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ملخص البحث:
تتحدد أىداؼ البحث الحالى فى الكشؼ عف مستكل كؿ مف :فاعمية الذات اإلبداعية ،كأنماط
االستثارة الفائقة كأساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس)  ،Memleticsكتأثير النكع االجتماعى في كؿ
متغير منيـ ،باإلضافة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقات االرتباطية بيف فاعمية الذات اإلبداعية ،ككبل
مف :أنماط االستثارة الفائقة ،كأساليب التعمـ النكعية(ميمميتكس)  ،Memleticsكبتطبيؽ مقياس
أبكت ( )Abbott, 2010لقياس فاعمية الذات اإلبداعية ،تعريب كاعداد/الباحثة ،كمقياس أنماط
االستثارة الفائقة ( ،)OEQ-IIلقياس أنماط االستثارة الفائقة ،تعريب كاعداد/الباحثة ،كمقياس أساليب
التعمـ النكعية (ميمميتكس) لقياس أساليب التعمـ النكعية المفضمة ،تأليؼ،(Wheitly, 2006)/
تعريب كاعداد/الباحثة ،كذلؾ عمى عينة كمية ( )962طالب كطالبة مف طمبة الصفكؼ الثبلث بمدرسة
المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( 041مف الذككر 092 ،مف اإلناث) ،تراكحت أعمارىـ
الزمنية بيف ( )01 -01سنة ،بمتكسط ( )06,1سنة ،كانحراؼ معيارل ( ،)0,1 ±كذلؾ فى الفصؿ
الدراسى األكؿ مف العاـ الدراسى  ،9102/9101كبمعالجة بيانات البحث باستخداـ األساليب
اإلحصائية المناسبة ،تـ التكصؿ إلى ارتفاع مستكل فاعمية الذات اإلبداعية السائدة لدل طمبة مدرسة
المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( ،)STEMفي حيف كاف مستكل االستثارة النفسية الفائقة
كاف مرتفعان في جميع المجاالت ماعدا االستثارة االنفعالية الفائقة فكاف المستكل فييا متكسطان،
كبالنسبة لمستكل أساليب التعمـ النكعية المفضمة كاف المستكل السائد ىك المستكل المرتفع ،كتـ
ترتيب أساليب التعمـ النكعية كفقان لدرجة تفضيؿ المشاركيف في عينة البحث عمى النحك التالى:
أسمكب التعمـ الجماعى ،أسمكب التعمـ السمعى ،أسمكب التعمـ المفظى ،أسمكب التعمـ الجسمى،
أسمكب التعمـ المنطقى ،أسمكب التعمـ الفردل ،كأخي ارن أسمكب التعمـ البصرل .كما تكصمت نتائج البحث
إلى كجكد تأثير لمنكع في فاعمية الذات اإلبداعية ،كتـ التكصؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في كؿ
مف :فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي ،كفاعمية الذات في األداء اإلبداعي ،كفاعمية الذات اإلبداعية
لصالح االناث ،في حيف كانت الفركؽ في كؿ مف :االستثارة الحسية الفائقة ،كاالستثارة االنفعالية
الفائقة لصالح االناث ،كأما الفركؽ في االستثارة التخيمية الفائقة فكانت لصالح الذككر ،كبالنسبة
ألساليب التعمـ النكعية المفضمة كانت الفركؽ في أساليب التعمـ التالية :البصرل ،الجسمى ،كالفردل
لصالح االناث ،كفى أسمكب التعمـ المنطقى لصالح الذككر .باإلضافة إلى كجكد عبلقات ارتباطية
مكجبة دالة احصائيان بيف فاعمية الذات اإلبداعية ككبل مف أنماط االستثارة الفائقة كأساليب التعمـ
النكعية المفضمة .كتـ مناقشة ىذه النتائج فى ضكء اإلطار النظرل كنتائج الدراسات السابقة ،كتقديـ
بعض التكصيات كالمقترحات النفسية كالتربكية.
الكممات المفتاحية :فاعمية الذات اإلبداعية ،أنماط االستثارة الفائقة ،أساليب التعمـ النكعية
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Creative Self-Efficacy and Its Relationship to Overexcitability Patterns and
Specific Learning Styles (MEMLETICS) for STEM Schools Students
By:
Dr Kawther Kotb M. Abou Koura
Assist. Prof. of Educational Psychology
Faculty of Education – Kafr El-Sheikh University

Summary:
This current research aims at revealing the level of: creative self-efficacy, overexcitability
patterns, learning specific styles (MEMLETICS) and the impact of social type of each
variable, as well as revealing the nature of the correlative relationships between creative
self-efficacy and both overexcitability patterns and specific learning styles (MEMLETICS).
By applying the scale of Abbot for measuring creative self-efficacy, overexcitability
questionnaire for measuring overexcitability patterns and the scale of learning specific
styles (MEMLETICS) for measuring learning specific favorite styles (MEMLETICS) authored
by (Wheitly, 2006) translated and prepared by the researcher, on a total sample of (269)
students from the three grade of STEM schools (140 male, 129 female) ages ranged from
(15) and (18) years, average (16.5) years, and a standard deviation of (± 1,8), and this was
in the first semester of the academic year 2018/2019, and by using the appropriate
statistical methods data, it was concluded to raising the level of creative self-efficacy for
STEM school students while the level of psychological overexcitability was high in all fields
except emotional overexcitability which its level was intermediate. As for learning specific
favorite styles, the dominant level of was high. Learning specific styles were arranged
according to the degree of preference of the participants in the research sample as
follows: group learning style, auditory learning style, verbal learning style, physical
learning style, logical learning style, individual learning style, and finally visual learning
style. Also, among the results of the research is that gender effects of creative self- efficacy
and that there are statistically significant differences in self-efficiency in creative thinking,
self-efficiency in creative performance and creative self- efficacy in favor of females. While
differences in sensual overexcitability and emotion overexcitability were in favor of
females, the differences in imagination overexcitability were in favor of males. As for
learning specific favorite styles, the differences in the following learning styles: visual,
physical, individual were in favor of females, and the differences in the logical learning
style were in favor of males. In addition, there are statistically significant positive
correlations between the creative self- efficacy and both overexcitability patterns and
MEMLETICS learning specific favorite styles. These results have been discussed in light of
the theoretical framework and the results of previous studies, and some psychological and
educational recommendations and suggestions were presented.
Key words: Creative self-efficacy, Overexcitability patterns, Specific Learning Styles
(MEMLETICS), STEM school students.
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مقدمــــة
أصػػبح االىتمػػاـ بالطمبػػة المكىػػكبيف كجكانػػب تفكيػػرىـ المختمفػػة كػػالتفكير اإلبػػداعي مػػف أكلكيػػات

العمميػػة التعمميػػة التعميميػػة فػػي مختمػػؼ بمػػداف العػػالـل فيمثػػؿ ىػمالء الطمبػػة أمػػؿ مجتمعػػاتيـ فػػي التقػػدـ

كمكاكبػػة التغي ػرات كالتطػػكرات المتسػػارعة فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاةل كترتػػب عمػػى ذلػػؾ اعتبػػار تنميػػة
القدرات اإلبداعية لػدل الطمبػة مػف أىػـ أىػداؼ التربيػة المعاصػرة ،كأصػبح االبػداع كتنميتػو شػا بلن فكػر

التربػػكييف كمػػف أبػػرز االكلكيػػات فػػي العصػػر الحػػديث .كيتػػأثر نجػػاح الطمبػػة المكىػػكبيف بشػػكؿ كبيػػر بمػػا
يمتمككنو مف قدرات عقمية كشخصية ،األمر الذل يجعؿ لمعتقداتيـ الذاتية حكؿ ىذه القدرات دك ارن كبيػ ارن
في نجاحيـ كتحقيؽ أىدافيـ التي يسعكف إلييا.
كظير فى نياية العقد األخير مػف القػرف الماضػى اتجػاه جديػد فػى الفكػر التربػكل الحػديث ،يمكػد
عمػػى أىميػػة التركيػػز عمػػى تحقيػػؽ عػػدد مػػف الن ػكاتج التعميميػػة التػػى تتعمػػؽ بأسػػاليب الػػتعمـ كالتفكيػػر،

كخصكصان فى العصر الحالى الذل تشػكؿ فيػو العكلمػة كالتقنيػات الحديثػة قػكاـ الحيػاة كالخبػرة اليكميػةل
لذا فإف السبيؿ إلى التغير االجتماعى كاالقتصادل كالتربكل لكػى نصػؿ إلػى مػا كصػمت إليػو المجتمعػات

المتقدمة ىك تشجيع االبداع كدعـ المبدعيف .فيعد االىتماـ بػالفرد المبػدع القػادر عمػى مػا يكاجيػو مػف
مشكبلت ضركرة حتمية فى ظؿ عصر معقد كمثير لممشكبلت الحياتية كاألكاديمية كالمينية.
كعمػػى الػػر ـ مػػف الزيػػادة المطػػردة فػػى الدراسػػات كالبحػػكث النفسػػية فػػى عصػػرنا الحػػالى ،إال أف
متكسػػط الدراسػػات كالبحػػكث التػػى اىتمػػت بمجػػاؿ االبػػداع لػػـ يتعػػدل ( )% 0,1مػػف إجمػػالي الدراسػػات
كالبحػػػكث النفسػػػية (باظػػػة .)2 ،9102 ،كمػػػا أف الدراسػػػات كالبحػػػكث فػػػى مجػػػاؿ االبػػػداع تفتقػػػر إلػػػى

الشمكلية كالتكامؿ كالربط بيف ما ىك عقمى معرفى كما يبدك فى المستكل اإلبداعي (الطبلقػة ،المركنػة،
االصالة كالحساسية لممشكبلت) ،كبيف ما ىك شخصى كانفعػالى كمػا يبػدك فػى أسػمكب الفػرد اإلبػداعي.
فاألسمكب اإلبػداعي ييػتـ بػالكيؼ ال بػالكـ ،فػاذا كػاف المسػتكل اإلبػداعي ييػتـ بالقػدرات ،فػاف األسػمكب
اإلبداعي ييتـ بالكيفية التى تترجـ بيا ىذه القدرات.
كيشػػير ( )Bandura, 2007إلػػى فاعميػػة الػػذات عمػػى أنيػػا :يحالػػة دافعيػػة يػػتـ خبلليػػا قيػػاس
التقدير الذاتي لمفرد عمى تنفيذ أعماؿ معينة لتحقيؽ بعػض أىدافػو ،كال تعنػى فعاليػة الػذات بمػا يمتمكػو
الفرد مف قدرات ،بؿ تعنى باعتقاده حكؿ ما يمكنو القياـ بو ،كتمثػؿ المحػكر المعرفػى لمعمميػات .كيػذكر

( )Petri & Govern, 2004أف الطمبػػة المكىػكبيف يظيػػركف مسػػتكيات مرتفعػة مػػف فاعميػػة الػػذات.
كفػػى مطمػػع القػػرف الحػػالي بػػدأ البػػاحثكف باالىتمػػاـ بدراسػػة فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة Creative Self-
 ،Efficacyكالتػػػػي تشػػػػير إلػػػػى مػػػػدل إدراؾ الطالػػػػب لقدرتػػػػو فػػػػي التعبيػػػػر أك األداء بصػػػػكرة إبداعيػػػػة
( .)Abbott, 2010-bكيػػرل ( )Abbott, 2010-aأف اإلبػػداع يػػتـ التعبيػػر عنػػو مػػف خػػبلؿ مكػػكنيف
أساسييف ىما :األداء اإلبداعي ،كالتفكير اإلبداعي.
كتعػد فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػة مػػف القػػدرات التػػي تحػدد مػػدل اعتقػػاد الفػرد فػػي اسػػتطاعتو كقدرتػػو
كاجتياده إلتماـ المياـ المسػتحدثة المتباينػة ،كالفاعميػة الذاتيػة اإلبداعيػة ليسػت مجػرد مشػاعر عامػة،

كلكنيا تقدير الفرد لذاتػو كعمػا يمكنػو القيػاـ بػو ،كسبلسػتو فػي التعامػؿ مػع المكاقػؼ الشػديدة المبيمػة
كعبلقاتو االجتماعية ،ففاعمية الذات ىي حس الفرد كمعتقداتػو عػف نفسػو بأنػو قػادر عمػى التعامػؿ مػع
أم ميمػػة بفاعميػػة (ككلفكلػػؾ .)120 :9101 ،كتمثػػؿ فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة معتقػػدات الطمبػػة حػػكؿ
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قػػدراتيـ اإلبداعيػػة كىػػى تمعػػب دك ارن ميمػان باإلضػػافة الػػى القػػدرة اإلبداعيػػة فػػي اإلنتػػاج اإلبػػداعي .كيمكػػد
( )Bandura, 2007بشػكؿ أساسػى عمػى فاعميػة الػذات اإلبداعيػة باعتبارىػا شػرط ضػركرل لئلنتاجيػة
اإلبداعية كاكتشاؼ معرفة جديدة ،كيككف ليػا دك ارن كبيػ ارن فػي فيػـ االعمػاؿ اإلبداعيػة لػدل األفػراد .كمػف
ثـ تشػير فاعميػة الػذات اإلبداعيػة الػى اعتقػاد الفػرد قدرتػو عمػى أداء ميػاـ محػددة ،كالضػركرية إلنتػاج
حمكؿ لممشكبلت تتميز بالجدة كاالصالة كمناسبتيا لممكقؼ (.)Abbott, 2010-a
كيتمتػػع الطمبػػة المكىػػكبيف بمجمكعػػة مػػف السػػمات الشخصػػية التػػي تميػػزىـ عػػف الطمبػػة العػػادييف

تتمثػػػؿ فػػػي :الحساسػػػية المفرطػػػة ،كاالحسػػػاس بالعدالػػػة ،كالمثاليػػػة ،كالسػػػعى كراء الكمػػػاؿ ( Baska,

 .)2009كيظيػػر الطمبػػة المكىػػكبيف فػػي المراحػػؿ الدراسػػية المختمفػػة اسػػتجابات تجػػاه المثيػرات الحسػػية
كالجمالية كاالنفعالية كالعقمية المختمفة ،كالتي يتـ تجاىميال كيرجػع السػبب فػي ذلػؾ إلػى تنػكع المػداخؿ

التػػي يسػػتخدميا البػػاحثيف فػػي دراسػػتيـ لممكىبػػة كالمكىػػكبيف .كيػػذكر ( )Tieso, 2007أف دراسػػات
كأبحػػػاث دابركسػػػكى  Dabrowskiفػػػي نظريتػػػو لبلنقسػػػامات اإليجابيػػػة المسػػػتندة عمػػػى تنػػػاكؿ االبعػػػاد

المتضػمنة فػػي المكىبػػة ،كالتػػي تقػػدـ معالجػػة تفصػػيمية لمفيػػكـ اإلمكانػػات المتطػػكرة لممكىبػػة كتطكراتيػػا
الديناميكيػػػة ،تتطػػػػرؽ لمفيػػػكـ االسػػػػتثارة النفسػػػػية الفائقػػػة  Overexcitabilityكأنماطيػػػػا األساسػػػػية
الخمسة كالتي تتمثؿ في :االستثارة النفس حركية الفائقة ،االستثارة الحسية الفائقػة ،االسػتثارة التخيميػة
الفائقة ،االستثارة العقمية الفائقة كاالستثارة االنفعاليػة الفائقػة ،كتعػد تممػؾ المظػاىر الشخصػية الخاصػة
الفائقػػة ممشػ ارن قكيػان عمػػى النمػػك كاالسػػتعداد ككجػػكد المكىبػػة .كيشػػير ( )Treat, 2006: 254إلػػى أف

االستثارات الفائقة الخمسة تكػكف أقػكل بػيف األفػراد ذكل المكىبػة العقميػة العاليػة أكثػر مػف األفػراد ذكل
المكىبة العقمية المتكسطة أك المنخفضة.
كتشير نتائج العديد مف الدراسات التي أجريت في مجاؿ المكىبػة الػى أف ىنػاؾ عبلقػة قكيػة بػيف
المكىبػػة كاالسػػتثارة النفسػػية الفائقػػة ،كفاعميتيػػا فػػي التمييػػز بػػيف المكىػػكبيف كالعػػادييف ،فالخصػػائص
المتضػػمنة باالسػػتثارات الفائقػػة أكثػػر انتشػػا ار لػػدل المكىػػكبيف كالمبػػدعيف مقارنػػة بغيػػرىـ مػػف العػػادييف

( ،)Mendaglio, 2008كيػمدل مفيػكـ االسػتثارة النفسػية الفائقػة بػذلؾ دك ارن ميمػان فػي كيفيػة التعػرؼ
كالكشػػؼ عػػف الطمبػػة المكىػػكبيف كالتعػػرؼ عمػػييـ ،باإلضػػافة الػػى المحكػػات األخػػرل التػػي تسػػتخدـ فػػي
التشخيص ،كتعد بذلؾ االستثارة النفسية الفائقة مكممة ليا كليست بديبلن عنيػا ( Akarsu & Guzel,
.)2006

كيعتبر مفيػكـ أسػاليب الػتعمـ النكعيػة المفضػمة (ميمميػتكس) Memletics Learning Styles
مف اىـ المتغيرات التى يجب أف يتناكليا البػاحثيف بالدراسػة ،كالػذل يعكػس بػدكره التعدديػة فػى أسػاليب

التعمـ المفضػمة لػدل الطمبػة ،كيعطػى التعػرؼ عمػى ىػذه الفػركؽ الفرديػة فػى أسػاليب الػتعمـ كاكتشػافيا
لممعممػػيف القػػدرة عمػػى تقريػػر مػػدل التجػػانس أك مػػدل االخػػتبلؼ فػػى تفضػػيؿ أسػػاليب الػتعمـ لػػدل طمبػػة
فصكليـ ،مما ينعكس إيجابيا عمػى فعاليػة العمميػة التعميميػة .كيشػير ( )Klein, 2003إلػى أف أسػمكب
الػػتعمـ عبػػارة عػػف مفيػػكـ مركػػب مػػف خصػػائص معرفيػػة كعكامػػؿ نفسػػية تعمػػؿ مع ػان عمػػى تحقيػػؽ الفيػػـ
كالتفاعؿ مع البيئة التعميميػة ،كمػا أف الطمبػة يتعممػكف بشػكؿ أفضػؿ عنػدما يسػتخدمكف أسػاليب الػتعمـ
المفضمة لدييـ .كيصػنؼ الطمبػة كفقػان ألسػاليب الػتعمـ التػى تتعمػؽ بػالحكاس إلػى :متعممػكف سػمعيكف،
متعممكف بصػريكف ،متعممػكف لمسػيكف ،كمتعممػكف حػركييف .كبػالنظر إلػى أسػاليب الػتعمـ االجتماعيػة،
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فػػاف المتعممػػيف يصػػنفكف إلػػى :متعممػػيف فػػردييف يفضػػمكف الػػتعمـ كحػػدىـ دكف أف يشػػاركيـ أحػػد فػػى
الدراسػػة ،كمتعممػػيف جمػػاعييف يحبػػكف العمػػؿ فػػى فريػػؽ أك مجمكعػػة .كتشػػير التصػػنيفات الكثيػػرة التػػى

قػػدميا العممػػاء ألسػػاليب الػػتعمـ أف الفػػرد قػػد يفضػػؿ أسػػمكبان أك أكثػػر فػػى المكاقػػؼ التعميميػػة المختمفػػة.
كتعكس اسػاليب الػتعمـ مػدل تنػكع المعرفػة بػيف األفػراد كالمجمكعػات بشػكؿ عػاـ ،كبػيف طمبػة المػدارس
كالجامعػػات بشػػكؿ خػػاص ،فكمػػا أف ىػمالء الطمبػػة يختمفػػكف فػػى قػػدراتيـ الجسػػمية كالعقميػػة كاالنفعاليػػة،
فانيـ يختمفكف كذلؾ فى درجة تفضيميـ ألساليب التعمـ النكعية.

كعمى الر ـ مف تعػدد الدراسػات كالبحػكث التػى اىتمػت بدراسػة فاعميػة الػذات اإلبداعيػة كعبلقتيػا

بػبعض متغيػرات الشخصػػية المختمفػة فػى البيئػػات األجنبيػة ،إال أنػو تكجػػد نػدرة فػى تمػػؾ الدراسػات -فػػى
حدكد إطبلع الباحثة -فى البيئة العربية ،بصفة عامػة كبصػفة خاصػة الدراسػات كالبحػكث التػى حاكلػت

البحػػث فػػى طبيعػػة العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ككػػبل مػػف أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة،
كأسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة المفضػػمة (ميمميػػتكس) .كمػػف ىنػػا تبػػدك أىميػػة اج ػراء البحػػث الحػػالى بيػػدؼ

التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل فاعميػػػة الػػػذات االبداعيػػػة ،كعبلقتيػػػا بأنمػػػاط االسػػػتثارة الفائقػػػة كأسػػػاليب الػػػتعمـ
النكعيػػػة المفضػػػػمة (ميمميػػػتكس) ،لػػػػدل طمبػػػػة مدرسػػػة المتفػػػػكقيف الثانكيػػػػة فػػػى العمػػػػكـ كالتكنكلكجيػػػػا
( ،)STEMبإدارة كفر الشيخ التعميمية ،بمحافظة كفر الشيخ.

مشكلة البحث:
تحظػػػى دراسػػػة العكامػػػؿ التػػػي تسػػػيـ فػػػي تحسػػػيف األداء األكػػػاديمي لممتعممػػػيف بصػػػفة عامػػػة
كالمكىكبيف مػنيـ بصػفة خاصػة ،باىتمػاـ البػاحثيف كالتربػكييف كخاصػة فػي ظػؿ االىتمػاـ بتنميػة نػكاتج

التعمـ المستيدفة ،كتعد المعتقدات الذاتية أحد أىـ تمػؾ العكامػؿ ،كتكجػد العديػد مػف العكامػؿ التػي تػمثر
في التفكير كاألداء اإلبداعي كمنيا :المتغيرات الشخصية كالعمميات كاألساليب المعرفية كأسػاليب الػتعمـ
كسػمات الشخصػػية ،كالعكامػػؿ البيئيػػة كالتشػػجيع كالػػدعـ كتػكافر اإلمكانيػػات .كفػػى ضػػكء إطػػبلع الباحثػػة

عمى األدب السيككلكجى المتعمػؽ بمتغيػرات البحػث الحػالي ،كجػد أف ىنػاؾ نػدرة فػي الدراسػات كالبحػكث
التي تيدؼ إلى تقػديـ تفسػيرات متعمقػة لكيفيػة تػأثير ىػذه العكامػؿ فػي التفكيػر كاألداء اإلبػداعيل كفػى
مطمع القرف الحالي بدأت البحكث تتجو لدراسػة أحػد اآلليػات التػي يمكػف أف تػمثر بيػا تمػؾ العكامػؿ فػى
التفكير كاألداء اإلبداعي مف خبلليا ،كالتي تعرؼ بفاعمية الذات اإلبداعية.
كتمدل فاعميػة الػذات االبداعيػة دكر الكسػيط فػى تػأثير العديػد مػف المتغيػرات فػى التفكيػر كاألداء
اإلبػداعي )  Choi, 2004; Tierney & Farmer, 2011ل رشػكاف كعبػد السػميع ) 9101 ،كمػا
ترتبط فاعمية الذات اإلبداعية ايجابيان باألداء في العديد مف المجاالت ،فقد أكدت نتػائج بعػض الدراسػات
عمى كجكد عبلقة ارتباطية بيف فاعمية الذات اإلبداعية كاألداء اإلبػداعي ،كالػى امكانيػة التنبػم بالقػدرات
اإلبداعيػة مػف خػبلؿ فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ) (Aqdas et al., 2016; Liu, et al., 2016ل كمػا
أشارت نتائج دراسة ) Wang, Tsai, & Tsai (2014إلى الػدكر المػمثر لفاعميػة الػذات اإلبداعيػة فػي
األداء اإلبػداعي لؤلفػراد ،كأشػارت نتػائج دراسػة ) Tan et al. (2007إلػى عػدـ اخػتبلؼ فاعميػة الػذات
اإلبداعيػة بػاختبلؼ النػكع االجتمػاعي .أككػدت نتػائج دراسػة ) Tan, Li, & Rotgans (2011إمكانيػة
التنبػػم بالسػػمكؾ الصػػفي الجيػػد كالتحصػػيؿ األكػػاديمي مػػف خػػبلؿ فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػةل كمػػا تكصػػمت
نتائج دراسة ) Alzoubi (2016إلى عبلقة فاعميػة الػذات اإلبداعيػة بالدافعيػة المعرفيػة ،كعمػى أىميػة
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بيئػة الػتعمـ الداعمػة لئلبػداع فػي تنميػة فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ،كاختمفػت نتػائج دراسػة Simmons,
) Payne, & Pariyothorn (2014مػع نتػائج الدراسػات السػابقة فتكصػمت إلػى عػدـ إمكانيػة التنبػم
باألداء اإلبداعي مف خبلؿ فاعمية الذات اإلبداعية.

كبمراجعة األدب السيككلكجى المتعمػؽ بمتغيػرات البحػث الحػالي نجػد أف ىنػاؾ نػدرة فػي الدراسػات
كالبحػػكث التػػي تناكلػػػت بالدراسػػة عبلقػػػة فاعميػػة الػػػذات اإلبداعيػػة بكػػػبل مػػف أنمػػػاط االسػػتثارة الفائقػػػة،
كأساليب التعمـ النكعيى (أساليب تعمـ المياقة العقمية ميمميتكس) ،كيمكػف تحديػد مشػكمة البحػث الحػالي

في اإلجابة عف األسئمة التالية:

 -0ما مستكل فاعمية الذات اإلبداعية لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا
()STEM؟
 -9ما مستكل االستثارات الفائقة لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا
()STEM؟
 -2ما مستكل أساليب التعمـ النكعية المفضمة (ميمميتكس) لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى
العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEM؟
 -4ىؿ ت ختمؼ فاعمية الذات االبداعية لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا
( )STEMباختبلؼ النكع االجتماعى (ذككر/إناث)؟

 -1ىؿ تختمؼ أنماط االستثارة الفائقة لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا
( )STEMباختبلؼ النكع االجتماعى (ذككر/إناث)؟

 -6ىؿ تختمؼ أساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس) لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ
كالتكنكلكجيا ( )STEMباختبلؼ النكع االجتماعى؟

 -1ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف فاعمية الذات اإلبداعية كأنماط االستثارة الفائقة لدل طمبة مدرسة
المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEM؟

 -1ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف فاعمية الذات اإلبداعية كأساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس) لدل
طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEM؟

أهــداف البحــث:
ٌمكن تحدٌد أهداف البحث الحالى فً النقاط التالٌة:
-1الكشػػؼ عػػف كتحديػػد مسػػتكل كػػؿ متغيػػر مػػف متغيػػرات البحػػث الػػثبلث :فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة،
كاالسػػػتثارات الفائقػػػة ،كأسػػػاليب الػػػتعمـ النكعيػػػة المفضػػػمة (ميمميػػػتكس) لػػػدل طمبػػػة مدرسػػػة المتفػػػكقيف
الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا (.)STEM
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-9الكشػػؼ عػػف تػػأثير النػػكع االجتمػػاعى (ذككر/إنػػاث) لطمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ
كالتكنكلكجيا ( )STEMفي كؿ متغير مف متغيرات البحث الثبلث :فاعمية الذات اإلبداعيػة ،كاالسػتثارات
الفائقة ،كأساليب التعمـ النكعية المفضمة (ميمميتكس).
-2فيـ كتفسير طبيعة العبلقػات االرتباطيػة بػيف فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ككػبل مػف االسػتثارات الفائقػة،
كأسػػػاليب الػػػتعمـ النكعيػػػة المفضػػػمة (ميمميػػػتكس) لػػػدل طمبػػػة مدرسػػػة المتفػػػكقيف الثانكيػػػة فػػػى العمػػػكـ
كالتكنكلكجيا (.)STEM

أهمٌــة البحــث:
يكتسػػب البحػػث الحػػالي أىميتػػو مػػف أىميػػة المفػػاىيـ التػػى يتناكلي ػا بالدراسػػة كالتػػى تتحػػدد فػػى:
فاعمية الذات االبداعية لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمػكـ كالتكنكلكجيػا ( ،)STEMكالتػى
يمكػػػف اعتبػػػاره حجػػػر األسػػػاس لػػػؤلداء اإلبػػػداعي لػػػدل ىػػػمالء الطػػػبلب ،كمسػػػتكيات االسػػػتثارة الفائقػػػة
لممكىػػكبيف كالتػػي يمكػػف النظػػر الييػػا كقػػكة محركػػة كمظػػاىر نمػػك كامنػػة كاعتبارىػػا ممش ػ ارن عمػػى كجػػكد

المكىبػػة ،باإلضػػافة إلػػى أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة المفضػػمة (ميمميػػتكس) ،كالتػػى تعتبػػر ممشػ ارن ميمػان مػػف
ممشرات الفركؽ الفردية فى ىذه المرحمة .كيمكف تحديد أىمية البحث الحػالى عمػى المسػتكييف النظػرل

كالتطبيقي عمى النحك التالي:
فعمى المستكل النظرل :تتحدد أىمية اجراء البحث الحالي كاسػتجابة لبلىتمػاـ العػالمى كالمحمػى
بفئة الطمبة المكىكبيف بصفة عامة كفى مجاالت العمػكـ كاليندسػة كالتكنكلكجيػا كعمػكـ الحاسػب بصػفة
خاصػػػةل نظػػػػ ار لػػػػدكرىـ فػػػػي تقػػػدـ المجتمػػػػع كرقيػػػػو ،كيترتػػػػب عمػػػى ذلػػػػؾ ضػػػػركرة اسػػػػتثمار طاقػػػػاتيـ
كاسػتعداداتيـ ،كتػػكفير البػرامج التربكيػػة كالتعميميػة التػػي تيػتـ بتنميػػة قػدراتيـ العقميػػة ،بمػا يضػػمف ليػػـ
نمكا نفسيا كاجتماعيا متكامبل .كما تبدك أىمية اجراء البحػث الحػالي مػف تناكلػو لمفػاىيـ فاعميػة الػذات
اإلبداعيػػة كاالسػػتثارات الفائقػػة بكصػػفيما اسػػتحداثان تربكي ػان يمكػػف أف يسػػيـ فػػي تطػػكير مجػػاؿ اكتشػػاؼ
كتشخيص كرعايػة كتعمػيـ المكىػكبيف .كمػا تمثػؿ النتػائج التػى يػتـ التكصػؿ الييػا مػف خػبلؿ إجػراء ىػذا

البحػػث مػػف الناحيػػة النظريػػة إضػػافة تربكيػػة ميمػػة لمعمميػػة التعميميػػة لمطمبػػة المكىػػكبيف ،فيترتػػب عمػػى
دراسة فاعمية الذات اإلبداعية كعبلقتيا بأنماط االستثارة الفائقة ،كأساليب التعمـ النكعية المفضػمة لػدل
طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( ،)STEMتكفير معمكمات كبيانػات تكضػح مػا
يمتمكو ىمالء الطمبة مف قدرات إبداعية ،كأساليب نكعية مفضمة فى التعمـ ،يمكػف اسػتثمارىا كتكجيييػا
عمى النحك األمثؿ.
كأمػػا عمػػى المسػػتكل التطبيقػػي :فتتحػػدد أىميػػة إجػراء البحػػث الحػػالي فػػي تقػػديـ فيمػان أكثػػر عمقػان

لطبيعػػػة العبلقػػػة بػػػيف متغيػػػرات البحػػػث الثبلثػػػة لػػػدل طمبػػػة مدرسػػػة المتفػػػكقيف الثانكيػػػة فػػػى العمػػػكـ

كالتكنكلكجيػػا ()STEMل ممػػا يػػنعكس ايجابيػان عمػػى العمميػػة التعميميػػة .كمػػا أف أدبيػػات البحػػث الحػػالى
كما يتـ التكصؿ إليو مف نتائج ،قد يفيد الخبراء كالمسئكليف عف برامج تربيػة كتعمػيـ الطمبػة المكىػكبيف
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بمدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمػكـ كالتكنكلكجيػا ( ،)STEMفػي تحديػد االحتياجػات التدريبيػة سػكاء
لمطمبػػة أك لممعممػػيف ،أك فػػي مجػػاؿ اختيػػار الطمبػػة كالمعممػػيف ليككنػكا أعضػػاء فػػي ىػػذه المػػدارس ،كمػػا
يمكف أف تفيد نتائج البحث الحالي المعمميف كالمرشديف التربػكييف ككاضػعى المنػاىج لمطمبػة المكىػكبيف
بيػػذه النكعيػػة مػػف المػػدارس فػػي بنػػاء كتصػػميـ منػػاىج تحفػػز فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،كبنػػاء أنشػػطة
تتحدل قدرات الطمبة اإلبداعية كاالستثارات الفائقة لػدييـ ،كاختيػار المعممػيف لطػرؽ التػدريس المناسػبة
التػػي تراعػػى الفػػركؽ الفرديػػة فػػي مسػػتكيات فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،كمسػػتكيات االسػػتثارة الفائقػػة،
كأساليب التعمـ النكعية لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا (.)STEM

المفاهٌم اإلجرائٌة لمصطلحات البحث:
-1فاعلٌة الذات اإلبداعٌة :Creative Self-Efficacy
يعػػرؼ ( )Abbott, 2010-aفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة عمػػى أنيػػا :يمعتقػػدات الفػػرد حػػكؿ قدراتػػو
اإلبداعية ،كتتضمف معتقداتو في تفكيره اإلبداعي ،باإلضافة إلى معتقداتو فػي أدائػو اإلبػداعيي .كتعػرؼ
فاعميػػة الػػذات اجرائيػان فػػي البحػػث الحػػالي عمػػى أنيػػا :مجمػػكع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب فػػي
المقاييس الفرعية ألبعػاد مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة المسػتخدـ فػي البحػث الحػالى ،كالػذل يتكػكف

مف ( )90مفردة كيتراكح مدل الدرجات عمييا بيف ( ،)011 - 90كيمكف تعريؼ ىػذه األبعػاد الفرعيػة
عمى النحك التالى:
 فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي ( ،)Creative Thinking Self-Efficacyكالتػػي
تشػػير إلػػى فاعميػػة الحالػػة العقميػػة الداخميػػة كالتعبيػػر عػػف االبػػداع مػػف خػػبلؿ مككنػػات التفكيػػر
اإلبداعي ،كالطبلقة كالمركنة كالتفاصيؿ كاالصالة ،كالتي تجعؿ الفرد قػاد ارن عمػى انتػاج األفكػار
الجديدة كالمناسبة ،فيػى أذف فاعميػة مسػتمرة مكلػدة ألفكػار إبداعيػة ،كيعبػر عنيػا بػالمفردات

التي تقيس فاعمية الذات في كؿ مف :الطبلقة كالمركنة كالتفاصيؿ كاالصػالة ،كيقػاس كػؿ بعػد
فرعى مػنيـ بػثبلث مفػردات ،كيتػراكح مػدل الػدرجات التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب بػيف (- 09
.)61
 فاعمية الػذات فػي األداء اإلبػداعي ( ،)Creative Performance Self-Efficacyكالتػي
تشػير إلػى فاعميػة الحالػة االجتماعيػة الخارجيػة كالتعبيػر عػف االبػداع مػف خػبلؿ أنظمػة الفػػرد
الداخمية كالخارجية ،التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض أثنػاء األداء اإلبػداعي كتتضػمف الدافعيػة
كالشخصية كالحالة االنفعالية كالسياؽ االجتماعى ،كيعبر عنيا بالمفردات التي تقػيس فاعميػة
الذات في كؿ مف :التعميـ لئلبػداع ،االتصػاؿ كالتػركيج لئلبػداع كالشخصػية اإلبداعيػة ،كيقػاس
كؿ بعد فرعى منيـ بثبلث مفردات ،كيتراكح مدل الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالػب بػيف (2
.)41 -

-9االستثارة الفائقة :Overexcitability
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يعرؼ دابركسػكى كبيتشكيسػكى ( )Dabrowski&Piechowskiاالسػتثارة الفائقػة عمػى أنيػا:
ياستجابة تفكؽ الممثرات المسػببة ليػا ،كتظيػر عمػى ىيئػة ردكد فعػؿ قكيػة لمثيػرات داخميػة أك خارجيػة
فػػػي مجػػػاالت االسػػػتثارات النفسػػػية الفائقػػػة الػػػنفس حركيػػػة ،أك الحسػػػية ،أك التخيميػػػة ،أك العقميػػػة ،أك
االنفعالية ،كيمكف النظر إلى ىذه االستثارات كالتي يعبر عنيا مف خبلؿ الشدة أك الحػدة بشػكؿ إيجػابي
بككنيػػا ممش ػرات عمػػى تطػػكر كنمػػك اإلمكانػػات كاالسػػتعدادات الفرديػػة الدالػػة عمػػى المكىبػػةي (Vuyk,
) .2010; Tieso, 2007; Mendaglio & Tillier, 2006كتعػرؼ االسػتثارة الفائقػة فػي البحػث
الحالي بمجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييػا الطالػب عمػى المقػاييس الفرعيػة ألبعػاد مقيػاس االسػتثارات
الفائقػػة اإلصػػدار الثػػانى ( ،)OEQIIكالتػػي تت ػراكح بػػيف ( )211 - 11درجػػة ،كيمكػػف تعريػػؼ أبعػػاد
االستثارة الفائقة عمى النحك التالى:
كتعػرؼ بأنيػا :ي طاقػة مرتفعػة يمكػف
 االستثارة النفس حركية الفائقة  :Psychomotor OEف
مبلحظتيػا مػػف خػػبلؿ الر بػػة فػػي الحركػػة ،كالكػػبلـ السػػريع ،كالدافعيػػة العاليػػة لمعمػػؿ ،كتحػػدم
الػػذات بػػأداء الميمػػات كعػػدـ الراحػػة ،كتػػكتر انفعػػالي يتػػرجـ إلػػى نشػػاط نفػػس حركػػي كالسػػمكؾ
االنػػدفاعي كفػػرط النشػػاط ك يرىػػا مػػف المظػػاىري .كتعػػرؼ إجرائيػان بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا

الطالػػػب عمػػػى مقيػػػاس االسػػػتثارة الػػػنفس حركيػػػة الفائقػػػة الفرعػػػى ،كيػػػتـ قياسػػػيا بعػػػدد ()01
مفردات ،كيتراكح مدل الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب بيف ( )11 - 01درجة.
 االسػػػتثارة الحسػػػية الفائقػػػة  :Sensual OEكتعػ فػػرؼ بأنيػػػا :ي الشػػػعكر كاالبتيػػػاج الحسػػػي
كالبحث عف كسائؿ حسية لتفريغ التػكتر الػداخمي ،كمػف مظاىرىػا :االىتمػاـ الكبيػر بػالمبلبس
كالمظيػػػر ،كالتعمػػػؽ بػػػالمجكىرات كالزينػػػة ،كاالسػػػتمتاع بػػػاألمكر الحسػػػية كػػػالممس ،كالتػػػذكؽ،
كالشػػـي .كتعػػرؼ إجرائيػان بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب عمػػى مقيػػاس االسػػتثارة الحسػػية

الفائقة الفرعى ،كيتـ قياسيا بعدد ( )01مفردات ،كيتػراكح مػدل الػدرجات التػي يحصػؿ عمييػا
الطالب بيف ( )11 - 01درجة.
كتعػرؼ بأنيػا :ي كفػرة األفكػار الخياليػة،
 االسػتثارة التخيميػة الفائقػة  :Imaginational OEف
كاسػػتخداـ المجػػاز فػػي التعبي ػرات الشػػفيية ،كاألفكػػار الذىنيػػة الخبلقػػة ،كمػػا يمكػػف أف يسػػتدؿ
عمييػػا مػػف خػػبلؿ تشػػتت االنتبػػاه كأحػػبلـ اليقظػػة كالميػػؿ نحػػك الخيػػاؿ ،كيحػػدث ذلػػؾ كنتيجػػة
إلتاحة المجاؿ الحر لمخياؿي .كتعرؼ إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالػب عمػى مقيػاس

االستثارة التخيمية الفائقة الفرعػى ،كيػتـ قياسػيا بعػدد ( )01مفػردات ،كيتػراكح مػدل الػدرجات
التي يحصؿ عمييا الطالب بيف ( )11 - 01درجة.
 االسػتثارة العقميػة الفائقػػة  :Intellectual OEكتعػ فػرؼ بأنيػا :ي النشػػاط المكثػؼ كالمتسػػارع
لمعقػػؿ ،كتعبيرىػػا األقػػكل يظيػػر مػػف خػػبلؿ السػػعي كمحاكلػػة فيػػـ المجيػػكؿ ،كحػػب الحقيقػػة
كالمعرفة ،كالمبلحظة الناقػدة ،كاسػتقبللية التفكيػر فػى الػتعمـ ،أكثػر مػف التفكيػر فػي التحصػيؿ

األكػاديمي فػػي حػػد ذاتػػو ي .كتعػػرؼ إجرائيػان بالدرجػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب عمػػى مقيػػاس
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االسػػتثارة العقميػػة الفائقػػة الفرعػػى ،كيػػتـ قياسػػيا بعػػدد ( )01مفػػردات ،كيتػراكح مػػدل الػػدرجات
التي يحصؿ عمييا الطالب بيف ( )11 - 01درجة.
 االستثارة االنفعالية الفائقػة  :Emotional OEكىػى االسػتثارة النفسػية األكثػر كضػكحان مػف
بػػػيف األشػػػكاؿ األخػػػرل لبلسػػػتثارات النفسػػػية الفائقػػػة ،كتعػػػ فرؼ بأنيػػػا :ي الحساسػػػية الزائػػػدة،
كالكماليػػة ،كالحػػدة االنفعاليػػة ،كاالنط ػكاء الػػذاتي ،كفػػرط المشػػاعر ،كالػػذاكرة المػػمثرة القكيػػةي.
كتعرؼ إجرائيان بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب عمػى مقيػاس االسػتثارة االنفعاليػة الفائقػة

الفرعى ،كيتـ قياسيا بعدد ( )01مفردات ،كيتراكح مدل الػدرجات التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب
بيف ( )11 - 01درجة.

 -2أسالٌب التعلم النوعٌة : Memletics Learning Styles
يعرؼ ( )Bacon, 2004أساليب التعمـ عمى أنيا:ي الطريقة المتسقة التى يستجيب كيتفاعػؿ بيػا
المتعمـ مع المثيرات فى المكقؼ التعميمػىي .كأمػا ( )Whiteley, 2006, 23فيعػرؼ أسػاليب الػتعمـ فػى
ضكء عبلقتيا بنكعية نشػاط مراكػز معينػة بفصػكص المػخ األربعػة ،كالتػى تتكػكف منيػا القشػرة المخيػة،
عمى أنيا:ي أساليب التعمـ المفضمة لدل األفراد ،كالتى يرتبط كؿ أسمكب منيا بنشاط مناطؽ محػددة فػى
القشػػرة المخيػػة ،كتػػمدل إلػػى تحسػػيف كفػػاءة األداء العقمػػى لػػدل األف ػراد (المياقػػة العقميػػة)

Mental

 ،Fitnessكتيسػػر اسػػتخداميـ لعمميػػات التػػذكر بمػػا يحقػػؽ أفضػػؿ مسػػتكيات الػػتعمـي .كتعػػرؼ أسػػاليب
التعمـ النكعية فى البحث الحالى إجرائيان بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس أسػاليب الػتعمـ

النكعية ( ،)Memletics, 2004كالتي تتراكح بيف ( )21 - 01درجة لكؿ أسمكب منيـ ،كىى:

 أسػػمكب الػػتعمـ البصػػرل ( ،)Visual Styleكيعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ الصػػكر كالفيػػـ المكػػانى،
كيقع في الفص الممخرل بالنصفيف الكركييف.


أسمكب التعمـ السمعى ( ،)Aural Styleكيعتمػد عمػى اسػتخداـ الصػكت كالمكسػيقى ،كيقػع
في الفص الصد ى بالنصفيف الكركييف.



أسمكب الػتعمـ المفظػى ( ،)Verbal Styleكيعتمػد عمػى تفضػيؿ كاسػتخداـ المغػة ،كيقػع فػي
الفصكص الصد ية األمامية مف القشرة المخية.



أسمكب التعمـ الجسمى ( ،)Physical Styleكيعتمد عمى اسػتخداـ الجسػـ كاليػديف كحاسػة
الممس ،كيقع في منطقة المخيخ كممخرة الفص األمامي بالقشرة المخية.



أسمكب التعمـ المنطقى ( ،)Logical Styleكيعتمد عمى استخداـ المنطؽ كاالسػتدالؿ ،كيػع
في الفص الجدارل بالنصفيف الكركييف.



أسمكب التعمـ الجماعى ( ،)Social Styleكيعتمد عمى تفضيؿ التعمـ فى مجمكعات صػغيرة
أك كبيرة ،كيقع في الفصكص األمامية الصد ية مف القشرة المخية.
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أسػػمكب الػػتعمـ الفػػردل ( ،)Solitary Styleكيعتمػػد عمػػى تفضػػيؿ العمػػؿ الفػػردل كالدراسػػة
الذاتية ،كيقع في الفصكص األمامية كالجدارية مف القشرة المخية.

 -4طلبة مدرسة المتفوقٌن الثانوٌة فى العلوم والتكنولوجٌا (:)STEM
يمكػػف تعريػػؼ طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( )STEMإجرائيػان عمػػى

أنيػػػـ :ي طمبػػػة الصػػػفكؼ األكؿ كالثػػػانى كالثالػػػث الممتحقػػػكف بمدرسػػػة المتفػػػكقيف الثانكيػػػة فػػػى العمػػػكـ

ػاء عمػػى أسػػس التشػػخيص
كالتكنكلكجيػػا بمدينػػة كفػػر الشػػيخ ،كالػػذيف تػػـ قبػػكليـ فػػي ىػػذه المدرسػػة بنػ ن
المعتمػدة فػػي مثػػؿ ىػػذه النكعيػة مػػف المػػدارس ،كالتػػي تتضػمف محكػػات االسػػتعداد األكػػاديمي ،كعمػػى أف
يكػػكف الطالػػب حاصػبلن فػػي الشػػيادة اإلعداديػة عمػػى نسػػبة ( ،%)21كالدرجػػة النيائيػػة فػػي مػػادة كاحػػدة
عمى األقؿ مف المكاد التالية :المغة اإلنجميزية ،العمكـ كالرياضيات ،أك نسػبة ( %)21كالدرجػة النيائيػة
في مادتيف مف المكاد الثبلثة ،كتقػدـ ليػـ المدرسػة منػاىج إثرائيػة متمػايزة عػف منػاىج الطمبػة العػادييف
بنظاـ التعمـ بالمشاريع  ، Project Learningكالكحػدات التكامميػة القائمػة عمػى البحػث كاالستقصػاء،
مف خبلؿ العمؿ التعاكنى في مجمكعػات صػغيرة ،باإلضػافة إلػى الػتعمـ اإللكتركنػي ،كيسػتخدـ المعممػيف
فييا أساليب تدريس كبرامج تربكية متنكعة لتمبية احتياجات ىمالء الطمبةي.

اإلطــار النظــري والدراسات السابقة:
يتطمب تحقيؽ أىداؼ البحػث الحػالى ،كاإلجابػة عمػى أسػئمتو ،كالتحقػؽ مػف فركضػو القيػاـ بعمػؿ
مراجعػػة ألدبيػػات الدراسػػات السػػابقة ذات االرتبػػاط المباشػػر بمكضػػكع البحػػث الحػػالى ،لكػػى يمكػػف تكػػكيف

كبمكرة إطار نظرل لمبحث الحالي ،كذلؾ عمى النحك التالى:

يمكػػػف اعتبػػػار فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة مػػػف المكضػػػكعات الحديثػػػة نسػػػبيان فػػػي األدب النفسػػػى
كالتربػػكل ،كيػػتـ التعمػػؿ معيػػا عمػػى أنيػػا حالػػة خاصػػة مػػف فاعميػػة الػػذات العامػػة ،كتمثػػؿ فاعميػػة الػػذات

العامة درجة اعتقػاد الفػرد فػي قدرتػو عمػى أداء ميمػة معينػة بتفػكؽ داخػؿ سػياؽ معػيف بصػرؼ النظػر
عػػف درجػػة صػػعكبة ذلػػؾ السػػياؽ ،كأمػػا فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة فتعػػد مػػف اىػػـ عكامػػؿ التحفيػػز لمعمميػػة

اإلبداعي ػة ،كتشػػير الػػى معتقػػدات الفػػرد حػػكؿ قدراتػػو اإلبداعيػػة ،كتعبػػر عػػف حالػػة داخميػػة تتفاعػػؿ مػػع
متغيرات الشخصية ( .)Yu, 2013: 184كال تعنى فاعمية الذات اإلبداعية بما يمتمكو الفرد مػف قػدرات،
كلكػػػف باعتقاداتػػػو حػػػكؿ مػػػا يمكنػػػو القيػػػاـ بػػػو ،كتمثػػػؿ المحػػػكر المعرفػػػى المحػػػرؾ لمعمميػػػات العقميػػػة
( .)Bandura, 2007: 87كتػزداد الفاعميػة الذاتيػة اإلبداعيػة لػدل الفػرد بزيػادة اإلنجػازات الشخصػية،
كما يمكف لبلستثارة العاطفية أف تمثر عمى شعكر الفرد بفاعميتو الذاتية اإلبداعية.
كتكصػػػمت نتػػػائج بعػػػض الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت دراسػػػة فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة لػػػدل الطمبػػػة
المكىػػكبيف ،إلػػى كجػػكد عبلقػػات ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف فاعميػػة الػػذات كبعػػض المتغيػرات اإليجابيػػة مثػػؿ:
إدارة االنفعػػػاالت ،كالميػػػارات االجتماعيػػػة (النفيعػػػى9112 ،ل الزبيػػػدل ،)9100 ،كعبلقػػػات ارتباطيػػػة

سػػالبة مػػع المتغيػػرات السػػمبية مثػػؿ :الخػػكؼ مػػف الفشػػؿ ،كالكماليػػة ،كعػػدـ تفيػػـ الكالػػديف لحاجػػاتيـ
الخاصة ،كسكء التكيؼ المدرسى (.)Chan, 2007; Turki & Al-Qaisi, 2012
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كلكى يتـ التعامؿ عمى نحك فعاؿ مع الطمبة المكىكبيف يجب عمى المعمميف إدراؾ أىميػة كػبلن مػف
البعػديف النفسػي كالعقمػي لممكىبػػة اإلنسػانية ،كيشػير مصػطمح االسػػتثارة النفسػية الفائقػة إلػى مجمكعػػة

مف القكم كالعكامؿ الغريزية -االنفعالية -المعرفية التي تتكافر لػدل الطمبػة الػذيف يتميػزكف بمسػتكيات
مرتفعة مف القدرات كاالستعدادات النمائية .كتمثؿ تمؾ االستثارة الفائقػة  -كالتػي يمكػف اعتبارىػا بمثابػة
عكامػؿ نفسػية داخميػة -فػي جكىرىػا قػكم تحفػز كتسػػيـ فػي بمػكرة معػالـ عمميػات النمػك االنفعػالي مػػف
خػػبلؿ التػػداخؿ الحػػادث بػػيف تمتػػع الفػػرد بمسػػتكيات مرتفعػػة مػػف القػػدرات كاالسػػتعدادات النمائيػػة كبػػيف

الظركؼ كاألكضاع الخارجية المحيطة بو في البيئة.

كأعتمػػػد دابركسػػػكى فػػػي صػػػيا تو لنظريتػػػو عمػػػى أف كجػػػكد الصػػػراع النفسػػػي يعػػػد ضػػػركريا

لتمكػػيف الفػػرد مػػف الكصػػكؿ إلػػى مسػػتكيات أعمػػى مػػف النمػػك كاالرتقػػاء ،كمػػا الحػػظ -أيضػػا -أف معظػػـ
األفراد ليس بمقدكرىـ الكصكؿ إلى تمؾ المستكيات األعمى المنشكدة لمنمك .فيـ البا ما يبقػكف بشػكؿ
عاـ في إطار المستكييف األكؿ كالثاني لمنمكل ألف كبل مف الكراثة كالبيئة تمثبلف أبرز العكامػؿ النمائيػة

الممثرة في شخصيتيـ خبلؿ تمؾ المستكيات .كما أنيـ ال يتمكنكف مف التغمػب عمػى المحػددات الكراثيػة
لمسمكؾ ،كأنماط التربية المستخدمة ،كالظػركؼ كاألكضػاع الخارجيػة المحيطػة بيػـ ،كعنػد الكصػكؿ إلػى
المسػػتكل الثالػػث ،ينمػػك لػػدل الفػػرد شػػعكر ذك تسمسػػؿ ىرمػػي لمقػػيـ السػػائدة ،فض ػبلن عػػف فيػػـ طبيعػػة
احتياجات اآلخريف .كعند ىذا المستكل تحديػدان ،ينشػأ نػكع مػف الصػراع الػداخمي بػيف كيفيػة نظػرة الفػرد
لكاقعو كما يجب أف يككف عميو ىذا الكاقػعل كلػذلؾ فإنػو يمكػف اعتبارىػا بكابػة كنقطػة انطػبلؽ لمكصػكؿ
إلػى مسػتكيات أعمػى مػػف مثػؿ الشخصػية .كعنػػد الكصػكؿ إلػى المسػتكل الرابػػع ،يتميػز األفػراد بالتكجيػػو
كالتصميـ الذاتي كالقدرة عمى تنظيـ عممية نمكىـ كارتقائيـ .كىنا يكتشؼ ىػمالء األفػراد أسػاليب جديػدة

لتمكينيـ مف الكصكؿ إلػى تحقيػؽ مػثميـ الذاتيػة ،بحيػث يمكننػا القػكؿ بػأنيـ قطعػكا شػكطا ال بػأس بػو
عمى طريؽ تحقيػؽ الػذات .كأمػا عنػد المسػتكل الخػامس ،فيػتمكف األفػراد مػف حػؿ صػراعاتيـ الداخميػة،
كيصػػبح بإمكػػانيـ تحقيػػؽ اإلتقػػاف الػػذاتي .كعنػػد ىػػذا المسػػتكل تحديػػدا ،يػػتمكف ىػمالء األفػراد مػػف دمػػج
القيـ كالمثؿ المنشكدة لمشخصػية فػي كاقعيػـ المعػاش كتػكافقيـ النفسػي .كلػذلؾل نجػد أف األفػراد الػذيف
يصػػمكف إلػػى ىػػذا المسػػتكل يعػػدكف بالضػػركرة رم ػ از كمػػثبل يحتػػذل فػػي التعبيػػر عػػف الشػػعكر بالشػػفقة
كالتعاطؼ مع اآلخريف (الغيرية) كالتضحية بالذات). (Ely,1995
كيعتمػد النمػك كاالرتقػػاء االنفعػالي لؤلفػراد الػذم يتجػػاكز المسػتكيات األدنػػى مػف النمػػك إلػى حػػد
بعيػػد عمػػى مػػا يتمتعػػكف بػػو مػػف قػػدرات كاسػػتعدادات نمائيػػة فطريػػة .كمػػف ىػػذا المنطمػػؽل يمكػػف تعريػػؼ

القػػدرات النمائيػػة عمػػى أنيػػا :ي مجمكعػػة االسػػتعدادات كالمكاىػػب الفطريػػة األساسػػية التػػي تحػػدد ماىيػػة
مسػتكيات النمػك التػي يمكػف لمفػرد الكصػكؿ إلييػػا إذا مػا تػكافرت لػو الظػركؼ البيئيػة كالنفسػية المثاليػػة
لذلؾ .كقد تكصؿ دابركسكى إلى أف ىناؾ عػدد مػف أنمػاط االسػتثارات النفسػية المتزايػدة المسػتكل التػي
يمكننػػا اعتبارىػػا بمثابػػة ممش ػرات دالػػة قػػادرة عمػػى التنبػػم بظيػػكر تمػػؾ القػػدرات النمائيػػة ،أطمػػؽ عمييػػا
مسمى االستثارات النفسية الفائقة ،كالتػي تتضػمف :االسػتثارة الػنفس حركيػة الفائقػة ،االسػتثارة الحسػية
الفائقػػػػػػػة ،االسػػػػػػػتثارة العقميػػػػػػػة الفائقػػػػػػػة ،االسػػػػػػػتثارة التخيميػػػػػػػة الفائقػػػػػػػة ،كاالسػػػػػػػتثارة االنفعاليػػػػػػػةي
).)Scheinbaum.1984
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كتمثػػؿ أسػػاليب الػػتعمـ مجمكعػػة مػػف السػػمككيات س ػكاء كانػػت معرفيػػة اك انفعاليػػة اك فسػػيكلكجية

يتصػػػؼ بيػػػا المتعممػػػكف ،كتعمػػػؿ ىػػػذه السػػػمككيات بكصػػػفيا ممشػػػرات لمكيفيػػػة التػػػى يػػػدرؾ بيػػػا الطمبػػػة

المتعممكف لبيئتيـ التعميميػة ،ككيػؼ يتعػاممكف معيػا ،ككيػؼ يسػتجيبكف ليػال كلػذا يشػير ( Boggod,
 )2002, 4إلى أنو يجب عمى التربكييف أف يسػاعدكا الطمبػة عمػى اكتشػاؼ أسػاليبيـ الجيػدة فػى الػتعمـ
كاالستفادة منيػا كمػف ثػـ تنميتيػا ،ألف معرفػة الطالػب ألسػاليب تعممػو يسػاعده عمػى اسػتخداـ كتطػكير

استراتيجيات لمتعامؿ بيدؼ التغمب عمى ما قد يكجد لديو مػف نقػاط ضػعؼ ،كاالسػتفادة ممػا يكجػد لديػو

مف نقاط قكة .كما يمكػد ( )Felder, 2005عمػى أنػو فػى حالػة عػدـ تكافػؽ أسػاليب تعمػـ معظػـ الطمبػة
مع أساليب تدريس المعمػـ فػانيـ سيشػعركف بعػدـ االرتيػاح كالممػؿ ،كمػا أنيػـ سػيككنكف قميمػى االنتبػاه

فػػى الفصػػؿ ،كضػػعيفى األداء فػػى االختبػػارات ،كمػػا أنيػػـ يككنػػكف مثبطػػى اليمػػة فيمػػا يخػػص المقػػررات

الدراسػػية ،كفػػى بعػػض االحيػػاف قػػد يتحكلػػكف الػػى منػػاىج اخػػرل ،أك ربمػػا يحػػدث حػػاالت مػػف التسػػرب

الدراسى.

كتتعػػدد تعريفػػات أسػػاليب الػػتعمـ بتعػػدد النمػاذج كالنظريػػات التػػى تناكلتيػػا بالدراسػػة ،كمػػا أف تعػػدد
التعريفػػات يرجػػع إلػػى أف أسػػمكب الػػتعمـ يشػػتمؿ عمػػى االدراؾ ،الكجػػداف ،كالسػػمكؾ ،كبالتػػالى يصػػبح مػػف
المعمكـ اف تكجد لو تعريفات مختمفة ،فتعرؼ ( )Lena, 2006أساليب التعمـ عمى أنيا:ي الطريقػة التػى
يسػػتجيب بيػػا الفػػرد لمثي ػرات البيئػػة ،كيتفاعػػؿ معيػػا فػػى سػػياؽ الػػتعمـ ،فأسػػمكب الػػتعمـ إذف عبػػارة عػػف
التفضيؿ المتمايز لمتعمـ ،يتغير أحيانان ،كفى أحياف أخرل يككف عمى درجة عاليػة مػف الثبػات ،فأسػاليب
التعمـ ليست قدرات يستخدميا الفرد فى معالجة المعمكمات ،بؿ ىػى طريقػة الفػرد المفضػمة فػى معالجػة

المعمكمػات ،كفػى اسػتخداـ القػدرات التػى يمتمكيػاي .كيعػرؼ ( )Rassool & Rawaf, 2007أسػاليب
التعمـ عمى أنيا:ي الطريقة التى يتمقى بيا الطالب العمـ كالمعرفة ،كتشػمؿ األسػاليب البصػرية كالسػمعية
كالحركيػػة كالممسػػية ،كيسػػاعد فػػى اكتشػػافيا المعممػػيف عمػػى اعػػداد االنشػػطة كالخب ػرات المبلئمػػة لميػػكؿ
كحاجات كؿ طالب كأسمكبو التعميمى المفضؿ لديوي .كمػا تعػرؼ أسػاليب الػتعمـ عمػى أنيػا:ي عبػارة عػف
فئة مف فئات المتغيرات الكسيطة ،كالتى تتكسط متغيرات المدخبلت كالنػكاتج ،كىػذه المتغيػرات الكسػيطة
تعمؿ عمى التكفيؽ بيف استراتيجيات كدكافع األفػرادل لكػى تشػكؿ طػرؽ تفضػيؿ ثابتػة نسػبيان لػدل األفػراد

فى تجييزىـ كمعػالجتيـ لممعمكمػات لػيس فقػط فػى المجػاؿ المعرفػى ،كلكػف أيضػان فػى المجػاؿ الكجػدانى
سػػػكاء داخػػػؿ رفػػػة الدراسػػػة أـ خارجيػػػاي (أبػػػك ناشػػػى .)06 ،0226 ،كيعتبػػػر التعريػػػؼ األخيػػػر مػػػف

التعريفات الشاممة كالتى اىتمت بربط اساليب التعمـ بالدافعية كبالمجاؿ المعرفى كالكجدانى لمطالب.
كينتمػػى نمػػكذج المياقػػة العقميػػة (ميمميػػتكس) ،كالػػذل قدمػػو ( )Whiteley, 2004إلػػى نمػػاذج
أسػػاليب الػػتعمـ المعرفيػػة كاإلدراكيػػة المفضػػمة لػػدل الطمبػػة ،كقػػد قدمػػو مملفػػو كمحاكلػػة منػػو لمػػربط بػػيف
أساليب التعمـ المفضمة مف جية كبيف منػاطؽ مختمفػة فػى المػخ (فصػكص المػخ األربعػة كالتػى تتكػكف
منيا القشرة المخية) ،كىى األسػاليب النكعيػة لممػخ (المياقػة العقميػة) .ككممػة ميمميػتكس Memletics
مشػػتقة مػػف كممتػػيف ىمػػا :الػػذاكرة  ،Memoryكاأللعػػاب الرياضػػية  ،Athleticsكىػػك عبػػارة عػػف نظػػاـ
تعميمػػػى متكامػػػؿ يسػػػاعد المتعممػػػيف عمػػػى تنميػػػة أسػػػاليب الػػػتعمـ بفصػػػكص المػػػخ األربعػػػة (الجبيػػػى،
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المػػمخرل ،الصػػد ى كالجػػدارل) لػػدييـ ،باإلضػػافة إلػػى تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عػػدة
مراحػػؿ تبػػدأ مػػف اكتشػػاؼ أسػػاليب الػػتعمـ لمفػػرد كتنشػػيط األسػػاليب يػػر المسػػتخدمة بفعاليػػة ،كتقكيػػة
األسػػاليب التػػى يتميػػز بيػػا ،كيػػكفر بنيػػة كاضػػحة كخط ػكات محػػددة تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى تحقيػػؽ المياقػػة
العقمية العميا كزيادة الفعالية ألساليب التعمـ.
كيستند نمكذج المياقة العقمية (ميمميػتكس) عمػى مبػدأ منطقػى كبسػيط يػتمخص فػى أف الفػرد إذا
لػـ ييػػتـ بمياقتػو الجسػػمية فيػك عمػػى االرجػػح سػيتعرض لئلصػػابة بػاألمراض ،مثػػؿ مػرض القمػػب ك يػػره،
كبالمثػؿ ففػػى حالػػة عػػدـ اىتمػاـ الفػػرد بمياقتػػو العقميػػة سيصػػاب فػى الغالػػب باضػػطرابات عديػػدة أبسػػطيا
النسياف ،أك أنو سيكاجو تدىكر اسرع مف يره مػع التقػدـ فػى العمػر فػى كقػت مبكػر مػف حياتػو ،كفػى
أقؿ تقدير فإف عدـ االىتماـ بالمياقة العقمية سػينعكس سػمبان عمػى أداء المػخ لعممػو بالكفػاءة المطمكبػة،
كىػك مػػا يػػنعكس عمػػى نشػػاط الفػرد السػػمككى كالنفسػػى ،كيػػأتى فػػى مقػدمتيا القػػدرة عمػػى الػػتعمـ ،كيقتػػرح
النمكذج مجمكعة مف أساليب التعمـ كالتكنيكات المتقدمة ،التى مػف شػأنيا مسػاعدة الفػرد عمػى تحقيػؽ
المياقػػة العقميػػة كاالسػػتفادة كتكظيػػؼ امكانيػػات الفػػرد العقميػػة يػػر المسػػتخدمة (.)Whiteley, 2006
كيعتبػػػر نمػػػكذج المياقػػػة العقميػػػة (ميمميػػػتكس) نظػػػاـ تعميمػػػى متكامػػػؿ ،يسػػػاعد المػػػتعمـ عمػػػى تحديػػػد
االستراتيجيات كاآلليات التعميمية المناسبة ،كما أنو يحدد نمط التعمـ الػذل يػتـ مػف خبللػو تنميػة القػدرة
عمى التفكير اإلبداعي لدل المتعمـ (.)Hansel, 2006
كيعتمد نمكج (ميمميتكس) عمى أف كؿ أسمكب مف أساليب التعمـ يرتبط بنشاط أجزاء مختمفة مػف
المػخ ،كىػك مػا يحػدث فػى ظػؿ مفيػكـ التغذيػة الراجعػة أك العائػد البيكلػكجى ،كالػذل يػدعـ مراكػز الػػتعمـ
بػػالمخ ،فمػػف خػػبلؿ ىػػذه الطريػػؽ نسػػتطيع تػػذكر كاسػػتخداـ الكثيػػر ممػػا نتعممػػو .كاعتمػػد ( Whiteley,
 )2004فػػى بنػػاء نمكذجػػو ،عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات كالبحػػكث التػػى اجريػػت عمػػى الجيػػاز العصػػبى،
ككذلؾ البحكث التربكية ،كالدراسات الطبية ،كقد تـ اشتقاؽ نمكذجو كفقان لمنمػاذج السػابقة عميػو ،كالتػى

تتمثػػؿ فػػى :نمػػكذج نصػػفى المػػخ األيمف/األيسػػر ،كالػػذل قػػدمكه تػػكرانس كزمبلئػػو ،كنمػػكذج الػػذكاءات
المتعػػدد ( ،)Gardner, 1983كاسػػتفاد ( )Whiteley, 2009مػػف نمػػكذج الػػذكاءات المتعػػددة كقػػاـ
بتطػػكيره كجعمػػو قػػاببل لمتطبيػػؽ فػػى مجػػاؿ الػػتعمـ .كيعتبػػر نمػػكذج (ميممتكػػيس) مػػف النمػػاذج المتكاممػػة
فنجده يبحث فى أساليب التعمـ النكعية مف خبلؿ عبلقتيا بكظائؼ الفصكص األربعة التى تتكػكف منيػا
القشػػرة المخيػػة ،بصػػكرة عرضػػية أك نكعيػػة ،فيػػك يتكػػكف مػػف خمػػس مجػػاالت تحقػػؽ فػػى حػػاؿ تكامميػػا
المياقة العقمية لمفرد ( ،)Whiteley, 2004كىى:
 -0التحقؽ مػف لياقػة الحالػة العقميػة ( )The Memletic Stateكفيػو يػتـ التأكػد مػف اف خبليػا
المخ كاألنظمة الطبيعية كاالنظمة العقمية تعمؿ بكفاءة مف اجؿ التعمـ.
 -9الكعى بالمراحؿ كالعمميات التى تمر بيا المياقػة العقميػة ( )The Memletic Processكيػتـ
فيو ادراؾ الخطكات البلزمة كالمطمكبة لتحقيؽ اليدؼ ،كىك التعمـ الفعاؿ.
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 -2التػدريب عمػى الفنيػات الميسػرة لمياقػة العقميػة ( )The Memletic Techniquesكيػتـ مػف
خبلليا تحسيف سرعة كجكدة التعمـ (السرعة كالدقة فى األداء).
 -4إدارة التكجػػو نحػػك الػػتعمـ ( )The Memletic Approachكيػػتـ فيػػو إدارة كتكجيػػو عمميػػة
التعمـ مف خبلؿ التخطيط المسبؽ كالمتابعة المرحمية (التقكيـ البنائى).
 -1االىتمػػاـ بأسػػاليب الػػتعمـ المفضػػمة لػػدل الفػػرد لتحسػػيف الػػتعمـ العػػاـ ( The Memletic
 )Stylesكيػػتـ فيػػو التكافػػؽ بػػيف أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة المفضػػمة لػػدل الفػػرد كبػػيف كطػػرؽ
كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ المسػػتخدمة ،كتتحػػد اسػػاليب الػػتعمـ فػػى :البصػػرل ،السػػمعى ،المفظػػى،
الجسمى ،المنطقى ،الجماعى كالفردل .كقػد حػاكؿ كاضػع النمػكذج مػف تكضػيح العبلقػة بػيف
ىػػػذه االسػػػاليب ككظػػػائؼ الفصػػػكص األربعػػػة التػػػى تتكػػػكف منيػػػا القشػػػرة المخيػػػة (الجبيػػػى،
الصد ى ،الجدارل كالممخرل) ،كىى المنطقة القابمة لمتعمـ كالبرمجة.
كيمكػػف تكضػػيح أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة السػػبعة فػػى ضػػكء نمػػكذج المياقػػة العقميػػة (ميمميػػتكس)

بالشكؿ التخطيطى التالى:

شكؿ ( )0أساليب التعمـ النكعية فى ضكء نمكذج المياقة العقمية (ميمميتكس)
كتـ اكتشاؼ مناطؽ القكة فى المخ كالخاصػة بكػؿ أسػمكب مػف أسػاليب تعمػـ المياقػة العقميػة ،مػف

خػػبلؿ اسػػتخداـ تقنيػػات التصػػكر العقمػػى .كيتميػػز الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ نمػػكذج المياقػػة العقميػػة (ميمميػػتكس)
بالمميزات التالية :يساىـ فى إبقاء عقؿ الطالب فى حالة مف المياقة الذىنية ،ينظـ قػدرات العقػؿ كيػدفع

الطالب الستخداميا بفاعمية ،يساعد فى تحسيف أداء العقؿ مػف خػبلؿ تػدعيـ نقػاط القػكة كالتغمػب عمػى

نقاط الضعؼ ،يساعد فى اسػتخداـ التكنكلكجيػا الجديػدة بيػدؼ تحسػيف عمميػة الػتعمـ ،كمػا أنػو يسػاعد
فى تسييؿ كتسريع عممية التعمـ (.)Whiteley, 2004

كيتـ تكضيح العبلقة المنطقية بيف متغيرات البحث الثبلث مف خبلؿ عرض بعػض الدراسػات التػي

تناكلت ىذه المتغيرات بالبحث كالدراسة ،فيدفت دراسػة ( )Beghetto, 2006إلػى الكشػؼ عػف العبلقػة
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بيف فاعمية الذات اإلبداعية كاالحكاـ الذاتية لمقدرة اإلبداعية ،كعمى عينػة كميػة قكاميػا ( )0299طالػب

كطالبػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة كالثانكيػػة بأمريكػػا الشػػمالية ،تكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد عبلقػػة

ارتباطيػػػة مكجبػػػة دالػػػة بػػػيف فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة كبػػػيف كػػػؿ مػػػف :تكجيػػػات الطمبػػػة نحػػػك االتقػػػاف
(الكماليػػة) ،كمعتقػػداتيـ حػػكؿ أدائيػػـ االبػػداعى كالتغذيػػة الراجعػػة مػػف قبػػؿ معممػػييـ حػػكؿ ىػػذا األداء،

باإلضػػافة إلػػى أف الطمبػػة الػػذيف يظيػػركف مسػػتكيات مرتفعػػة لفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة كػػانكا افضػػؿ مػػف

الطمبػػة ذكل المسػػتكيات المنخفضػػة فػػي جميػػع المػػكاد الدراسػػية ،كأكثػػر مشػػاركة فػػي أنشػػطة مػػا بعػػد
المدرسة األكاديمية ،ككانكا أكثر تصميمان عمى االلتحاؽ بالجامعة بعد انتياء المرحمة الثانكية.

كما قاـ ( )Smith, 2006بدراسػة تػأثير النػكع االجتمػاعى كمحػؿ اإلقامػة فػي االسػتثارات الفائقػة

لدل طمبة المدارس الثانكية االمريكية كالككريػة مػف ذكل القػدرات العقميػة المرتفعػة (المكىػكبيف) دراسػة

عبػػر ثقافيػػة ،كبتطبيػػؽ مقيػػاس االسػػتثارات الفائقػػة عمػػى عينػػة كميػػة قكاميػػا ( )161طالػػب كطالبػػة مػػف
المػدارس الثانكيػة ،تكصػمت الدراسػة الػى كجػكد فػركؽ دالػة فػي االسػتثارة النفسػية التخيميػة ،كاالسػتثارة
النفس حركية لصالح الطمبة األمريكييف.

كفػػى دكلػػة الككيػػت قػػاـ المطيػػرل ( )9111بدراسػػة العبلقػػة بػػيف أنمػػاط االسػػتثارات الفائقػػة كفػػؽ

نظريػػة دابركسػػكى كبػػيف الػػذكاء كالتحصػػيؿ الدراسػػى كفاعميتيػػا فػػي الكشػػؼ عػػف الطمبػػة المكىػػكبيف فػػي
المرحمػػة المتكسػػطة بدكلػػة الككيػػت ،كعمػػى عينػػة قكاميػػا ( )0191طالػػب كطالبػػة مػػف الصػػفيف السػػابع

كالتاسػػع المتكسػػط ،كباسػػتخداـ اختبػػار المصػػفكفات المتتابعػػة ،كمقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة )،(OEQII

تكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ دالػػة بػػيف الطمبػػة العػػادييف كالمكىػػكبيف فػػي أربعػػة أنمػػاط مػػف أنمػػاط

االسػػتثارة الفائقػػة لصػػالح الطمبػػة المكىػػكبيف ،كالػػى كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة دالػػة احصػػائيا بػػيف

الذكاء كأنماط االستثارة الفائقة ،ككجكد فػركؽ فػي أنمػاط االسػتثارة الفائقػة ترجػع لمنػكع االجتمػاعى فػي
االستثارة النفس حركية الفائقة لصالح الذككر ،كفى االستثارة االنفعالية الفائقة لصالح االناث.

كلمكشػػؼ عػػف فاعميػػة مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة فػػي الكشػػؼ عػػف الطمبػػة المكىػػكبيف أكاديمي ػان،
كبتطبيػػؽ مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة ) ،(OEQIIعمػػى عينػػة قكاميػػا ( )912طالػػب كطالبػػة بالصػػفيف
التاسػػع كالحػػادل عشػػر بمدرسػػة اليكبيػػؿ لممكىػػكبيف ،كمػػف المػػدارس الثانكيػػة لمطمبػػة العػػادييف بمدينػػة

عماف ،تكصمت دراسة جركاف ( )9100تكصمت نتػائج الدراسػة الػى فاعميػة اسػتخداـ مقيػاس االسػتثارة

الفائقػػػة ) ،(OEQIIفػػػي تشػػػخيص طمبػػػة المرحمػػػة الثانكيػػػة المتفػػػكقيف أكاديميػػػان ،ككجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة
احصائيان بػيف الطمبػة المكىػكبيف كالعػادييف فػي جميػع أنمػاط االسػتثارة الفائقػة ،كالػى عػدـ كجػكد فػركؽ
بيف الذككر كاالناث في جميع أنماط االستثارة الفائقة ،ما عدا مقياس االستثارة التخيميػة الفائقػة فكانػت
الفركؽ لصالح الذككر ،كفى مقياس االستثارة االنفعالية الفائقة لصالح االناث.

كىدفت دراسة العػازمى ( )9109الػى الكشػؼ عػف العبلقػة بػيف االسػتثارات الفائقػة كبعػض ابعػاد

الشخصية لدل كؿ مف الطمبة المكىػكبيف كأقػرانيـ العػادييف بالمرحمػة الثانكيػة بدكلػة الككيػت ،كبتطبيػؽ

مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة ) (OEQIIعمػػى عينػػة قكاميػػا ( )164طالػػب كطالبػػة مػػف الصػػفيف الحػػادل

عشػػر كالثػػانى عشػػر ،تكصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائيان بػػيف الطمبػػة المكىػػكبيف
كالطمبة العادييف فػي جميػع أنمػاط االسػتثارة الفػائؽ مػا عػدا االسػتثارة االنفعاليػة الفائقػة لصػالح الطمبػة
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المكىكبيف ،كالى كجكد عبلقات ارتباطية بيف أنماط االسػتثارة الفائقػة الخمػس كبعػض أبعػاد الشخصػية
(االنبساطية ،العصابية ،كالذىانية).

كلمكشؼ عف العبلقة بيف فاعميػة الػذات اإلبداعيػة كالقػدرة اإلبداعيػة كادارة الػذات المينيػة ،كعمػى

عينػػة قكاميػػا ( )011طالػػب جػػامعى ،تكصػػمت دراسػػة ( )Chin, 2013إلػػى كجػػكد عػػامميف لمفاعميػػة
الذاتية اإلبداعية ،ىما فاعمية الذات في التفكير اإلبػداعي ،كفاعميػة الػذات فػي األداء اإلبػداعي ،كيمكػف
التنبم بإدارة الػذات المينيػة مػف خػبلؿ أبعػاد فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ،كالػى كجػكد عبلقػة ارتباطيػة بػيف

فاعمية الذات اإلبداعية كالقدرة اإلبداعية.

كاستيدفت دراسة الز بى ( )9104الكشؼ عف العبلقة بيف فاعميػة الػذات اإلبداعيػة لػدل الطمبػة

المكىػػػكبيف كمعممػػػييـ ،كمػػػدل اختبلفيػػػا بػػػاختبلؼ جنسػػػيـ كصػػػفكفيـ الدراسػػػية ،كبتطبيػػػؽ مقيػػػاس

( )Abbott, 2010لقياس فاعمية الذات اإلبداعية عمى عينة قكاميا ( )021طالب كطالبػة مػف الطمبػة
المكىػػكبيف بالصػػفيف السػػابع كالعاشػػر ،ك ( )44مػػف معممػػى الطمبػػة المكىػػكبيف ،تكصػػمت نتػػائج دراسػػة

الزعبػػى ( )9104الػػى أف مسػػتكل فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لمطمبػػة المكىػػكبيف كمعممػػييـ كػػاف مرتفع ػان،
كالى عدـ كجكد تأثير لمنكع االجتماعى في فاعمية الذات اإلبداعية لمطمبة المكىكبيف كمعممييـ.
كما ىدفت دراسة صقر ( )9104إلى الكشؼ عف الفػركؽ بػيف الجنسػيف فػى األسػمكب اإلبػداعي

(التكيفػى /التجديػدل) ،كالكشػؼ عػف أسػاليب الػتعمـ النكعيػة (ميمميػتكس)  Memleticsالمفضػمة لػدل

طمبػػػػة الصػػػػؼ األكؿ الثػػػػانكل ،كالكشػػػػؼ عػػػػف الفػػػػركؽ بػػػػيف الجنسػػػػيف فػػػػى أسػػػػاليب الػػػػتعمـ النكعيػػػػة

(ميمميػػػتكس) ،كالكشػػػؼ عػػػف الفػػػركؽ فػػػى أسػػػاليب الػػػتعمـ النكعيػػػة كفقػػػان لمتغيػػػر األسػػػمكب اإلبػػػداعي
(التكيفى/التجديػػدل) ،باإلضػػافة إلػػى الكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف األسػػمكب اإلبػػداعي

(التكيفى/التجديػػدل) كأسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة ،كبتطبيػػؽ مقيػػاس كيرتػػكف ( )Kirtonلقيػػاس األسػػمكب

اإلبػػداعي (التكيفى/التجديػػدل) ،كمقيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة (ميمميػػتكس) ،كذلػػؾ عمػػى عينػػة كميػػة
قكاميػػا ( )121طالػػب كطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ األكؿ الثػػانكل العػػاـ ( 219مػػف الػػذككر 911 ،مػػف

اإلنػػاث) ،كبمعالجػػة بيانػػات البحػػث باسػػتخداـ األسػػاليب اإلحصػػائية المناسػػبة ،تػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج

التاليػػة :كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكسػػطى درجػػات الػػذككر كاإلنػػاث عمػػى مقيػػاس األسػػمكب
اإلبػػداعي (التكيفػػى /التجديػػدل) لصػػالح الػػذككر ،كبالنسػػبة لدرجػػة تفضػػيؿ أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة لػػدل

أفػػػراد العينػػػة كانػػػت عمػػػى النحػػػك التػػػالى :الجمػػػاعى ،السػػػمعى ،المفظػػػى ،الجسػػػمى ،المنطقػػػى ،الفػػػردل

كالبصرل ،كما كجدت فركؽ دالة احصائيان بيف الجنسيف فى أساليب التعمـ النكعيػة :البصػرل ،الجسػمى
كالفردل لصالح اإلناث ،كفى أسمكب التعمـ المنطقػى لصػالح الػذككر ،ككجػكد فػركؽ فػى أسػاليب الػتعمـ

النكعية :البصرل ،المفظػى ،المنطقػى كالفػردل لصػالح ذكل األسػمكب اإلبػداعي التجديػدل ،كمػا تكصػمت

نتػػػػػائج البحػػػػػث إلػػػػػى كجػػػػػكد عبلقػػػػػة ارتباطيػػػػػة مكجبػػػػػة دالػػػػػة إحصػػػػػائيان بػػػػػيف األسػػػػػمكب اإلبػػػػػداعي
(التكيفى/التجديدل) كأساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس) ،ما عدا أسمكب التعمـ الجماعى.

كاسػػتيدفت دراسػػة الشػػياب كالخطيػػب ( )9101إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف أنمػػاط االسػػتثارة

الفائقػػة كالتفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل الطمبػػة العػػادييف كالمكىػػكبيف فػػي مػػدارس السػػمط ،كبتطبيػػؽ مقيػػاس
االستثارة الفائقػة ) ،(OEQIIكالتفكيػر اإلبػداعي ،عمػى عينػة قكاميػا ( )011طالػب كطمبػة مػف الطمبػة
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المكىػػكبيف بمػػدارس الممػػؾ عبػػد ا

الثػػانى لمتميػػز )926( ،طالػػب كطالبػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة

العػػادييف ،كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة لػػدل الطمبػػة المكىػػكبيف حصػػمت عمػػى

الترتيػػب التػػالى :االسػػتثارة العقميػػة ،االسػػتثارة الػػنفس حركيػػة ،االسػػتثارة التخيميػػة ،االسػػتثارة االنفعاليػػة،

كالػػى كجػػكد فػػركؽ بػػيف الطمبػػة المكىػػكبيف كالعػػادييف فػػي أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة كالتفكيػػر اإلبػػداعي

لصالح الطمبة المكىكبيف ،كالى كجكد عبلقات ارتباطية دالة بيف أنمػاط االسػتثارة الفائقػة كأبعػاد التفكيػر

اإلبداعي.

كىػػدفت دراسػػة خمػػػؼ ( )9106الػػى الكشػػػؼ عػػف العبلقػػػة االرتباطيػػة بػػػيف مسػػتكيات االسػػػتثارة

الفائقػػػػة كفاعميػػػػة الػػػػذات اإلبداعيػػػػة لػػػػدل الطمبػػػػة المكىػػػػكبيف ،كبتطبيػػػػؽ مقيػػػػاس االسػػػػتثارة الفائقػػػػة
) ،(OEQIIكمقيػػػاس ( ،)Abbott, 2010عمػػػى عينػػػة قكاميػػػا ( )049طالػػػب كطالبػػػة مػػػف الصػػػفيف
الثػػانى لمتميػػز ،تكصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أنمػػاط

السػػابع كالثػػامف األساسػػييف بمػػدارس الممػػؾ عبػػد ا

االستثارة الفائقػة تػـ ترتيبيػا عمػى النحػك التػالى :االسػتثارة العقميػة الفائقػة ،ثػـ االسػتثارة الػنفس حركيػة

الفائقة ،ثـ االستثارة الحسية الفائقة كبمستكل مرتفع ،ثـ االسػتثارة االنفعاليػة الفائقػة ،كأخيػ ار االسػتثارة

التخمية الفائقة كبمستكل متكسط ،في حيف كػاف مسػتكل فاعميػة الػذات اإلبداعيػة مرتفعػان ،كجػاء مجػاؿ
الفاعمية الذاتية في األداء اإلبداعي في المرتبة األكلى ،ثـ مجاؿ الفاعمية الذاتيػة فػي التفكيػر اإلبػداعي
فػػي المرتبػػة الثانيػػة ،كالػػى كجػػكد عبلقػػات ارتباطيػػة مكجبػػة دالػػة احصػػائيان بػػيف أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة
كفاعمية الذات اإلبداعية ،كالى كجكد فركؽ بيف الطمبػة كالطالبػات فػي مسػتكل فاعميػة الػذات اإلبداعيػة
لصػػػالح الطالبػػػات ،كفػػػى مسػػػتكل االسػػػتثارات الفائقػػػة التاليػػػة :الحسػػػية ،التخيميػػػة كاالنفعاليػػػة لصػػػالح

الطالبات.

كلمكشؼ عف مستكل فاعمية الذات اإلبداعية لػدل طمبػة الجامعػة ،كبتطبيػؽ مقيػاس ( Abbott,

 ،)2010عمى عينة قكاميا ( )411طالب كطالبة مف طمبة الجامعة ،تكصمت نتائج دراسة عبػد الحػافظ
كفميح ( )9101الى اف طمبة الجامعة يتمتعكف بمسػتكل متكسػط لفاعميػة الػذات اإلبداعيػة ،إلػى كجػكد
فركؽ دالة في مستكل فاعمية الذات اإلبداعية بيف الطمبة كالطالبات لصالح الطمبة.

كبدراسة العبلقة بيف فاعمية الذات اإلبداعية كالتفكير فكؽ المعرفػى لػدل طالبػات الػدبمكـ المينػى

في التدريس بجامعة أبك ظبػى ،كبتطبيػؽ مقيػاس سشػراك كدينسػف )Schraw & Dennison (1994

لقياس التفكير فكؽ المعرفى ،كمقياس أبكت ( )Abbott, 2010لقياس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ،عمػى
عينة كمية قكاميػا ( )021طالػب كطالبػة مػف طمبػة الجامعػة ،تكصػمت دراسػة ىػيبلت ( )9101الػى أف

مستكل كؿ مف فاعمية الذات اإلبداعية كالتفكير فكؽ المعرفى كاف مرتفعان ،كالى إمكانية التنبػم بفاعميػة
الذات اإلبداعية مف خبلؿ مككنات التفكير فكؽ المعرفى.
كىػػػدفت دراسػػػة التميميػػػى ( )9101إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف أنمػػػاط االسػػػتثارة الفائقػػػة

كالمعتقدات المعرفية لدل طمبػة المرحمػة اإلعداديػة ،كبتطبيػؽ مقيػاس أنمػاط االسػتثارة الفائقػة كمقيػاس

المعتقدات المعرفية عمى عينة كمية قكاميا ( )441طالب كطالبة ،تكصمت نتائج الدراسػة الػى أف طمبػة

المرحمة اإلعدادية يتمتعكف بأنماط اسػتثارات فائقػة كمعتقػدات معرفيػة مرتفعػة ،كالػى كجػكد فػركؽ دالػة
احصػػائيا فػػي أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة ترجػػع إلػػى التخصػػص الدراسػػى لصػػالح التخصػػص األدبػػي ،كالػػى
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النكع االجتماعى لصالح الذككر ،كما تـ التكصؿ إلػى كجػكد عبلقػة ارتباطيػة مكجبػة دالػة احصػائيا بػيف

أنماط االستثارة الفائقة كالمعتقدات المعرفية.

فــروض البحــث:
في ضكء ما تـ عرضو بالمقدمة كاإلطار النظرل المتعمؽ بمتغيرات البحث الػثبلث ،يمكػف صػيا ة

فركض البحث الحالي عمى النحك التالي:

 .0يتميز طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMبمستكل مرتفع مف
الدرجات التي يحصمكف عمييا عمى مقياس فاعمية الذات اإلبداعية.

 .9يتميز طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMبمستكل مرتفع مف
الدرجات التي يحصمكف عمييا عمى مقياس االستثارات الفائقة.

 .2يتميز طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMبمستكل مرتفع مف
الدرجات التي يحصمكف عمييا عمى مقياس أساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس).

 .4تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى
العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMعمى مقياس فاعمية الذات اإلبداعية ترجع إلى متغير النكع
االجتماعى (ذككر/إناث).

 .1تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى
العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMعمى مقياس أنماط االستثارة الفائقة ترجع إلى متغير النكع

االجتماعى (ذككر/إناث).

 .6تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى
العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMعمى مقياس أساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس) ترجع إلى

متغير النكع االجتماعى (ذككر/إناث).

 .1تكجد عبلقة ارتباطية دالة بيف فاعمية الذات اإلبداعية كأنماط االستثارة الفائقة لدل طمبة
مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا (.)STEM

 .1تكجد عبلقة ارتباطية دالة بيف فاعمية الذات اإلبداعية كأساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس)
لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا (.)STEM

الطرٌقــة واإلجــراءات:
يتضػػمف ىػػذا الجػػزء مػػف البحػػث الكصػػؼ التفصػػيمى لئلجػراءات المتبعػػة فػػي تنفيػػذه كالتػػي تشػػتمؿ
عمى :المنيج العممى المبلئػـ ،ككصػؼ لمعينػة كاألدكات المسػتخدمة ،ثػـ الخطػكات التػي تػـ فػي ضػكئيا
تنفيذ ىذا البحث ،كذلؾ عمى النحك التالي:

منهـج البحـث:
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يعتبر المنيج الكصفي االرتباطى المنيج العممى المناسػب لطبيعػة البحػث الحػالى ،كالػذل يتنػاكؿ
دراسػػة أحػػداث كظػػػكاىر كممارسػػات بحثيػػة قائمػػػة كمتاحػػة لمدراسػػة دكف أف يكػػػكف لمباحػػث أم تػػػدخؿ

مقصػػكد فػػي مجرياتيػػا ،كعمػػى الباحػػث أف يتفاعػػؿ معيػػا بالكصػػؼ كالتحميػػؿ ،كاسػػتنتاج العبلقػػات التػػي
تحكميػػػا (أبػػػك عػػػبلـ ،941-941 ،9111 ،مقػػػدـ ،)011 ،9101 ،فيػػػك المػػػنيج العممػػػى المبلئػػػـ
لطبيعػػػة ىػػػذا البحػػػث ،كلؤلىػػػداؼ التػػػى يسػػػعى لتحقيقيػػػا ،بػػػدءان مػػػف محاكلػػػة رصػػػد كتجميػػػع التػػػراث

لمتغيػػرت البحػػػث الػػثبلث ،مػػرك ارن بجمػػػع البيانػػات مػػف خػػػبلؿ تطبيػػؽ أدكات البحػػث عمػػػى
ا
السػػيككلكجى

المشػػاركيف فػػي العينػػة بعػػد التحقػػؽ مػػف كفاءتيػػا السػػيككمترية ،كمػػف ثػػـ اسػػتخبلص النتػػائج مػػف خػػبلؿ
معالجة ىذه البيانات باستخداـ األساليب االحصائية المناسبة.

عٌنـة البحـث:
تػـ إجػراء البحػػث الحػػالي عمػػى عينػػة كميػة قكاميػػا ( )962طالػػب كطالبػػة ،مػػف الصػػفكؼ الثبلثػػة،

بكاقػع ( )041مػف الػذككر )092( ،مػف االنػاث ،بالمدرسػة الثانكيػة لممتفػكقيف فػي العمػكـ كالتكنكلكجيػػا

فػػرع كفػػر الشػػيخ ( ،)STEMكتت ػراكح أعمػػارىـ الزمنيػػة مػػا بػػيف ( )01 – 01سػػنة ،بمتكسػػط عمػػرل
( )06,1سنة ،كانحراؼ معيارل قدره ( ،)±0,1كيكضح جدكؿ ( )0تكزيػع أعػداد المشػاركيف فػي عينػة
البحث ،كفقان لمتغيرل الصؼ الدراسى ،كالنكع االجتماعى.
جدول ( )1توزيع أعداد المشاركين في عينة البحث ،وفقا ً لمتغيرى الصف الدراسى ،والنوع االجتماعى
الصػػؼ

عدد الذكػػكر

عدد اإلناث

المجمكع

الصؼ األكؿ

14

;6

68:

الصؼ الثاني

91

72

:9

الصؼ الثالث

22

96

08

المجمػػػػػكع

041

671

7;1

كيتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )0أف عػػدد الػػذككر مػػف المشػػاركيف فػػي العينػػة يمثػػؿ نسػػبة ( )% 19مػػف
العػػدد الكمػػى لممشػػاركيف ،فػػي حػػيف يمثػػؿ عػػدد االنػػاث نسػػبة ( )% 41مػػف عػػدد المشػػاركيف .كتنػػدرج

مػدارس ( )STEMضػمف االتجاىػػات الحديثػة فػى تعمػػيـ المتفػكقيف كالمكىػكبيف ،ككػػاف أكؿ ظيػكر ليػػا
كاتجػػاه تعميمػػي عػػاـ ( )0221فػػى ممسسػػة العمػػكـ الكطنيػػة ()National Science Foundation
بمثابػػػػػػة اختصػػػػػػار (لمعمػػػػػػكـ  ،Scienceكالتكنكلكجيػػػػػػا  ،Technologyكاليندسػػػػػػة ،Engineering
كالرياضػػيات ،) Mathematicsحيػػث يػػدمج الطالػػب الح ػكاجز التقميديػػة التػػى تفصػػؿ بػػيف التخصصػػات
األربعػػػة السػػػابقة فػػػى تجػػػارب الػػػتعمـ الكاقعيػػػة كالصػػػارمة ذات الصػػػمة بحيػػػاة الطالػػػب ( Vasquez,
.)Sneider& Comer 2013, 4

كتتمثؿ مبررات إجراء البحث الحالي عمى مثػؿ ىػذه العينػة مػف طمبػة المرحمػة الثانكيػة لممتفػكقيف
في العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMفي أف ىمالء الطمبة يمركف فى كفقان لمراحؿ النمك النفسػى ،بمرحمػة

المراىقة ،كالتى يتجو فييا النشاط العقمى المعرفى نحك التركيز كالبمػكرة حػكؿ مظيػر معػيف مػف مظػاىر
النشػػاط العقمػػى المعرفػػى ،كمػػا أف الطمبػػة فػػى ىػػذه المرحمػػة الب ػان مػػا يعػػانكف مػػف نقػػص فػػى الدافعيػػة
لمتعمـ ،كما أنيـ يمركف بفترة مف التكتر كالتقمبات االنفعالية ،كينظر العديػد مػنيـ إلػى المدرسػة كمكػاف
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ممؿ ك ير ميـ بالنسبة ليـ ،كيزيد مف ىذا الشعكر السمبى تجاه المدرسة ما يقابمو الطمبة فػى الصػؼ
األكؿ مػف تغيػػر فػػى البيئػػة التعميميػػة بعػد مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػى ( Alspaugh, 1998, Gentry,

 ،)2000كمػػػا أف المكىػػػكبيف مػػػنيـ يتميػػػزكف بالحساسػػػية الزائػػػدة ككثػػػرة التقمبػػػات كاالسػػػتثارة الفائقػػػة
لممثيرات البيئية كنمك مفيكـ الػذات كتطػكره بصػكرة كبيػرة عػف المراحػؿ العمريػة السػابقةل كيترتػب عمػى
ذلػػؾ أىميػػة دراسػػة فاعميػػة الػػذات االبداعيػػة لػػدل مثػػؿ ىػػذه النكعيػػة مػػف الطمبػػة ،باإلضػػافة إلػػى التعػػرؼ
مستكيات االستثارة الفائقة ،كأساليب التعمـ النكعية(ميمميتكس) ،فػى ضػكء نظريػة المياقػة العقميػةل ممػا

يترتب عميو تكييؼ األساليب التدريسية كأدكات التقكيـ المختمفة ،بمػا يػتبلئـ مػع طبيعػة المشػاركيف فػي

عينة البحث ،كينعكس ذلؾ ايجابيان عمى مستكل تحصيميـ الدراسى ،كتكافقيـ النفسى.

أدوات البحــث:
لمتحقؽ مف أىداؼ البحث كفركضو ،تـ استخداـ االختبارات كالمقاييس التالية- :

-1مقٌاس فاعلٌة الذات اإلبداعٌة Creative Self-Efficacy Inventory
تأليف) ، (Abbott, 2010-aتعريب وإعداد/الباحثة (*):

الهدف من المقٌاس:
تػػـ صػػيا ة ىػػذا المقيػػاس فػػي ضػػكء اإلطػػار النظػػرل الػػذل قدمػػو )،(Abbott, 2010-a: 26
كعرؼ فيو مفيكـ فاعمية الذات اإلبداعية عمى أنيػا :يمعتقػدات الفػرد حػكؿ قدراتػو اإلبداعيػةي ،كصػنفت

فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة فػػي مجػػاليف رئيسػػييف ،يتعمػػؽ كػػؿ مجػػاؿ منيمػػا بمعتقػػدات الطالػػب عػػف نفسػػو،
كيقكـ الطالب مف خبلليما بتقييـ إمكاناتو اإلبداعية التي تنطكل بشكؿ خػاص عمػى رميتػو لنفسػو بأنػو
جيػد فػي القػدرة عمػػى الحػؿ اإلبػداعي لممشػػكبلت كاالتيػاف بأفكػار جديػدة .كييػػدؼ المقيػاس إلػى التعػػرؼ
عمػػى مسػػتكل فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدل المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث الحػػالي ،مػػف خػػبلؿ مج ػاليف
رئيسػييف لفاعميػة الػذات اإلبداعيػة ،ىمػا :فاعميػة الػذات فػي التفكيػر اإلبػداعي Creative Thinking

 ،Self-Efficacyكفاعمية الذات في األداء اإلبداعي .Creative Performance Self-Efficacy

وصـف المقٌاس:
يتككف المقياس مف ( )90مفردة ) ،(Abbott, 2010-a: 87-90مكزعة عمػى مجػاليف رئيسػييف
لفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،ىمػػا :فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي ،كيػػتـ قياسػػو بعػػدد ( )09مفػػردة،
مكزعػػة عمػػى أربعػػة أبعػػاد فرعيػػة ىػػي :الطبلقػػة ( Fluencyالمفػػردات  ،)2-0كالمركنػػة Flexibility
(المفػػردات  ،)6-4كالتفاصػػيؿ ( Elaborationالمفػػردات  ،)2-1كاالصػػالة ( Originalityالمفػػردات
 ،)09-01كفاعميػػة الػػذات فػػي األداء اإلبػػداعي ،كيػػتـ قياسػػو بعػػدد ( )2مفػػردات ،مكزعػػة عمػػى ثبلثػػة
أبعػػػاد فرعيػػػة ىػػػي :فاعميػػػة الػػػذات فػػػي الػػػتعمـ لئلبػػػداع (االسػػػتعداد) ( Domainالمفػػػردات ،)01-02
كاالتصػػػاؿ كالتػػػركيج لئلبػػػداع (التػػػأثير) ( Fieldالمفػػػردات  ،)01-06كالمحافظػػػة عمػػػى الشخصػػػية
اإلبداعية (الشخصية) ( Personalityالمفردات .)90-02
كيتـ تقدير استجابات الطمبة عمى المقياس في ضكء مدل استجابة يتراكح ما بيف التقدير صفر
(*) ممحؽ (.)0
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(ال أستطيع تمامان  ،)Not at all confidentكالتقدير (011أنا متأكد تمامان مف القياـ باألداء High
 ،)certain that I canكنظ ارن لكجكد صعكبة لدل معظـ الطمبة في تقديرىـ لمستكاىـ عمى المقياس

في مدل يتركح ما بيف (صفر) إلى ( ،)011تـ استخداـ مقياس خماسى التقدير كفقان لنظاـ ليكرت،
عمى النحك التالى :دائمان ،البان ،أحيانان ،ناد ارن ،ال أبدان ،كتأخذ الدرجات  0 ، 9 ، 2 ، 4 ، 1عمى
التكاليل كيتراكح بذلؾ مدل الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مفردات المجاؿ األكؿ ()09
مفردة ما بيف  ،61 ،09كعمى المجاؿ الثانى ( )2مفردات ما بيف  ،41 ،2كعمى المقياس ككؿ ما

بيف  ،011 ،90كتـ صيا ة جميع مفردات المقياس فى االتجاه اإليجابي ،كيشير ارتفاع الدرجة التي
يحصؿ عمييا الطالب عمى المقياس إلى ارتفاع مستكل فاعمية الذات لديو ،كالعكس صحيح .كيتـ
تحديد مستكل فاعمية الذات االبداعية الذل يتميز بو كؿ طالب في كؿ مقياس فرعى مف المقاييس

الفرعية التي يتككف منيا المقياس عمى النحك التالى:

 مستكل فاعمية الذات االبداعية المرتفع :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية عمى
المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  2,61إلى .1,11

 مستكل فاعمية الذات االبداعية المتكسط :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية عمى
المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  9,24إلى .2,61
 مستكل فاعمية الذات االبداعية المنخفض :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية عمى
المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  0,11إلى .9,22

عمى أساس أف طكؿ الفئة ( ،)0,22كىك خارج قسمة الفرؽ بيف أعمى تقػدير ( ،)1كأقػؿ تقػدير
( ،)0عمى  ،2كالذل يعبر عف الثبلث مستكيات :مرتفع ،متكسط كمنخفض.

الكفاءة السٌكومترٌة للمقٌاس:
أ-كما قام بها معد المقٌاس:
قػػاـ مملػػؼ المقيػػاس ) ،(Abbott, 2010-aبػػالتحقؽ مػػف خصائصػػو السػػيككمترية عػػف طريػػؽ
حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف مقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،كمقيػػاس Beghetto's Creative
) ،Self-Efficacy (BCSEلقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة كمحػػؾ خػػارجى ،كبمغػػت قػػيـ معػػامبلت
االرتبػػػاط بػػػيف الػػػدرجات التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا المشػػػاركيف فػػػي العينػػػة عمػػػى المقياسػػػيف ،1,41 ،1,49
 ،1,12 ،1,41ألبعػػػاد الطبلقػػػة كالمركنػػػة كالتفاصػػػيؿ كاالصػػػالة كالدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ األكؿ مػػػف
المقياس ،1.62 ،1,11 ،1.64 ،1,11 ،ألبعاد فاعمية الذات في التعمـ لئلبػداع ،كاالتصػاؿ كالتػركيج
لئلبػداع ،كالمحافظػػة عمػػى الشخصػػية اإلبداعيػػة ،كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ الثػػانى مػػف المقيػػاس .كمػػا قػػاـ
معد المقياس بالتحقؽ مف صدقو باسػتخداـ التحميػؿ العػاممى االستكشػافى كالتككيػدل باسػتخداـ أسػمكب
تحميػػؿ المسػػار ،كتكصػػؿ الػػى أف جميػػع مفػػردات المقيػػاس يتشػػبع بيػػا عػػامميف أساسػػييف ىمػػا :فاعميػػة
الذات في التفكير اإلبداعي ،كتتضمف ىذا العامؿ أربع عكامؿ فرعيػة ىػي :الطبلقػة كالمركنػة كالتفاصػيؿ
كاالصػػالة ،كفاعميػػة الػػذات فػػي األداء اإلبػػداعي ،كتضػػمف ىػػذا العامػػؿ ثػػبلث عكامػػؿ فرعيػػة ىػػي :فاعميػػة
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الػػذات فػػي الػػتعمـ لئلبػػداع ،كاالتصػػاؿ كالتػػركيج لئلبػػداع ،كالمحافظػػة عمػػى الشخصػػية اإلبداعيػػة .كمػػا
التحقػػؽ مػػف ثبػػات المقيػػاس باسػػتخداـ طريقػػة  ،Composite Reliabilityكتراكحػػت قػػيـ معػػامبلت
الثبات ما بيف  1,61إلى .(Abbott, 2010-a: 145) 1,24

ب -الكفاءة السٌكومترٌة للمقٌاس فً البٌئة العربٌة:
قػػػػاـ حسػػػػيف ( )9100بػػػػالتحقؽ مػػػػف الخصػػػػائص السػػػػيككمترية لممقيػػػػاس ،فباسػػػػتخداـ صػػػػدؽ
المحكميف ،عف طريؽ عرض المقيػاس بعػد تعريبػو عمػى عػدد ( )2مػف المحكمػيف ،بغػرض ابػداء الػرأم
فػػي مػػدل مناسػػبة المفػػردات لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاده ،كبمغػػت نسػػبة اتفػػاؽ المحكمػػيف  %011بالنسػػبة
لمناسػػبة كػػؿ مفػػردة لمبعػػد الػػذل تنمػػى اليػػو ،كتحقػػؽ بػػذلؾ مػػف الصػػدؽ الظػػاىرل لممقيػػاس .كبتطبيػػؽ
المقيػاس عمػى عينػة قكاميػا ( )016طالػب كطالبػة بالفرقػة الرابعػة بكميػة التربيػة بجامعػة بنػى سػػكيؼ،
بغرض حساب صدؽ المقياس كثباتو ،فبحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات الكمية التي حصػمت عمييػا
أفراد العينة عمى المقياس ،كدرجاتيـ عمى مقياس السػمات االبتكاريػة ،إعػداد سػيد خيػر ا

(،)0210

كمحػػؾ خػػارجى بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط  ،1,12كىػػى قيمػػة مرتفعػػة لمصػػدؽ .كمػػا تػػـ التحقػػؽ مػػف
صدؽ المقياس باستخداـ الصدؽ العاممى بطريقة المككنات األساسػية ،كتػـ التكصػؿ الػى سػبعة عكامػؿ
تفسر  14,24مف تبايف الدرجات عمػى المقيػاس ككػؿ ،كباسػتخداـ أسػمكب تحميػؿ المسػار لمتحقػؽ مػف
أف العكامػػؿ السػػبعة التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا تتشػػبع عمػػى عػػامميف كػػامنيف ،كالتحقػػؽ مػػف كػػكف ىػػذيف
العػػامميف ذات طبيعػػة ارتباطيػػة اـ اسػػتقبللية ،كتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ البنػػاء العػػاممى لممقيػػاس .كتػػـ
حسػػاب ثبػػات المقيػػاس باسػػتخداـ معامػػؿ الفػػا كركنبػػاخ كتراكحػػت قػػيـ معػػامبلت الثبػػات مػػا بػػيف ،1.12
 ،1,12كباستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ تراكحت قيـ معامبلت الثبات مػا بػيف  .1,11 ،1,62كمػا تػـ
حساب االتساؽ الداخمى لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط بيف الدرجة الكميػة لكػؿ بعػد كالدرجػة
الكميػػػة عمػػػى المقيػػػاس الفرعػػػى األكؿ ،كبمغػػػت قػػػيـ معػػػامبلت االرتبػػػاط 1.62 ،1,61 ،1.60 ،1,61
لؤلبعػػاد الفرعيػػة األربعػػة التػػي يتكػػكف منيػػا القيػػاس الفرعػػى األكؿ ،كبمغػػت قػػيـ معػػامبلت ارتبػػاط االبعػػاد
الفرعية الثبلثة بالدرجة الكمية لممقياس الفرعى الثانى  ،1,60 ،1,61 ،1,62كمػا بمغػت قيمػة معامػؿ
االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لمبعػػد األكؿ كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس  ،1.11كبػػيف الدرجػػة الكميػػة لمبعػػد
الثانى بالدرجة الكمية لممقياس  ،1,16كىى مرتفعة.
كمػػا قػػاـ الز بػػى ( )9104بػػالتحقؽ مػػف الخصػػائص السػػيككمترية لممقيػػاس عمػػى عينػػة قكاميػػا
( )22طالػػب كطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػفيف السػػابع كالعاشػػر ،بمدرسػػة الممػػؾ عبػػد ا

الثػػانى لمتميػػز ،كتػػـ

حسػػاب الصػػدؽ باسػػتخداـ طريقػػة الصػػدؽ الظػػاىرل مػػف خػػبلؿ عػػرض المقيػػاس بعػػد تعريبػػو فػػي البيئػػة
األردنيػػة عمػػى عػػدد ( )01محكمػػيف إلبػػداء هرائيػػـ حػػكؿ صػػحة الترجمػػة كمبلءمػػة الفق ػرات لخصػػائص
العينػػة مػػف الطمبػػة المكىػػكبيف ،باإلضػػافة الػػى صػػبلحية المقيػػاس لقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،كقػػد
أجمع المحكمكف عمى ضركرة اإلبقاء عمى جميع الفقرات مػع تغييػرات بسػيطة فػي الصػيا ة ،كتصػحيح
معػػانى بع ػض الفق ػرات المترجمػػة بشػػكؿ حرفػػى .كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف فق ػرات المقيػػاس
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بالدرجة الكمية عمػى المقيػاس ،كتراكحػت قػيـ معػامبلت االرتبػاط مػا بػيف  1,94لمفقػرة التاسػعة1,61 ،
لمفقرة العشريف .كباستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار لحساب الثبات بمغت قيمة معامػؿ الثبػات بػيف
مرتى التطبيؽ بفارؽ زمنى ثبلثة أسػابيع  1,11لمدرجػة الكميػة عمػى المقيػاس ،كباسػتخداـ طريقػة الفػا
كركنباخ بمغت قيمة معامؿ الثبات .1.20
كفى العراؽ قامت عبػد الحػافظ كفمػيح ( )9101بتعريػب المقيػاس عمػى البيئػة العراقيػة ،كالتحقػؽ
مف خصائصو السػيككمترية عمػى عينػة مػف طمبػة الجامعػة ،كتػـ التحقػؽ مػف الصػدؽ باسػتخداـ صػدؽ
المحكميف ،كالصدؽ التمييزل ،كتػـ حسػاب ثبػات المقيػاس بطريقػة إعػادة تطبيػؽ االختبػار كبمغػت قيمػة
معامػػؿ الثبػػات المحسػػكبة بيػػذه الطريقػػة  1,19لمدرجػػة الكميػػة عمػػى المقيػػاس ،كباسػػتخداـ طريقػػة الفػػا
كركنباخ بمغت قيمة معامؿ الثبات لممككف األكؿ  ،1,190كلممككف الثانى .1,146

ج -الكفاءة السٌكومترٌة للمقٌاس فً البحث الحالى:
قامت الباحثة بالحصكؿ عمي مقياس فاعمية الذات اإلبداعية ،مػف مبلحػؽ رسػالة الػدكتكراه لمعػد
المقيػػاس ،تػػـ بعػػد ذلػػؾ ترجمػػة مفػػردات المقيػػاس إلػػى المغػػة العربيػػة ،كتػػـ عػػرض الترجمػػة عمػػى أحػػد
األساتذة المتخصصيف في المغة اإلنجميزية كهدابيا لمتأكد مف سبلمة الترجمػة ،بكميػة االلسػف – جامعػة
كفػػر الشػػيخ(*) .تػػـ بعػػد ذلػػؾ عػػرض المقيػػاس عمػػى أحػػد األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػى المنػػاىج كطػػرؽ
التػدريس تخصػص (المغػة العربيػة) بكميػة التربيػة ،بيػدؼ مراجعػة سػبلمة المغػة التػى تمػت بيػا صػػيا ة
مفردات المقياس .كقد تـ تعديؿ صيا ة بعض المفردات.
تـ بعد ذلؾ إعداد التعميمات البلزمة لتطبيػؽ لممقيػاس ،كالتحقػؽ مػف صػدقو كثباتػو عمػى عينػو
حساب الخصائص السػيككمترية ألدكات البحػث (ف  )011طالػب كطالبػة مػف الصػفكؼ (األكؿ ،الثػانى
كالثالث) بمدرسة الشػييد ريػاض الثانكيػة العسػكرية بنػيف ،كالشػييد ىشػاـ بركػات الثانكيػة بنػات ،كذلػؾ
عمى النحك التالى:

-1صدق المقٌاس:
تـ التحقؽ مػف صػدؽ المقيػاس فػي قيػاس مػا كضػع لقياسػو ،كىػك فاعميػة الػذات االبداعيػة لػدل
لػػدل طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( ،)STEMبػػإجراء التحميػػؿ العػػاممى
التككيػدل ،لمتحقػؽ مػف األبعػػاد المككنػة لممقيػاس ،كمػػف ثػـ صػدؽ المفػػردات ( )90مفػردة كالتػى تقػػيس

فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،لػػدرجات المشػػاركيف فػػى عينػػة حسػػاب الخصػػائص السػػيككمترية (ف )011
طالػػب كطالبػػة عمػػي المقيػػاس المكػػكف مػػف ( )90مفػػردة ،كذلػػؾ بطريقػػة المككنػػات األساسػػية ليػػكتمنج
كالتدكير المتعامد بطريقة الفاريماكس ،كالذم يحدد االستقبللية في مفيكـ البعد حيث ضػركرة االحتفػاظ
بالزاكية بيف المحاكر عند، ْ 21مع استخداـ محؾ كايزر كالذم يقبؿ العكامؿ التي يزيد جػذرىا الكػامف
عف الكاحد الصحيح (كامؿ.)962-912 ،9110 ،

(*) تتكجو الباحثة بالشكر كالتقدير إلى أ.د/أميرة سبلمة – أستاذ عمـ المغكيات بكمية االلسف – جامعة كفر الشيخ.
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كنػػػتج عػػػف ىػػػذا التحميػػػؿ سػػػبعة عكامػػػؿ تفسػػػر نسػػػبة ( ،% )12,10مػػػف التبػػػايف الحػػػادث فػػػي
استجابات الطمبة عمى مفػردات المقيػاس ككػؿ ،كفسػر العامػؿ األكؿ ( ،% )01,62مػف التبػايف الكمػي،

كفسر العامؿ الثاني ( % )04,21مػف التبػايف الكمػى ،كفسػر العامػؿ الثالػث ( % )09,16مػف التبػايف
الكمى ،كفسر العامػؿ الرابػع ( % )01,01مػف التبػايف الكمػى ،كفسػر العامػؿ الخػامس ( % )1,11مػف
التبػايف الكمػى ،كفسػر العامػؿ السػادس ( % )6,91مػػف التبػايف الكمػى ،كفسػر العامػؿ السػػابع ()4,12
 %مف التبايف الكمى .كلتحديد العامؿ الذم تنتمي إليو المفردة استخدمت المحكات التالية:
*تصنؼ المفردة ضمف العامؿ الذم تحقؽ عميو أعمي درجة تشبع.
*أف يبمغ تشبع المفردة عمى العامؿ  1,21عمى األقؿ ،أك أعمى مف ذلؾ.
*أف يتكافؽ مضمكف المفردة مػع مضػاميف المفػردات التػي تنتمػي إلػى العامػؿ نفسػو (أبػك حطػب

كصادؽ.)640-641 ،0220 ،

كيكضح جدكؿ ( )9مصػفكفة العكامػؿ كتشػبعيا بعػد التػدكير كحػذؼ التشػبعات يػر الدالػة كالتػي

تقؿ قيمتيا عف  ،1,2كقد تـ إدراجو بمبلحؽ البحث ،ممحؽ (.)4
يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )9أف التحميػػؿ العػػاممي لممقيػػاس أسػػفر عػػف كجػػكد سػػبعة عكامػػؿ ككانػػت
تشبعاتيا عمي النحك التالي:
*العامللا الوا :كتشػػبع بػػو ثػػبلث مفػػردات ،كىػػى المفػػردات )0،9،2( :كتراكحػػت تشػػبعاتيا مػػا

بيف ( )1.424لممفردة ( )1.621( ،)2لممفردة ( ،)9كيمكف تسمية ىذا العامؿ بالطبلقة.

*العامللا الثللانً :كتشػػبع بػػو ثػػبلث مفػػردات ،كىػػى المفػػردات )6،1،4( :كتراكحػػت تشػػبعاتيا مػػا

بيف ( )1.164لممفردة ( )1.614( ،)6لممفردة ( ،)4كيمكف تسمية ىذا العامؿ بالمركنة.

*العامللا الثالللث :كتشػػبع بػػو ثػػبلث مفػػردات ،كىػػى المفػػردات )2،1،1( :كتراكحػػت تشػػبعاتيا مػػا

بيف ( )1.120لممفردة ( )1.112( ،)2لممفردة ( ،)1كيمكف تسمية ىذا العامؿ بالتفاصيؿ.

*العامؿ الرابع :كتشبع بو ثبلث مفردات ،كىػى المفػردات )09،00،01( :كتراكحػت تشػبعاتيا مػا
بيف ( )1.112لممفردة ( )1.624( ،)01لممفردة ( ،)00كيمكف تسمية ىذا العامؿ باالصالة.
*العاملللا الخلللامس :كتشػػػبع بػػػو ثػػػبلث مفػػػردات ،كىػػػى المفػػػردات )01،04،02( :كتراكحػػػت

تشػػبعاتيا مػػػا بػػيف ( )1.442لممفػػػردة ( )1.112( ،)01لممفػػردة ( ،)02كيمكػػػف تسػػمية ىػػػذا العامػػػؿ
فاعمية الذات في التعمـ لئلبداع (االستعداد).
*العاما السادس :كتشبع بو ثبلث مفردات ،كىى المفردات )01،06،01( :كتراكحت تشػبعاتيا

مػػا بػػيف ( )1.111لممفػػردة ( )1.626( ،)01لممفػػردة ( ،)06كيمكػػف تسػػمية ىػػذا العامػػؿ باالتصػػاؿ
كالتركيج لئلبداع (التأثير).
*العاما السابع :كتشبع بو ثػبلث مفػردات ،كىػى المفػردات )90،91،02( :كتراكحػت تشػبعاتيا

مػػا بػػيف ( )1.649لممفػػردة ( )1.116( ،)91لممفػػردة ( ،)02كيمكػػف تسػػمية ىػػذا العامػػؿ بالمحافظػػة
عمى الشخصية اإلبداعية (الشخصية).

يتضح مما سبؽ أف البنػاء العػاممي لممقيػاس فػي البحػث الحػالي جػاء مطابقػان لمبنػاء العػاممي لػو
فػػي صػػكرتو األصػػمية ،حيػػث أظيػػر التحميػػؿ العػػاممي كجػػكد سػػبعة عكامػػؿ ،كحافظػػت المفػػردات الخاصػػة
بقياس كؿ عامؿ منيـ عمي انتمائيا لمعكامؿ السبعة كما في المقيػاس األصػمى .كيعػد ذلػؾ ممشػ ارن عمػي
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أف مقياس فاعمية الذات االبداعية تتكافر فيو ممشػرات مقبكلػة لمصػدؽ العػاممي ،كالػذل يعتبػر مػف أىػـ
أنكاع صدؽ االختبارات كالمقاييس النفسية.

-9ثبات المقياس:

تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة تحميؿ التبايف عف طريؽ حساب معامؿ ألفػا كركنبػاخ،
كطريقػػػة إعػػػادة تطبيػػػؽ االختبػػػار بعػػػد فتػػػرة ثبلثػػػة أسػػػابيع مػػػف التطبيػػػؽ األكؿ ،عمػػػى عينػػػة حسػػػاب
الخصائص السيككمترية ،كتـ التكصؿ إلى قيـ معامبلت الثبات المكضحة بجدكؿ (.)2
جدول ( )3قيم معامالت ثبات مقياس فاعلية الذات االبداعية بطريقة ألفا كرونباخ ،وطريقة
إعادة إجراء االختبار (ن= )155طالب وطالبة
المجاالت

األبعاد الفرعية

فاعمية الذات في التفكير

اإلبداعي

فاعمية الذات في

األداء اإلبداعي

الرئيسية

قيـ معامبلت الثبات

قيـ معامبلت الثبات بطريقة

بطريقة ألفا كركنباخ

إعادة إجراء االختبار

الطبلقة

**1,111

**1,121

المركنة

**1,111

**1,110

التفاصيؿ

**1,124

**1,120

االصالة

**1,121

**1,111

فاعمية الذات في التعمـ لئلبداع (االستعداد)

**1,141

**1,100

االتصاؿ كالتركيج لئلبداع (التأثير)

**1,161

**1,110

المحافظة عمى الشخصية اإلبداعية (الشخصية)

**1,192

**1,110

يتضح مف جدكؿ ( )2ارتفاع قيـ معػامبلت الثبػات ،التػي تػـ الحصػكؿ عمييػا سػكاء بمعامػؿ الفػا
كركنبػػاخ ،أك بطريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار ،كتكفػػى لمثقػػة فػػى ثبػػات مقيػػاس فاعميػػة الػػػذات
اإلبداعيػػة ،كاسػػتخدامو فػػي قيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدل المشػػاركيف ف ػي عينػػة البحػػث
الحالي.

-3االتساق الداخمي لممقياس:
تـ حساب االتساؽ الداخمى لممقيػاس عػف طريػؽ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات كػؿ مفػردة
كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس الفرعػػي الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه المفػػردة ،كذلػػؾ بعػػد حػػذؼ درجػػة المفػػردة مػػف
الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس الفرعػػي الػػذم تقيسػػو ،عمػػي افت ػراض أف بقيػػة درجػػات المقيػػاس الفرعػػي تعتبػػر
محكان لدرجة تمؾ المفردة ،كذلؾ عمى نفػس عينػة حسػاب الخصػائص السػيككمترية التػي تػـ اسػتخداميا
في حساب ثبات المقياس ،كيكضح جدكؿ ( )4النتائج التى تـ التكصؿ إلييا:

جدول ( )4قيم معامالت ارتباط درجات المفردات بالمقياس الفرعي في حالة حذف درجة المفردة من
الدرجة الكلية للمقياس الفرعى (ن=  )135طالب وطالبة
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المركنة

الطبلقة

االصالة

التفاصيؿ

فاعمية الذات في
التعمـ لئلبداع
(االستعداد)

المفردة

معامؿ

0

1,441

4

9

1,411

1

1,411

2

1,422

6

1,421

االرتباط

المفردة

معامؿ

1,109

1
1

1.411

2

1.142

االرتباط

المفردة

معامؿ

1.102

01
00

1.112

09

1.414

االرتباط

المفردة

معامؿ

1,144

02
04

1,464

01

1,411

االرتباط

االتصاؿ كالتركيج
لئلبداع (التأثير)

المفردة

معامؿ

1,122

06
01

1,161

01

1,120

االرتباط

المحافظة عمى

الشخصية اإلبداعية
(الشخصية)

المفردة

معامؿ

1,609

02
91

1,111

90

1,411

االرتباط

المفردة

معامؿ

1,196

االرتباط

** داؿ عند مستكل 1,10

كما تـ حساب معامبلت االرتبػاط بػيف الدرجػة الكميػة لمجػاؿ فاعميػة الػذات فػي التفكيػر اإلبػداعي،

كالدرجات الكميػة لؤلبعػاد الفرعيػة األربعػة التػي يتكػكف منيػا ىػذا المجػاؿ ،كبمغػت قػيـ معػامبلت االرتبػاط
 1,190 ،1,612 ،1,616 ،1.110لؤلبعػػاد الفرعيػػة :الطبلقػػة ،المركنػػة ،التفاصػػيؿ كاالصػػالة عمػػى
الت ػكالي ،فػػي حػػيف بمغػػت قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ فاعميػػة الػػذات فػػي األداء
اإلبداعي ،كالدرجات الكمية لؤلبعػاد الفرعيػة الثبلثػة التػي يتكػكف منيػا ىػذا المجػاؿ،1,621 ،1.610 ،
 1,102لؤلبعػػاد الفرعيػػة :فاعميػػة الػػذات فػػي الػػتعمـ لئلبػػداع (االسػػتعداد) ،االتصػػاؿ كالتػػركيج لئلبػػداع
(التػػأثير) ،المحافظػػة عمػػى الشخصػػية اإلبداعيػػة (الشخصػػية) عمػػى التػػكالي .كمػػا بمغػػت قيمػػة معامػػؿ
االرتباط بيف الدرجة الكمية لممجاؿ الرئيس األكؿ (فاعمية الذات فػي التفكيػر اإلبػداعي) ،كالدرجػة الكميػة

لممقيػػاس  ،1,190فػػي حػػيف بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ الػػرئيس الثػػانى
(فاعمية الذات في األداء اإلبداعي) كالدرجة الكمية لممقياس  ،1.110كىى قػيـ مرتفعػة كدالػة احصػائيان
عند مستكل .1,10
يتضػػح مػػف العػػرض السػػابؽ لئلج ػراءات الخاصػػة بحس ػاب صػػدؽ كثبػػات مقيػػاس فاعميػػة الػػذات
االبداعيػة أنػػو تتػكافر لػػو درجػة عاليػػة كمقبكلػة مػػف الصػدؽ كالثبػػات تكفػي لمثقػػة فػي اسػػتخدامو لقيػػاس
فاعمية الذات االبداعية لدم المشاركيف فى عينو البحث الحالي.

 -2مقٌاس االستثارات الفائقة – الصورة الثانٌة Over excitabilities Questionnaire-
)Two (OEQ-IIتألٌفFalk, Lind, Miller, Piechowski & Silverman :
) (1999تعرٌب وإعداد /الباحثة(*):

الهدف من المقٌاس:
ييدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مستكل االستثارة الفائقة لدل الطمبة ،كقػاـ بتصػميمو كاعػداده
فريػؽ مػف البػاحثيف ( ،)Falk; Lind; Miller; Piechowski & Siverman, 1999فػي ضػػكء
مراجعتيـ لؤلدب التربكل المتعمؽ بنظرية العالـ البكلندل األصؿ دابركسػكى  ،Dabrowskiكيػتـ قيػاس
االسػػتثارة مػػف خػػبلؿ خمػػس مجػػاالت عمػػى النحػػك التػػالى :االسػػتثارة النفسػػحركية ،االسػػتثارة الحسػػية،

االستثارة التخيمية ،االستثارة العقمية كاالستثارة االنفعالية.
(*) ممحؽ (.)9
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وصـف المقٌاس:
يتككف المقياس بصكرتو النيائية (الثانية) مف ( )11مفردة ،مكزعة عمى خمسة مقػاييس فرعيػة

لبلستثارة الفائقة ،بكاقع ( )01مفردات لكؿ مقياس منيـ ،كىى:

 -0مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػػة الػػنفس حركيػػػة  ،Psychomotor OEكيعبػػػر عنيػػا باالسػػػتثارة

الفائقػػة لمنظػػاـ العصػػبى العضػػمى  ،Neuromuscularكيػػتـ قياسػػو بػػالمفردات،01 ،1 ،9 :
.11 ،49 ،22 ،92 ،90 ،01 ،01

 -9مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة الحسػػية  ،Sensual OEكيػػتـ التعبيػػر عنيػػا باالسػػتثارة الحسػػية
الفائقػة كػػرد فعػػؿ قػػكل اسػػتجابة لممثيػرات الخارجيػة كالتػػي يسػػتقبميا الفػػرد مػػف خػػبلؿ حكاسػػو

الخمس ،كيتـ قياسو بالمفردات.41 ،46 ،41 ،21 ،21 ،29 ،91 ،02 ،1 ،2 :

 -2مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة التخيميػػة  ،Imaginational OEكيػػتـ التعبيػػر عنيػػا باالسػػتثارة
التخيميػػة مػػع كجػػكد تػرابط شػػديد لمصػػكر المتخيمػػة كاالنطباعػػات كاالسػػتخداـ المتكػػرر لمصػػكر

الخياليػػة كأحػػبلـ اليقظػػة ،كيػػتـ قياسػػو بػػالمفردات،22 ،91 ،94 ،99 ،91 ،04 ،4 ،0 :
.41 ،24

 -4مقياس االستثارة الفائقة العقمية  ،Intellectual OEكيتـ التعبير عنيا مف خبلؿ الحاجة
الى السعي لمفيـ كاكتساب المعرفة كالتحميؿ كالتأليؼ ،كيتـ قياسو بالمفردات،09 ،1 :
.42 ،41 ،26 ،21 ،91 ،92 ،02 ،06
 -1مقياس االسػتثارة الفائقػة االنفعاليػة  ،Emotional OEكيػتـ التعبيػر عنيػا عمػى ىيئػة قػدرة

مرتفعػػة لمعبلقػػات االنفعاليػػة العميقػػة ،كيػػتـ قياسػػو بػػالمفردات،20 ،96 ،01 ،00 ،2 ،6 :

.42 ،44 ،40 ،21

كيتـ تقدير استجابة الطالب عمى مفردات المقياس كفقان لمقياس خماسى التقدير في ضكء
أسمكب ليكرت  ،Likertكذلؾ عمى النحك التالى :ال تنطبؽ عمى اطبلقان ،ال تنطبؽ عمى كثيرا ،تنطبؽ
عمى إلى حد ما ،تنطبؽ عمى كثيرا ،تنطبؽ عمى كثي ار جدا ،كتأخذ التقديرات 1 ،4 ،2 ،9 ،0 :عمى
التكالي ،مع مبلحظة أف جميع مفردات المقياس تـ صيا تيا في االتجاه اإليجابى ،ما عدا المفردتيف
( ،)44 ،21فتـ صيا تيما في االتجاه السمبىل لذا يتـ معيما عكس التقديرات السابقة .كتتراكح
الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب عمى كؿ مقياس مف المقاييس الفرعية الخمس ما بيف  01إلى
 .11كيتـ تحديد مستكل االستثارة الفائقة الذل يتميز بو كؿ طالب في كؿ مقياس مف المقياس
الخمس عمى النحك التالى:
 مستكل االستثارة الفائقة المرتفع :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية عمى
المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  2,61إلى .1,11
 مستكل االستثارة الفائقة المتكسط :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية عمى
المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  9,24إلى .2,61
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 مستكل االستثارة الفائقة المنخفض :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية عمى
المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  0,11إلى .9,22
عمى أساس أف طكؿ الفئة ( ،)0,22كىك خارج قسمة الفرؽ بيف أعمى تقػدير ( ،)1كأقػؿ تقػدير
( ،)0عمى  ،2كالذل يعبر عف الثبلث مستكيات :مرتفع ،متكسط كمنخفض.

الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس:
قام ػت الباحػػث بالحصػػكؿ عمػػي نسػػخة مػػف مقيػػاس االسػػتثارات الفائقػػة ) ،(OEQ-IIمػػف خػػبلؿ
مراسمة دار النشر ،تـ بعد ذلػؾ ترجمػة مفػردات المقيػاس إلػى المغػة العربيػة ،كتػـ عػرض الترجمػة عمػى
أحػػد األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة كهدابيػػا لمتأكػػد مػػف سػػبلمة الترجمػػة ،بكميػػة اآلداب –
جامعػػة كفػػر الشػػيخ (*) .تػػـ بعػػد ذلػػؾ عػػرض المقيػػاس عمػػى أحػػد األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػى المنػػاىج
كطرؽ التػدريس تخصػص (المغػة العربيػة) بكميػة التربيػة – جامعػة كفػر الشػيخ ،بيػدؼ مراجعػة سػبلمة
المغػػة التػػى تمػػت بيػػا صػػيا ة مفػػردات المقيػػاس .كقػػد تػػـ تعػػديؿ صػػيا ة بعػػض المفػػردات ،بنػػاء عمػػى
تكجييات سيادتو ،بشكؿ مفيكـ يتناسب مع أعمػار كطبيعػة المشػاركيف فػي عينػة البحػث .تػـ بعػد ذلػؾ
تـ إعداد التعميمات البلزمة لتطبيؽ لممقياس ،كالتحقؽ مف صدقو كثباتو عمى عينو حسػاب الخصػائص
السيككمترية ألدكات البحث (ف  )011طالب كطالبة ،كذلؾ عمى النحك التالى:

-1صدق المقٌاس:
تـ التحقؽ مف صدؽ المقيػاس فػي قيػاس مػا كضػع لقياسػو ،كىػك االسػتثارات الفائقػة لػدل طمبػة
مدرسػػػة المتفػػػكقيف الثانكيػػػة فػػػى العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا ( ،)STEMبػػػإجراء التحميػػػؿ العػػػاممى التككيػػػدل،
لمتحقؽ مف األبعاد الفرعية المككنة لممقياس ،كمف ثـ صدؽ المفردات كالتى تقيس االسػتثارات الفائقػة،
لدرجات المشاركيف فى عينة حساب الخصائص السػيككمترية (ف  )011طالػب كطالبػة عمػي المقيػاس

المكػػػكف مػػػف ( )11مفػػػردة ،كذلػػػؾ بطريقػػػة المككنػػػات األساسػػػية ليػػػكتمنج كالتػػػدكير المتعامػػػد بطريقػػػة
الفاريمػػاكس ،كالػػذم يحػػدد االسػػتقبللية فػػي مفيػػكـ البعػػد حيػػث ضػػركرة االحتفػػاظ بالزاكيػػة بػػيف المحػػاكر
عند، ْ 21مع استخداـ محؾ كايزر كالذم يقبؿ العكامؿ التي يزيد جػذرىا الكػامف عػف الكاحػد الصػحيح
(كامؿ.)962-912 ،9110 ،

كنػػتج عػػف ىػػذا التحميػػؿ خمسػػة عكامػػؿ تفسػػر نسػػبة ( ،% )21,119مػػف التبػػايف الحػػادث فػػي
استجابات الطمبة عمى مفردات المقياس ككؿ ،كفسر العامؿ األكؿ ( ،% )06,112مػف التبػايف الكمػي،

كفسر العامؿ الثاني ( % )6,121مػف التبػايف الكمػى ،كفسػر العامػؿ الثالػث ( % )1,969مػف التبػايف
الكمى ،كفسر العامؿ الرابع ( % )2,112مف التبايف الكمى ،كفسػر العامػؿ الخػامس ( % )2,111مػف
التبايف الكمى .كلتحديد العامؿ الذم تنتمي إليو المفردة استخدمت المحكات التالية:
*تصنؼ المفردة ضمف العامؿ الذم تحقؽ عميو أعمي درجة تشبع.
*أف يبمغ تشبع المفردة عمى العامؿ  1,21عمى األقؿ ،أك أعمى مف ذلؾ.
(*) تتكجو الباحثة بالشكر كالتقدير إلى أ.د/ايمف الحمفاكل – أستاذ األدب اإلنجميزم بكمية اآلداب – جامعة كفر الشيخ.
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*أف يتكافؽ مضمكف المفردة مػع مضػاميف المفػردات التػي تنتمػي إلػى العامػؿ نفسػو (أبػك حطػب
كصادؽ.)640-641 ،0220 ،
كيكضح جدكؿ ( )1مصفكفة العكامؿ المسػتخرجة كعػددىا خمسػة عكامػؿ ،كتشػبعيا بعػد التػدكير
كحذؼ التشبعات ير الدالة كالتي تقؿ قيمتيا عف  ،1,2كقد تـ إدراجو بمبلحؽ البحث ،ممحؽ (.)1
يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )4أف التحميػػؿ العػػاممي لممقيػػاس أسػػفر عػػف كجػػكد خمسػػة عكامػػؿ ككانػػت

تشبعاتيا عمي النحك التالي:

العاما الوا :كتشبع بػو عشػر مفػردات ،كىػى المفػردات،92 ،90 ،01 ،01 ،01 ،1 ،9( :

 ،)11 ،49 ،22كتراكحػػػت تشػػػبعاتيا مػػػا بػػػيف ( )1,269لممفػػػردة ( )1,611( ،)49لممفػػػردة (،)11
كيمكف تسمية ىذا العامؿ باالستثارة النفس حركية.

*العامللا الثللانً :كتشػػبع بػػو عشػػر مفػػردات ،كىػػى المفػػردات،21 ،29 ،91 ،02 ،1 ،2( :

 ،)41 ،46 ،41 ،21كتراكحػػػػت تشػػػػبعاتيا مػػػػا بػػػػيف ( )1,291لممفػػػػردة ( )1,612( ،)21لممفػػػػردة

( ،)21كيمكف تسمية ىذا العامؿ باالستثارة الحسية.

*العامللا الثالللث :كتشػػبع بػػو عشػػر مفػػردات ،كىػػى المفػػردات،94 ،99 ،91 ،04 ،4 ،0( :

 ،)41 ،24 ،22 ،91كتراكحػػػػت تشػػػػبعاتيا مػػػػا بػػػػيف ( )1,212لممفػػػػردة ( )1,646( ،)99لممفػػػػردة

( ،)04كيمكف تسمية ىذا العامؿ باالستثارة التخيمية.
*العامػػؿ الرابػػع :كتشػػبع بػػو ثػػبلث عشػػر ،كىػػى المفػػردات،21 ،91 ،92 ،02 ،06 ،09 ،1( :
 ،)42 ،41 ،26كتراكحػػػت تشػػػبعاتيا مػػػا بػػػيف ( )1,211لممفػػػردة ( )1,611( ،)26لممفػػػردة (،)02
كيمكف تسمية ىذا العامؿ باالستثارة العقمية.

*العامللا الخللامس :كتشػػبع بػػو عشػػر مفػػردات ،كىػػى المفػػردات،20 ،96 ،01 ،00 ،2 ،6( :

 ،)42 ،44 ،40 ،21كتراكحػػػػت تشػػػػبعاتيا مػػػػا بػػػػيف ( )1,222لممفػػػػردة ( )1,662( ،)00لممفػػػػردة
( ،)21كيمكف تسمية ىذا باالستثارة االنفعالية.

يتضح مما سبؽ أف البنػاء العػاممي لممقيػاس فػي البحػث الحػالي جػاء مطابقػان لمبنػاء العػاممي لػو

فػي صػكرتو األصػمية ،حيػػث أظيػر التحميػؿ العػػاممي كجػكد خمسػة عكامػػؿ ،كحافظػت المفػردات الخاصػػة

بقياس كؿ عامؿ منيـ عمي انتمائيا لمعكامؿ الخمس كما في المقياس األصمى .كيعػد ذلػؾ ممشػ ارن عمػي

أف مقياس االستثارات الفائقة تتكافر فيو ممشرات مقبكلة لمصدؽ العاممي ،كالػذل يعتبػر مػف أىػـ أنػكاع
صدؽ االختبارات كالمقاييس النفسية.

-9ثبات المقياس:
تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة تحميؿ التبايف عف طريؽ حساب معامؿ ألفػا كركنبػاخ،
كطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلػة جيتمػاف ،عمػى عينػة حسػاب الخصػائص السػيككمترية ،كتػـ
التكصؿ إلى قيـ معامبلت الثبات المكضحة بجدكؿ (.)6
جدول ( )6قيم معامالت ثبات مقياس االستثارات الفائقة بطريقة ألفا كرونباخ ،وطريقة
التجزئة النصفية (ن= )155طالب وطالبة
31

قيـ معامبلت الثبات بطريقة ألفا

قيـ معامبلت الثبات بطريقة التجزئة

كركنباخ

النصفية

المقاييس الفرعية

االستثارة النفس حركية الفائقة

**1,122

**1,110

االستثارة الحسية الفائقة

**1,144

**1,114

االستثارة التخيمية الفائقة

**1,111

**1,121

االستثارة العقمية الفائقة

**1,120

**1,112

االستثارة االنفعالية الفائقة

**1,112

**1,110

مقياس االستثارة الفائقة

**1,112

**1,111

يتضح مف جدكؿ ( )6ارتفاع قيـ معامبلت الثبات ،التي تـ الحصكؿ عمييا سكاء بحسػاب معامػؿ
الفػػػا كركنبػػػاخ ،أك بطريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية ،كتكفػػػى لمثقػػػة فػػػى ثبػػػات مقيػػػاس االسػػػتثارات الفائقػػػة،
كاستخدامو في قياس مستكيات االستثارة الفائقة لدل المشاركيف في عينة البحث الحالي.

-3االتساق الداخمي لممقياس:
تـ حساب االتساؽ الداخمى لممقيػاس عػف طريػؽ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات كػؿ مفػردة
كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس الفرعػػي الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه المفػػردة ،كذلػػؾ بعػػد حػػذؼ درجػػة المفػػردة مػػف
الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس الفرعػػي الػػذم تقيسػػو ،عمػػي افت ػراض أف بقيػػة درجػػات المقيػػاس الفرعػػي تعتبػػر
محكان لدرجة تمؾ المفردة ،كذلؾ عمى نفس عينة حساب الخصػائص السػيككمترية ،كيكضػح جػدكؿ ()1

النتائج التى تـ التكصؿ إلييا:

جدول ( )7قيم معامالت ارتباط درجات المفردات بالمقياس الفرعي في حالة حذف درجة المفردة من
الدرجة الكلية للمقياس الفرعى (ن=  )135طالب وطالبة
االستثارة النفس
حركية الفائقة

االستثارة الحسية
الفائقة

االستثارة التخيمية
الفائقة

االستثارة العقمية
الفائقة

االستثارة االنفعالية
الفائقة

المفردة

معامؿ االرتباط

المفردة

معامؿ االرتباط

المفردة

معامؿ االرتباط

المفردة

معامؿ االرتباط

المفردة

معامؿ
االرتباط

9

**1,426

2

**1,101

0

**1,106

1

**1,104

6

**1,102

32

1

**1,420

1

**1,416

4

**1,419

09

**1.412

2

1,421

01

**1,411

02

**1,414

04

**1,126

06

**1.442

00

**1,411

01

**1,490

91

**1,141

91

**1,212

02

**1,212

01

**1,161

01

**1,461

29

**1,221

99

**1,111

92

**1,429

96

**1,211

90

**1,412

21

**1,401

94

**1,412

91

**1,111

20

**1,101

92

**1,109

21

**1,106

91

**1,444

21

**1,416

21

**1,446

22

**1,422

41

**1,429

22

**1,122

26

**1,499

40

**1,419

49

**1,411

46

**1,221

24

**1,444

41

**1,411

44

**1,196

11

**1,416

41

**1,144

41

**1,111

42

**1,100

42

**1,111

** داؿ عند مستكل 1,10

كما تـ حساب معامبلت االرتباط بيف الػدرجات الكميػة لؤلبعػاد الفرعيػة الخمسػة لبلسػتثارة الفائقػة،
باإلضػػػافة لمدرجػػػػة الكميػػػة عمػػػػى مقيػػػاس االسػػػػتثارة الفائقػػػػة ،عمػػػى نفػػػػس عينػػػة حسػػػػاب الخصػػػػائص
السيككمترية ،كيكضح جدكؿ ( )1قيـ معامبلت االرتباط التي تـ الحصكؿ عمييا.
جدكؿ ( )1قيـ معامبلت االرتباط بيف الدرجات الكمية لؤلبعاد الفرعية الخمسة لبلستثارة الفائقة،
باإلضافة لمدرجة الكمية عمى مقياس االستثارة الفائقة( ،ف  )011طالب كطالبة

المقاييس الفرعية

0

9

2

4

1

6

-0االستثارة النفس حركية الفائقة

-

**,07,9

**1,222

**1,211

**1,402

**1,191

-

**1,129

**1,422

**1,624

**1,112

-

**1,110

**1,199

**1,169

-

**1,609

**1,110

-

**1,611

-9االستثارة الحسية الفائقة
-2االستثارة التخيمية الفائقة
-4االستثارة العقمية الفائقة
-1االستثارة االنفعالية الفائقة

-

-6مقياس االستثارة الفائقة
** داؿ عند مستكل 1,10

يتضح مػف قػيـ معػامبلت االرتبػاط بالجػدكليف ( )1( ،)1أف جميػع قػيـ معػامبلت االرتبػاط مرتفعػة
كدالة إحصائيان ،مما يعد ذلؾ ممش ارن عمي التماسؾ كاالتساؽ الداخمى لمقياس االستثارات الفائقة.
يتضح مف العرض السابؽ لئلجػراءات الخاصػة بحسػاب صػدؽ كثبػات مقيػاس االسػتثارات الفائقػة
أنػػو تت ػكافر لػػو درجػػة عاليػػة كمقبكلػػة مػػف الصػػدؽ كالثبػػات تكفػػي لمثقػػة فػػي اسػػتخدامو لقيػػاس أنمػػاط
االستثارة الفائقة لدم المشاركيف فى عينو البحث الحالي.
-3مقٌللاس أسللالٌب الللتعلم (مٌملٌللتكس) Memletics Learning Style Inventory
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) ،(MLSIتألٌف ، (Whiteley, 2006)/تعرٌب وإعداد/الباحثة(*):

الهدف من المقٌاس:
ييػػػدؼ المقيػػػاس إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أسػػػاليب الػػػتعمـ النكعيػػػة المفضػػػمة لػػػدل الطمبػػػة ،كليػػػاقتيـ

العقمية ،كقػاـ ( )Whiteley, 2006بتصػميـ ىػذا المقيػاس كفقػان لنمػكذج المياقػة العقميػة (ميمميػتكس)،
كىك نمكذج يربط فيػو مملفػو بػيف أسػاليب الػتعمـ كمنػاطؽ معينػة بفصػكص المػخ األربعػة كالتػى تتكػكف

مػػنيـ القشػػرة المخيػػة ،كقػػد أطمػػؽ عمييػػا األسػػاليب النكعيػػة لممػػخ (أسػػاليب تعمػػـ المياقػػة العقميػػة) .كقػػد
صػنؼ ( )Whiteley, 2006أسػػاليب تعمػـ المياقػػة العقميػة فػػى سػبع أسػػاليب ىػى :البصػػرل ،السػػمعى،
المفظى ،الجسمى ،المنطقى ،الجماعى كالفردل.

وصـف المقٌاس:
يتككف المقياس مف ( )11مفردة ،مكزعة عمى سبعة أساليب نكعيػة لمػتعمـ بكاقػع ( )01مفػردات

لكؿ أسمكب منيـ ،كىى:

 -6البصرل ،كيشير إلى تفضيؿ الفرد الستخداـ الصكر كالتخيؿ كالفيـ المكانى فى الػتعمـ ،كيػتـ
قياسو بالمفردات.62 ،61 ،12 ،11 ،42 ،21 ،29 ،92 ،00 ،1 :

 -1السػػمعى ،كيشػػير إلػػى تفضػػيؿ الفػػرد السػػتخداـ الصػػكت كالمكسػػيقى فػػى الػػتعمـ ،كيػػتـ قياسػػو
بالمفردات.66 ،61 ،11 ،10 ،41 ،49 ،22 ،91 ،90 ،2 :

 -1المفظى ،كيشير إلى تفضيؿ الفرد الستخداـ استخداـ الكممات كالمغة المنطكقػة كالمكتكبػة فػى
التعمـ ،كيتـ قياسو بالمفردات.62 ،19 ،41 ،44 ،22 ،21 ،21 ،91 ،01 ،1 :

 -2الجسمى ،كيشير إلى تفضيؿ الفرد الستخداـ الجسـ كاأليدل كحاسة الممس فى الػتعمـ ،كيػتـ
قياسو بالمفردات.61 ،60 ،16 ،12 ،41 ،26 ،24 ،96 ،94 ،02 :

-01

المنطقى ،كيشير إلى تفضيؿ الفرد الستخداـ المنطؽ كاالستدالؿ كالتنظػيـ فػى الػتعمـ،

-00

الجماعى ،كيشير إلى تفضيؿ الفػرد لمػتعمـ مػف خػبلؿ تكاجػده فػى مجمكعػات كبيػرة أك

-09

الفردل ،كيشير إلى تفضيؿ الفرد كالعمؿ بمفػرده ،كيػتـ قياسػو بػالمفردات،2 ،1 ،0 :

كيتـ قياسو بالمفردات.11 ،64 ،11 ،42 ،40 ،20 ،99 ،06 ،4 ،9 :

صغيرة ،كيتـ قياسو بالمفردات.69 ،11 ،41 ،91 ،92 ،91 ،01 ،02 ،01 ،6 :

.61 ،14 ،46 ،21 ،01 ،04 ،09

كيطمب فييا مف الطالب أف يحدد مدل انطباؽ مضمكف العبارة عمى أسمكبو الذل يستخدمو فى
التعمـ ،كأماـ كؿ مفردة ثبلثة اختيارات ىى :تنطبؽ قميبلن ،تنطبؽ أحيانان ،تنطبؽ كثي ارن ،كيعطى االختيار
األكؿ الدرجة (صفر) ،كيعطى االختيار الثانى الدرجة ( ،)0كيعطى االختيار الثالث ( ،)9كقد تـ

صيا ة جميع عبارات المقياس فى االتجاه اإليجابي .كيتراكح مدل الدرجات التى يحصؿ عمييا كؿ
(*) ممحؽ (.)2
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طالب عمى كؿ أسمكب مف أساليب التعمـ النكعية بيف (صفر ،)91 -كالدرجة الكمية عمى المقياس
بيف (صفر .)041-كيتـ تسجيؿ الدرجات التى يحصؿ عمييا كؿ طالب فى أساليب التعمـ النكعية فى
جدكؿ ( ،)2بمبلحؽ البحث.

كيتـ تحديد مستكل أساليب التعمـ النكعية الذل يتميز بو كؿ طالب في كؿ مقياس مف المقياس
الفرعية التي يتككف منيا المقياس عمى النحك التالى:
 مستكل أساليب التعمـ النكعية المرتفع :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية عمى
المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  0,26إلى .9,11

 مستكل أساليب التعمـ النكعية المتكسط :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية
عمى المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  1,61إلى .0,21

 مستكل أساليب التعمـ النكعية المنخفض :في حالة حصكؿ الطالب عمى درجة كمية
عمى المقياس الفرعى تتراكح ما بيف  1,11إلى .1,61
عمى أساس أف طكؿ الفئة ( ،)1,61كىك خارج قسمة الفرؽ بيف أعمى تقػدير ( ،)9كأقػؿ تقػدير
( ،)0عمى  ،2كالذل يعبر عف الثبلث مستكيات :مرتفع ،متكسط كمنخفض.
كيتـ بعد ذلؾ ترجمة الدرجات التى حصؿ عمييا الطالب عمى مقياس أساليب التعمـ النكعية

(ميمميتكس) إلى بركفيؿ ،يكضح أساليب التعمـ النكعية المفضمة لديو ،كمكاطف القكة كالضعؼ فى
الكظائؼ العقمية كالنفسية ،كالتى تكجد بفصكص المخ األربعة بالقشرة المخية ،كمف ثـ يتـ تقديـ
استراتيجيات التعامؿ معيا بيدؼ رفع المياقة العقمية (ميمميتكس) لديو ،كما يكضحيا شكؿ (.)*()9

الكفاءة السٌكومترٌة للمقٌاس:
قامػػػػػػت الباحثػػػػػػة بالحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػي مقيػػػػػػاس ) ،(MLSIمػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الشػػػػػػبكة العنكبكتيػػػػػػة
 .www.memletics.comتػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ ترجمػػػة مفػػػردات المقيػػػاس إلػػػى المغػػػة العربيػػػة ،كتػػػـ عػػػرض
الترجمة عمى أحد األساتذة المتخصصيف في المغة اإلنجميزية كهدابيا لمتأكد مف سبلمة الترجمػة ،بكميػة
اآلداب – جامعة كفر الشػيخ(**) .تػـ بعػد ذلػؾ عػرض المقيػاس عمػى أحػد األسػاتذة المتخصصػيف فػى
المناىج كطرؽ التدريس تخصص (المغة العربيػة) بكميػة التربيػة – جامعػة كفػر الشػيخ ،بيػدؼ مراجعػة
سبلمة المغة التى تمت بيا صيا ة مفردات المقياس .كقد تـ تعديؿ صيا ة بعض المفردات.
تػـ بعػد ذلػؾ إعػداد التعميمػػات البلزمػة لتطبيػؽ لممقيػاس ،كالتحقػؽ مػػف صػدقو كثباتػو عمػى عينػػو
حساب الخصائص السيككمترية ألدكات البحث (ف  )011طالب كطالبة ،كذلؾ عمى النحك التالى:

-1صدق المقٌاس:
تػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس فػػي قيػػاس مػا كضػػع لقياسػػو ،كىػػك أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة لػػدل
(*) بالممحؽ (.)9
(*) تتكجو الباحثة بالشكر إلى أ.د/عادؿ محمد عفيفى – أستاذ األدب اإلنجميزم بكمية اآلداب – جامعة كفر الشيخ.
35

طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( ،)STEMباسػػتخداـ طريقػػة صػػدؽ المحػػؾ
الخارجى ،عػف طريػؽ حسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف الػدرجات التػى حصػؿ عمييػا المشػاركيف فػى عينػة
حسػػػاب الخصػػػائص السػػػيككمترية ،عمػػػى مقيػػػاس فػػػارؾ ( )VARKألنمػػػاط الػػػتعمـ لفميمػػػنج كبكنكيػػػؿ
) ، Fleming & Bonwell (2002تعريب /الز ؿ ( ،)9116كيتكػكف مػف ( )02فقػرة تمثػؿ كػؿ فقػرة
منيـ مكقفا حياتيا صفيا متبكعا بأربعة بدائؿ ،كيعكس اختيار البديؿ كيفية اسػتقباؿ المػتعمـ لممعمكمػات
ككيفيػة معالجتيػػا كالتفاعػػؿ معيػػا كاالسػػتجابة مػػف خبلليػػا عمػى نحػػك ايجػػابى لبيئػػة الػػتعمـ حسػػب الػػنمط
الػػذل يفضػػمو سػكاء أكػػاف بصػػريا ،أـ سػػمعيان ،ألـ قرائيان/كتابيػان ،أـ عمميان/حركيػان ،كػػنمط أك أسػػمكب لحػػؿ
المشكمة ،أك المكقؼ الذل يكاجيو ،كيكضح جدكؿ ( )01القيـ التى تـ الحصكؿ عمييا.

جدكؿ ( )01قيـ معامبلت االرتباط بيف درجات المشاركيف فى عينة حساب الخصائص السيككمترية (ف  )011طالب
كطالبة عمى مقياس أساليب التعمـ النكعية ،كدرجاتيـ عمى مقياس فارؾ ( )VARKألنماط التعمـ المفضمة

مقياس أساليب التعمـ المفضمة

أساليب التعمـ

البصرل

السمعى

قرائيان/كتابيان

عمميان/حركيان

البصرل

**1,140

**1,414

**1,111

**1,111

**1,110

السمعى

**1,116

**1,462

**1,121

**1,421

**1,190

المفظى

**1,161

**1,216

**1,611

**1,464

**1,112

الجسمى

**1,262

**1,116

**1,400

**1,114

**1,699

المنطقى

**1,141

**1,429

**1,412

**1,266

**1,101

الجماعى

**1,461

**1,211

**1,429

**1,211

**1,661

الفردل

**1,242

**1,200

**1,212

**1,469

**1,642

مقياس أساليب التعمـ النكعية
)(MLSI

**1,116

**1,612

**1,101

**1,122

**1,161

()VARK

** داؿ عند مستكل 1,10

يتضػػح مػػف قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بجػػدكؿ ( )01أف جميعيػػا داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل ،1,10

كيعتبر ذلػؾ دلػيبلن عمػى اتفػاؽ بنيػة المقياسػييف ،ممػا يمكػد عمػى صػدؽ مقيػاس أسػاليب الػتعمـ النكعيػة
(ميمميتكس) فى قياس ما كضع لقياسو كىك أساليب التعمـ النكعية.

-9ثبات المقياس:

تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة تحميؿ التبايف عف طريؽ حساب معامؿ ألفػا كركنبػاخ،
كطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلػة جيتمػاف ،عمػى عينػة حسػاب الخصػائص السػيككمترية ،كتػـ
التكصؿ إلى قيـ معامبلت الثبات المكضحة بجدكؿ (.)00
جدول ( )11قيم معامالت ثبات مقياس أساليب التعلم النوعية (ميمليتكس) بطريقة ألفا كرونباخ ،وطريقة
التجزئة النصفية (ن= )155طالب وطالبة
36

قيـ معامبلت الثبات بطريقة ألفا كركنباخ

قيـ معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية

0

أسمكب التعمـ البصرل

**1,122

**1,141

9

أسمكب التعمـ السمعى

**1,191

**1,111

2

أسمكب التعمـ المفظى

**1,110

**1,149

4

أسمكب التعمـ الجسمى

**1,110

**1,102

1

أسمكب التعمـ المنطقى

**1,111

**1,111

6

أسمكب التعمـ الجماعى

**1,110

**1,121

1

أسمكب التعمـ الفردل

**1,199

**1,621

1

مقياس أساليب التعمـ النكعية

**1,149

**1,121

أبعاد المقياس

ـ

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )00ارتفػػاع قػػيـ معػػامبلت الثبػػات ،التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا سػكاء بحسػػاب
معامػػؿ الفػػا كركنبػػاخ ،أك بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،كتكفػػى لمثقػػة فػػى ثبػػات مقيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ
النكعيػػة (ميمليتتتكس) ،كاسػػتخدامو فػػي قيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة (ميمليتتتكس) لػػدل المشػػاركيف فػػي
عينة البحث الحالي.

-3االتساؽ الداخمي لممقياس:

تـ حساب االتساؽ الداخمى لممقيػاس عػف طريػؽ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات كػؿ مفػردة
كالدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذم تنتمي إليو ،بعد حذؼ درجة المفػردة مػف الدرجػة الكميػة لممقيػاس
الفرعي الذم تقيسو ،عمي افتراض أف بقيػة درجػات المقيػاس الفرعػي تعتبػر محكػان لدرجػة تمػؾ المفػردة،
كذلؾ عمى نفس عينة حساب الخصػائص السػيككمترية كيكضػح جػدكؿ ( )09النتػائج التػى تػـ التكصػؿ
إلييا:

جدول ( )11معامالت ارتباط درجات المفردات بالمقياس الفرعي في حالة حذف درجة المفردة من
الدرجة الكلية للمقياس الفرعى (ن=  )155طالب وطالبة
أساليب التعمـ

0

9

2

4

1

6

1

-0البصرل

**1,14

**1,60

**1,42

**1,42

**1,22

**1,40

**1,41

-9السمعى

**1,42

**1,22

**1,19

**1,22

**1,21

**1,41

**1,40

-2المفظى

**1,22

**1,91

**1,21

**1,92

**1,49

**1,24

**1,91
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-4الجسمى

**1,24

**1,92

**1,20

**1,46

**1,21

**1,49

**1,94

-1المنطقى

**1,22

**1,21

**1,42

**1,92

**1,41

**1,40

**1,91

-6الجماعى

**1,21

**1,29

**1,92

**1,20

**1,41

**1,24

**1,94

-1الفردل

**1,22

**1,90

**1,24

**1,91

**1,40

**1,29

**1,92

** داؿ عند مستكل 1,10

كما تـ حساب قيـ معامبلت االرتبػاط بػيف الدرجػة الكميػة لكػؿ بعػد أبعػاد المقيػاس السػبع كالدرجػة
الكمية عمى المقياس ،كيكضح جدكؿ ( )02القيـ التى تـ التكصؿ إلييا:
جدكؿ ( )02قيـ معامبلت االرتباط بيف الدرجات الكمية لؤلبعاد الفرعية ،بالدرجة الكمية عمى
المقياس ككؿ (ف  )011طالب كطالبة
أساليب التعمـ
 -0البصرم

0

9

2

4

1

6

1

1

-

**1,621

**1,110

**1,421

**1,111

**1,112

**1,224

**1,112

-

**1,464

**1,220

**1,101

**1,412

**1,211

**1,111

-

**1,214

**1,421

1,261

**1,214

**1.141

-

**1,266

**1,211

**1,222

**1,116

-

**1,221

**1,266

**1,646

-

**1,212

**1,144

-

**1,421

 -9السمعى
 -2المفظى
 -4الجسمى
 -1المنطقى
 -6الجماعى
 -1الفردل

-

-1مقياس أساليب التعمـ النكعية

** داؿ عند مستكل 1,10

يتضػػػح مػػػف قػػػيـ معػػػامبلت االرتبػػػاط بالجػػػدكليف ( )04( ،)09أف جميعيػػػا قػػػيـ مرتفعػػػة كدالػػػة

إحصػػػائيان ،ممػػػا يعػػػد ذلػػػؾ ممشػػػ ارن عمػػػي التماسػػػؾ كاالتسػػػاؽ الػػػداخمى لمقيػػػاس أسػػػاليب الػػػتعمـ النكعيػػػة
(ميمميتكس).
يتضػػح مػػف العػػرض السػػابؽ لئلج ػراءات الخاصػػة بحسػػاب صػػدؽ كثبػػات مقيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ
النكعية (ميمميتكس) ،أنو يتمتع بدرجة عالية كمقبكلػة مػف الصػدؽ كالثبػات تكفػي لمثقػة فػي اسػتخدامو
لقياس أساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس) لدم المشاركيف فى عينو البحث الحالي.

اإلجـــراءات:
بعػػد االنتيػػاء مػػف إعػػداد األدكات المسػػتخدمة فػػي البحػػث كالتأكػػد مػػف خصائصػػيا السػػيككمترية،

كتحققػػػت الباحثػػػة مػػػف صػػػبلحية اسػػػتخداميا عمػػػى طمبػػػة المتفػػػكقيف الثانكيػػػة فػػػى العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
( ،)STEMتمت إجراءات البحث الحالى عمى النحك التالي:
-0اختيػػار عينػػة البحػػث األساسػػية بطريقػػة قصػػدية مػػف طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ
38

كالتكنكلكجيا بمدينة كفر الشيخ ،بإدارة كفر الشيخ التعميمية
-9تطبيؽ أدكات البحػث كالمتمثمػة فػى :مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة لقيػاس مسػتكل فاعميػة الػذات
االبداعيػػػػة ،كمقيػػػػاس االسػػػػتثارات الفائقػػػػة لقيػػػػاس أنمػػػػاط االسػػػػتثارة الفائقػػػػة ،كمقيػػػػاس أسػػػػاليب
التعمـ(ميمميتكس) لقياس أساليب التعمـ أساليب التعمـ النكعية (أساليب تعمػـ المياقػة العقميػة) ،خػبلؿ
الفصؿ الدراسى األكؿ مف العاـ الدراسى .9102/9101
-2تػػػـ تصػػػحيح األدكات كرصػػػد درجػػػات الطمبػػػة تمييػػػدان لمعالجتيػػػا إحصػػػائيان باسػػػتخداـ األسػػػاليب اإلحصػػػائية
المناسػػبة ،كالتػػى تمثمػػت فػػي :المتكسػػطات ،كاالنحرافػػات المعياريػػة ،اختبػػار (ت) لمعينػػات المسػػتقمة ،معامػػؿ
االرتباط ،كذلؾ بكاسطة حزمة البرامج اإلحصائية كاالجتماعية  SPSSاالصدار (.)91
-4كفػػي ضػػكء مػػا أسػػفر عنػػو التحميػػؿ اإلحصػػائي لمبيانػػاتل تػػـ مناقشػػة النتػػائج كالخػػركج بالتكصػػيات
التربكية المناسبة.

نتائج البحث ومناقشتها:
ٌتم فٌما ٌلى عرض نتائج البحث ومناقشتها مرتبة وفقا لفروضها ،وذلل عللى النحلو
التالى:
-1نتائج الفرض الوا ومناقشتها وتفسٌرها:
لمتحقؽ مف قبكؿ أك رفض الفرض األكؿ الذل ينص عمػى أنػو :ي يتميػز طمبػة مدرسػة المتفػكقيف
الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( )STEMبمسػػتكل مرتفػػع مػػف الػػدرجات التػػي يحصػػمكف عمييػػا عمػػى
مقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػةي .تػػـ حسػػاب المتكسػػطات كاالنحرافػػات المعياريػػة لمػػدرجات التػػى حصػػؿ

عمييػا المشػاركيف فػػي عينػة البحػػث عمػى مقيػػاس فاعميػة الػػذات االبداعيػة ،فػػي كػؿ مجػػاؿ مػف مجػػاالت
المقياس باإلضافة إلى مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ككػؿ ،كترتيػب مسػتكل فاعميػة الػذات اإلبداعيػة
السائدة لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( ،)STEMكيكضػح جػدكؿ ()04
النتائج التى تـ التكصؿ إلييا.

جدول ( )14قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى فاعلية الذات اإلبداعية السائدة لدل
طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEM
المتكسط

االنحراؼ

المستكل

الترتيب

ـ

المجاؿ

0

فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي

2,20

1,11

مرتفع

9

9

فاعمية الذات في األداء اإلبداعي

4,09

1,64

مرتفع

0

الحسابى

39

المعيارل

2

مقياس فاعمية الذات االبداعية

4,19

1,41

مرتفع

-

يتضح مف بيانػات جػدكؿ ( )04قبػكؿ الفػرض األكؿ ،فتشػير النتػائج المكضػحة بالجػدكؿ إلػى أف
مسػتكل فاعميػة الػذات اإلبداعيػػة السػائد لػدل طمبػػة مدرسػة المتفػكقيف الثانكيػػة فػى العمػكـ كالتكنكلكجيػػا

( ،)STEMكاف مرتفعان فبمغت قيمة المتكسػط الحسػابى  ،4,01كاالنحػراؼ المعيػارل  ،1,41كتراكحػت
قػػػيـ المتكسػػػطات الحسػػػابية مػػػا بػػػيف ( ،)4,01 – 2,20كباالسػػػتناد إلػػػى المعيػػػار المتبػػػع فػػػي تقػػػدير
االسػػتجابة عمػى المقيػػاس نجػػد أف مػػدل درجػػات المسػػتكل المرتفػػع تتػراكح مػػا بػػيف (،)1,11 – 9,61
كجػػاءت فاعميػػة الػػذات فػػي األداء اإلبػػداعي فػػػي المرتبػػة األكلػػى ،بمتكسػػط حسػػابى  ،4,09كانحػػػراؼ
معيارل  ،1,64كبمستكل مرتفع ،كفاعمية فػي التفكيػر اإلبػداعي فػي المرتبػة الثانيػة بمتكسػط حسػابى
 ،2,20كانحراؼ معيارل  1,11كبمستكل مرتفع.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسػة كػؿ مػفJourdan (2010) :ل القحطػانى ()9109ل الزعبػى

()9104ل خمػػؼ ( ،)9106ىػػيبلت ( )9101كالتػػي تكصػػمت نتائجيػػا إلػػى أف مسػػتكل فاعميػػة الػػذات
اإلبداعيػػة س ػكاء فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي ،أك األداء اإلبػػداعي ،أك عمػػى المقيػػاس الكمػػى لفاعميػػة الػػذات

اإلبداعية كاف في المستكل المرتفع .كيمكف أف يعزل ارتفاع مستكل فاعمية الذات اإلبداعية لػدل طمبػة
مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( ،)STEMإلػػى ثقػػة ى ػمالء الطمبػػة فػػي قػػدراتيـ
اإلبداعيػػة ،كالػػى مػػا يتميػػزكا بػػو مػػف ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي كالطبلقػػة كالمركنػػة كاالصػػالة (السػػركر،
 ،)9101باإلضافة إلى نجاحػاتيـ السػابقة فػي حػؿ الكثيػر مػف المشػكبلت التػي تتطمػب حمػكالن إبداعيػة،
كتفػػكقيـ األكػػاديمي فػػي الم ػكاد الدراسػػية ،فتشػػير نتػػائج دراسػػة ( )Chuang, et al., 2010إلػػى أف
مسػػتكل فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة يرتفػػع كممػػا ارتفعػػت كفػػاءة الطمبػػة المكىػػكبيف فػػي عمميػػات الدراسػػة
كاالبداع .كيمكف أف يرجع ارتفاع مستكل فاعمية الذات اإلبداعية إلى طبيعة البرامج كاألنشػطة المقدمػة

ليمالء الطمبة كالتي تتػيح ليػـ الفػرص لممارسػة حقيقيػة لؤلنشػطة التػي تقػكدىـ لئلبػداع ،كالميػاـ التػي
تتطمب تفكي ارن إبداعيان ،كما أف المنػاىج الحديثػة التػي يػتـ تدريسػيا فػي مثػؿ ىػذه النكعيػة مػف المػدارس
تنتقؿ بالطمبة مف مرحمة اكتساب المعرفة الى مرحمة انتاج المعرفة .كما أف الحالػة االنفعاليػة يمكػف أف
تسػػاىـ بػػدكرىا فػػي ارتفػػاع مسػػتكل فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدل ى ػمالء الطمبػػة ،فتمكػػد نتػػائج دراسػػة
( )Hus, et al., 2011عمػػى أف الطمبػػة الػػذيف يحققػػكف مسػػتكل مرتفػػع مػػف فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة
يشعركف بالفخر كاالنجػاز كالثقػة بػالنفس .كيمكػف أف يكػكف لمكسػط االجتمػاعى المحػيط بيػمالء الطمبػة
مػػف معممػػيف كأىػػؿ كأصػػدقاء دك ارن فػػي ارتفػػاع مسػػتكل فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدييـ ،فتكصػػمت نتػػائج
دراسة ( )Beghetto, 2006إلى أف زيادة التغذيػة الراجعػة اإليجابيػة مػف معممػى ىػمالء الطمبػةل تػمدل
إلى ارتفاع مستكل فاعمية الذات اإلبداعية لدل طبلبيـ.
كيمكف تفسير حصكؿ مجػاؿ فاعميػة الػذات فػي األداء االبػداعى عمػى مسػتكل متقػدـ عمػى مجػاؿ
فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي ،في أف فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي تككف كامنة داخػؿ الفػرد،
في حيف يمثؿ األداء اإلبداعي نتاجان خارجيان يمكف الحكـ عميو كتقييمو مف قبػؿ الفػرد نفسػو ،كمػف قبػؿ
األفػراد اآلخػػريف الػػذيف قػػد تكػػكف هرائيػػـ فػػي بعػػض األحيػػاف معاكسػػة العتقػػادات الفػػرد حػػكؿ أدائػػول ممػػا
يجعؿ بعض األفراد يعدلكف مف اعتقاداتيـ حكؿ أدائيـ.

 -2نتائج الفرض الثانى ومناقشتها وتفسٌرها:
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لمتحقؽ مف قبكؿ أك رفض الفرض الثاني كالذل ينص عمى أنو:ي يتميػز طمبػة مدرسػة المتفػكقيف
الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( )STEMبمسػػتكل مرتفػػع مػػف الػػدرجات التػػي يحصػػمكف عمييػػا عمػػى
مقياس االستثارات الفائقةي .تػـ حسػاب المتكسػطات كاالنحرافػات المعياريػة لمػدرجات التػى حصػؿ عمييػا
المشػػاركيف فػػى عينػػػة البحػػث عمػػى مقيػػػاس االسػػتثارات الفائقػػة ،كترتيػػػب مسػػتكل االسػػتثارات الفائقػػػة
السائدة لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( ،)STEMكيكضػح جػدكؿ ()01
النتائج التى تـ التكصؿ إلييا.

جدول ( )15قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى االستثارات الفائقة السائدة

لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEM
المتكسط

االنحراؼ

المستكل

الترتيب

ـ

المجاؿ

0

االستثارة النفس حركية الفائقة

2,10

1,61

مرتفع

2

9

االستثارة الحسية الفائقة

2,61

1,10

مرتفع

4

2

االستثارة التخيمية الفائقة

2,16

1,12

مرتفع

9

4

االستثارة العقمية الفائقة

2,10

1,11

مرتفع

0

1

االستثارة االنفعالية الفائقة

2,11

1,14

متكسط

1

6

مقياس االستثارة الفائقة

2,11

1,19

مرتفع

-

الحسابى

المعيارل

يتضػح مػف بيانػات جػدكؿ ( )01قبػكؿ الفػػرض الثػانى جزئيػان ،فتشػير النتػائج المكضػحة بالجػػدكؿ
إلى أف مستكل االستثارات الفائقة السائدة لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمػكـ كالتكنكلكجيػا
( ،)STEMكاف مرتفعان في كؿ مجاؿ مف المجاالت التالية :االستثارة النفس حركيػة الفائقػة ،كاالسػتثارة
الحسية الفائقة ،كاالستثارة العقمية الفائقة ،كاالستثارة التخيمية الفائقة ،في حػيف كػاف مسػتكل االسػتثارة
الفائقػػة االنفعاليػػة الفائقػػة متكسػػطان .كتراكحػػت قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية مػػا بػػيف (،)2,10 – 2,11
كباالسػػتناد إلػػى المعيػػار المتبػػع فػػي تقػػدير االسػػتجابة عمػػى المقيػػاس نجػػد أف مػػدل درجػػات المسػػتكل
المرتفػػػع تتػػػراكح مػػػا بػػػيف ( ،)1,11 – 9,61كجػػػاءت االسػػػتثارة العقميػػػة الفائقػػػة فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى،
بمتكسػػط حسػػابى  ،2,10كانح ػراؼ معيػػارل  ،1,11كبمسػػتكل مرتفػػع ،كاالسػػتثارة التخيميػػة الفائقػػة فػػي
المرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابى  ،2,16كانح ػراؼ معيػػارل  1,12كبمسػػتكل مرتفػػع ،كاالسػػتثارة الػػنفس
حركيػػة الفائقػػة فػػي المرتبػػة الثالثػػة بمتكسػػط حسػػابى  ،2,10كانحػراؼ معيػػارل  1,61كبمسػػتكل مرتفػػع،
كاالستثارة الحسية الفائقة في المرتبة الرابعة بمتكسط  ،2,61كانحراؼ معيارل  1,10كبمسػتكل مرتفػع،
كاالسػػتثارة االنفعاليػػة الفائقػػة فػػي المرتبػػة الخامسػػة بمتكسػػط حسػػابى  ،2,11كانحػػراؼ معيػػارل 1,14
كبمستكل متكسط.

كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػف نتػػائج دراسػػات كػػؿ مػػف :جػػركاف ()9100ل عبػػكد ()9109ل العني ػزات
()9012ل الشػياب كالخطيػب ( ،)9101خمػؼ ()9106ل السػميماف ()9106ل )He, et al., (2017
ل التميمى ( )9101كالتي تكصػمت نتائجيػا إلػى كجػكد تبػايف كاخػتبلؼ فػي مسػتكل االسػتثارات الفائقػة
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لدل المشاركيف في العينات التي أجريت عمييا ىذه البحكث ،كأف ىذا المستكل كاف مرتفعػان فػي البيػة
األبعاد الفرعية لمقياس االستثارات الفائقة ،كتختمؼ ىذه النتيجة مػع نتػائج دراسػة المبلحػيـ (،)9011
كالتػػي تكصػػمت نتائجيػػا إلػػى أف مسػػتكل أنمػػاط االسػػتثارات الفائقػػة لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة كػػاف
متكسػػطان .كيمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة فػػي ضػػكء عػػدة عكامػػؿ منيػػا اخػػتبلؼ طبيعػػة البيئػػة الدراسػػية
لمدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( ،)STEMكمػدل التزاميػا بأسػس كمعػايير الكشػؼ
عف الطمبة المكىكبيف كرعايتيـ ،باإلضافة إلى طبيعة سمات المكىكبيف أنفسػيـ كخصائصػيـ ،كطبيعػة

البيئة المحيطة كالثقافة االجتماعيػة لمكالػديف كتأثيرىػا فػي اسػتثارة إمكانػاتيـ التطكريػة كتحفيػز قػدراتيـ

في مختمؼ مجاالت االستثارة الفائقة لدييـ ،كتمكد نظرية دابركسكى التطكرية عمػى أثػر البيئػة كدكرىػا

الحاسـ في نمك االستعدادات لدل الطمبة المكىكبيفل ممػا يترتػب عمػى ىػذا األثػر كجػكد تبػايف فػي رتػب

كمستكل االستثارة الفائقة لدل الطمبة المكىكبيف .كما يمكػف تفسػير ىػذه النتيجػة فػي ضػكء النظػر إلػى
ىػػذه االسػػتثارات النفسػػية الفائقػػة عمػػى أنيػػا كسػػيمة متعػػددة األكجػػو لمتعػػرؼ عمػػى السػػمات الشخصػػية
لمطمبة المكىكبيف ،مف حيث الشدة في االستجابة لممثيرات الداخمية كالخارجية ،كالتػي تسػيـ فػي تطػكر
اإلمكانات الكامنة الفردية ،كما أف ىذه االستثارات النفسػية الفائقػة تعػد مػف المحفػزات لمقػدرات العقميػة،
مف خبلؿ ما تمرره مف خبرات لمدماغ ،فكؿ شكؿ مف أشػكاؿ االسػتثارات ىػك مجػاؿ نفسػى كظيفػى لفػرط
االستجابة ،كيختمؼ تأثير كمدل كؿ استثارة في األجيزة العصبية مف فرد آلخر.
كيمكف تفسير حصكؿ مجاؿ االستثارة العقميػة الفائقػة عمػى الترتيػب األكؿ كبمسػتكل مرتفػع لػدل

طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( ،)STEMفػي ر بػة ىػمالء الطمبػة القكيػة فػي
التعمـ كالفيـ المتعمؽ ،بشكؿ يجعػؿ عقػكليـ فػي حالػة تفكيػر مسػتمر ،باإلضػافة لتمػتعيـ باالسػتقبللية
في التفكير ،كدقػة كشػدة مبلحظػة كتحميػؿ كتنظػيـ أفكػارىـ ،كتسػامالتيـ عػف األشػياء التػي تحػيط بيػـ،
كحؿ المشكبلت كتككيف المفاىيـ كاألفكار العممية الجديدة ،كتحكيميا إلى مفاىيـ سيمة كمفيكمة.
كحصكؿ مجاؿ االستثارة التخيميػة الفائقػة عمػى الترتيػب الثػانى كبمسػتكل مرتفػع إلػى قػدرة ىػمالء

الطمبػػة عمػػى التخيػػؿ كتصػػكر األشػػياء فػػي العقػػؿ بكضػػكح ،كانخفػػاض الخمػػط بػػيف الحقيقػػة كالخيػػاؿ فػػي
أفكارىـ.
كحصكؿ مجاؿ االستثارة النفس حركية الفائقة عمى الترتيب الثالث كبمسػتكل مرتفػع ،يرجػع إلػى

تميز ىمالء الطمبة بمستكل عاؿ مػف الدافعيػة ،كالنشػاط المسػتمر المكجػو نحػك تحقيػؽ األىػداؼ بشػكؿ
دقيؽ كمستمر ،كما أف ىذه النكعية مف االستثارة تظير مف خبلؿ مظاىر سمككية شخصية ناتجػة عػف
فػػائض مػػف الطاقػػة لمنظػػاـ العضػػمى العصػػبى ،يظيػػر فػػي سػػرعة الكػػبلـ كالنشػػاط الحركػػى الزائػػد لمقيػػاـ

باألعماؿ ،كالتنافس الكاضح مع اآلخريف.

كحصػػكؿ مجػػاؿ االسػػتثارة الحسػػية الفائقػػة عمػػى الترتيػػب الرابػػع كبمسػػتكل مرتفػػع ،يرجػػع إلػػى أف
االستثارة الحسية الفائقة تعبر عف نفسيا مف خبلؿ مظاىر سػمككية شخصػية ناتجػة عػف ردكد أفعػاليـ
نحك المثيرات كالمحفزات الحسية كالتػي يػتـ مػف اسػتقباليا مػف خػبلؿ أعضػاء الحػس الخمسػة ،كيمتمػؾ
الطمبة المكىكبيف خبرة كاسػعة مػف المخػبلت الحسػية ،كيتميػزكف بتقػدير حسػى متقػدـ كمتزايػد بالجمػاؿ

فػػي الفنػػكف كالطبيعػػة كالمغػػات ،كتنكعػػات األص ػكات كالػػركائح كاألل ػكاف كاألشػػكاؿ كالتصػػاميـ المختمفػػة،
كالتي يتـ إثرامىا كدعميا مف خبلؿ البيئة األسرية كالمدرسية.
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كأخيػػ ارن حصػػكؿ مجػػاؿ االسػػتثارة االنفعاليػػة الفائقػػة عمػػى الترتيػػب الخػػامس كبمسػػتكل متكسػػط،
كيرجع السبب في ذلؾ إلى تدنى شعكر ىمالء الطمبة بالقمؽ ،كالحساسية تجاه المثيػرات ،كيػتـ مبلحظػة

االستثارة االنفعالية مف خبلؿ أكلياء أمػكر ىػمالء الطمبػة المكىػكبيف كمعممػييـ ،كيػتـ التعبيػر عنيػا فػي
صكرة عبلقات عميقة كارتباطات انفعالية كحساسية مفرطة تجػاه اآلخػريف كاألمػاكف كاألشػياء ،كالشػفقة
كالتعاطؼ كالحساسية في العبلقاتل فيـ يدرككف بشكؿ حاد مشػاعرىـ بممارسػة حػكارات نفسػية داخميػة

كأحكاـ ذاتية.

 -3نتائج الفرض الثالث ومناقشتها وتفسٌرها:
لمتحقؽ مف قبكؿ أك رفض الفرض الثالث كالذل ينص عمى أنو:ي يتميػز طمبػة مدرسػة المتفػكقيف

الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( )STEMبمسػػتكل مرتفػػع مػػف الػػدرجات التػػي يحصػػمكف عمييػػا عمػػى
مقيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة (ميمميػػتكس)ي .تػػـ حسػػاب المتكسػػطات كاالنحرافػػات المعياريػػة لمػػدرجات
التػػى حصػػؿ عمييػػا المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة (ميمميػػتكس)،
كترتيب مستكل أساليب التعمـ النكعية (ميمميػتكس) السػائدة لػدل طمبػة مدرسػة المتفػكقيف الثانكيػة فػى
العمكـ كالتكنكلكجيا ( ،)STEMكيكضح جدكؿ ( )06النتائج التى تـ التكصؿ إلييا.

جدول ( )16قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى أساليب التعلم النوعية (ميمميتكس)
السائدة لدل طمبة مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEM
م

أساليب التعلم النوعية

المتوسط الحسابى

االنحراف المعيارى

المستوى

الترتيب

1

أسلوب التعلم البصرى

1,41

5,44

مرتفع

7

1

أسلوب التعلم السمعى

1,71

5,57

مرتفع

1

3

أسلوب التعلم اللفظى

1,65

5,53

مرتفع

3

4

أسلوب التعلم الجسمى

1,61

5,35

مرتفع

4

5

أسلوب التعلم المنطقى

1,54

5,41

مرتفع

5

6

أسلوب التعلم الجماعى

1,46

5,41

مرتفع

1

7

أسلوب التعلم الفردى

1,47

5,67

مرتفع

6

يتضح مف بيانات جدكؿ ( )06قبػكؿ الفػرض الثالػث ،فقػد اختمفػت درجػة تفضػيؿ المشػاركيف فػي
عينة البحث ألساليب التعمـ النكعية ،فتشير النتائج المكضحة بالجػدكؿ إلػى أف مسػتكل أسػاليب الػتعمـ
النكعية(ميمميتكس) السائدة لدل طمبػة مدرسػة المتفػكقيف الثانكيػة فػى العمػكـ كالتكنكلكجيػا (،)STEM
كاف مرتفعان في كؿ أسمكب مف األساليب السبع ،كتراكحت قيـ المتكسطات الحسػابية مػا بػيف (– 0,16

 ،)0,40كباالسػػتناد إلػػى المعيػػار المتبػػع فػػي تقػػدير االسػػتجابة عمػػى المقيػػاس نجػػد أف مػػدل درجػػات
المسػػتكل المرتفػػع تتػػراكح مػػا بػػيف ( ،)9,11 – 0,26كجػػاءت أسػػمكب الػػتعمـ الجمػػاعى فػػي المرتبػػة
األكلى ،ثـ أسمكب التعمـ السمعى في المرتبة الثانية ،ثـ أسػمكب الػتعمـ المفظػى فػي المرتبػة الثالثػة ،ثػـ
أسمكب التعمـ الجسمى في المرتبة الرابعة ،ثـ أسمكب التعمـ المنطقى في المرتبػة الخامسػة ،ثػـ أسػمكب

الػتعمـ الفػردل فػػي المرتبػة السادسػػة ،كأخيػ ارن أسػػمكب الػتعمـ البصػرل فػػي المرتبػة السػػابعة ،كجميػع ىػػذه
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األساليب كاف بمستكل مرتفع لدل ىمالء الطمبة.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كػؿ مػف( :الماجػد)9112 ،ل (عبلكنػة كبمعػاكل)9101 ،ل
(حمكرل كشرادقة)9109 ،ل (بمعاكل)9109 ،ل (صقر ،)9104 ،كالتى أشارت نتائجيػا إلػى أف طمبػة
المرحمػػة الثانكيػػة العػػادييف كالمكىػػكبيف يفضػػمكف أسػػاليب الػػتعمـ القائمػػة عمػػى ميػػارات الػػتعمـ التعػػاكنى
كالذل يتحقؽ مف خبلليا التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعى ،كخصكصان فى مرحمػة المراىقػة .كيمكػف تفسػير

ىذه النتيجة عمى أساس أف تفضيؿ طمبة المرحمة الثانكيػة ليػذه األسػاليب يػمدل إلػى زيػادة مشػاركتيـ
فى األنشطة الصفية ،كتنخفض بذلؾ معاناتيـ مف المشػكبلت النفسػية كالسػمككية التػى قػد يعػانى منيػا

بعػػض الطمبػػة فػػى ىػػذه المرحمػػة ،ممػػا يػػنعكس ايجابي ػان عمػػى تحصػػيميـ األكػػاديمي ،كت ػكافقيـ النفسػػى
كاالجتمػػاعى .كقػػد جػػاءت نتػػائج ىػػذا الفػػرض مطابقػػة لمنمػػاذج كالنظريػػات التػػى تناكلػػت أسػػاليب الػػتعمـ

المفضػػمة ،كالتػػى أشػػارت إلػػى أنػػو يمكػػف لمطالػػب أف يمتمػػؾ أسػػمكبان مفض ػبلن كاحػػدان أك أكثػػر مػػف أسػػاليب
التعمـ ،فقػد يفضػؿ أحػد الطمبػة أسػمكب الػتعمـ الفػردل كالبصػرل ،كقػد يفضػؿ طالػب هخػر أسػمكب الػتعمـ

البصرل كالجماعى كالفردل ،كىكذا .كقد ترجع التعدديػة فػى أسػاليب الػتعمـ المفضػمة إلػى طبيعػة كحجػـ
المػػادة أك الميمػػة التعميميػػة ،فقػػد يفضػػؿ طالػػب مػػا أسػػمكب الػػتعمـ الحركػػى لفيػػـ التفػػاعبلت الكيميائيػػة،
كاجػػػراء التجػػػارب الفيزيائيػػػة ،بينمػػػا يفضػػػؿ األسػػػمكب السػػػمعى لحفػػػظ قصػػػيدة شػػػعرية ،كأسػػػمكب الػػػتعمـ
البصرل ،كأسمكب التعمـ المنطقى ،عندما يحاكؿ فيـ مجمكعة مف القكانيف كالمبادئ.

-4نتائج الفرض الرابع ومناقشتها وتفسٌرها:
لمتحقػػؽ مػػف قبػػكؿ أك رفػػض الفػػرض الرابػػع كالػػذل يػػنص عمػػى أنػػو:ي ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة
احصػػائية بػػيف متكسػػطى درجػػات طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ()STEM
عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ترجػػع إلػػى متغيػػر النػػكع االجتمػػاعى (ذككر/إنػػاث)ي .تػػـ حسػػاب
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمدرجات التى حصؿ عمييا المشاركيف في عينة البحػث عمػى مقيػاس
فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،كداللػػة الفػػركؽ باسػػتخداـ اختبػػار (ت) لمعينػػات المسػػتقمة ،كالتػػى يكضػػحيا
جدكؿ (.)01

جدول ( )17قيم (ت) ومستوى داللتها للفروق بين متوسطى درجات الذكور واإلناث مف طمبة مدرسة
المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMعلى مقياس فاعلية الذات االبداعية
المجال

اإلناث (ن=)111

الذكور (ن=)145

قيمة (ت) وداللتها

م1

ع1

م1

ع1

فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي

26,06

1,91

22,22

6,12

**2,111

فاعمية الذات في األداء اإلبداعي

21,12

6,22

22,41

1,14

**2,126

44

مقياس فاعمية الذات االبداعية

61,11

6,22

19,14

1,10

**1,912

** داؿ عند مستكل 1,10

يتضح مف بيانات جدكؿ ( )01أف ىناؾ فركقان ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات الػذككر
كاالناث فى كؿ مف :فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي ،كفاعميػة الػذات فػي األداء اإلبػداعي ،باإلضػافة

إلى الى الدرجة الكمية عمى مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ،حيػث بمغػت قػيـ (ت) ،2,126 ،2,111
 1,912عمى التكالى ،كىى قيـ دالة إحصائيان عند مستكل  ،1,10لصػالح االنػاث ،كبيػذه النتيجػة يػتـ
قبكؿ الفرض الرابع.
كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػات كػػؿ مػػف ،)Baer, 1997( :التػػي تكصػػمت إلػػى أف النػػكع
االجتمػػاعى لمطمبػػة (ذككر/إنػػاث) يػػمثر بدرجػػة متكسػػطة فػػي فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة مقارنػػة بالمكافػػأت

الداخميػػة أك الخارجيػػة ،كدراسػػة ( )Freeman, 2004, 2005كالتػػي تكصػػمت نتائجيػػا إلػػى االنػػاث
المكىكبات عمى الذككر ،كدراسة ( )Oral, et al., 2007كالتي تكصمت نتائجيا إلػى كجػكد فػركؽ دالػة
احصػػائيان فػػي التعبيػرات اإلبداعيػػة ترجػػع إلػػى متغيػػر النػػكع االجتمػػاعي ،كدراسػػة (خمػػؼ )9106 ،كالتػػي
تكصمت نتائجيا إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في فاعمية الذات في التفكيػر اإلبػداعي ،كفاعميػة الػذات
فػي األداء اإلبػػداعي ،كالدرجػة الكميػػة لفاعميػة الػػذات اإلبداعيػة ،بػػيف الػذككر كاالنػػاث مػف طمبػػة مػػدارس
المتفكقيف باألردف ،لصػالح االنػاث .فػي حػيف تختمػؼ النتػائج المتعمقػة بيػذا الفػرض مػع نتػائج دراسػات
كػؿ مػف )Beghetto, 2007; Gang, et al., 2009( :كالتػي تكصػمت نتائجيمػا إلػى كجػكد عبلقػة

ارتباطيػة ضػعيفة بػيف النػكع االجتمػاعى كفاعميػػة الػذات اإلبداعيػة ،كدراسػة ( Turki & Al-Qaisi,
 )2012كالتػػي لػػـ تتكصػػؿ نتائجيػػا الػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ترجػػع الػػى النػػكع
االجتماعى.
كيمكف تفسير النتائج التى تـ التكصؿ إلييا فى ضكء طبيعة الفركؽ الفردية بيف الػذككر كاإلنػاث

فػػى الخصػػائص العقميػػة كالشخصػػية كاالنفعاليػػة ،فنجػػد أف اإلنػػاث يتميػػزف عػػف الػػذككر فػػى اسػػتخداـ
الصػػكر الذىنيػػػة ،كالرسػػػكمات كاأللػػػكاف كالخػػػرائط فػػػى تنظػػػيـ المعمكمػػػات كالتكاصػػػؿ مػػػع اآلخػػػريف كفػػػى
التصػػػكر البصػػػرل المكػػػانى ،باإلضػػػافة إلػػػى الثقػػػة كاالعتقػػػاد بالقػػػدرات المرتفعػػػة لػػػدييف كتكقػػػع نػػػكاتج

السػػمككيات .كتمعػػب الظػػركؼ االكاديميػػة كالعكامػػؿ الثقافيػػة كاالجتماعيػػة دك ارن فػػي تشػػكيؿ فاعميػػة الػػذات
اإلبداعيػػة كتعزيزىػػا كبصػػفة خاصػػة حينمػػا يػػتمكف الطالػػب المكىػػكب مػػف الػػتحكـ فػػى قدراتػػو ،كيثػػؽ فػػي
قدرتػػو عمػػى التكيػػؼ مػػع األنشػػطة التػػي يجػػب العمػػؿ عمييػػا كحمػػو لمكثيػػر مػػف المشػػكبلت التػػي تكاجيػػو،
كعمى الر ـ مف تكافر ىذه الظركؼ لدل الطمبة المكىكبيف مف الجنسيف ،إال أنيا تظيػر بصػكرة أكضػح
لدل االناث كخصكصا في مرحمة المراىقة ،كيبدك ذلؾ مػف خػبلؿ تػكظيفيف لميػارات التفكيػر اإلبػداعي،
كرضاىف عف ناتج أدائيف اإلبػداعي بصػكرة أكبػر مػف الطمبػة الػذككر .كيػدعـ التفسػير السػابؽ لمنتػائج
إلى كجكد تأثير لمعكامؿ البيكلكجية كاالجتماعية كالبيئية في مجػاؿ فاعميػة الػذات اإلبداعيػة كيرجػع ىػذا
التأثير إلى النكع االجتمػاعى لمطالػب لممكىػكب ،فيشػير ( )Freeman & Garces, 2015إلػى أف ىػذه

االختبلفػػات ليػػا أثػػر عمػػى فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدل االنػػاث المكىكبػػات أكثػػر منيػػا لػػدل الػػذككر
المكىكبيف.

-5نتائج الفرض الخامس ومناقشتها وتفسٌرها:
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لمتحقػػؽ مػػف قبػػكؿ أك رفػػض الفػػرض الخػػامس ،كالػػذل يػػنص عمػػى أنػػو:ي تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة
احصػػائية بػػيف متكسػػطى درجػػات طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ()STEM
عمػػى مقيػػاس أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة ترجػػع إلػػى متغيػػر النػػكع االجتمػػاعى (ذكػػكر/إنػػاث)ي .تػػـ حسػػاب
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمدرجات التى حصؿ عمييا المشاركيف في عينة البحػث عمػى مقيػاس
االسػػتثارات الفائقػػة ،كداللػػة الفػػركؽ باسػػتخداـ اختبػػار (ت) لمعينػػات المسػػتقمة ،كالتػػى يكضػػحيا جػػدكؿ
(.)01
جدول ( )14قيم (ت) ومستوى داللتها للفروق بين متوسطى درجات الذكور واإلناث مف طمبة مدرسة
المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMعلى مقياس االستثارات الفائقة
المجال

اإلناث (ن=)111

الذكور (ن=)145

قيمة (ت) وداللتها

م1

ع1

م1

ع1

االستثارة النفس حركية الفائقة

24,21

6,92

21,10

6,12

1,140

االستثارة الحسية الفائقة

22,11

6,12

21,61

1,10

*9,021

االستثارة التخيمية الفائقة

20,21

1,22

92,04

1,94

**2,142

االستثارة العقمية الفائقة

22,21

6,91

22,91

6,11

0,226

االستثارة االنفعالية الفائقة

24,24

6,22

21,02

6,11

**9.611

مقياس االستثارة الفائقة

062,01

94,61

011,01

91,21

1,264

** داؿ عند مستكل 1,10

* داؿ عند مستكل 1,11

يتضػػح مػػف بيانػػات جػػدكؿ ( )01أف ىنػػاؾ فركق ػان ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متكسػػطى درجػػات

الذككر كاالناث فى كؿ مف :االسػتثارة الحسػية الفائقػة ،كاالسػتثارة االنفعاليػة الفائقػة ،حيػث بمغػت قيمػة
(ت) 9,021لبلستثارة الحسية الفائقػة ،كىػى قيمػة دالػة احصػائيان عنػد مسػتكل  1,11لصػالح االنػاث،
 9,611لبلستثارة االنفعالية الفائقة ،كىى قيمة دالة احصائيان عند مسػتكل  1,10لصػالح االنػاث ،فػي
حيف بمغت قيمة (ت)  2,142لبلستثارة التخيمية الفائقة ،كىى قيمة دالة احصائيا عنػد مسػتكل 1,10
لصػػالح الػػذككر .كلػػـ تصػػؿ قػػيـ (ت) لبلسػػتثارة الػػنفس حركيػػة الفائقػػة ،أك االسػػتثارة العقميػػة الفائقػػة ،أك

عمػػى مقيػػاس االسػػػتثارة الفائقػػة إلػػػى مسػػتكل الداللػػػة اإلحصػػائية ،كبيػػػذه النتيجػػة يػػػتـ قبػػكؿ الفػػػرض
الخامس جزئيان.
كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػات كػؿ مػف )Bouchet & Falk, 2001( :كالتػي تكصػمت
إلى كجكد فركؽ دالة احصائيا في االستثارة الفائقػة التخيميػة لصػالح الػذككر ،كفػى االسػتثارة االنفعاليػة
الفائقة لصالح االناث ،المطيرل ( )9111كالتي أظيرت نتائجيػا تفػكؽ االنػاث فػي االسػتثارة االنفعاليػة
الفائقػػػة مقارنػػػة بالػػػذككر ،كمػػػا تتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة (جػػػركاف)9100 ،ل كدراسػػػة

)Imburgia, et al., (2012ل كدراسػػة (بنػػى يػػكنس كالشػػمرل كالزعػػارير ،)9106 ،كالتػػي تكصػػمت
نتائجيا الى كجػكد فػركؽ دالػة احصػائيا فػي االسػتثارة الفائقػة التخيميػة لصػالح الػذككر ،كفػى االسػتثارة
الفائقػة االنفعاليػة لصػالح االنػاث ،كدراسػة ()Tieso, 2007ل كدراسػة ( Miller; Falk & Hung,
)2009ل كدراسة (خمؼ ،)9106 ،كدراسة الشايب ( )9106كالتي تكصمت نتائجيما الى كجػكد فػركؽ
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دالة احصائيان في االستثارة الحسية الفائقة ،كاالستثارة االنفعالية الفائقة لصػالح االنػاث ،كفػى االسػتثارة

التخيمية الفائقة لصػالح الػذككر ،كدراسػة (التميمػى )9101 ،كالتػي تكصػمت نتائجيػا إلػى كجػكد فػركؽ
فػػي أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة ترجػػع إلػػى النػػكع االجتمػػاعى لصػػالح الػػذككر .كتختمػػؼ النتػػائج مػػع نتػػائج
الدراسػات السػابقة فػي االسػتثارة الػنفس حركيػة الفائقػة ،كترجػع الباحثػة السػبب فػي ىػذا االخػتبلؼ إلػى
المػمثرات البيئيػػة كالعكامػػؿ الثقافيػػة لمطمبػػة المكىػػكبيف المشػاركيف فػػي العينػػات التػػي أجريػػت عمييػػا ىػػذه
الدراسات.
كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء طبيعة الفػركؽ بػيف الجنسػيف فػي مجػاالت النمػك المختمفػة،
كالتي يتـ تعزيزىا مف قبؿ األسرة كالمجتمع ،فتساعد الثقافة السػائدة فػي المجتمػع الطمبػة الػذككر عمػى
ممارسػػة مختمػػؼ األنشػػطة كالتخيػػؿ كتفريػػع مػػا لػػدييـ مػػف طاقػػة بشػػتى الطػػرؽ كالكسػػائؿ ،كيفسػػر ذلػػؾ
الفركؽ في االسػتثارة الفائقػة التخيميػة لصػالح الػذككر ،كيمكػف تفسػير الفػركؽ فػي االسػتثارة االنفعاليػة
لصالح االناث فػي ضػكء المشػاعر كاالحاسػيس تجػاه الػذات كاآلخػريف كاألمػاكف كاالشػياء ،كتظيػر ىػذه
الخصائص لدل االناث بصكرة أكضح عنيا لدل الذككر .كيمكف تفسير تفكؽ االنػاث عمػى الػذككر فػي
االستثارة الحسية الفائقة في أف االنػاث يصػدرف ردكد أفعػاؿ أقػكل مػف الػذككر تجػاه المثيػرات الحسػية،
نظ ارن لتمتعيف بخبرات حسية أكثر شمكالن كتنكعان مػف خػبلؿ تنػكع المػدخبلت الحسػية ،كالتػي يػتـ التعبيػر

عنيا في صكرة خبرات انفعالية تتميز بالشدة.

-6نتائج الفرض السادس ومناقشتها وتفسٌرها:
لمتحقػػؽ مػػف قبػػكؿ أك رفػػض الفػػرض السػػادس ،كالػػذل يػػنص عمػػى أنػػو:ي تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة
إحصػػائية بػػيف متكسػػطى درجػػات طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ()STEM
عمى مقياس أساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس) ترجع إلػى متغيػر النػكع االجتمػاعى (ذكػكر/إنػاث)ي .تػـ
حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمدرجات التى حصؿ عمييا المشاركيف فػي عينػة البحػث عمػى
مقيػػػاس أسػػػاليب الػػػتعمـ النكعيػػػة ،كداللػػػة الفػػػركؽ باسػػػتخداـ اختبػػػار (ت) لمعينػػػات المسػػػتقمة ،كالتػػػى
يكضحيا جدكؿ (.)02
جدول ( )11قيم (ت) ومستوى داللتها للفروق بين متوسطى درجات الذكور واإلناث مف طمبة مدرسة
المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMعلى مقياس أساليب التعلم النوعية (ميمميتكس)
أساليب التعلم النوعية

اإلناث (ن=)111

الذكور (ن=)145

قيمة (ت) وداللتها

م1

ع1

م1

ع1

األسمكب البصرم

2,20

4,91

00,04

2,11

**2,11

األسمكب السمعى

00,11

4,22

09,06

2,11

0,92

األسمكب اللفظى

01,21

2,11

00,00

2,11

1,11

األسمكب الجسمى

01,24

2,11

00,21

2,06

**2,42
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األسمكب المنطقى

00,16

2,64

2,11

2,14

**2,11

األسمكب الجماعى

04,12

2,22

04,21

2,91

1,14

األسمكب الفردى

2,26

2,61

00,11

2,64

**2,20

** داؿ عند مستكل 1,10

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )02أف ىنػػاؾ فركقػػان ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متكسػػطى درجػػات الػػذككر

كاالنػػاث فػػى كػػؿ مػػف أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة (ميمميػػتكس) التاليػػة :البصػػرل ،الجسػػمى كالفػػردل ،حيػػث

بمغػػت قػػيـ (ت)  2,20 ،2,42 ،2,11عمػػى الت ػكالى ،كىػػى قػػيـ دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل ،1,10

لصػػالح االنػػاث ،كمػػا أف ىنػػاؾ فركق ػان ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطى درجػػات الػػذككر كاالنػػاث فػػى
أسمكب التعمـ المنطقى ،حيث بمغػت قيمػة (ت)  ،2,11كىػى قيمػة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل ،1.10
لصالح الذككر .فى حيف أف الفركؽ بػيف متكسػطى درجػات الػذككر كاالنػاث فػى كػؿ مػف أسػاليب الػتعمـ

النكعيػػة (ميمميػػتكس) التاليػػة :السػػمعى ،المفظػػى كالجمػػاعى ،لػػـ تصػػؿ إلػػى مسػػتكل الداللػػة االحصػػائية.
كنستنتج مف ىذه النتائج قبكؿ الفرض السادس بصكرة جزئية.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مػف( :البكسػعيدل( ،)0222 ،زيتػكف ،)9112 ،كالتػى
تكصػػمت نتائجيػػا إلػػى كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػى درجػػة تفضػػيميـ ألسػػاليب
الػػتعمـ :التعػػاكنى ،التنافسػػى كالفػػردل ،لصػػالح اإلنػػاث ،كدراسػػة (المطيػػرل 9100 ،ل صػػقر)9104 ،
كالتػػى تكصػػمت نتائجيمػا إلػػى كجػػكد فػػركؽ بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػى أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة :البصػػرل،
الجسػػمى كالفػػردل لصػػالح اإلنػػػاث ،كفػػى أسػػمكب الػػتعمـ المنطقػػػى لصػػالح الػػذككر ،كدراسػػة (بمعػػػاكل،

 )9109كالتػػى تكصػػمت نتائجيػػا إلػػى كجػػكد فػػركؽ بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػى أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة:
الجماعى ،الحركى كالفردل ،لصالح الذككر ،كفى أسمكب التعمـ الممسى لصالح اإلناث.
كيمكف تفسير ىذه النتائج فى ضكء طبيعة الفػركؽ الفرديػة بػيف الػذككر كاإلنػاث فػى الخصػائص

العقميػػة كالشخصػػية كاالنفعاليػػة ،فنجػػد أف اإلنػػاث يتميػػزف عػػف الػػذككر فػػى اسػػتخداـ الصػػكر الذىنيػػة،
كالرسػػكمات كاأل لػػكاف كالخػػرائط فػػى تنظػػيـ المعمكمػػػات كالتكاصػػؿ مػػع اآلخػػريف كفػػى التصػػكر البصػػػرل
المكانى ،كما أنيف يتميزف عف الذككر باستخداـ الجسػـ كاليػديف كحاسػة الممػس فػى معرفػة العػالـ مػف

حػػكليف ،كيرجػػع ذلػػؾ فػػى المقػػاـ األكؿ إلػػى الطبيعػػة التػػى يتميػػزف بيػػا مػػف حيػػث االحسػػاس كالمشػػاعر
المرىفػػة .كمػا جػػاءت الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف فػػى أسػػمكب الػػتعمـ المنطقػػى لصػػالح الػػذككر ،كتعتبػػر ىػػذه
النتيجػػة منطقيػػة ،فيفضػػؿ الطمبػػة الػػذككر فػػى الغالػػب اسػػتخداـ كاعمػػاؿ العقػػؿ فػػى االسػػتدالؿ المنطقػػى
كالرياضى بشكؿ أفضؿ مف اإلناث ،كما أنيـ يتميزكف بالقدرة عمى اكتشاؼ االنماط كاالشػكاؿ بسػيكلة،
كالعبلقات بيف المحتػكل كاالسػباب كالعبلقػات المنطقيػة ،كيجيػدكف التعامػؿ مػع االرقػاـ كاجػراء العمميػات
الحسابية كاليندسية المعقدة.

-7نتائج الفرض السابع ومناقشتها وتفسٌرها:

لمتحقؽ مف قبكؿ أك رفض الفرض السابع ،كالذل ينص عمى أنو:ي تكجد عبلقػة ارتباطيػة مكجبػة

دالػػة بػػيف فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة كأنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة لػػدل طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػى
العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEMي .تـ حساب معامؿ االرتباط بػيف الػدرجات التػى حصػؿ عمييػا المشػاركيف
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فػػى عينػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػذات االبداعيػػة ،كدرجػػاتيـ عمػػى مقيػػاس االسػػتثارات الفائقػػة،
كيكضح جدكؿ ( )91النتائج التى تـ التكصؿ إلييا.
جدكؿ ( )91قيـ معامبلت االرتباط بيف الدرجات التي حصؿ عمييا المشاركيف في عينة البحث عمى مقياس
فاعمية الذات االبداعية كدرجاتيـ عمى مقياس االستثارات الفائقة (ف  )962طالب كطالبة
أنماط االستثارة الفائقة

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثارة
الػػػنفس حركيػػػة

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثارة
الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثارة
التخيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثارة
العقمية الفائقة

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثارة
االنفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػة

مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثارة

مقياس فاعمية الذات في

**1,220

**1,214

**1,211

**1,401

**1,912

**1,411

مقياس فاعمية الذات في

**1,921

**1,220

**1,260

**1,491

**1,914

**1,222

مقيػػػػاس فاعميػػػػة الػػػػذات

**1,200

**1,226

**1,221

**1,411

**1,200

**1,421

الفائقة
التفكير اإلبداعي
األداء اإلبداعي
االبداعية

الفائقة

الفائقة

الفائقة

الفائقة

** دال عند 1,10

يتضح مف جدكؿ ( )91كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا عند مستكل  ،1.10بػيف
الدرجات الكمية التي حصؿ عمييػا المشػاركيف فػي عينػة البحػث الحػالى عمػى مقيػاس فاعميػة الػذات فػي

التفكير اإلبداعي ،كدرجػاتيـ عمػى مقيػاس االسػتثارات الفائقػة ،كتراكحػت قػيـ معػامبلت االرتبػاط مػا بػيف
( )1,912مع مجاؿ االستثارة االنفعاليػة الفائقػة ،إلػى ( )1,411مػع الدرجػة الكميػة لمقيػاس االسػتثارة
الفائقة ،ككجكد عبلقػة ارتباطيػة مكجبػة دالػة إحصػائيا عنػد مسػتكل  ،1.10بػيف الػدرجات الكميػة التػي
حصػػؿ عمييػػا المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث الحػػالى عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػذات فػػي األداء اإلبػػداعي،
كدرجاتيـ عمى مقياس االستثارات الفائقة ،كتراكحت قيـ معامبلت االرتباط ما بيف ( )1,914مػع مجػاؿ
االستثارة االنفعالية الفائقة ،إلى ( )1,491مع مجاؿ االستثارة العقمية الفائقة ،ككجػكد عبلقػة ارتباطيػة
مكجبة دالة إحصائيا عند مستكل  ،1.10بيف الدرجات الكمية التي حصػؿ عمييػا المشػاركيف فػي عينػة
البحػػث الحػػالى عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػذات ،كدرجػػاتيـ عمػػى مقيػػاس االسػػتثارات الفائقػػة ،كتراكحػػت قػػيـ
معامبلت االرتباط ما بيف ( )1,200مع مجاؿ االستثارة االنفعاليػة الفائقػة ،إلػى ( )1,421مػع الدرجػة
الكمية لمقياس االستثارة الفائقة .كنستنتج مف ىذه النتائج قبكؿ الفرض السابع.

كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة عبػػػكد ( ،)9109دراسػػػة الشػػػياب كالخطيػػػب (،)9101
كدراسػػة بنػػى يػػكنس كالشػػمرل كالزعػػارير ( ،)9106كالتميمػػى ( ،)9101كتبػػدك ىػػذه النتيجػػة منطقيػػة
كمبررة إذا ما تـ النظر إلى تشابو المحتكل الػذل يقيسػو فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ،كمقيػاس االسػتثارات
النفسية الفائقة ،مف ر بة مرتفعة في الفيـ كالتعرؼ عمى ما ىك جديد ،كالقػدرة عمػى التحميػؿ كالػػتأليؼ
كالتركيز ،كالر بة القكية في حؿ المشكبلت التي تبدك مستعصػية عمػى الحػؿ ،كتعبػر ىػذه المظػاىر عػف
مجمكعػػة الخصػػائص التػػي يتميػػز بيػػا الطمبػػة المكىػػكبيف .كيمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة أيضػان فػػي ضػػكء

القػػػدرات كالسػػػمات اإلبداعيػػػة ،كالتػػػي تػػػرتبط ايجابيػػػان بالقػػػدرات العقميػػػة كالحسػػػية كالتخيميػػػة كاالنفعاليػػػة
كالنفس حركية ،كالتي تعتبر بمثابة قكة داخمية تحرؾ سمكؾ الفرد كتدفعو إلى إيجػاد حمػكؿ إبداعيػة لكػؿ
مػػػا يكاجيػػػو مػػػف مشػػػكبلت كعكائػػػؽ ،سػػػكاء كانػػػت تتعمػػػؽ بالجانػػػب األكػػػاديمي ،أك الجانػػػب االجتمػػػاعى
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كاألسرل.

-8نتائج الفرض الثامن ومناقشتها وتفسٌرها:
لمتحقؽ مف قبكؿ أك رفض الفرض الثامف ،كالذل ينص عمى أنو:ي تكجػد عبلقػة ارتباطيػة مكجبػة
دالػػة بػػيف فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة كأسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة (ميمميػػتكس) لػػدل طمبػػة مدرسػػة المتفػػكقيف

الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا ()STEMي .تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات التػى حصػؿ عمييػا
المشػػاركيف فػػى عينػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػذات االبداعيػػة ،كدرجػػاتيـ عمػػى مقيػػاس أسػػاليب
التعمـ النكعية(ميمميتكس) ،كيكضح جدكؿ ( )90النتائج التى تـ التكصؿ إلييا.

جدكؿ ( )90قيـ معامبلت االرتباط بيف الدرجات التي حصؿ عمييا المشاركيف في عينة البحث عمى مقياس
فاعمية الذات االبداعية كدرجاتيـ عمى مقياس أساليب التعمـ النكعية (ف  )962طالب كطالبة
أساليب التعمـ
النكعية

البصرل

السمعى

المفظى

الجسمى

المنطقى

الجماعى

الفردل

مقياس فاعمية الذات
في التفكير اإلبداعي

**1,929

**1,910

**1,911

**1,024

**1,911

**1,912

**1,010

مقياس فاعمية الذات

**1,921

**1,921

**1,269

**1,912

**1,921

**1,961

**1,016

مقياس فاعمية الذات

**1,921

**1,291

**1,229

**1,991

**1,962

**1,209

**1,021

في األداء اإلبداعي
االبداعية

** دال عند مستكل 1.10

يتضح مف جدكؿ ( )90كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا عند مستكل  ،1.10بػيف
الدرجات الكمية التػي حصػؿ عمييػا المشػاركيف فػي عينػة البحػث عمػى مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة،
كدرجاتيـ عمػى مقيػاس أسػاليب الػتعمـ النكعيػة (ميمميػتكس) ،كنسػتنتج مػف ىػذه النتػائج امكانيػة قبػكؿ
الفرض الثامف.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة فى ضكء الخصائص التى يتميػز بيػا الطمبػة الػذيف يفضػمكف أسػمكب أك

أكثر مف أساليب الػتعمـ النكعيػة (ميمميػتكس) ،فنجػد اف الطمبػة الػذيف يفضػمكف أسػمكب الػتعمـ البصػرل

يميمػػػكف إلػػػى اسػػػتخداـ الصػػػكر الذىنيػػػة كالرسػػػكمات كاأللػػػكاف كالخػػػرائط فػػػى تنظػػػيـ المعمكمػػػات كفيػػػـ
كاكتشػػاؼ المكػػاف ،كىػػذه تتفػػؽ مػػع بعػػض الخصػػائص التػػى يتميػػز بيػػا الطمبػػة الػػذيف يحصػػمكف عمػػى

مسػػػتكل مرتفػػػع لفاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة ،فيػػػـ يتميػػػزكف بػػػأنيـ اشػػػخاص يػػػر منظمػػػيف ،خيػػػاليكف،

كيميمػػكف إلػػى التفكيػػر التباعػػدل ك يػػر المػػألكؼ (التفكيػػر خػػارج الصػػندكؽ) ،كيسػػتطيعكف الػػتحكـ فػػى

عمميػػاتيـ النفسػػية اذا مػػا كاجي ػكا مكقف ػان امض ػان ،أك مشػػكمة يػػر تقميديػػة ،كيحػػاكلكف اكتشػػاؼ حمػػكؿ
جديػػدة ليػػا .كمػػا أف الطمبػػة الػػذيف يفضػػمكف أسػػمكب الػػتعمـ المفظػػي نجػػدىـ قػػادريف عمػػى التعبيػػر عػػف
أنفسػيـ بسػيكلة مػػف خػبلؿ األلفػػاظ كالكممػات ،كيحبػػكف تعمػـ كاكتشػػاؼ الكممػات الجديػػدة ،كىػى صػػفات

تتشػابو مػع بعػض صػفات الطمبػة المكىػكبيف كالػػذيف يحصػمكف عمػى درجػات كميػة عمػى مقيػاس فاعميػػة
الػػذات اإلبداعيػػة تصػػنفيـ فػػي المسػػتكل المرتفػػع .كأمػػا الطمبػػة الػػذيف يفضػػمكف أسػػمكب الػػتعمـ المنطقػػى
نجدىـ يميمكف الستخداـ العقؿ فى االستدالؿ المنطقى كالرياضى ،كيجيدكف التعامؿ مػع األرقػاـ كاجػراء
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العمميػات الحسػػابية كاليندسػػية المعقػػدة ،كيحبػػكف ابتكػػار طػرؽ كاجػراءات جديػػدة يمكػػف اسػػتخداميا فػػى

المستقبؿ ،كىك ما يتفؽ مع بعض خصائص الطمبة المكىػكبيف ،كالػذيف يتصػفكف بػأنيـ أشػخاص يػر

منظمػػيف ،خيػػاليكف ،كيميمػػكف إلػػى التفكيػػر العقمػػى التباعػػدل يػػر المػػألكؼ ،كمسػػتقمكف فػػى هرائيػػـ كال

يعطػػكف اىتمام ػان كبي ػ ارن لؤلع ػراؼ كالتقاليػػد السػػائدة .كجػػاءت العبلقػػة االرتباطيػػة المكجبػػة بػػيف األسػػمكب
فاعمية الذات االبداعية ،كأسمكب التعمـ الفردل منطقية ،حيث أف الطمبػة الػذيف يفضػمكف أسػمكب الػتعمـ
الفردل يحبكف الدراسة كالعمؿ بطريقة فرديػة ،كيفضػمكف قضػاء أكقػاتيـ فػى التحميػؿ الػذاتى لممشػكبلت
التى يكاجينيا ،كيخصصكف جزء مػف كقػتيـ لمتفكيػر كالتأمػؿ كتقيػيـ انجػازاتيـ كتحػدياتيـ ،كتتفػؽ ىػذه

الخصائص مع بعض خصائص الطمبة المكىكبيف ،فنجدىـ مستقمكف بآرائيـ ،ك ير مجػارييف لمجماعػة

التػػى ينتمػػكف إلييػػا (المغػػايرة فػػى أعمػػى صػػكرة ليػػا) ،كيعمػػؿ الػػتعمـ الفػػردل عمػػى اعتمػػاد الطمبػػة عمػػى
أنفسيـ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية التى تتناسب مع قدراتيـ الفكريػة كالعقميػة ،كيػدخؿ ضػمف ىػذا النػكع
مف التعميـ ما يسمى بالتعمـ الذاتى.

التوصٌات والمقترحات التربوٌة:
بناء على ما توصا إلٌه البحث من نتائج وملن خلالا مناقشلتها والتعلٌلق علٌهلا،
ٌمكن إبداء المقترحات والتوصٌات التربوٌة التالٌة:
 -0ضػػػركرة عقػػػد دكرات تدريبيػػػة ككرش عمػػػؿ لتػػػدريب معممػػػى الطمبػػػة المكىػػػكبيف بمدرسػػػة المتفػػػكقيف
الثانكيػػة فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ( ،)STEMعمػػى الكسػػائؿ الحديثػػةل التػػي مػػف شػػأنيا رفػػع مسػػتكل
فاعميتيـ الذاتية كفاعمية الػذات اإلبداعيػة لمطمبػة المكىػكبيف ،كعمػى كيفيػة التعامػؿ كالتفاعػؿ السػميـ
مع االستثارات النفسية الفائقة لمطمبة المكىكبيف ،كبناء عبلقة إيجابية بينيـ كبيف ىمالء الطمبة.

 -9اسػػتخداـ مبػػادئ كتطبيقػػات نظريػػة اإلمكانػػات كاالسػػتعدادات التطكريػػة ( )TDPكاالسػػتثارات الفائقػػة
( )OESلدابركسكى كإطار مرجعى يسػتخدمو المرشػدكف النفسػيكف كالتربكيػكف الػذيف يتعػاممكف مػع
الطمبػػػة المكىػػػكبيف بمدرسػػػة المتفػػػكقيف الثانكيػػػة فػػػى العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا ( ،)STEMكخاصػػػة كأف

الكثيػػػر مػػػنيـ يعػػػانكف مػػػف مشػػػكبلت فرضػػػتيا عمػػػييـ مػػػكىبتيـ مثػػػؿ :الشػػػعكر بالعزلػػػة أك النبػػػذ،
كالحساسية المفرطة كاالتجاه نحك الكمالية ،كتكظيفيا في إعداد كتصميـ بػرامج ارشػادية لبلسػتثارات

الفائقة المختمفةل مما ينعكس ايجابيان عمى تطكير مكاىبيـ كامكاناتيـ كتجاكزىـ مشكبلتيـ.

 -2التكصية بإمكانية االستفادة مف مقياس االستثارات النفسية الفائقة ككسيمة لمتعرؼ كاكتشػاؼ الطمبػة
المكىكبيف ضمف االختبارات كالمقاييس الفسية التي تستخدـ في ىذا الشأف.

 -4يجب التركيز عمى الكيفيػة التػى يػتعمـ بيػا الطمبػة المكىػكبيف بمدرسػة المتفػكقيف الثانكيػة فػى العمػكـ

كالتكنكلكجيا ( ،)STEMكليس عمى كمية التعمـ ،فالطالػب لػيس بحاجػة أف يػتعمـ فقػط ،كلكػف البػان
مػػا يدفعػػو حػػب االسػػتطبلع إلػػى محاكلػػة أف يػػتعمـ كيػػؼ يػػتعمـل لػػذا فػػأف الفائػػدة التربكيػػة مػػف دراسػػة

أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة تتحػػدد فػػى النظػػر إلييػػا كػػأداة لمراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة ،فمكػػؿ طالػػب أسػػمكب
التعمـ الخاص بو ،كأنػو يجػب عمػى المعممػيف مراعػاة أسػاليب الػتعمـ فػى مكاقػؼ التػدريس المختمفػة،
األمر الذل يترتب عميو انتقاؿ ىػذا الػكعى بأسػاليب الػتعمـ المفضػمة لػدل المعمػـ إلػى الطالػب نفسػو،
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مما يزيد مف مراقبتو الذاتية لمكيفيػة التػى يػتعمـ بيػا ،كيحػاكؿ أف يسػتعمؿ األسػاليب كاالسػتراتيجيات

المناسبة لو ،كأف يتأقمـ مع أساليب التعمـ األخرل .كمػا أف معرفػة المعممػيف بسػمات كأسػاليب الػتعمـ

النكعية المفضػمة لػدل الطمبػة يػنعكس ايجابيػان فػى بنػاء البػرامج التعميميػة المبلئمػة لػدييـ كاسػتخداـ
األنشػػطة التعميميػػة المناسػػبة ،بيػػدؼ التغمػػب عمػػى المشػػاكؿ كالصػػعكبات كنقػػاط الضػػعؼ المرتبطػػة

بالعممية التربكية.

 -1تسػػيـ نتػػائج البحػػث الحػػالى فػػى دفػػع عجمػػػة البحػػث فػػى مجػػاؿ فاعميػػة الػػذات االبداعيػػة ،كمجػػػاؿ

االسػػتثارات النفسػػية الفائقػػة ،كمجػػاؿ أسػػاليب الػػتعمـ النكعيػػة (ميمميػػتكس) ،إذ تشػػجع البػػاحثيف عمػػى
دراسػػة مثػػؿ ىػػذه المتغي ػرات فػػى تخصصػػات كمجػػاالت تعميميػػة أخػػرل ،كمػػع عينػػات كمراحػػؿ تعميميػػة

أخػرل ،كخصكصػان أنػػو تػػـ تقػديـ ثػػبلث أدكات عمػػى مسػػتكل جيػد مػػف الكفػػاءة السػػيككمترية ،تسػػتخدـ
األكلػػى فػػى قيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة ،كتسػػتخدـ الثانيػػة فػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتكيات االسػػتثارة
الفائقة ،في حيف تستخدـ الثالثة فى التعرؼ عمى أساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس) المفضػمة لػدل

الطمبة المكىكبيف بالمرحمة الثانكية.

 -6االستفادة مف النتائج التى تـ التكصؿ إلييا البحث الحػالى فػى إعػداد برنػامج تػدريبى لتحسػيف كرفػع

المياقة العقمية لدل الطمبػة بصػفة عامػة كالطمبػة المكىػكبيف بصػفة خاصػة ،كتعػد ىػذه التكصػية مػف
النقاط البحثية الجديرة بالدراسة.

المراجــــع:
أبو حطب ،فؤاد وصادق ،آمال .مناىج البحث كطرؽ التحميؿ اإلحصائي في العمكـ النفسية كالتربكية
كاالجتماعية .القاهرة :مكتبة األنجمو المصرية.1991 ،

أبو عالم ،رجاء محمود .)7,,7( .مناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية .القاهرة :دار النشر
لمجامعات.
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البوسعيدى ،أميمة بنت بدر بن سعود .)1999( .أساليب التعمم المفضمة لدى عينة من طمبة المرحمة
الثانوية بمحافظة مسقط وعالقتها بكل من الجنس والمستوى التحصيمى والتخصص الدراسى،

رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة السمطان قابوس.

التميمى ،حسين عباس .)7,18( .أنماط االستثارة الفائقة وعالقتها بالمعتقدات المعرفية لدى طمبة
المرحمة اإلعدادية .مجمة ديالى.091 -06, ،)78( ،

الزغل ،وفاء حسين .) 7,,6( .العالقة بين التحصيل في مبحث األحياء والقدرة عمى االستدالل العممى

في ضوء األنماط التعميمية المفضمة لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في أربد .رسالة

دكتكراه ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ،عمان ،األردن.

السرور ،ناديا هايل .)7,1,( .مدخؿ إلى تربية المتميزيف كالمكىكبيف( .ط ،)5.عمان :دار الفكر
لمنشر والتوزيع.

السميمان ،نورة .)7,16( .أنماط فرط االستثارة وعالقتها بالتفوق الدراسى والقدرات اإلبداعية لدى

الطالبات بالمرحمة المتوسطة .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،البحرين– 599 ،)7(17 ،

.676

الشايب ،عبد الحافظ .) 7,16( .قابمية مقارنة متوسطات درجات الطمبة الموهوبين عمى الصورة األردنية
لمقياس االستثارات الفائقة حسب متغير الجنس .مجمة الدراسات التربكية كالنفسية ،سمطنة

عمان.000 – 078 ،)7(1, ،

الشياب ،آالء يوسف محمود والخطيب ،بالل عادل .)7,15( .العالقة بين أنماط االستثارة الفائقة (وفق
نظرية دابروسكى) وبين التفكير االبداعى لدى الطمبة الموهوبين والطمبة العاديين في مدارس

السمط .المجمة الدكلية التربكية المتخصصة.63 – 07 ،)17(0 ،

القحطانى ،وقيان .) 7,17( .مشكالت الطمبة الموهوبين في محافظة جدة وعالقتها بفعاليتهم الذاتية.
رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية ،األردن.

المطيرى ،أحمد مرزوق خصيالن .)7,11( .الفروق بين التكيفيين والتجديديين فى أساليب التعمم
والمياقة العقمية المرتبطة بشقى المخ وقدرات التفكير اإلبداعي ،رسالة دكتكراه ،كمية الدراسات

العميا ،جامعة الخميج العربى.

المطيرى ،ثامر فهد .) 7,,8( .العالقة بين أنماط االستثارات الفائقة وفق نظرية دابروسكى وبين الذكاء
والتحصيل الدراسى وفاعميتها في الكشف عن الطمبة الموهوبين في المرحمة المتوسطة بدولة

الكويت .رسالة دكتكراه ،جامعة عمان العربية ،األردن.

باظة ،آمال عبد السميع .)7,13( .تنمية االبداع ،القاهرة :مكتبة االنجمو المصرية.

بمعاوى ،منذر يوسف فياض .)7,17( .أساليب التعمم المفضمة لدى طمبة جامعة القصيم ،مجمة اتحاد
الجامعات العربية ،االردن.779 - 7,3 ،)61( ،
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بنى يونس ،محمد محمود؛ الشمرى ،سعود بن محمد والزعارير ،أحمد عبد اهلل .)7,16( .أنماط
االستثارات النفسية الفائقة وعالقتها بسمة االنفعالية المعرفية واالجتماعية المميزة لطالب
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حسين ،محمد حسين سعيد .)7,11( .فاعمية الذات اإلبداعية لدى طالب الجامعة في ضوء النوع
وأنماط التعمم والتفكير المرتبطة بالسيطرة الدماغية .مجمة كمية التربية ،جامعة بنى سويف،

عدد أكتوبر ،الجزء الثانى.3,8-70, ،

حمورى ،خالد عبد اهلل وشرادقة ،ماهر تيسير .)7,17( .أساليب التعمم المفضمة لدى طمبة قسم التربية
الخاصة فى جامعة الطائف المتفوقين أكاديمياً والعاديين ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزهر،

العدد ( ،)15,الجزء (.750-73, ،)7

خمف ،محمد شريف محمد .) 7,16( .مستويات االستثارة الفائقة وعالقتها بالفاعمية الذاتية اإلبداعية
لدى عينة من طمبة مدارس الممك عبد اهلل الثانى لمتميز في محافظة البمقاء .رسالة ماجستير،

كمية الدراسات العميا في الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،األردن.

رشوان ،ربيع أحمد وعبد السميع ،محمد عبد الهادى .)7,17( .بيئة التعمم المدركة والمرونة المعرفية

كمنبئات بفاعمية الذات اإلبداعية لدى طالب كمية التربية .مجمة البحث في التربية كعمـ

النفس ،كمية التربية ،جامعة المنيا.195 – 17, ،)1(3, ،

زيتون ،زهيه صالح محمد .)7,,3( .أساليب التعمم المفضمة لدى طمبة الثانوية العامة فى محافظة
عجمون وعالقتها ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة اليرموك.

صقر ،السيد أحمد محمود .)7,10( .األسموب اإلبداعي (التكيفى/التجديدى) وعالقته بأساليب التعمم
النوعية (ميمميتكس  (Memleticsلدى طمبة الصف األول الثانوى .مجمة كمية التربية،
جامعة كفرالشيخ ،المجمد األول ،العدد الثالث.060 -381 ،7,10 ،

عبد الحافظ ،ثناء عبد الودود وفميح ،غدير كاظم .)7,17( .فاعمية الذات اإلبداعية لدى طمبة الجامعة.
المجمة العربية لمعمكـ التربكية كالنفسية.165 – 178 ،)1( ،

عبد اهلل ،أحالم .)7,1,( .إدارة االنفعاالت وعالقتها بفاعمية الذات التدريسية والتفكير العممي لدى
المدرسات .رسالة دكتكراه ،جامعة بغداد ،العراق.

عبود ،يسرى زكى .)7,17( .العالقة بين أنماط االستثارة الفائقة والقدرة المدرسية لدى عينة من الطالب
الموهوبين والعاديين في المرحمة المتوسطة في محافظة االحساء .مجمة كمية التربية ،جامعة

اإلسكندرية.763 – 775 ،)7(77 ،

عالونة ،شفيق فالح وبمعاوى ،منذر يوسف .)7,1,( .أساليب التعمم المفضمة والذكاءات المتعددة
السائدة لدى طمبة جامعة اليرموك ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية.85 – 65 ،)7(11 ،

كامل للل ،عبل للد الوهل للاب محمل للد .)7,,1( .أساسػػػػيات التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي فػػػػي الدراسػػػػات التربكيػػػػة

كالنفسية .القاهرة :مكتبة األنجمو المصرية.
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)1( ملحــق
مقياس فاعمية الذات اإلبداعية
Creative Self-efficacy Inventory
 الباحثة/  تعريب كاعداد،)9101( Abbott تأليؼ أبكت
)

( أنثي

)

(
 ذكر: النوع
: الصف الدراسى

:االســــم
:السن

:تعليمات المقياس
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تيدؼ ىذه القائمة إلى قياس فاعمية الذات اإلبداعيػة ،كالتػى يسػتخدميا الطالػب فػى حياتػو اليكميػة
أك المدرسية ،كيتككف المقياس مف مجمكعة مف العبػارات التػى تصػؼ بعػض االىتمامػات الخاصػة بػؾ،
كالمطمكب منؾ قراءة كؿ عبارة منيا بدقة كتحديد مدل انطباقيػا عميػؾ ،كذلػؾ بكضػع عبلمػة (×) عمػي
ما يناسبؾ مف االختيارات المكجػكد أمػاـ كػؿ عبػارة ،كالتػى تحػدد درجػة مكافقتػؾ عمػي مضػمكنيا ،كذلػؾ
عمى النحك التالى:
 فإذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ تمامان ضع عبلمة (×) تحت دائمان.
 كاما إذا كانت تنطبؽ عميؾ فى أ مب األحياف ضع عبلمة (×) تحت البان.
 كاما إذا كانت تنطبؽ عميؾ فى بعض األحياف ضع عبلمة (×) تحت أحيانا.
 كاما إذا كانت تنطبؽ عميؾ فى القميؿ مف األحياف ضع عبلمة (×) تحت ناد ارن.
 كاما إذا كانت ال تنطبؽ عميؾ تمامان ضع عبلمة (×) تحت ال أبدان.
كاآلف حػػاكؿ أف تجيػػب عمػػى جميػػع عبػػارات المقيػػاس بسػػرعة كال تتػػرؾ عبػػارة بػػدكف إجابػػة ،مػػع
مبلحظة أنو ال تكجد إجابات صحيحة كأخرل خاطئة.

العبـــــــــــــــــــــــارات

م

دائما

1

أقدـ العديد مف الحمكؿ المحتممة لممشكمة التى تكاجينى.

2

أتكصؿ إلى الحؿ الصعب لممشكمة مػف خػبلؿ االسػتنتاجات المتعمقػة
بيا.

3

أفكر فى أكثر مف إجابة لممشكمة الصعبة التى تكاجينى.

4

أقدـ إجابات متنكعة ألية مشكمة تكاجينى.

5

استجيب لممشكبلت بطرؽ مختمفة كمتناسبة مع خصكصية كؿ مشكمة.
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غالبا

أحٌانا

نادرا

ال
أبدا

م

العبـــــــــــــــــــــــارات

6

أفكر بأكثر مف نمط حكؿ المشػكبلت مػع األخػذ فػى االعتبػار طبيعػة

دائما

غالبا

أحٌانا

المشكمة.
7

8

أفكػػػر فػػػى إيجػػػاد طػػػرؽ مقنعػػػة لمػػػدفاع عػػػف أفكػػػارم يػػػر المألكفػػػة
لآلخريف مف خبلؿ االنطبلؽ مما يعرفكنو مسبقان.

أتحػػدث مػػع أصػػدقائي عػػف أفكػػارم الطائشػػة كاجعميػػـ يممنػػكف بانيػػا
سميمة كمعقكلة.

9

أقكـ براكية قصص اآلخريف المستندة إلػى أحبلميػـ بشػكؿ تػاـ حتػى كلػك
كانت ناقصة.

 11اشػػعر بػػأنني األكؿ فػػى المجمكعػػة عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بتقػػديـ مقترحػػات
متميزة حكؿ مكضكع ما.
11

أتكصؿ إلى حؿ جديد قبؿ أف يتكصؿ إليو اآلخركف.

12

أتفكؽ عمى اآلخريف فى تخيؿ األفكار الجديدة.

13

افيـ الشئ الذل أريد تعمـ القياـ بو.

14

ابدأ فى تعمـ عمؿ الشئ حتى كاذا كاجيتنى عقبات تجاه ذلؾ.

 15أتعمـ كيؼ أككف قاد ار عمى عمؿ األشياء الجديدة.
16

ابتكر األشياء ير المألكفة التى تعجب اآلخريف كتناؿ استحسانيـ

17

أستطيع العثكر عمى المستمعيف الذيف يمكػنيـ نقػؿ األفكػار الجديػدة
بسيكلة لغيرىـ فى المجتمع.

18

أتكاصؿ مع اآلخريف إلقناعيـ باف ما أفعمو ىك األفضؿ.

 19امتمؾ الدافعية لئلتياف بأفكار جديدة.
21

استمتع باإلتياف بأفكار جديدة بعد رمية أفكار اآلخريف.

21

احػػتفظ بتسػػامالتي حػػكؿ بعػػض األشػػياء حتػػى لػػك بقيػػت أعمػػؿ بيػػا
سنيف أك عقكد.

ملحق ()2
مقٌاس االستثارات الفائقة
)Over excitabilities Questionnaire-Two (OEQ-II

تأليفFalk, Lind, Miller, Piechowski & Silverman (1999):
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نادرا

ال
أبدا

تعرٌب وإعداد /الباحثة
االســــم:

النــــوع( :ذكر  /أنثى)

السن:

الصف الدراسى:

التعلٌمـات:
ييدؼ ىذا المقياس إلى تحديد الطريقة التى تنظر بيا لنفسػؾ ،مػف خػبلؿ مجمكعػة مػف العبػارات
التى تتناكؿ بعض االىتمامات الخاصة بؾ ،سكاء في حياتؾ اليكميػة العاديػة ،أك المدرسػية ،كالمطمػكب
منؾ قراءة كؿ عبارة بدقة ،ثـ ضع عبلمة ( ) في الخانة المناسبة أماـ كؿ عبارة ،كالتػى تعكػس بدقػة
الطريقة التى تنظر بيا لنفسؾ ،كبما يحدد ما إذا كاف مضمكف ىذه العبارة:


ال تنطبؽ عميؾ إطبلقان.



ال تنطبؽ عميؾ كثي ارن.



تنطبؽ عميؾ إلى حد ما.



تنطبؽ عميؾ كثي ارن.



تنطبؽ عميؾ كثي ار جدان.

مف فضمؾ اق أر كؿ عبارة بدقة كحاكؿ فيـ المعنى الذم تشير إليو قبؿ أف تحدد مػدل انطباقيػا
عميؾ ،فقد تنطبؽ عميؾ بعض العبارات بدرجة معينة ،فػي حػيف ال ينطبػؽ الػبعض اآلخػر عميػؾ إطبلقػان،
كالحػػظ أنػػو ال تكجػػد عبػػارات صػػحيحة كأخػػرل خاطئػػة ،فاإلجابػػة صػػحيحة مػػا دامػػت تعبػػر عػػف أسػػمكبؾ
كطريقتؾ التى تنظر بيا لنفسؾ كالتى تعبر عنيا عبارات المقياس.
أجب بسرعة ،كال تتكقؼ طكيبلن أماـ كؿ عبارة ،كال تضع أكثر مف عبلمة ( ) كاحػدة أمػاـ أل
عبػػارة ،كاذا حػػدث ككضػػعت العبلمػػة فػػي المكػػاف الخطػػأ ،أشػػطب ىػػذه العبلمػػة ثػػـ ضػػعيا فػػي المكػػاف
الصحيح الذل يعبر عنؾ.

م

العبــــــــــارات

-1

أحب أن أعيش في أحالم اليقظة.

-2

أنا شخص منافس لآلخرين.

-3

أحب تنوعات األصوات واأللوان.

تنطبلللللق تنطبق تنطبق
ال
ال
تنطبلللللق تنطبق علللللللللى علللللى علللللى
علللللللللى علللللى إلللى حللد كثٌرا كثٌلللرا
جدا
إطالقا كثٌرا ما
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تنطبلللللق تنطبق تنطبق
ال
ال
تنطبلللللق تنطبق علللللللللى علللللى علللللى
علللللللللى علللللى إلللى حللد كثٌرا كثٌلللرا
جدا
إطالقا كثٌرا ما

م

العبــــــــــارات

-4

أعيش الخيال وكأنه حقيقة.

-5

أنا شخص مستقل في تفكيرى.

-6

أحس بمشاعر وأحاسيس اآلخرين.

-7

أحب األنشطة التى تتطلب جهداً بدنيا ً كبيراً.

-8

مشاهدة الفنون تجربة ممتعة بالنسبة لى.

-9

ينتابنى شعور بالقلق.

-11

أحب أن أكون من كثيرى الحركة.
أشتتتتعر بتتتتالحزن عنتتتتد رليتتتتة شتتتتخص منعتتتتزل عتتتتن
اآلخرين.
أستتتطيع تحويتتل المفتتاهيم الصتتعبة إلتتى مفتتاهيم ستتهلة
ومفهومة.
أشعر بسعادة كبيرة عند رلية األعمال الفنية لآلخرين.

-14

الجأ إلى أحالم اليقظة في حالة شعورى بالملل.
عندما أشعر بطاقة كبيرة ،فتأننى أربتب فتي ممارستة
مجهود رياضى كبير.
أتساءل عتن كتل شتن متن حولنتا ،كيتف يعمتل ،ومتاذا
يعنى ،ولماذا هو كذلك.
متتن الممكتتن أن أشتتعر بستتعادة شتتديدة تجعلنتتى أربتتب
في الضحك والبكاء في نفس الوقت.
أتمتتتع بطاقتتة أكثتتر متتن معظتتم الشتتخاص التتذين هتتم فتتي مثتتل
عمرى.
أستطيع أن أكون مفهوما ً أو فكرة جديدة عندما أضتع
عدداً من األشياء المختلفة مع بعضها بعضا ً.
أتظاهر أحيانا ً بأننى شخص آخر.
فتتي حالتتة متتا إذا فتتر علتتى أن أجلتتس بتتدون حركتتة
لمدة طويلة ،أشعر بضيق وملل كبير.
األشتتياء التتتى أتصتتورها فتتي عقلتتى تكتتون واضتتحة جتتداً
لدرجة أنها تبدو لى وكأنها حقيقة.
أقوم بمالحظة وتحليل كل شن من حولى.

-24

كثيراً ما أقوم بخلط الحقيقة بالخيال في أفكارى.
دراستتتتى للنظريتتتات تجعتتتل عقلتتتى فتتتي حالتتتة تفكيتتتر
مستمر.
لتتتدى مشتتتاعر قويتتتة متتتن الفتتترة والغضتتتب واإلثتتتارة
واليأس.
أشعر بالموهبة تسرى في جميع أنحاء جسدى.

-28

أستمتع بالمبالغة في تصوير الواقع الذى نعيشه.

-29

أشعر وكأن جسمى في حركة دائمة.

-11
-12
-13
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-25
-26
-27
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تنطبلللللق تنطبق تنطبق
ال
ال
تنطبلللللق تنطبق علللللللللى علللللى علللللى
علللللللللى علللللى إلللى حللد كثٌرا كثٌلللرا
جدا
إطالقا كثٌرا ما

م

العبــــــــــارات

-31

أحب حل المشكالت وتطوير مفاهيم علمية جديدة.

-31

أهتم باآلخرين اهتماما ً عميقاً.

-32

أستمتع بألوان األشياء وأشتكالها وملمستها أكثتر متن
استمتاع اآلخرين بها.
أحس بتأن التدمى ولعتب الحيوانتات والشخصتيات فتي
القصص حية وتشعر بما حولها.
تشتتكل الكلمتتات واألصتتوات صتتوراً بيتتر عاديتتة فتتتي
عقلى.

35

عواطفى الجياشة تدفعنى للبكاء.

36

أحب أن أتعمق كثيراً في الموضوعات.

37

يسحرنى جمال الطبيعة.
لست حساسا ً أللوان األشياء وأشكالها وملمسها مثتل
بع األشخاص.
عندما أكون عصبيا ً احتاج إلى ممارسة نشاط بدنى.

41

أحاول أن أحلل أفكارى وأعمالي.
أستتتتطيع الشتتتعور بمتتتزيا متتتن العواطتتتف فتتتي نفتتتس
الوقت.
أنتتا متتن نوعيتتة األشتتخاص التتذين يهتمتتون دائم تا ً بتتأن
يكونتتوا نشتتيطين فتتي مشتتيتهم ونظيفتتون ومنظمتتون
لؤلشياء التى يعملوها.

43

أحب اللعب باألفكار وأحاول وضعها موضع التنفيذ.

44

أنا شخص بير عاطفى.

45

أستتتمتع باإلحساستتات التتتى تثيرهتتا األلتتوان واألشتتكال
والتصميمات.

46

االختالف في الروائح يثير أهتمامى.

47

لدى موهبة التخيل.

48

أحب االستماع إلى أصوات الطبيعة.

49

أنتتتا متتتن نوعيتتتة األشتتتخاص التتتتي تأختتتذ كتتتل األمتتتور
بحساسية وانفعال.
تجتتتتذبنى األنشتتتتطة البدنيتتتتة المكثفتتتتة ،مثتتتتل األلعتتتتاب
الرياضية.

33
34

38
39
41
42

51

ملحـــق ()3
مقٌاس أسالٌب التعلم النوعٌة (مٌملٌتكس)
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)Memletics Learning Styles Inventory (MLSI

تأليف ،(Whiteley, 2007) :تعريب وإعداد /الباحثة
االســــم:

النــــوع( :ذكر  /أنثى)

المدرسة:

الفصا:

الســــن:
التعلٌمـات:
فيما يمي عدد مف العبارات التي تفضؿ استخداميا فػي تعمػـ المػكاد الدراسػية المختمفػة ،كأمػاـ كػؿ
عبػػارة يكجػػد ثػػبلث اختيػػارات ىػػي  :تنطبػػؽ قمػػيبلن ،تنطبػػؽ أحيان ػان ،تنطبػػؽ كثي ػ ارن .كالمطمػػكب منػػؾ أخػػي
الطالب  /أختي الطالبة قراءة كؿ عبارة بدقة ،ثـ كضػع عبلمػة (×) أمػاـ العبػارة فػي العمػكد الػذم يمثػؿ
مدل انطباؽ مضمكف العبارة عمى ما تقكـ بو فعبل أثناء عممية التعمـ ،كذلؾ كما في المثاؿ التالى- :
أحب الكلمات المتقاطعة واأللعاب اللفظية األخرى:
 فػػإذا ك ػاف مضػػمكف العبػػارة ينطبػػؽ عميػػؾ بدرجػػة قميمػػة ،ضػػع عبلمػػة (×) فػػي العمػػكد تحػػت
االختيار :تنطبؽ قميبلن.

 كاذا كػاف مضػػمكف العبػارة ينطبػػؽ عميػؾ بدرجػػة متكسػػطة ،ضػع عبلمػػة (×) فػي العمػػكد تحػػت
االختيار :تنطبؽ أحيانان.

 كاذا كػػاف مضػػمكف العبػػارة ينطبػػؽ عميػػؾ بدرجػػة كبيػػرة ،ضػػع عبلمػػة (×) فػػي العمػػكد تحػػت
االختيار :تنطبؽ كثي ارن.
مف فضمؾ اق أر كؿ عبارة بدقة كحاكؿ فيػـ المعنػى الػذم تشػير إليػو قبػؿ أف تحػدد مػدل انطباقيػا
عميؾ ،كالحظ أنو ال تكجد عبارات صحيحة كأخرل خاطئة ،فاإلجابة صحيحة ما دامػت تعبػر عػف كجيػة
نظرؾل كلذا فالمطمكب منؾ -فقػط -أف تكضػح مػدل انطبػاؽ العبػارة عمػى مػا تقػكـ بػو فعػبلن أثنػاء تعمػـ

المكاد الدراسية المختمفة.

م
1

تنطبق
قلٌال

العبــــــــــارات
أحتتب ممارستتة هوايتتاتى الشخصتتية واهتمتتاتى الخاصتتة وبطرقتتة فرديتتة
(لوحدى).
65

تنطبق
أحٌانا

تنطبق
كثٌرا

م

تنطبق
قلٌال

العبــــــــــارات

2

استتتخدم قتتوائم مفصتتلة لؤلشتتياء والمهتتام واألنشتتطة التتتى أريتتد عملهتتا
وأعيد ترتيبها وفقا ً ألهميتها.

3

أردد بع ت مقتتاطع أو أجتتزاء متتن األبتتاني التتتى تخطتتر علتتى بتتالى
وبطريقة عشوائية.

4

أفضل تعلم الرياضيات والعلوم فى المدرسة.
األنشتطة بمفتردى وبعيتداً عتن

5

أكون سعيداً عندما أقوم بتأداء بعت
اآلخرين.

6

أستتتتتمتع بتتتتالتعلم والتواصتتتتل معتتتتى زمالئتتتتى الطلبتتتتة فتتتتى الفصتتتتل
وتساعدنى هذه الطريقة على التعلم بشكل أفضل.

7

أفضتتل قتتراءة األشتتياء المكتوبتتة ،مثتتل :الكتتتب ،الجرائتتد ،المجتتالت،
وقوائم الطعام وإرشادات وعالمات الطرق.

8

أقوم بتكوين صور ذهنية لؤلشتياء والمبتانى والمنتاظر بستهولة متن
خالل الوصف أو بالنظر للرسومات والخرائط.

9

أدرك جيداً أهدافى فى الحياة أو الدراسة وأعمل على تحقيقها.

11

أفضتتل االشتتتراك فتتى األلعتتاب واألنشتتطة الرياضتتية الجماعيتتة مثتتل :كتترة
القدم ،السلة ،الطائرة ،الهوكى ،والبيسبول.

11

أجيد استخدام الخرائط واتمكن من معرفة االمتاكن واالتجاهتات ،وال
أتوه بسهولة أثناء السفر.

12

أفضل الدراسة أو العمل بمفردى (لوحدى).

13

أحب تكوين صداقات قوية مع اآلخرين وأقدم لهم النصح واالرشاد.
الوقتتت بمفتتردى لكتتى أتأمتتل وأفكتتر فتتى شتتئون

14

أفضتتل قضتتاء بع ت
حياتى.

-15

أقوم أثناء حوارى وحديثى العادى متع زمالئتى استتخدام متا ستمعته
أو قرأته من موضوعات أو أحداث.

16

أستمتع باكتشاف العالقات واالرتباطات العدديتة مثتل :العالقتات بتين
األشياء واألعداد ،وتصنيف األشياء لمجموعات وفهتم متا قتد يوجتد
بينها من عالقات.

17

أحتفظ بمفكرة شخصية أفكارى ومالحظاتى.

18

أجيد التواصل مع زمالئى وبالبتا ً متا اقتوم بتدور الوستيط لحتل المشتكالت
والصلح بينهم.

19

أحب الرياضة وممارسة التمرينات الرياضية.

66

تنطبق
أحٌانا

تنطبق
كثٌرا

م

تنطبق
قلٌال

العبــــــــــارات

21

أحتتتب االستتتتماع واالنصتتتات لزمالئتتتى فهتتتم يحبتتتون التحتتتدث معتتتى
ويشعرون بأنى أفهمهم.

21

أحب االستماع الى الموسيقى المسجلة أو الحية سواء فى المواصالت أو فتى
أثناء المذاكرة والعمل.

22

أتمكتتن متتن متابعتتة أمتتور الماديتتة وتحديتتد المبتتالج الموجتتودة فتتى
محفظتى وأحب وضع ميزانية وتخطيط لكيفية صرفها.

23

لدى أصدقاء مقربون ومخلصون جداً.

24

استتتخدم حركتتات اليتتد ولغتتة الجستتد أثنتتاء التحتتدث والتواصتتل متتع
زمالئى.

25

أفضتتل دراستتة اللغتتة العربيتتة ودراستتة اللغتتات واألدب بصتتفة عامتتة فتتى
المدرسة.

26

أحب عمل نماذج لؤللغاز وحلها واعادة تركيب الصور.

27

أفضل مناقشة وبحتث المشتكالت أو القضتايا أو األفكتار متع زمالئتى أكثتر
من التعامل معها بمفردى.

28

تعتبتتر دراستتة وممارستتة الموستتيقى متتادتى الدراستتية المفضتتلة فتتى
المدرسة.

29

أفضتتتل دراستتتة المتتتواد المتعلقتتتة بتتتالفن أو الرستتتم أو الهندستتتة فتتتى
المدرسة.

31

أحب سرد القصص والحكايات.

31

أحب اكتشاف األخطاء المنطقية فى كالم وتصرفات اآلخرين.

32

أحب استخدام التصوير الفوتوبرافى أو كاميرة الفيتديو فتى تصتوير
المناظر واألماكن المحيطة بى.

33

استخدم االيقاع أو الستجع فتى تتذكر األشتياء مثتل :أرقتام التليفتون،
أرقام بطاقة الرقم القومى.

34

فتتى المدرستتة أحتتب األعمتتال الفنيتتة الخشتتبية والمعدنيتتة والحتترف
اليدوية مثل :النحت وصناعة الفخار وبيرها.

35

لدى حصيلة كبيرة متن المفتردات اللغويتة والكلمتات اتمكتن بهتا متن
استخدام الكلمة المناسبة وفى الوقت المناسب.

36

اهتم بانتقاء واختيار المالبس واالثاث.

37

أفضل قضاء إجازتي فى جزيرة نائيتة عتن قضتائها فتى المصتيف او
المنتجع أو فى سفينة سياحية مع اآلخرين.

38

أحب الكتب التتى تحتتوى علتى الكثيتر متن الرستومات او الصتور او
األشكال.
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39

اجيتتد التعبيتتر عتتن نفستتى ستتواء بتتالكالم او الكتابتتة كمتتا اتمكتتن متتن
شرة المعلومات واألفكار وبوضوة لزمالئى.

41

أحتتتب ممارستتتة األلعتتتاب متتتع اآلختتترين مثتتتل لعبتتتة (الكوتشتتتينه) ،او
الشطرنا.

41

استخدم الكثير من األمثلة والمراجع لتدعيم آرائي وأفكارى.

42

تثير انتبتاهى األصتوات متن حتولى واتمكتن متن تحديتد الفترق بينهتا
مثل :اآلالت الموسيقية ،السيارات ،الطائرات.

43

لدى شعور واحساس جيد باأللوان المختلفة.

44

أحتتب اللعتتب بمعتتانى الكلمتتات ونطتتق كلمتتات يصتتعب نطقهتتا وتكتتوين
السجع والقافية.

45

أفضتتل التفكيتتر فتتى المشتتكالت او المستتائل الشخصتتية أثنتتاء تتتأديتى
بع األنشطة البدنية.

46

اهتم بقراءة الكتتب التتى تتنتاول الثقتة بتالنفس واحضتر ورش عمتل
عن الثقة بالنفس ألعرف المزيد عن نفسى.

47

أستطيع العزف على آلة موسيقية أو الغنتاء فتى الفصتل أو لتو كنتت
بمفردك.

48

أحب حل الكلمات المتقاطعة وااللعاب اللفظية األخرى.

49

أحب ممارسة االلعاب المنطقية والمشكالت التى تتحدى العقل مثتل:
الشطرنا وااللعاب االستراتيجية األخرى.

51

أحتتتتب الختتتتروج متتتتن المنتتتتزل ومشتتتتاركة اآلختتتترين فتتتتى الحفتتتتالت
والمناسبات االجتماعية.

51

أجتتد نفستتى كثيتترا متتا انقتتر بأصتتابعي او ادنتتدن واصتتفر علتتى نغمتتة
موسيقية معية.

52

أحل المشكالت بالتعبير عن االفكتار واالستئلة والحلتول الممكنتة لهتا
بصوت مسموع.

53

استمتع بممارسة الرقص اإليقاعي (الباليه).

54

أفضل الدراسة والمذاكرة بمفردى (لوحدى).

55

ال أحب الصمت وأفضتل وجتود خلفيتة موستيقية أو أ صتوت علتى
الصمت والهدوء.

56

أحتتتب ركتتتوب الخيتتتل والتتتدراجات فتتتى الحتتتدائق والمتنزهتتتات ألنهتتتا
تتضمن نشاط بدنى.

57

اجيد الرسم ،واجد نفسى ارسم او اخطط على الورق اثناء تفكيرى.
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58

اتعامتتل متتع االرقتتام بستتهولة وأجتترى عمليتتات حستتابية دقيقتتة فتتى
ذهنى.

59

استتتتخدم الرستتتوم واالشتتتكال وأفضتتتل الستتتبورة البيضتتتاء واالقتتتالم
الملونة فى التعبير عن أفكار ومعلوماتى.

61

اسمع االصوات الخافتة التى ال يستطيع االخرين سماعها.

61

أفضل لمس او مسك الشن حتى افهم طريقة عمله.

62

أفضل تولى دور القيادة وتوجيه زمالئى نحو االتجاه الصحيح.

63

استتتتوعب المعلومتتتات واتتتتذكرها بستتتهوله ،ويستتتهل علتتتى استتتتعادة
الجمل والكلمات التى قرأتها أو سمعتها فى المحاضرات.

64

احتتتب فهتتتم طريقتتتة عمتتتل األشتتتياء وأن اكتتتون علتتتى علتتتم ألحتتتدث
التطورات العلمية والتكنولوجية.

65

احب تصليح وفك وتركيتب االدوات واآلالت واتبتع تعليمتات تركيبهتا
وتشغيلها بسهولة.

66

يعمتتتل ستتتماع الموستتتيقى علتتتى اثتتتارة وتحريتتتك مشتتتاعرى وخيتتتالى
وتساعدنى فى استرجاع ذكرياتى.

67

أفكتتر بأستتلوب مستتتقل واعتترف الكيفيتتة التتتى أفكتتر بهتتا وافهتتم نقتتاط
قوتى وضعفى.

68

أحب زراعة النباتات فى الحديقة واالعمال اليدوية بشكل عام.

69

أحتتب الفنتتون البصتترية مثتتل :الرستتم والنحتتت وحتتل وتركيتتب األلغتتاز
المصورة.

71

اعمل على حل المشكلة تدريجيا خطوة بخطوة.
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جدكؿ ()1
الدرجات الفرعية التى يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس اساليب التعمـ النكعية (ميمميتكس)
أسمكب التعمـ

البصرل

المفظى

الجسمى

السمعى

المنطقى

االجتماعى

الفردل

الدرجة

كيتـ ترجمة النتائج التى يتـ الحصكؿ عمييا فى شكؿ بركفيؿ نفسى ،كما فى الشكؿ التخطيطى (:)9

شكل ()1
يوضح البروفيل النفسى للدرجات التى يحصل عليها الطالب على مقياس أساليب التعلم النوعية (ميمليتكس)

ملحق ()4
71

جدول ( )1مصفوفة البناء العاملي لؤلبعاد الفرعية لمقياس فاعلية الذات االبداعية بعد
التدوير مع حذف التشبعات بير الدالة
المفردات

االول
5,574
5,634
5,414

1
1
3
4
5
6
7
4
1
15
11
11
13
14
15
16
17
14
11
15
11
الجذر الكامن
(التباين
المشترك)
نسبة التباين
العاملية
نسبة التباين
الكلية

الثانى

5,654
5,613
5,564

العوامل
الرابع

الثالث

5,647
5,751
5,531

5,553
5,634
5,571

السادس

الخامس

5,753
5,531
5,443

5,616
5,651
5,554

السابع

5,746
5,641
5,764
1.14

5,11

4,64

3,57

1,36

1,14

1,67

17,61

14,34

11,76

15,15

7,57

6,17

4,41

17,61

31,57

44,43

54,14

61,55

64,41

73,71

ممحق ()5

جدول ( )5مصفوفة البناء العاملي لؤلبعاد الفرعية لمقياس االستثارات الفائقة بعد
التدوير مع حذف التشبعات بير الدالة
العكامؿ

المفردات

األكؿ

الثانى

1
7

الثالث

الرابع

,0637

,0063

,0507

3

,0009
,0063

0

,0703
,0061

5

,0773
,0559

6
7

,00,1

,0351
,0775
,0367

,0087

9

,00,7
,0378

,0388
,0797

11

,0333

17
13

,0376
,0063

8
1,

الخامس

قيـ الشيكع ق

,056,
,0530

,0375
,0037
,0355

71

10
15

,0035

,0606

,00,7

,0617

16

,008,

17
18

,0618
,0396
,0655

7,

,00,9
,0773

,0071

77

,0389

73

,03,7
,0569

70

,0037

,00,1

75

,0375
,0566

76

,0376
,037,

,0397

78
79

,0008

,0581

77

,077,
,0330

,0058

,0798

,0019

,0306
,0097

3,
31

,0067
,00,8

37

,00,8
,0358

19
71

,0370

,0037

,0398
,030,

33

,0071

,0333

30

,050,

,0373
,0669

35
,0355

36

,0067
,0363

37

,06,9

,0576

38

,0377

,0775

39

,0076

,0091

0,

,0366

01
07

,0373
,05,5

,0367

,0367
,0017

03

,037,

00

,0760
,051,

,0358

05

,0576

,03,0

06

,0006

,076,

07

,0070

08

,0316
,0385

,0578
,0070

09
5,

,0678

الجػػػػػػػػػػذر الكػػػػػػػػػػامف

80786

,0076
,0577

30,05

70631

72

10909

10875

1707,8

(التبايف المشترؾ)
نسػػػػػػػػػػػبة التبػػػػػػػػػػػايف

160573

نسبة التبايف الكمية

160573

العاممية

60,9,
770663

50767
770975

73

30897
310877

3075,
350577

