي الحػؿ البػداعي لممفػكست التدريسػية .ويتبػػيف أف قيمػػة ) (Fقػد بمغػػت ()340.224
عنػػػػد مستػػػو نقػػة ) (Sig = 0.01وىػػذا يؤكػػد معنويػػة االنحػػدار عنػػد مسػػتو (،)0.01
ولتحديد مبدر التينير تـ است راج الجدوؿ التالي:
خذٔل ( :)11يؼايالخ االَسذاس انًرؼذد (يكَٕاخ يا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح)
انًرغٛشاخ

انثاتد
انًؼشفح انزاذٛح اإلتذاػٛح
انًؼشفح انًٕلفٛح اإلتذاػٛح

انًؼايالخ غٛش انًؼٛاسٚح
B

انخطأ انًؼٛاس٘

4.581
1.516
1.228

1.115
1.135
1.184

** دانح ػُذ يغرٕٖ (.)1.11

انًؼايالخ لًٛح (خ)
انًؼٛاسٚح
Beta
1.622
1.214

انذالنح

**1.11 48.238
**1.11 3.816
**1.11 2.321

*دانح ػُذ يغرٕٖ (.)1.15

يتبيف مف جدوؿ المعامست وجود داللة لتينير مكوني ما وراا المعر ة البداعية عم
الحؿ البداعي لممفكست التدريسية ،حيث كاف مكوف المعر ة الذاتية البداعية ذا تينير
إيجابي وعند مستو نقة ) ،(Sig = 0.01وكذلؾ مكوف المعر ة الموقفية البداعية كاف
تينيره إيجابيا وعند مستو نقة ) ،(Sig = 0.01وبناا عم ما سبؽ نقبؿ الفرض :حيمكف
التنبؤ بدرجات الحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف
البداعية لد

سؿ درجات ما وراا المعر ة

الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة الزقازيؽ ،وترتيب ىذيف المكونيف يعبر

عف قوة تينيرىما ،ويمكف كتابة معادلة االنحدار المعيارية مف سؿ الجدوؿ رقـ ( )1كما
يمي:

الحؿ البداعي لممفكست التدريسية = + 4.412

البداعية  ×1.304 +المعر ة الموقفية البداعية.

 × 1.433المعر ة الذاتية

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة & Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs,
) ،Finch (2011وغالية ( ،)3102و) ،Aurah (2013والتي أكدت عم إمكانية التنبؤ
بالحؿ البداعي لممفكست مف درجات ما وراا المعر ة.
وير الباحناف أف ىذه النتيجة قد ترجع إل وجود ارتباط موجب بيف الحؿ البداعي
لممفكست التدريسية وما وراا المعر ة البداعية لد

الطمبة المعمميف بكمية التربية جامعة

الزقازيؽ .ذوو الحؿ البداعي لممفكست يتميزوف بمجموعة مف الميارات المعر ية منؿ
ميارات التفكير االبتكاري ،وميارات التفكير الناقد ،وميارات التفكير االستقرائي ،وميارات
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التفكير االستنباطي ،وميارات التفكير التقويمي ،وميارات ات اذ القرار ،وميارات ما وراا
المعر ة ،والميارات الوجدانية ،يـ يتعامموف بفاعمية مع المفكست التدريسية والتحديات
ويتسموف بالمرونة والدينامية ي التفكير ليذا يبدعوف ي حؿ المفكست ،ويتميزوف بالجدة
واألبالة والتحدي لمميلوؼ وغير الميلوؼ مف أجؿ الوبوؿ إل

حموؿ إبداعية لممفكست.

ومف نـ أمكف التنبؤ بالحؿ البداعي لممفكست التدريسية مف درجات ما وراا المعر ة بمكونييا
ما وراا المعر ة الذاتية البداعية وما وراا المعر ة الموقفية البداعية.
وأمكف لممعر ة الذاتية البداعية -أي معر ة الطالب المعمـ لنقاط قوتو وحدوده
البداعية دا ؿ مجاؿ محدد أو كسمة عامة -التنبؤ بالحؿ البداعي لممفكست التدريسية بقدر
أعم مف المعر ة الموقفية البداعية أي معر ة مت وأيف وكيؼ ولماذا يكوف الطالب المعمـ
مبدعا ،وقد يرجع ذلؾ إل أف وعي الطالب المعمـ بنقاط قوتو البداعية ي مجاؿ التدريس
يؤنر بفكؿ كبير ي إنتاجو لحموؿ إبداعية يما ي ص المفكست التدريسية التي يواجييا.

توصيات ومكرتحات:

ي ضوا نتائج البحث يوبي الباحناف بما يمي:

 ضرورة تضميف المقررات بكمية التربية لسستراتيجيات الداعمة لمحؿ البداعي لممفكستبوجو عاـ والمفكست التدريسية بوجو اص.
 تفجيع الطمبة المعمميف عم ممارسة حموؿ إبداعية لم تمؼ المفكست التدريسية التييواجيونيا أنناا التربية العممية.
 توعية الطمبة المعمميف بم تمؼ مبادر المفكست التدريسية وامدادىـ ب طوط عريضةلكيفية التبدي ليا.
 تعزيز ما وراا المعر ة البداعية لد الطمبة المعمميف. تدريب الطمبة المعمميف عم ما وراا المعر ة البداعية لتحسيف مستو الحؿ البداعيلممفكست لدييـ.

وميهو إدراء بعض البحوخ املستكبلية مو خالل العهاويو التالية:
 فرحى فإلبدفأي رنمشكالت فرتدريسية ردى معنمي فرصف فعوى فرثن وي كمن يدركهن فرطنبةمرتضعي وم خضضي من ورفء فرمعرفة فإلبدفأية.

 فرحى فإلبدفأي رنمشكالت فرتدريسية ردى معنمي فرتعنيم فرثن وي فرعنم وفرض ي. فرب نء فرعنمني رمن ورفء فرمعرفة فإلبدفأية وأالقت بنرتحصيى فردرفسي ردى طنبة فرجنمعة.- 042 -
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قائنة املرادع
أوالً :املرادع العربية:
أبو الغيط ،إيماف عمي محمد ،وب يت ،اطمة محمد بياا الديف ( .)3102برنامج تدريبي مقترح
لتنمية القدرة عم الحؿ االبتكاري لممفكست الحياتية و فض قمؽ المستقبؿ لد طالبات كمية

االقتباد المنزلي .دراسات عربية ي التربية وعمـ النفس.041-22 ،3 ،11 ،

أحمد ،أبو السعود محمد ،و ودة ،إبراىيـ محمد محمد ،واسماعيؿ ،دعاا سعيد محمود ( .)3103أنر
است داـ استراتيجيات ما وراا المعر ة ي تدريس الكيمياا ي تنمية ميارات البداع العممي

لد طسب البؼ األوؿ النانوي .مجمة كمية التربية  -جامعة بنيا.222-242 ،20 ،32 ،

األيوب ،ىبة وليد محمد ( .) 3103أنر التعمـ اللكتروني القائـ عم استراتيجية ما وراا المعر ة عم
اتحبيؿ والوعي بعمميات الحؿ البداعي لممفكست لد

الطسب ي مقرر جامعي .رسالة

ماجستير – كمية الدراسات العميا – جامعة ال ميج العربي – البحريف.

بمجوف ،كونر جميؿ سالـ ( .)3102اعمية التدريب عم الحؿ البداعي لممفكست باست داـ بعض
استراتيجيات نموذج  TRISي تنمية ميارات الميتامعر ية لد

طالبات كمية الترية .مجمة

اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس – جامعة دمفؽ – كمية التربية-24 ،0 ،04 ،

.000

تو يؽ ،نجاة عدلي ( .)3114عالية االتجاه نحو العمؿ التعاوني عم الحؿ البداعي لممفكست لد
طسب كمية التربية .دراسات الطفولة ،جامعة عيف فمس.31-0 ،22 ،2 ،

جاد الحؽ ،نيمة عبد المعطي البادؽ ( .)3104برنامج تدريبي قائـ عم

نظرية حتريزح (الحؿ

البداعي لممفكست) لتنمية ميارات ما وراا المعر ة لد طسب كمية التربية جامعة الزقازيؽ.

الجمعية المبرية لمتربية العممية.14-44 ،3 ،02 ،

جرواف ،تحي عبد الرحمف ،والعبادي ،زيف حسف ( .)3104أنر برنامج تعميمي قائـ عم استراتيجية
الحؿ البداعي لممفكست ي تنمية ميارات التفكير البداعي لد

الطمبة الموىوبيف ذوي

بعوبات التعمـ .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس.42-00 ،0 ،03 ،

حجازي ،آندي محمد حسف ( .)3100العسقة بيف ما وراا المعر ة والحؿ البداعي لممفكست

وأىميتيا التربوية :استراتيجية مقترحة ي تعميـ األطفاؿ .مجمة الطفولة العربية – الجمعية

الكويتية لتقدـ الطفولة العربية.011-44 ،42 ،03 ،
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الحربي ،عبد اهلل بف معتؽ بف مبم

( .)3102المفكست التدريسية التي تواجو معممي العموـ

الطبيعية ي نظاـ المقررات لممرحمة النانوية بمنطقة القبيـ .مجمة العموـ التربوية والنفسية-

المجمة العربية لمعموـ ونفر األبحاث.41-42 ،2 ،0 ،

حسيف ،إبراىيـ التونسي السيد ( .)3104اعمية برنامج قائـ عم عادات العقؿ ي تعمـ الرياضيات
تسميذ المرحمة العدادية.

لتنمية التحبيؿ وميارات الحؿ البداعي لممفكست الرياضية لد

الجمعية المبرية لتربويات الرياضيات.241-243 ،1 ،02 ،

ال ياط ،ماجد محمد ( .)3103أنر برنامج تدريبي مستند إل نظرية تريز  TRIZي تنمية ميارات
تفكير ما وراا المعر ة لد

طمبة جامعة البمقاا التطبيقية .مجمة جامعة النجاح لألبحاث –

العموـ النسانية.411-414 ،2 ،34 ،

الدعيمج ،ىيفاا حمد عبد العزيز ( .)3101الذكاا الروحي وعسقتو بالحؿ البداعي لممفكست لد

الطمبة الموىوبيف ي المممكة العربية السعودية .مجمة كمية التربية  -جامعة أسيوط،24 ،

.411-442 ،)3(2

الدليمي ،إحساف عميوي نابر ( .)3103أنر است داـ أنموذج أوزبورف بارنس الحؿ البداعي
لممفكست ي ميارة ما وراا المعر ة لد

طالبات الرابع العممي ي مادة الرياضيات .مجمة

جامعة األنبار لمعموـ النسانية.401-222 ،2 ،

سالـ ،ىانـ أحمد أحمد ( .)3101الذكاا الوجداني وما وراا المعر ة وعسقة كؿ منيما بالحؿ

البداعي لممفكست لد أعضاا ىيئة التدريس بالجامعة .رسالة دكتوراة (غير منفورة) ،كمية
التربية ،جامعة الزقازيؽ.

السكاكر ،عبد العزيز عمي ( .)3100أنر برنامج تدريبي مستند إل

استراتيجيات الحؿ البداعي

لممفكست المستقبمية ي تنمية ميارات التفكير ما وراا المعر ي والميارات القيادية لد

الطمبة الموىوبيف .رسالة دكتوراه – كمية العموـ التربوية والنفسية – جامعة عماف العربية –

األردف.

البمادي ،محارب عمي محمد ( .)3112أنر برنامج تدريبي قائـ عم

نموذج الحؿ البداعي

لممفكست  CPSي تنمية التفكير اإبداعي والميارات وؽ المعر ية ي الرياضيات لد طمبة
البؼ التاسع األساسي ي األردف .رسالة دكتوراه – كمية الدراسات العميا – الجامعة األردنية.

عبد اهلل ،تامر محمد عبد العميـ ( .)3104برنامج مقترح قائـ عم مباد ا نظرية تريز  Trizلتنمية

ميارات ما وراا المعر ة لد الطالب المعمـ فعبة التاريخ .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات

االجتماعية.023-23 ،14 ،
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 است داـ استراتيجيات ما وراا المعر ة وأنرىا عم:)3114(  محمد عبد الرؤوؼ بابر حسف،العطار

 مجمة كمية التربية – جامعة.ميارات حؿ مفكست الفيزياا لد طسب البؼ األوؿ النانوي

.21-0 ،41 ،04 ،بنيا

 دا عية النجاز والفاعمية الذاتية وما وراا المعر ة كمتنبئات بميارات حؿ.) 3102(  عمي أحمد،غالية

 قسـ عمـ النفس، أطروحة دكتوراه.الطسب العرب ي الجامعات السرائيمية

المفكمة لد

. األردف، جامعة اليرموؾ،الرفادي والتربوي

 أنر است داـ أسموب حؿ المفكمة.)3112(  محي الديف عبده، والفربيني، مبطفي حسيب،محمد
طسب كمية التربية مف سؿ دراسة المفكست البيئية

التفكير البداعي لد

ابتكاريا عم

.344-313 ،44 ،02 ، جامعػػة بنيا- مجمة كمية التربية.والقضايا المعابرة

 المفكست التدريسية لمعمـ المغة النجميزية بالمرحمة.)3112(  متعب بف عيد نسب،المطيري
. المممكة العربية السعودية،  جامعة أـ القر، رسالة ماجستير.االبتدائية بمحا ظة الميد
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