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في ضوء المرونة المعرفیة  مشكالتالتنبؤ بالحل اإلبداعي لل
  والفعالیة الذاتیة لدى عینة من طالب الجامعة المتفوقین دراسیاً 

  (ملخص البحث )  
الحـل اإلبـداعي للمشـكالت مـن خـالل التنبؤ بالبحث الحالى إلى هدف ی

؛ وذلـك لــدى عینـة مــن طـالب كلیــة التربیــة المرونـة المعرفیــة والفعالیـة الذاتیــة
هـدف إلـى التعـرف علـى العالقـة بـین كـل مـن ی كما؛ ن دراسیاً المتفوقی بدمنهور

الحــل اإلبــداعي للمشــكالت والمرونــة المعرفیــة مــن ناحیــة وكــذلك العالقــة بــین 
  .الحل اإلبداعي للمشكالت والفعالیة الذاتیة من ناحیة أخرى

طالبـة مـن ) طالبـًا و ١٤٠(ساسـیة للبحـث الحـالي مـنلعینـة األاتكونـت 
ــة الرابعــة البطــ ــدین فــي العــام الدراســي  الفرق وبلــغ م ، ٢٠٠٩/٢٠١٠والمقی

، وبـا١٩,٤٥(متوسط العمر الزمنـى للعینـة ) ٢,٢٥(نحراف معیـاري قـدره) عامـًا
  .  عاماً 

ــد أجــري البحــث  ــى هــذا وق ــة عل ــق الطــالب عین ــة مــن خــالل تطبی ثالث
ــایس الحــل اإلبــداعي للمشــكالت، إعــداد ) ١مقــاییس ( ــى مق ــد الغن : ســعید عب

مقیـــاس المرونـــة المعرفیـــة إعـــداد ) ٢(، ز إبـــراهیم ســـلیمســـرور، وعبـــد العزیـــ
(Martin & Rubin,1995,623:626) ترجمــة وتعریــب : ســعید عبــد الغنــى  .

 Generalمقیاس فعالیة الذات العامة ) ٣(سرور، وعبد العزیز إبراهیم سلیم، 

Perceived Self-Efficacy وسعید عبد الغني ،: تعریب وتقنین عادل البنا  
  إلى مجموعة من النتائج أهمها: بحثوتوصل ال

ـــین و وجـــ  -١ ـــة إحصـــائیًا ب ـــة دال ـــة إیجابی ـــداعي للمشـــكالت د عالق الحـــل اإلب
 .والمرونة المعرفیة

الحـل اإلبـداعي للمشـكالت وفعالیـة د عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا بین و وج -٢
 .الذات
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فـي ضــوء  بالحـل اإلبـداعي للمشــكالت لتنبــؤالوصـول إلــى معادلـة ل مكـنأ  -٣
 والفعالیة الذاتیة.ة المعرفیة المرون

ــــي و وجــــ -٤ ــــین متوســـــطات درجــــات مرتفع ــــة إحصــــائیة ب ــــروق ذات دالل د ف
 على مقیاس المرونة المعرفیة. تالحل اإلبداعي للمشكالومنخفضي 

فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســـطات درجــات مرتفعــي عــدم وجــود   -٥
 .على مقیاس فعالیة الذات تالحل اإلبداعي للمشكالومنخفضي 
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  مقدمة : 
یحظـى التفكیـر اإلبـداعى فـى التعلم/التعلـیم باهتمـام واسـع النطـاق فـى 

مـن أسـس التقـدم  سـواء. ألنـه یمثـل أساسـاً حـد الدول المتقدمة والنامیـة علـى 
نه یسمح للفرد بممارسة تفكیـره المسـتقل وتحقیـق ذاتـه والقـدرة أالحضارى كما 

ده والوصــول إلــى الحلــول علــى ابتكــار األفكــار مــن خــالل تكــوین عالقــات جدیــ
المتعددة للمشكله الواحده. حیث ینظر إلى التفكیر اإلبـداعى علـى أنـه الخـروج 
ـــر  ـــى التفكی بأفكـــار ال یســـتطیع الفـــرد العـــادى الوصـــول إلیهـــا ؛ كمـــا ینظـــر إل

 Thinking outside the Boxاإلبــداعى علــى أنــه تفكیــر خــارج الصــندوق 
دى؛ ومن هنا یمكن اعتبـار اإلبـداع بمعنى أنه تفكیر خارج نطاق الشخص العا
ــه  ــذي مــدخال لتطــویر التعلــیم الــذى تحــول فی االهتمــام مــن التعلــیم التلقینــي ال

الــذي یعتمــد علــى تعلــم االبــداعي  م یحشــو المعلومــات إلــى التعلــعلــى یعتمــد 
 .التفكیر، وطرق مواجهة المشكالت، وتقدیم الحلول االبتكاریة لها

قــدرات اإلبداعیــة فــي مجــال اإلبــداع بال اهتمــت العدیــد مــن الدراســاتلــذا 
أنــه یمكــن مفادهــا مــن فرضــیة  هــذه الدراســاتانطلقــت وقــد  وكیفیــة اكتشــافها.

ــدى األفــراد وأن هــذه القــدرات قابلــة للنمــو  تــدریب وتنمیــة القــدرات اإلبداعیــة ل
ــي اســتهدفت القــدرات  والتحســین والتطــویر، لــذا قــدمت العدیــد مــن البــرامج الت

یر والتنمیــة، كمــا قــدمت العدیــد مــن البــرامج ألیــات وأســالیب اإلبداعیــة بــالتطو 
تســـاعد فـــي الكشـــف عـــن الطاقـــات المبدعـــة وتیســـیر ســـبل توظیفهـــا وحســـن 

  االستفادة منها. 
وأوضحت نتائج هذه الدراسات أنه یمكن توظیف القـدرات اإلبداعیـة فـي 
ـــة خاصـــة تلـــك  ـــوًال غیـــر تقلیدی ـــي تتطلـــب حل حـــل العدیـــد مـــن المشـــكالت الت

كالت التـي تقابلنـا یومیـًا وال تجـدى معهـا الحلـول التقلیدیـة، أو تلـك التــي المشـ
لیس لها حلول جاهزة یمكن استخدامها، ومن هنا جاءت الدعوة إلـى االهتمـام 
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بالحــــل اإلبــــداعي للمشــــكالت كوســــیلة للخــــروج عــــن اإلطــــار المــــألوف لحــــل 
  المشكالت وتقدیم حلول جدیدة ومتنوعة قابلة للتطبیق.

ه الباحثون إلى الربط بین اإلبداع والقدرة على حل المشـكلة اتجوعلیه 
بین كل من حل المشكالت والتفكیـر اإلبـداعي،  وثیقةوافترضوا أن هناك عالقة 

فقد یتضمن حل المشكلة بعض الخطوات الجدیدة التي لم یتم تناولها مـن قبـل 
وهـو . نتج عنـه مـا یسـمى بالحـل اإلبـداعي للمشـكالت وكذلك التفكیر اإلبداعي

یؤكد على أن ناتج حل المشـكلة یكـون  (Torrance , 1972,236:262)ما جعل 
ــًدا ولــه قیمــة ســواء بالنســبة للشــخص المفكــر نفســه أو  ا إذا كــان جدی إبــداعیً
بالنسبة للثقافة التـي یعـیش فیهـا، وأن یكـون مـن النـوع غیـر التقلیـدي بمعنـى 

  لة من قبل.أن یتطلب تعدیًال أو رفًضا لألفكار التي كانت مقبو 
ـــداع وحـــل  (Mackinon ,1978)ویعـــزي مـــاكینون  ـــین اإلب العالقـــة ب

ـا باإلحسـاس كًال من حل المشـكالت و المشكلة إلى أن  عملیـة اإلبـداع تبـدأ دائمً
ا أو غموًضـا مـا،  بالمشكلة، وتتضح جذور اإلبداع في الوعي بأن هنـاك قصـورً

ع أن یراهـــا فأحـــد ســـمات الشـــخص المبـــدع رؤیتـــه للمشـــكالت التـــي ال یســـتطی
  .اآلخرون وهذا ما یجعله غیر عادي

 Creativeلمشــــكالتلحــــّل اإلبــــداعي ال یرجــــع االهتمــــام بموضــــوعو 

Problem Solving  عـد ُ   (Osborn, 1963) إلـى منتصـف القـرن الماضـي، وی
مـن األوائــل الـذین وضــعوا أسـس هــذه االسـتراتیجیة، إذ أنشــأ مؤسسـة "التربیــة 

لنشـر أفكـاره، وتشـجیع الدراسـات  عة نیویوركفي جام )١٩٥٣( اإلبداعیة" عام
 .حول البرامج التربویة التي تعمل على تدریب اإلبداعیة

وقــد وضــع البــاحثون علــى هــذا األســاس نمــاذج أطلقــوا علیهــا نمــاذج 
الحــل اإلبــداعي للمشــكالت تمییــًزا لهــا عــن النمــاذج التــي تصــف مراحــل حــل 

التفكیــر ومراحــل  ،لمشــكلةبــین مراحــل حــل افــإذا كــان هنــاك تشــابه المشــكلة، 
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ــداعي لحــل المشــكلة و  ــداعي. اإلب  فهنــاك فــرق بــین الوصــول إلــى اإلنتــاج اإلب
  .هو فرق في طبیعة اإلنتاج النهائي، الحالتین

التــوازن والتكامــل بــین التفكیــر اإلبــداعي  حــّل اإلبــداعي علــىالویقــوم 
معـــاٍن ینصـــب علـــى تولیـــد عالقـــات ذات  والتفكیـــر الناقـــد، فـــالتفكیر اإلبـــداعي

ـدرك الفجـوات فّكـر فـي  جدیدة ومفیـدة، ومـن خاللـه ُن ات والمصـاعب، وُن والتحـدیّ
الناقد ینصب على تحلیل هـذه البـدائل  احتماالت متنوعة وغیر عادیة، والتفكیر
الناقـد نسـتعرض األفكـار، ونختـار أحـد  وتقییمها وتطویرها، وفـي أثنـاء التفكیـر

المختلفـة، وننـتج البـدائل ونحسـنها،  االحتماالت وندعمها، ونقارن بین البدائل
  .فعالیة من أجل التوصل لحكم صائب وقرار ذي

وكــذلك ، فتولیـد العدیـد مـن األفكـار ال یسـاعد وحـده علـى حـل المشـكلة
وتقییمهـــا، ال یتـــیح أفضـــل الفـــرص فـــي  فـــإن تحلیـــل عـــدد محـــدود مـــن اآلراء

والتفكیــر بــین التفكیــر اإلبــداعي  الوصــول لحــّل مناســب، لــذلك یكــون التكامــل
  .الناقد هو األمثل

ــة منظمــة مــن خاللهــا  ــداعي للمشــكالت نموذًجــا لعملی ویعــد الحــل اإلب
یمكــن اســتخدام أدوات التفكیــر اإلنتــاجي لفهــم المشــكالت وتولیــد العدیــد مــن 
األفكار غیر العادیة وتقییم الحلول الممكنة وتنفیذها، وبالتـالي فـإن اسـتخدامه 

المشـكلة ومهـارات التفكیـر اإلبـداعي والتفكیـر یتطلب إلمـام الفـرد بمهـارات حـل 
  الناقد كذلك أیًضا.

ــداعي للمشــكالت فالحــل  ــى اكتشــاف تاإلب ــه فــي القــدرة عل ــل أهمیت تمث
یجـاد حلـول مبتكـرة لهـا والتبـؤ بهـا مشـكالت ال رفـة جدیـدة، حیــث و إنتـاج معأوإ

ــداع ب ــز اإلب ــد. كمــایتمی ــاج جدی ــر التباعــدي وجــود إنت ــى التفكی ــه یعتمــد عل ، أن
یجــاد مشــكالت والعمــل علــى الوتوقــع واالستقصــاء ویتطلــب مــن الفــرد البحــث 

  .حلول لها
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 Martin and )أكد علیـه كـل مـن یحتاج التفكیر اإلبداعي إلى ما  لذا

Rubin,1995,623:626)  والــذي یعــرف بالمرونــة فــي التفكیــر فــالفرد یجــب أن
أن یكونــوا  یفكـر قبـل أن یتصـرف فــي أي موقـف مـن المواقــف. ویحتـاج األفـراد

على وعي بالبدائل والخیارات المتاحة أمامهم في موقف مـا قبـل أن یقـرروا أن 
یكیفوا سلوكهم مع المواقف الجدیدة. وبالتالي، یضعون في اعتبارهم الخیـارات 
المتاحة في العالقة مع المواقف الجدیدة. والبدائل المتعددة تعمـل علـى تطـویر 

 & Martin)مرونـــة ممـــا هـــم علیـــه قـــدرات األفـــراد علـــى أن یكونـــوا أكثـــر

Anderson, 1998,531:540) واألفـــــراد ذوي المرونـــــة المعرفیـــــة یكونـــــون .
 & Martin)مســـتعدین لتجریـــب طـــرق جدیـــدة فـــي التفاعـــل االجتمـــاعي

Anderson, 1998,1:9) ــــى فهــــم ــــاءتهم عل ــــي كف ــــة ف ــــدیهم الثق ــــذلك ل . وك
  .(Bandura, 1977,191:215)السلوكیات

ــ ــًا أن معتق ــةععــن فدات الفــرد ولــیس خافی   Self-Efficacyالیتــه الذاتی
تـؤثر فـي الطریقـة التـي یختـار بهـا ففعالیة الـذات ، سلوكه تأثیرًا كبیراً تؤثر في 

الفــرد النشــاطات التــي یشــارك فیهــا، وهــي كــذلك تــؤثر فــي مقــدار الجهــد الــذي 
یبذله الفرد لتحقیـق أهدافـه، باإلضـافة إلـى تأثیرهـا علـى مقـدار المقاومـة التـي 
یبــدیها الفــرد عنــدما یواجــه بعــض العقبــات. وكنتیجــة حتمیــة فالفعالیــة الذاتیــة 
تؤثر بصورة عامة على مقدار تعلم وتحصیل الفرد. فـالفرد دائمـا مـا یمیـل إلـى 
االنخراط في النشاطات التي یعتقد مسبقًا بقدرته على النجاح فیها حتى لـو لـم 

یــل إلــى تجنــب النشــاطات تكــن قدراتــه تؤهلــه لعمــل ذلــك، وفــي الوقــت نفســه یم
  .(Zimmerman, 2000,82:91)التي یعتقد عدم قدرته على أدائها

  مشكلة البحث: 
لمرونـة أهمیة اعلى  (Martin & Rubin ,1995,623:626) أكد كل من

ُ أفــالفرد یجــب أن یفكــر قبــل أن یســلك أو یتخــذ قــرارًا  ،فـي التفكیــر قــدم علــى و ی
  ایـة بالخیـارات المتاحـة فـي الموقـفما. كما یجب أن یكون على در حل مشكلة 
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الـذي الجدیـد حتى یتخـذ قـراره إمـا بتعـدیل طریقـة تفكیـره لتتناسـب مـع الموقـف 
ــه  ــه إذا لــزم األمــرا لأو بتعــدییتواجــد فی ــة  لموقــف ذات وهــو مــا یعــرف بالفعالی

  .الذاتیة
أن األفراد یعیدون بناء العالم على   (Dick ,1991, 41:44) ذكرما ك

أن األفكار تقود المشاعر و الخاصة، ویتصرفون وفقًا لذلك، أساس أفكارهم 
افترض أن االضطرابات النفسیة تنتج عن  ،على سبیل المثالف واالنفعاالت.

التعمیم المعرفي السلبي الزائد ومقاومة التغیر المعرفي. هذه المعرفة تتكون 
معرفیة ال المرونةف من األفكار السلبیة التي هي أبعد ما تكون عن المرونة.

في تفكیره فالفرد الذي یتمیز بالمرونة المعرفیة األفكار اإلیجابیة.  إلى تؤدي
لدیه الستجابات العدوانیة ایقلل من  (Martin et al. ,1998,531:540)كما ذكر

الموجهة  العدوانیة االستجاباتویزید من قدرة الفرد على تحمل  تجاه اآلخرین.
   النفسیة.الضغوط قدرة الفرد على تحمل  یزید منخرین، مما آلإلیه من قبل ا
وجـود إلـى  (Martin and Rubin ,1994,171:178)كـل مـن أشـار وقـد 

عالقات إیجابیة بین المرونة المعرفیة وتعزیز التواصل بین األشـخاص. ووفقـًا 
فإن  (Canas, Quesada, Antoli, & Fajardo ,2003,482)لما طرحه كل من 

وجـــود فـــي  رئیســـاً  اً ســـببیعـــد رونـــة المعرفیـــة الموجـــود اتصـــاف الفـــرد بعـــدم 
 Martin). كما أشار كـل مـن النفسي الذاتي واالجتماعي التكیففي مشكالت 

et al. ,1998,531:540 ; Martin, Cayanus, McCutcheon, & Maltby 
إلـــى أن المرونـــة التكیفیـــة لهـــا تـــأثیر فـــي حـــل المشـــكالت فـــي  (2003,75:80,

التواصـــــل. عــــالوة علـــــى ذلــــك، فقـــــد وجـــــدت مواقــــف التفاعـــــل االجتمــــاعي و 
(Dreisbach & Goschke ,2004,343:353)  أن المرونــة المعرفیــة تیســـر

 & Martinمــع المواقــف الجدیــدة. كمــا أشــار كــل مــن الفــرد عملیــة تكیــف 

Anderson,1998,1:9)  ــرا ــى أن األف ــر توكیــدًا  دإل ــة أكث ــة المعرفی ذوي المرون
، وحساسی     للمشكالت. ةللذات واستجابة وانتباهًا
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من المؤكد أن اإلعـزاءات التـي بنیـت بواسـطة الخبـرة المنظمـة واألفكـار 
ـــــة أو ســـــلوكیة فقـــــد  ـــــة أو معرفی ـــــر عنهـــــا باســـــتجابات انفعالی ـــــن التعبی یمك

إلــى أن فهــم مشــاعر اآلخــرین یعــزز مــن مهــارات حــل  (Goleman,1996)أشــار
رونة یسـاعد فـي المشكلة وییسر عملیة التوافق، باإلضافة إلى أن التحلي بالم

تفهــم وجهــة نظــر اآلخــرین. كمــا أن امــتالك منظــور المرونــة یــرتبط بالجوانــب 
،  المعرفیة االستجابات المعرفیة لالتجاهات، فإذا كانت في المواقف متطرفة جدًا

سـیكون مـن الصــعب علـى الواحـد منــا أن یكـون علـى وعــي بالبـدائل المحتملــة 
ي أیضًا أن أفكار الفـرد تنقصـها أو عندما یواجه الظروف الجدیدة. وهو ما یعن

 Martin and) تفتقـر إلـى المرونـة المعرفیـة. ومـن ناحیـة أخـرى، أكـد كـل مـن

Rubin,1995,623:626)  علــــى أن المرونــــة المعرفیــــة تمكــــن النــــاس مــــن أن
یكونوا على وعي بالخیارات عندما یمرون بظروف جدیـدة. لـذلك، یمكـن القـول 

فهــم مشــاعر اآلخــرین. وقــد وجــدت عــدد مــن  إن المرونــة المعرفیــة ربمــا تیســر
ــــــــق  ــــــــة المعرفیــــــــة تیســــــــر عملیــــــــة التواف ــات المختلفــــــــة أن المرون الدراســــــ

 ,.Dreisbach & Goschke, 2004,343:353; Martin et al)أیضـــا
1998,531:540; Martin et al., 2003,75:80).  

ـــة مصـــطلح یســـتخدم لوصـــف واحـــدة مـــن العملیـــات و  ـــة المعرفی المرون
مـن مكونـات  هاماً  التي تعتبر مكوناً  Excutive Cognativeنفیذیة المعرفیة الت

وفــق مقتضــیات  والقــدرة علــى تغییــر االســتجابات الســلوكیة الســلوك البشــري،
رؤیــة الجوانــب علــى الموقــف. هــذه القــدرة الشخصــیة تمــنح الشــخص المقــدرة 

    .موضع االنتباه الفكرة، أو الموقف وتغیرأو  المتعددة للموضوع،
، وقـد أظهـرت نتـائج تعلم واإلبـداعمرونة المعرفیة عامًال مهمًا للـوتعد ال

 یتحسـن مـع الحالـة المزاجیـة اإلیجابیـة اإلبـداعي األبحـاث السـابقة أن السـلوك
التــي  الســلوكیات األخــرى ن یختلفــون حــول مــا إذا كانــتی، ولكــن البــاحثللفــرد

أم ال؟  .المعرفیــة میسـرة بــنفس الطریقــة رونــةالم مصــطلح مظلــة تنـدرج تحــت
(Beversdorf, et al,1999,2763:2767)  
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كثـر الموضـوعات التـي حظیـت بالبحـث واالهتمـام أبـداع مـن یعـد اإلكما 
ن فـي الكشـف عـن طبیعتـه ومكوناتـه من قبل الباحثین، وتكاتفت جهود الباحثی

تناولـــت بعـــض الدراســـات (أیمـــن حبیـــب، لـــذا لـــدى االفـــراد،  یتـــهســـالیب تنمأو 
ــاء عیســى، ١٩٩٦ ) اإلبــداع كمجموعــة ٢٠٠٠، ونــورا حمامــة، ١٩٩٧، وهن

من القدرات یمكن تنمیتها من خـالل اسـتخدام بعـض اإلسـتراتیجیات واألسـالیب 
بینمــا التـي تســاعد األفــراد علــى تولیــد العدیــد مــن األفكــار المتنوعــة واألصــیلة، 

) و Shaw et al., 1990, 223:235) و (Welton,2004(ركـزت دراسـات أخـرى 
)Isaksen & Treffinger,2005(  على اإلبداع كعملیة؛ فاهتمت بالمراحـل التـي

تمر بها العملیة اإلبداعیة والتي یراها العدید من الباحثین أنهـا صـورة لنمـوذج 
  حل المشكلة وما یمیز اإلبداع فیها هو نوع المشكلة التي نسعى لحلها.

ـــــورانس  ـــــر  ) (Torrance, 1972,236:262ویعتبـــــر ت ـــــة التفكی عملی
) إلـى ١٩٩٨نوًعا خاًصا من حل المشكالت، وتشیر صفاء األعسـر (اإلبداعي 

أن العنصر اإلبداعي فـي حـل المشـكالت یركـز علـى التحـدیات الجدیـدة كفـرص 
للنمو، فالنشاط اإلبداعي یقع في مجـال مركـب غیـر محـدد أو واضـح التكـوین، 
 حیث تتفاعل فیه عوامل كثیرة، أي أن كلمة إبداع تفیـد أن الهـدف لـیس مجـرد

ا.   حل مشكلة بأسلوب مضمون ومجرب سابًق
والمستقرئ لنتائج الدراسات یجد أنها توصلت إلـى فعالیـة البـرامج التـي 

 مـن تحلیـلمسـتویات التفكیـر العلیـا فـي تنمیـة تستخدم مع الطالب المتفوقین 

بــداعوتقـویم وتركیـب  كمـا أشــارت  وكـذلك تنمیــة الحـل اإلبـداعي للمشــكالت. ،وإ
هم ثقــة فــي یمرونــة فــي التفكیــر ولــد مفــوقین دراســیًا لــدیهإلــى أن الطلبــة المت

وتحقیـــق مرتبـــة متقدمـــة بـــین  قـــدرتهم علـــى اإلنجـــاز وعلـــى النجـــاح والتفـــوق
بمحاولة دراسة واستقصاء متغیرات الدراسة الحالیة وهو ما یعزز قیام  .األقران

  الدراسة لدى المتفوقین دراسیًا من طالب الجامعة.
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ل اجابـة عـن السـؤ لى اإلإسعى البحث الحالي ن خالل العرض السابق یم
  الرئیس التالي: 

التنبؤ بالحل اإلبداعي للمشكالت من خالل كل من المرونة هل یمكن 
؟ دراسیاً المعرفیة والفعالیة الذاتیة لدى عینة من طالب الجامعة المتفوقین 

  ویتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة:
بــداعي للمشـكالت والمرونــة المعرفیــة لــدى عینــة الحــل اإلعالقــة بــین ال مـا .١

 ؟ من طالب الجامعة المتفوقین دراسیاً 

الحل اإلبداعي للمشكالت والفعالیة الذاتیـة لـدى عینـة مـن عالقة بین ما ال .٢
 ؟ دراسیاً طالب الجامعة المتفوقین 

مـن خـالل للحل اإلبداعي للمشكالت  تنبؤیة لةهل یمكن التوصل إلى معاد .٣
  سة الحالیة؟متغیرات الدرا

هل توجد فروق بـین مرتفعـي ومنخفضـي الحـل اإلبـداعي للمشـكالت علـى  .٤
 ؟المرونة المعرفیة

علـى  تالحـل اإلبـداعي للمشـكالمرتفعـي ومنخفضـي بـین جد فروق هل تو  .٥
 .فعالیة الذات

  :بحث أهداف ال
  الحالي إلى تحقیق األهداف التالیة: بحثال سعىی

ـــى  .١ ـــینالتعـــرف عل ـــداعي للمشـــكالت  مقـــدار واتجـــاه العالقـــة ب الحـــل اإلب
 والمرونة المعرفیة.

ـــى  .٢ ـــداعي للمشـــكالت مقـــدار واتجـــاه العالقـــة التعـــرف عل ـــین الحـــل اإلب ب
 .والفعالیة الذاتیة

كــل مـــن المرونـــة المعرفیـــة والفعالیـــة تحدیــد الـــوزن النســـبي إلســـهامات  .٣
 .الذاتیة في الحل اإلبداعي للمشكالت

اإلبـداعي للمشـكالت  الكشف عـن الفـروق بـین مرتفعـي ومنخفضـي الحـل .٤
 على كل من المرونة المعرفیة والفعالیة الذاتیة؟
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  :بحثأهمیة ال
  :ترجع أهمیة البحث الحالي إلى

ــداعى  .١ ــم الممتلــك لمهــارات الحــل اإلب الوقــوف علــى البروفیــل النفســي للمعل
  .لمشكالت في ضوء المرونة المعرفیة وفعالیة الذات 

 الفعالیـةالمرونـة المعرفیـة و بـین فهـم أعمـق لطبیعـة العالقـة محاولة تقدیم  .٢
 .الذاتیة والحل اإلبداعي للمشكالت

ــأثر المباشــر وغیــر  .٣ التوصــل إلــى النمــوذج التفســیري لعالقــات التــأثیر والت
  الفعالیــــةالمباشـــر بــــین الحـــل اإلبــــداعى للمشـــكالت والمرونــــة المعرفیـــة و 

  .الذاتیة لدى طالب الجامعة المتفوقین دراسیاً 
  :بحثمصطلحات ال

  بالمصطلحات التالیة: بحثال میلتز 
 :   :  Creative problem solving الحل اإلبداعي للمشكالتأوًال

بأنه "عملیـة الحل اإلبداعي للمشكالت ) ٢٠٠٠تعرف صفاء األعسر( 
ــــنظم اســــتخدام أدوات  ا ی ــــدم إطــــارً ذات تطبیقــــات واســــعة االنتشــــار، وهــــي تق

ستراتیجیات التفكیر المنـتج لفهـم المشـكالت أفكـار متنوعـة ومتعـددة  وتولیـد ،وإ
ــى أفضــلها". ویعــرف  ــیم وتطــویر لهــذه األفكــار للوصــول إل ــة وتقی وغیــر تقلیدی

من خالل أدائـه دراسیًا إجرائیا بأنه الدرجة التي یحصل علیها الطالب المتفوق 
  .قید البحث على مقیاس الحل اإلبداعي للمشكالت

    Cognitive flexibilityالمرونة المعرفیة : ثانیاً 
ف المرونـــة المعرفیـــة بأنهــــا" الـــوعي بمختلـــف البـــدائل المحتملــــة تعـــر 

للتعامـــل مـــع الموقـــف. واالســـتعداد للتكیـــف والمرونـــة مـــع المواقـــف الجدیـــدة، 
حســاس الفــرد ب  ;Martin & Anderson, 1998,1:9) "الذاتیــة الفعالیــةوإ

Martin & Rubin, 1995,623:626)    
الفـرد علـى تعـدیل وتكییـف  كما یشیر مفهوم المرونة المعرفیة إلى قـدرة

إســتراتیجیات المعالجــة المعرفیــة بهــدف مواجهــة الظــروف واألوضــاع الجدیــدة 
 (,Cayanus, Martin, &Weber, 2003) وغیـر المتوقعـة فـي البیئـة المحیطـة
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التعریف نجد أنه یتضمن ثالثة خصـائص علـى درجـة كبیـرة وبالتدقیق في هذا 
  من األهمیة، وهي: 

المعرفیــة كنشـــاط یمكــن أن یتضــمن عملیــة الـــتعلم،  النظــر إلــى المرونــة )١(
  بمعنى: النظر إلیها على أنها عملیة یمكن إكتسابها من خالل الخبرة.

تتضمن المرونة المعرفیة تعدیل وتكییـف إسـتراتیجیات المعالجـة المعرفیـة  )٢(
  لدى اإلنسان. 

ـــة الجدیـــدة وغیـــر  )٣( ـــف مـــع التغیـــرات البیئی حـــدوث عملیـــة التعـــدیل والتكی
التــي تظهــر علـى الســطح فــي أعقـاب أداء الفــرد إلحــدى المهــام  المتوقعـة

.  المحددة خالل فترات زمنیة دقیقة ومحددة سلفًا
الدرجــة التــي یحصــل علیهــا الطالـــب ب وتعــرف المرونــة المعرفیــة إجرائیــاً 

  من خالل أدائه على مقیاس المرونة المعرفیة قید البحث.دراسیًا المتفوق 
  :  Efficacy -elfSالذاتیة  : الفعالیةثالثاً 

مجموعــة المعتقــدات التـي یحملهــا الطالــب بأنهـا: "لیــة الذاتیــة االفعتعـرف 
عــن نفســه فیمــا یتعلــق بقدراتــه علــى تعلــم أو أداء ســلوك محــدد عنــد مســتوى 
معین، أو ما یملكـه الطالـب مـن معتقـدات عـن نفسـه فیمـا یتعلـق بقدرتـه علـى 

افظــة علــى مســتوى معــین ل الضــروریة للمحاتنظــیم وتنفیــذ مجموعــة مــن األفعــ
اعتقاد الفرد في قدرته علـى تنظـیم  عالیة بأنها:"یمكن تعریف فكما  .من األداء

  .(Bandura , 1997) وتنفیذ األعمال الالزمة لتحقیق نتائج مرغوبة
إجرائیا بأنها الدرجـة التـي یحصـل علیهـا الطالـب لیة الذاتیة االفع وتعرف 

العامـة المدركـة قیـد لیة الذات افعمقیاس  من خالل أدائه علىدراسیًا المتفوق 
  .البحث

  
  

: التفوق الدراسي     :رابعًا
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 بأنـه الدرجـة التـي یحصـل علیهـا الطالـب :"یعرف التفوق الدراسي إجرائیـاً  
ــــي التحصــــیل الدراســــي  مــــن )  %٢٠-١٥( ضــــمن أفضــــل هضــــعوالتــــي تف

   ."لیهاإالمجموعة التي ینتمي 
  طار النظري للبحث: اإل

دبیـات المجـال، داف البحث الحالي القیـام بعمـل مراجعـة ألهأتطلب تحقیق 
جـل بلـورة وتكــوین ألمرتبطـة بموضـوع البحـث الحـالي مـن والدراسـات السـابقة ا

وذلـك علـى النحـو  ،یعتمـد علیـه البحـث الحـالي أنالنظـري الـذي یمكـن  اإلطـار
  الحالي: 

    Creative Problem Solvingالحل اإلبداعي للمشكالت:  أوالً 
) أن هناك عالقة وطیدة بین اإلبداع Guilford ,1977جیلفورد (یرى 

وحل المشكلة وأشار إلى أن التفكیر اإلبداعي هو مجموعة ثانویة من المجال 
المفاهیمي الواسع لحل المشكلة، فهو یرى أن تعریف هذین النشاطین یظهر 

ا بینهما، فكالهما ینتج عنه مخرجات جدیدة، لهذا یمك ا منطقیً ن القول ارتباًط
  .(Isaksen & Parnes, 1985,1:29)إن حل المشكلة له جوانب إبداعیة

تمدنا بإطار منظم المدى الحل اإلبداعي للمشكالت عملیة تطبیق واسعة 
ألسالیب التفكیر اإلبداعي والناقد للمساعدة في تصمیم مخرجات جدیدة 

 ,Isaksen, et al)ومفیدة لمواجهة التحدیات العقلیة والفرص واالهتمامات

1994) .  
وحل  ياإلبداعویمكن القول إن هناك عالقة بین كل من التفكیر 

للمشكالت، بینما یوجد بینهما سعي الفرد إلى إیجاد حلول المشكلة تتمثل في 
الفرد عندما تواجهه مشكلة یسعى لحلها وبمجرد الوصول إلى الحل  ختالفا

ة غیر جدیدحلول ج إنتاب یز التفكیر اإلبداعيیتم. بینما هیتوقف نشاط
  .وبالسعي الدائم لتوقع المشكالت المستقبلیة والبحث عن حلول لها مسبوقة
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أكثر  المشكلة حل هو أن المشكلة والتفكیر اإلبداعي حل الفرق بینف
. البًا وهذا الهدف غ كثر توجها نحو هدف ماأو  موضوعیة كما ما یكون خارجیًا

ق المعروفة. بینما التفكیر یجب أن یكون حل المشكلة متسقًا مع الحقائ
كثر ذاتیة وأقل ثباتًا كما یسعى لتحقیق أو إنتاج شيء جدید یكون أاإلبداعي 

نه یتضمن كثیرًا من الحدس أكما  .على النتائج السابقة سقاً دون أن یكون مت
 . كثر من التركیز على إیجاد حل موضوعي للمشكلةأوالتخیل 

قدرة الفرد على التفكیر في  یتمثلمفهوم الحل اإلبداعي للمشكالت و 
والقیام بنشاط إبداعي تتفاعل فیه عناصر كثیرة محصلته  بصورة إبداعیة

  النهائیة لیس مجرد حل مشكلة بل هو تبني هذا المنظور كاسلوب حیاة.
 Isaksen )أما تعریفات الحل اإلبداعي للمشكالت فقد تعددت، فقد عرفه

& Treffinger ,1991,89:93) ":ج یتكون من ثالثة مكونات تعمل نموذ بأنه
ویقصد بها األنشطة التي یقوم بها األفراد عند حل المشكلة  ،في إطار دینامي

بأسلوب إبداعي وهي (فهم المشكلة، تولید األفكار، التخطیط للتنفیذ) وتضم 
هذه المكونات ست مراحل محددة هي(التوصل للمشكلة، وجمع البیانات، 

فكار، والتوصل للحل، وتقبل الحل) ویقدم النموذج وتحدید المشكلة، وتولید األ
وأدوات تساعد على اكتساب مهارات التفكیر التباعدي وهي  إستراتیجیات

ستراتیجیات تساعد ا استشفاف( لمشكالت، والطالقة، والمرونة، واألصالة) وإ
على اكتساب مهارات التفكیر التقاربي وهي (تحدید المشكلة، وتقییم الحلول 

  ، ووضع خطة لتنفیذ الحلول).وتطویرها
ف كما  عرّ ُ اتخاذ القرار اإلبداعي، : "بأنهالحل اإلبداعي للمشكالت ی

واستشراف النتائج والتوقعات،  والبدء بالتفكیر والتأمل فیما یمكن أن یكون،
  ".واختیار أفضل البدائل وتطویرها بوعي دقیق

بأنه ) الحل اإلبداعي للمشكالت ٣٠، ٢٠٠٠وتعرف صفاء األعسر (
"إطار من العملیات یعمل كنظام (منظومة) تضم إستراتیجیات للتفكیر المنتج، 
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یمكن استخدامها لفهم المشكالت وتولید أفكار متنوعة ومتعددة وغیر تقلیدیة 
  وتقییم وتطویر األفكار".

 ) الحل اإلبداعي للمشكالت بأنه "٢٠٠٣ویعرف أیًضا أیمن عامر (
التي ینطوي علیها الموقف المشكل، مع القدرة على استشفاف المشكالت 

القدرة على الوصول إلى عدد من األفكار والحلول التي تتسم بالمالءمة 
والجدة، والتنوع لإلجابة عن األسئلة التي تثیرها المشكلة محل االهتمام، بما 

ا جیًدا من قبل األفراد لقدرات التفكیر التباعدي (من قبیل  یعكس توظیًف
، والطالقة، والمرونة، واألصالة) أثناء المرور بمختلف استشفاف المشكالت

  مراحل تناول المشكلة (فهمها، وحلها، والتخطیط لتنفیذ الحل).
 Cognitive Flexibilityالمرونة المعرفیة: : ثانیاً 

المرونة المعرفیة مصطلح:" أن  (Spiro & Jehng 1990,163:205)یرى
اصر متنوعة من المعرفة المقدمة یشیر إلى قدرة الفرد على إعادة تجمیع عن

له على نحو یناسب  في محاولة للوصول إلى فهم أو حل أحد مواقف 
.   المشكالت المحددة التي یعانى منها فعلیًا

أن الحل اإلبداعي  (Isaksen, et al, 1993:151)كما یرى كل من 
للمشكالت نموذج لحل المشكالت وتولید العدید من األفكار غیر العادیة 

  ".ییم الحلول الممكنة وتنفیذهاوتق
القدرة  :"المرونة المعرفیة بأنها (Spiro, et al, 1995,85:107)ف رَّ عوی

على إعادة بناء المعرفة بطرق متعددة اعتمادًا على المتطلبات الموقفیة 
والهدف الرئیسي للمرونة المعرفیة . "المتغیرة (أي الصعوبة والتعقید)

 ,Graddy)تعلمین على فهم المواقف المختلفةالمساعدة في تطویر قدرة الم

2001).  
بأنها: "المرونة في التعلیمات أیضا ویمكن تعریف المرونة المعرفیة 

وتعدیل االستجابات والتمثیالت استنادًا إلى المعلومات (مثل: التشابه، 
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حیث یوجد مدى من  .غیر لغویةلغویة و  من بیئة الهادیات، العالقات) المختارة
مقبولة لفهم والتعامل مع المشكلة، والمفكر المرن یختار األنماط الطرق ال

التي تحد هذا المدى. وهذه المعلومات المختارة یجب أن تتغیر على مدار 
  (Dea´k O. Gedeon, 2003,271:327 ) ."الوقت كدالة على تغیر المهام

كما أن المرونة المعرفیة مصطلح یستخدم لوصف أحد الوظائف 
هذه الوظیفة مكون مهم جدًا من مكونات السلوك البشري. هذه التنفیذیة، و 

سیاق. الموقف والالقدرة هي المسئولة عن تغییر االستجابات السلوكیة وفق 
أو ، ععلى فهم الجوانب المختلفة للموضو ه هذه القدرة لدى اإلنسان تساعدو 

 ویتم قیاسها باختبارات نیورولوجیة. الفكرة، أو الموقف وتغییرها

Neuropsychological Tests مثل بطاقات وسكنسون Wisconsin Card 
  . Stroop Test  (Zalonis et al,2009,81) وبطاقات الفرز واختبار ستروب

 المرونة المعرفیة (Martin & Rubin, 1995,623:626)في حین یعرِّف
عي الشخص في الموقف الذي یعطى له بأنه توجد لدیه خیارات و  ": بأنها

لفعالیة والیكون مرنًا وقادرًا على التكیف مع المواقف،  هستعداداو متعددة، 
  ".الذاتیة في كون الفرد مرناً 

وتأسیسًا على ما سبق یمكن القول إن المرونة المعرفیة في المجال 
  :التربوي یجب أن تتضمن النقاط التالیة

ُ یجب  .١  ن المعلم أنشطة التعلم تمثیالت متعددة للمحتوى.ضمِّ أن ی

 تجنب المعلم في تعلیماته التبسیط الزائد للمحتوى.یجب أن ی .٢

 یجب أن یعتمد المعلم في تقدیم المحتوى على المعرفة  .٣

یجب أن یعتمد المعلم على التعلم القائم على المعرفة والتركیز على بناء  .٤
 المعرفة، ولیس نقل المعلومات.

 ,Duane,  et al) یجب أن تكون مصادر المعرفة مترابطة بدًال من تجزئتها .٥
2001) 
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من خالل العرض السابق لتعریفات المرونة یخلص الباحثان إلى أن 
قدرة المتعلمین المرونة المعرفیة یمكن اإلشارة إلیها وتعریفها بأنها:" 

  ".ومرونتهم في تنظیم واسترجاع المعلومات في أدمغتهم
 Cognitiveلمرونة المعرفیة اویرتبط بالمرونة المعرفیة كمفهوم نظریة 

flexibility theory (CFT)األفراد یتعلمون ویفهمون طبیعة  وتعنى أن ١
المعلومات المعقدة بسهولة عندما یتم تمثیلها وعرضها بطرق متعددة في 
المواقف المختلفة، على سبیل المثال، یتعلم الفرد عند استخدام العروض 
البصریة والسمعیة للمعلومات كرؤیة النص المكتوب وسماعه وبمالحظة 
التمثیالت المتعددة لظاهرة ما، نجد أن الفرد یطور المسارات العصبیة 
الضروریة ألخذ التضمینات الجدیدة في االعتبار ضمن نطاق المعرفة 
المتاحة. وعلیه یمكن القول إن نظریة المرونة المعرفیة تركز على طبیعة 

بها التعلم في المجاالت المعقدة وذات التنظیم السیئ لتحسینها حتى یكتس
   .)John  et al, 2009(  الفرد بطریقة منظمة

وقد القت هذه النظریة اهتمامًا واسعًا من خالل انتقال المعلومات 
 التركیز والمهارات التي تقف خلف مواقف التعلم األساسیة. لهذا السبب، یتم

 الكثیر من دراسات الحالة واستخدام متعددة من زوایا تقدیم المعلومات على

مثلة المتضادة. كما تؤكد هذه النظریة على أن التعلم الفعال هو لتوضیح األ
الذي یعتمد على السیاق أو الموقف، لذلك فهو یحتاج إلى تعلیمات محددة 

تؤكد هذه النظریة على أهمیة المعرفة السابقة.  للغایة. باإلضافة إلى ذلك،
خاصة صة لتطویر تمثیالت المعلومات الوعلى ضرورة إعطاء المتعلمین فر 

  (Swindler, 2001 ) . التعلم بشكل صحیح بهم من أجل

                                                
لتصـمیم بیئـات نمـوذج نظـري هـي   Cognitive flexibility theory (CFT)نظریة المرونة المعرفیـة  ١

والحلــول نظریـة تهــتم بفهــم تعقیـدات المشــكالت الحقیقیــة وهــي  .الـتعلم اعتمــادًا علــى نظریـة الــتعلم المعرفــي
لمساعدة الطالب على التعلم بصورة أكثر فعالیة. ویتم تنظیم بیئات التعلم التي تعكس هذه النظریة باعتبارهـا 

 كة مترابطة من المعلومات والمهام.شب
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 حإذن یمكن القول إن نظریة المرونة المعرفیة هي نظریة تهتم بتوضی
كیف یختار األفراد ویتكیفون ویجمعون بین المعرفة والخبرة في طرق جدیدة 

  من قبل. خبروها التي للتعامل مع المواقف التي تختلف عن تلك
ة المعرفیة الدینامیكیة(الحراكیة) وتعدیل المعالجة كما تتطلب المرون

المعرفیة استجابًة للتغیرات في المهام المطلوبة والعوامل السیاقیة أو 
الموقفیة، والتغیر في النظام المعرفي ربما یعدل بالتغیر في االنتباه 
والمعلومات المنتقاة لتوجیه االستجابة والتخطیط وتولید حاالت جدیدة من 

  لتغذیة الراجعة أو التصحیح الذاتي. خالل ا
فالتعامل المرن مع المواقف التعلیمیة والحیاتیة المختلفة یساعدنا على 
التكیف والتواؤم مع المواقف المختلف بسهولة. وتهتم هذه النظریة بنقل 
المعرفة والمهارات مع التأكید على نقل المعرفة والمعلومات للمتعلمین 

متنوعة. وهذه النظریة بنیت على النظریة  حالة ودراسات باستخدام أمثلة
البنائیة. والتي ترى أنه یجب إعطاء المتعلمین فرصة لتطویر ما یمتلكون من 

  .التعلم للمعلومات من أجلمعرفیة تمثیالت 
تحلیل عن طریق وتؤكد نظریة المرونة المعرفیة على تحلیل الحالة. 

مختلف  یكون على البحث في هذا التأكید و جوانب الموضوع قید المناقشة. 
المهمة للحالة. هذه الجوانب قد  العناصر عن التوضیح والربط بین المكونات

 Hypertext تساعد في تطویر بیئة التعلم المتشعبة أو ذات التعددیة 

instructional environment كما یسمح هذا النوع من التعلم للمتعلمین .
بمجرد التحرك أو البدء إلى أي نقطة في بالتقدم في عدة مستویات في المواد 

  .(Graddy, 2001)عملیة التفكیر
من األهداف المهمة في العدید من برامج التعلیم مساعدة فإذا كان 

إن المرونة فما تعلموه إلى مجاالت الحیاة المختلفة. وتعمیم نقل على الطالب 
تمثیل  علىالفرد قدرة المعرفیة هي التي تسهم في إحداث ذلك عن طریق 
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معرفة كیفیة توظیف المعرفة و المعلومات للمفاهیم المختلفة ودراسات الحالة. 
القدرة على بناء تمثیالت معرفیة مختلفة عن تلك . كما أن واستخدامها
، وتشجیع المرونة المعرفیة للمشكالت وحلهاالفهم ساعد في یالمفاهیم 

بمجموعة متنوعة  یتطلب وجود بیئة تعلیمیة مرنة. ویجب تقدیم المعلومات
من طرق التدریس التي تساعد الطالب على معرفة مالمح ودرجة تعقید 
المواد التي یدرسونها، ویساعدهم على التعامل مع المحتوى العلمي بطرق 

  .(Spiro, et al,1992,57:74)متنوعة 
  تطبیقات نظریة المرونة المعرفیة في مجال التعلم:

، فإن نظریة المرونة (Godshalk, et al,2004,507:526 )وفقًا لما یراه 
اول في عملیة التعلیم المجاالت المعرفیة نتنالمعرفیة تؤكد على ضرورة أن 

المعقدة وغیر المنظمة بفهم واستیعاب ذلك المجال المعرفي الذي یتعامل 
براز  ختالف بین المعلومات التي تم أوجه الشبه واالمعه؛ من خالل المقارنة وإ

عدة رؤى ومضامین مختلفة وثیقة الصلة بالمجال  الحصول علیها من
هو المعرفي موضع التناول. ویتمثل الهدف الرئیسي المنشود تحقیقه هنا 

ستیعاب مدى التداخل والترابط الوثیق بین مفاهیم اتمكین المتعلم من فهم و 
ذلك المجال المعرفي، في الوقت نفسه الذي یتم فیه تجنب التبسیط المخل أو 

الحد، والتفكیر الجامد والدوجماطیقي في مكونات المحتوى  الزائد عن
الدراسي. وبمعنى آخر، فإنه یجب على المتعلمین ضرورة التمتع بقدر 
مناسب من المرونة في فهمهم واستیعابهم للموضوع المتناول على نحو 

.   یمكنهم من تطبیق مفاهیمه األساسیة عملیًا
مدخل فعال في التدریس أن أي  (Spiro, et al,1992,57:74 )ویرى

یجب أن یأخذ بعین االعتبار تزوید المتعلمین بالعدید من الموضوعات 
الدراسیة التي تتمتع بدرجة مرتفعة من التداخل والترابط الوثیق بین عناصرها 

  المختلفة، من قبیل تناول:
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 الطبیعة البنائیة لعملیات الفهم واالستیعاب أثناء التعلم. -١

 - إن لم یكن معظم -ر المنظمة للعدید منالخصائص المعقدة وغی -٢
 المجاالت المعرفیة المختلفة.

 أنماط الفشل في عملیة التعلم. -٣

صیاغة معالم نظریة للتعلم قادرة على مواجهة األنماط الشائعة من  -٤
  .والتغلب علیها الفشل في التعلم

وعلیه یمكننا القول بأن األسس والمبادئ الرئیسیة التي یرتكز علیها 
س من منظور نظریة المرونة المعرفیة لـ"سبیرو" تتمثل في األسس التدری

  والمبادئ الرئیسیة التالیة:
للتدریس؛ من خالل اإلقرار  تجنب التبسیط المخل(الزائد عن الحد) -١

  بتداخل وترابط األفكار عند التعامل مع المجاالت المعرفیة المتقدمة.
  تقدیم عدة تمثیالت متنوعة لمحتوى تعلم الطالب. -٢
تقدیم العدید من الحاالت واألمثلة العملیة التي تبرز إمكانیة االستفادة  -٣

براز تعدد الرؤى السائدة حول المحتوى الدراسي  منها في توضیح وإ
  الواجب تعلمه من جانب الطالب.

استخدام سیاقات تعلم تطبیقیة من العالم الواقعي؛ بهدف السماح بنقل  -٤
في التعلم وتطبیقها في المواقف  وتعمیم المفاهیم والنظریات األساسیة

  الدینامیة المختلفة.
بدًال من تلقینها للطالب؛ وفهمها التأكید على ضرورة بناء المعرفة  -٥

تعمیم المعرفة المتعلمة الطالب على نقل و وبالتالي فإنه یجب تشجیع 
معرفیة للمفاهیم والمعلومات  بتكوین تمثیالتلهم من خالل السماح 

 الموقف المشكلرفتهم المتاحة مع متطلبات تعدیل معتمكنهم من 
 .(Spiro, et al, 1991,24:33)والتكیف معه
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التي تتصف بالمرونة المعرفیة،  التعلم في بیئاتنه إوبذلك یمكن القول 
من الطرق، فیتم تقدیم  مجموعة متنوعةب وأنشطة التعلم المحتوى یتم تمثیل

التعلم للتأكید على  ، وتصمیم أنشطةطرق وأسالیب متنوعة المحتوى عبر
البنیة المعرفیة. واستخدام المواد التعلیمیة التي تدعم المعرفة القائمة على 

. وغالبًا ما تكون أنشطة التعلم معتمدة على مواقف الحیاة او الموقف السیاق
فتنتقل المعرفة  والمعرفة الحقیقیة. هذا النوع من األنشطة یحفز الطالب للتعلم

 المعرفیة للطالب.بسهولة إلي البنیة 

  : efficacy-Selfالفعالیة الذاتیة -٣
من أشار لمصطلح الكفاءة أو  أول Kan Whaite وایت  یعد كان

 حاجة إلى إرجاعها یمكن ال التي الدافعیة، عن كتعبیر Efficacy الفعالیة

نما عوامل أو بیولوجیة  مع الناجح للتعامل الذاتیة الحاجة على ترتكز خارجیة، وإ

  ).١٩٩٤(أحمد شبیب،  البیئة
 وهــــو مــــا دفــــع بعــــض البــــاحثین إلــــى االهتمــــام بالنظریــــة  المعرفیــــة

فـي تفسـیرها لعملیـة خاصـة ، Social Cognitive Theoryنـدورا ااالجتماعیة لب
الــتعلم. وهــذا االهتمــام یعــود فــي أساســه إلــى تمیــز هــذه النظریــة فــي تناولهــا 

للـتعلم علـى مـا یمتلكـه الفـرد حیث إنها لـم تقتصـر فـي تفسـیرها  ؛لعملیة التعلم
مـــن إمكانـــات ومهـــارات، بـــل إنهـــا شـــملت أیضـــا مـــا یعتقـــده الفـــرد عـــن هـــذه 
اإلمكانات والمهارات. فوجود القدرة علـى الـتعلم والتحصـیل لـیس كافیـًا لحـدوث 

التـي تنـاط  امالتعلم مالم یكن هناك اعتقاد إیجابي بقدرة الفرد على إنجـاز المهـ
دات التـي تُعـد شـرطًا حیویـًا للتحصـیل هـو مـا یسـمى به. ومن أهم هذه االعتقـا

  .  Self-efficacyبالفعالیة الذاتیة
مجموعـة المعتقـدات التـي یحملهـا :"إلـى  الذاتیة مصطلح یشیروالفعالیة 

الطالــب عــن نفســه فیمــا یتعلــق بقدراتــه علــى تعلــم أو أداء ســلوك محــدد عنــد 
ه فیما یتعلق بقدرتـه مستوى معین، أو ما یملكه الطالب من معتقدات عن نفس
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الضــروریة للمحافظــة علــى مســتوى  األفعــالعلــى تنظــیم وتنفیــذ مجموعــة مــن 
  .  "معین من األداء

ویمكــن تعریــف فاعلیــة الــذات بصــورة مختصــرة بأنهــا اعتقــاد الفــرد فــي 
مـن مجموعـة كمـا أنهـا  .(Bandura,1997,604)ة"قدرته على أداء مهمة معینـ

ن نفسـه فیمــا یتعلــق بقدراتــه علــى تعلــم أو المعتقـدات التــي یحملهــا الطالــب عــ
  .(Bussey & Bandura, 1999,676:713)أداء سلوك محدد عند مستوى معین

ففعالیــة الــذات حالــة دافعیــة تشــیر إلــى مقــدرة الفــرد الذاتیــة علــى إنجــاز 
من أجل تحقیق هدفه. والفعالیة الذاتیة تتعلق لیس بما یقوم بـه  المهامبعض 

 ,Bandura)لفـــــرد فـــــي قدرتـــــه علـــــى القیـــــام بـــــهالفـــــرد بـــــل بمـــــا یعتقـــــد ا

2007,641:658).  
 كبیـرة بدرجـة تـرتبط الـذات فعالیـة أن  ( Beeshaf, 1974 )یـرىفـي حـین 

 كـل حولهـا تتجمـع التـي الشخصـیة مركز تمثل الذات ألن ذاته؛ عن الفرد بمفهوم

 ةالقـادر  هـي المبدعة فالذات حیاته، عن المعبر الفرد أسلوب وهي النظم األخرى،
 نتیجـة تكونـت التـي الذاتیـة لفعالیتـه الفـرد إدراك خـالل مـن أهـدافها على تحقیـق

  .( Beeshaf,1974) مع اآلخرین التفاعل
 الفعالیة الذاتیة بأنهـا: "مجموعـة (Banadura,1983,464:469)ویعرف 

 مـا علـى بـالحكم أیضـاً  تتصـل ولكـن فقـط، الفـرد ینجـزه بمـا تتصـل ال التي األحكام

  الشخصیة. للقدرة نتاج وهي ه،إنجاز  یستطیع
 نتـائج یحقـق الـذي السـلوك أداء علـى الفـرد مقـدرة"  بأنهـا ویعرفهـا كـذلك

صـدار حیاتـه، فـي تـؤثِّر التـي األحـداث فـي والـتحكم معـین، موقـف مرغوبة فـي  وإ

 بمـدى والتنبؤ بها، یقوم التي واألنشطة المهام، أداء كیفیة الذاتیة عن التوقعات

 ,Banadura) العمـل أو النشــاط ذلـك لتحقیــق لمطلوبـةا والمثــابرة الجهـد،

1988,479:488).  
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مجموعــــــة بأنها:" Self-efficacy فعالیــــــة الــــــذاتكمــــــا یمكــــــن تعریــــــف 
المعتقـدات التــي یحملهــا الطالــب عــن نفسـه فیمــا یتعلــق بقدراتــه علــى تعلــم أو 

ما یملكه الطالـب  ابأنه اأداء سلوك محدد عند مستوى معین، أو یمكن تعریفه
یتعلـق بقدرتـه علــى تنظـیم وتنفیـذ مجموعـة مــن  فیمـامعتقـدات عـن نفســه  مـن

  ه).١٤٢٧، محمد بن سلیمان الوطبان(األفعال الضروریة
 لضبط مبدأً  لیست الذات فعالیة أنإلى  )١٩٩٠جابر عبد الحمید( ویشیر

 بـین والتفاعـل الضـبط مصـدر وهـي الذاتیـة، أهـم المـؤثرات مـن ولكنهـا السـلوك،

 نحـو الفـرد مهـم فـى توجـه متغیـر الشخصـیة، فهـي والسـلوكیة یـةالبیئ العوامـل

  ).١٩٩٠معینة(جابر عبد الحمید، أهداف تحقیق
 المصطلحات المهمـة من الذاتیة الفعالیة مصطلح نبأالقول  یمكن وعلیه

 مـن وخاصـة الشخصـیة، سـماته وتحدیـد الفـرد سـلوك تفسـیر فـي التـي تسـتخدم

 إذ  Social Learning Theoryاعياالجتمـ الـتعلم نظریـة نظـر أصـحاب وجهـه

 معتقـدات یتضـمن الذاتیـة الفعالیـة مفهـوم أن  Bandura(1977) بانـدورا یـرى

 إدراكـاً  المعتقـدات هـذه باعتبـار الیومیـة تنظـیم تصـرفاتهم أو كـبح حـول األفـراد

  ).١٩٩٨الرحمن،  المواقف(محمد سید عبد مختلف في الذاتیة لفعالیتهم
الیته الذاتیـة تـؤثر عإن معتقدات الفرد عن فل لما سبق یمكن القوووفقًا 

لیة الذاتیة تـؤثر فـي الطریقـة التـي یختـار بهـا افي عدة نواٍح من سلوكه، فالفع
التي یشارك فیها، وهي كذلك تؤثر في مقدار الجهد الذي یبذلـه  نشطةالفرد األ 

ها الفرد لتحقیق أهدافه، باإلضافة إلى تأثیرهـا علـى مقـدار المقاومـة التـي یبـدی
ــؤثر  ــة ت ــة فالفعالیــة الذاتی ــات. وكنتیجــة حتمی ــدما یواجــه بعــض العقب الفــرد عن

ــالفرد دائمــاً  ــم وتحصــیل الفــرد. ف ــدار تعل ــى مق ــى  بصــورة عامــة عل ــل إل مــا یمی
التي یعتقد مسبقًا بقدرته علـى النجـاح فیهـا حتـى لـو لـم  نشطةاالنخراط في األ 

نشـطة لفرد إلى تجنـب األ تكن قدراته تؤهله لعمل ذلك، وفي الوقت نفسه یمیل ا
التي یعتقد عدم قدرتـه علـى أدائهـا. ویمكـن اسـتخالص أن الفعالیـة الذاتیـة قـد 
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ــي یســتخدمها الفــرد لتحقیــق أهدافــه  ــؤثر علــى االســتراتیجیات واألســالیب الت ت
  .(Zimmerman, 2000,82:91)المعرفیة 

 الذاتیة یظهرون الفعالیة مرتفعي أن إلى(Zimmerman,1990) وقد أشار

 ,Zimmerman) الصـعبة المشـكالت حـلّ  عنـد وخاصـة لـألداء عالیاً  ذاتیاً  تقییماً 

 اإلحسـاس ذوي الطـالب أن والبحـوث الدراسـات نتـائج . كمـا أكـدت(1990,3:17

 التي األكادیمیة األعمال یتجنبون الشخصیة والكفایة الذاتیة المنخفض بالفعالیة

 وال دروسـهم، واسـتذكار فهـم فـي أطول وقتاً  ویستغرقون التحدي الذهني، تتطلب

ــات علــى ترتكــز التــي یســتطیعون ممارســة االســتراتیجیات ــة عملی  عقلی

  (Thomas,& Rohwer 1986,19:41).علیا
 بهـا واالحتفـاظ المعرفـة اكتسـاب فـي مهمـاً  دوراً  الذاتیـة وتلعـب الفعالیـة

 (عبـد الـتعلم عملیـة تـتم أن یمكـن ال بـدونها التـيو  ،المحـرك والموجـه باعتبارهـا
  ).١٩٩٧المجید النشواتي، 

كما توصل الباحثون إلـى أن المسـتوى المرتفـع مـن فعالیـة الـذات یـرتبط 
 ;Bandura, 1997,604)بكل من الصـحة الجسـمیة والعقلیـة وبسـهولة التكیـف

Schwarzer, 1992).  تــرتبط فعالیــة الــذات العامــة بإحســاس الفــرد كــذلك ، و
مختلـــــــــف المواقـــــــــف بالجــــــــدارة وبالقـــــــــدرة علــــــــى العمـــــــــل بفعالیـــــــــة فــــــــي 

  .(Schwarzer, 1992; Schwarzer, et al, 1999,145:161)الضاغطة
  :الدراسات السابقة

البحــث متغیــرات ذات عالقــة بجریــت أمــن الدراســات التــي  مجموعــةثمــة 
طــار النظــري للبحــث الحــالي مكــن االســتفادة منهــا فــي بلــورة اإلأث الحــالي حیــ

  ة. نتائج الحالیالي تفسیر وصیاغة فروضه وكذا االستفادة من نتائجها ف
دراسة استهدفت  (Schunk & Gunn,1986,238:244) فقد أجرى

جیات المهام، وعزو النجاح أثناء تعلم الریاضیات یتحدید إذا ما كانت استرات
یؤثر على فعالیة الذات لدى األطفال ومهاراتهم. تكونت عینة الدراسة من 
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مهارات التقسیم، وقد تلقوا مجموعة من األطفال الذین یعانون ضعفًا في 
وقد كشفت النتائج عن استخدام األطفال  تدریبًا عملیًا على حل المشكالت.

استراتیجیات المهام المستخدمة التي تم تحدیدها في تسجیل الطالقة اللفظیة 
أثناء حلهم للمشكالت. وعزو النجاح في حل المشكالت إلى المستوى الذي 

ذات. فالمستویات العلیا من فعالیة الذات یؤثر باإلیجاب على فعالیة ال
 واستخدام استراتجیات المهام یزید من مهارات التقسیم لدى األطفال. 

لى فعالیة استخدام دراسة توصلت إ  (Glenn, 1997,67:68)كما أجرى
وهي إستراتیجیة تقوم على استخدام أو توجیه أسئلة  Scamperإستراتیجیة 

الجماعة على إنتاج األفكار واإلتیان بأفكار تنشط التفكیر، وتساعد أعضاء 
جدیدة ومتنوعة وأصیلة، وال یشترط اإلجابة عن هذه األسئلة كلها أو بترتیب 
ثابت، بل االستعانة بها حسب ما تملیه طبیعة المشكلة وطبیعة أفراد 
الجماعة. وقد توصلت الدراسة إلى فعالیة هذه اإلستراتیجیة في تنمیة اإلبداع 

والكتابة والتمثیل، كما وجدت اختالفًا في اإلبداع اللفظي واإلبداع في الرسم 
  الشكلي للطالب الموهوبین نتیجة استخدام هذه اإلستراتیجیة.

دراسة  (Martin and Rubin ,1995,623:626) مارتن وروبنأجرى  كما
وجدا فیها أن األفراد ذوي فعالیة الذات العالیة ومهارات المراقبة یتمیزون 

كما وجدا أن األفراد الذین یستخدمون  .یات عالیة من المرونة المعرفیةبمستو 
استراتیجیات مألوفة یكونون أكثر فعالیة في تطویر عالقاتهم االجتماعیة مع 

  اآلخرین. 
 Martin and (ومن النتائج المهمة التي توصلت إلیها دراسة

Anderson,1998,1:9(  المرونة وجودها عالقة بین المستویات العلیا من
المعرفیة وفعالیة الذات متضمنة في التواصل داخل الفصل. كما توصال إلى 

  أن األفراد ذوي المرونة المعرفیة لدیهم ثقة أكبر في قدرتهم على التواصل. 
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) ببحث Martin, et al, 1998.531:540 (وفي دراسة أخرى قام كل من
ة، توصلت إلى وجود العالقة بین سمات التواصل العدواني والمرونة المعرفی

العدوانیة للمجادلة وتحمل  عالقة إیجابیة بین المرونة المعرفیة والسمات
المعارضة. وبعبارة أخرى، توصلت الدراسة إلى أن األفراد ذوي المستوى 
العالي من المرونة المعرفیة لدیهم القدرة على مجادلة اآلخرین واالختالف 

هذه و لمرونة المعرفیة والمكیافیلیة. معهم. بینما كانت العالقة سلبیة بین ا
فراد ذوي المرونة المعرفیة یستمرون في األالنتائج في مجملها تشیر إلى أن 

  المحافظة على اتجاههم لتحقیق أهدافهم بغض النظر عن اآلخرین.
 ,Martin & Anderson)عززت هذه النتائج دراسة كل منوقد 

مستویات العالیة من المرونة األفراد ذوي ال أن حیث وجدت   (2001,93:100
المعرفیة أكثر استخداما لالستراتیجیات البحثیة. هذه النتائج تقودنا لتدعیم 
فكرة أن األفراد یكونون من ذوي الكفاءة االجتماعیة العالیة عندما یكونون 

  المعرفیة. من ذوي المستویات العالیة من المرونة
 & Etchepareborda)كما تناولت دراسة كل من 

Mulas,2004,97:102)   في قصور االنتباه إسهامها المرونة المعرفیة ومدى
مرحلة  مكتسبة أثناء قدرة أن المرونة هيإلى وفرط النشاط. فقد توصال 

. هذه الوظیفة التنفیذیة  الطفولة یمكن تقییمها من سن ثماني سنوات فصاعدًا
ي. تتضمن المخ األمامفي یمكن أن تؤثر في المرضى الذین یعانون تلف 

االنتباه  قصور اضطراب هذه الوظیفة لدى بعض األطفال الذین یعانون من
  اضطراب إضافي.   (ADHD) وفرط النشاط

 (Chung&Gyoung-sug Ro,2004,116:122)  قام بها وفي دراسة
على اإلبداع  تبعنوان فعالیة التدریس القائم على الحل اإلبداعي للمشكال

الفنون.  تفي التدریس العملي لموضوعا وفعالیة الذات لدى األطفال
  التحقق من األهداف التالیة: الدراسة هذه استهدفت 



                  د. عبد العزیز سلیم  ،معرفیة والفعالیة الذاتیة  د. سعید عبد الغنيفي ضوء المرونة ال التنبؤ بالحل اإلبداعي للمشكالت
  

 ٤٧

التعرف على تأثیر التعلیم القائم على حل المشكلة في تنمیة وتطور  .١
 اإلبداع لدى األطفال.

لتعرف على تأثیر التعلیم القائم على حل المشكلة في فعالیة الذات لدى ا .٢
 األطفال.

) تلمیذًا ، ٣٣دراسة من مجموعتین؛ تجریبیة وعددها (تكونت عینة ال
) تلمیذًا من تالمیذ المرحلة االبتدائیة بكوریا، حیث تم ٣٣وضابطة وقوامها (

 ،التدریس بطریقة حل المشكالت للمجموعة التجریبیة لمدة ساعتین أسبوعین
ولم تتلق المجموعة الضابطة هذا النوع من التعلیم، وقد استمرت الدراسة 

مدة خمسة أسابیع، وتوصلت الدراسة إلى فعالیة التدریس القائم على حل ل
المشكلة في تنمیة اإلبداع واالرتفاع بمستوى فعالیة الذات لدى المجموعة 

  التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
أن المرونة المعرفیة   (Martin , et al ,2003,75:80) كما وجدت دراسة

وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضیة أن بالسلوك المرن،  ترتبط ارتباطًا وثیقاً 
یقوم باإلتیان بالسلوك المناسب للموقف. الفرد المتصف بالمرونة المعرفیة 

من االطفال ذوي قصور عینة التحقق من مدى امتالك استهدفت الدراسة وقد 
كونت االنتباه المقترن بالنشاط الحركي الزائد للمرونة المعرفیة في تفكیرهم. وت

) طفًال من ذوي قصور االنتباه وفرط النشاط من ٥٠(عینة الدراسة من 
وتوصلت  .) طفًال عادیاً ٥٠) سنة، ومجموعة أخرى مكونة من(٢١-٨سن(

ذوي قصور االنتباه عینة األطفال %) من ٣٨الدراسة إلى نتائج أهمها أن(
لدراسة وفرط النشاط أظهروا قصورًا في المرونة المعرفیة، بینما لم تجد ا

فروقًا ذات داللة فیما یتعلق بالعمر الزمني. كما أظهرت النتائج وجود قصور 
  في المرونة المعرفیة متضمنًا االنتباه التمییزي. 

دراسة استهدفت إمكانیة تصمیم  (Hunter, 2005,1064)كما أجرى 
حجرة دراسیة تساعد على تحسین مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت لدى 
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طفال الموهوبین، وتوصلت الدراسة إلى أن البیئة المدرسیة یجب عینة من األ
أن تحتوي على عدد صغیر من الطالب مع وجود مساحات بینهم، ویجب أن 
تكون مرنة وغیر روتینیة وأصیلة وتشجع على اإلبداع والمناقشة والمشاركة 
مع وجود ألوان مبهجة ووسائل لتوضیح المادة التي یتم تدریسها وبها 

  ت واسعة خاصة لتنفیذ المهارات المعرفیة ومهارات اإلبداع.مساحا
دحض استهدفت  (Chevalier & Blaye,2006,569:608)كما أجرى 

الفكرة التي تسود في األوساط العلمیة حیث یعتقد أن أطفال مرحلة ما قبل 
المدرسة غیر قادرین على تنظیم تمثیالت متعددة لموضوع واحد. لذلك حاولت 

أن تقدم أدلة تجریبیة على النقیض تمامًا من الفكرة السابقة  هذه الدراسة
 ٥و  ٣المرونة المعرفیة لدى األطفال بین إمكانیة تحسین لتؤكد على أن 

 عرفیةكیفیة تحسین المرونة المسنوات. وتقدیم مجموعة من المقترحات عن 
  . لدى أطفال ما قبل المدرسة

العالقة بین أسلوب  (Isaksen & David, 2007,5:26)كما بحثت دراسة 
حل المشكلة لدى الفرد، وتفضیل الفرد ألدوات الحل اإلبداعي للمشكالت. 
وتوصلت إلى ضرورة فهم االختالف بین أسالیب األفراد وتفضیالتهم في 
التعلم وفي تطبیق الحل اإلبداعي للمشكالت؛ ألن فهم الفرد ألسلوبه المعرفي 

ة واختیار الحل األفضل واختیار یساعده على اختیار طریقة حل المشكل
  اإلستراتیجیة المناسبة للتطبیق. 

قضیة  (Chiravuri & Ambrose,2007,200:206)كما ناقشت دراسة 
مهارات الحل اإلبداعي توفر یتطلب لدى الفرد أن نمو وتطور نظم المعلومات 

 ، وفعالیةSelf-Efficacy للمشكلة، واقترحت عاملین معرفیین، فعالیة الذات 
، وعامل وجداني وهو المرح أو Creative Self-Efficacy الذات اإلبداعیة

ثالثة عوامل رئیسیة في وهذه العوامل ال، Playfulnessالحس الفكاهي 
  الشخصیة تساعد في الحل اإلبداعي للمشكالت. 
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دراسة استهدفت بحث تأثیر  (Ray & Kajal, 2008)وكذلك أجرى 
لحل اإلبداعي للمشكالت. من حیث تفضیل األسلوب اإلبداعي على عملیات ا

األفراد للحاالت التباعدیة والتقاربیة في برنامج الحل اإلبداعي للمشكالت، 
یفضلون التجدید والتغییر یظهر  الذینوتوصلت الدراسة إلى أن األفراد 

تفضیلهم للحاالت التباعدیة في البرنامج، بینما األفراد الذین یمیلون إلى عدم 
لى تقییم األفكار أكثر من تولیدها یفضلون الحاالت التجدید وا لتغییر وإ

  التقاربیة للحل اإلبداعي للمشكالت.
) دراسة استهدفت ٢٠٠٩(رشا عبد السالم المدبولى، وكذلك أجرت

تنمیة مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت لدى عینة من معلمي العلوم بالمرحلة 
للمشكالت القائم على استراتیجیات  اإلعدادیة باستخدام برنامج الحل اإلبداعي

التفكیر المبدع لحل المشكالت، وأثره على تحسن قدرات التفكیر اإلبداعي لدى 
) ٢٥تالمیذهم. وتكونت عینة الدراسة من مجموعة تجریبیة واحده قوامها(

تجریبیة واحدة علوم بالمرحلة اإلعدادیة. وعینة تخصص معلمًا ومعلمة 
المعلمون تالمیذ المرحلة اإلعدادیة الذین یدرس لهم من ) تلمیذًا ١٠٠قوامها(

العالجي المستخدم في  البرنامج، وتوصلت الدراسة إلى فعالیة عینة الدراسة
وانعكاس ذلك باإلیجاب تحسین الحل اإلبداعي للمشكالت لدى عینة الدراسة. 

  على طریقة تفكیر تالمیذهم.
ت معرفة مدى فعالیة فقد استهدف (Zalonis et al,2009,81)أما دراسة 

اختبار ستروب كاختبار نیورولوجي یستخدم في المسح السریع لتلف الدماغ 
والقصور في االنتباه االنتقائي، والمرونة المعرفیة والحصول على البیانات 

 Trenerry's Stroop Neuropsychological Screeningالمعیاریة الختبار 

Test (SNST) ٦٠٥ن الیونانیین قوامها(من خالل عینة من المشاركی (
 ومجموعة من المتعلمین منسنة، ) ٨٤- ١٨مشارك بعمر زمني یتراوح بین(

الذي الالزم كشفت النتائج عن وجود اختالف في الوقت وقد ، سنة)١٨-٦(
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إلكمال مهام األلوان والكلمات ذات األلوان المتداخلة. تان احتاجته المجموع
مع ارتفاع األداء على  لمقاییسمعظم ا كما لوحظ انخفاض األداء على

بمعنى أن  مقاییس العمر الزمني والمستویات المنخفضة من التعلیم.
  .وكان أداؤها أعلى المجموعات الصغیرة في السن استغرقت وقتًا أقل

  تعقیب عام على الدراسات السابقة:
  یتضح من عرض الدراسات السابقة ما یلي:

 ف عـن البروفیـل النفسـي للطالـب قلة عدد الدراسات التي ركزت على الكشـ
فــي  التفكیــر اإلبــداعيكأحــد مؤشــرات  بالحــل اإلبــداعي للمشــكالتالمتمتــع 
 خاصــــة لــــدى طــــالب الجامعــــة المرونــــة المعرفیــــة وفعالیــــة الــــذاتضــــوء 

.  المتفوقین دراسیًا

  كـــل مـــن الحـــل قلـــة عـــدد الدراســـات االرتباطیـــة التـــي بحثـــت العالقـــة بـــین
 . المعرفیة وفعالیة الذاتوالمرونة  اإلبداعي للمشكالت

  المرونـة بالرغم من قلة عدد الدراسات االرتباطیـة التـي بحثـت العالقـة بـین
 Chung&Gyoung-sug)المعرفیة والحل اإلبداعي للمشكالت مثل دراسة 

Ro,2004,116:122)  والتي استهدفت فحـص اآلثـار المترتبـة علـى اإلبـداع
ل المشـكلة فـي الفنـون العملیـة لدى األطفال بتطبیق التعلیم القائم علـى حـ

وعرض كیف انعكس ذلك في أدبیـات تعلـم حـل المشـكلة، كمـا لـم یكـن مـن 
المرونـــة المعرفیــة كمحـــدد للحـــل الكشـــف عــن دور بــین أهـــدافها محاولــة 

 وهو ما یسعى البحث الحالي لمحاولة الوقوف علیه.  اإلبداعي للمشكالت

 العالقة بدراسة  –ینالباحثفي حدود علم  –عربیة ال اتدراسغیاب اهتمام ال
بین متغیرات الدراسة الثالثة(الحل اإلبـداعي للمشـكالت والمرونـة المعرفیـة 

 .وفعالیة الذات)

  حاجـــة األدبیـــات النفســـیة فـــي الـــوطن العربـــي للدراســـات التـــي تـــربط بـــین
ــــة  ــــات الدافعی ــــةتالم –العملی ــــذات  مثل ــــة ال ــــى البحــــث الحــــالى بفعالی  –ف
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والحـل  المعرفیـة المتمثلـة فـي المرونـة المعرفیـةوالمهـارات واالسـتراتیجیات 
 .اإلبداعي للمشكالت

  علــى درجــة تعتبــر مــن المتغیــرات التــي الحــل اإلبــداعي للمشــكالت متغیــر
تمتـع الفـرد یسـهم الحـل اإلبـداعي للمشـكالت فـي كبیرة من األهمیـة؛ حیـث 

لوجهــة الذاتیــة لیــتالءم مــع المرونــة والتكیــف وتغییــر ابدرجــة مرتفعــة مــن 
 .المواقف التي تمر به في حیاته

  وعلیه یحاول البحـث الحـالي دراسـة العالقـة بـین المتغیـرات الثالثـة سـابقة
 . االذكر والتوصل لمعادلة تنبؤیة توضح عالقات التأثیر والتأثر بینه

  النموذج النظري الذي یتبناه البحث الحالى:

 قة ومــن خــالل اإلطــار النظــري الــذي تــم فــي ضــوء نتــائج الدراســات الســاب
تصور النموذج الذي یربط متغیرات البحث الحالي مـن خـالل  عرضه یمكن

 الشكل التالي: 

  
  
  

  

 ) النموذج البنائي لمتغیرات البحث١شكل (

  :بحثفروض ال

الحل اإلبداعي 
 للمشكالت

المرونة 
 المعرفیة

التفكیر  فعالیة الذات
 اإلبداعي
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الحــالي، والتــي  بحــثســتند إلیهــا الیفــي ضــوء المســلمة األساســیة التــي 
تعامـل مـع المواقــف المختلفـة واعتقـاده بكفاءتــه مرونـة الفـرد فــي المفادهـا أن 

الفـرد علـى مواجهـة وحـل  رتـهقدتؤثر فـي وجدارته الشخصیة في إنجاز أهدافه 
، فإنـه یمكـن صـیاغة الفـروض التـي تقـیس العالقـة المشكالت بطریقة إبداعیـة

وبــین  المرونــة المعرفیــة، وفعالیــة الــذات)المتوقعــة بــین المتغیــرات المســتقلة (
  ) على النحو التالي:الحل اإلبداعي للمشكالتالتابعة ( المتغیرات

الحـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت وجـــد عالقـــة إیجابیـــة دالـــة إحصـــائیًا بـــین ت  -١
. والمرونة المعرفیة  لدى عینة من طالب الجامعة المتفوقین دراسیًا

الحـل اإلبـداعي للمشـكالت وفعالیـة عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا بـین  توجد -٢
.لدى عین الذات  ة من طالب الجامعة المتفوقین دراسیًا

فــي ضــوء  بالحــل اإلبــداعي للمشــكالت لتنبــؤإلــى معادلــة ل توصــلال یمكــن -٣
 المرونة المعرفیة والفعالیة الذاتیة.

ــــین متوســـــطات درجــــات مرتفعــــي  توجــــد -٤ فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة ب
 .على مقیاس المرونة المعرفیة تالحل اإلبداعي للمشكالومنخفضي 

ــــین متوســـــطات درجــــات مرتفعــــي  فــــروقتوجــــد  -٥ ذات داللــــة إحصــــائیة ب
 على مقیاس فعالیة الذات. تالحل اإلبداعي للمشكالومنخفضي 

  بحثإجراءات ال
یتضمن البحث الحالى العدید من اإلجراءات التي تستهدف التحقق مـن 

  صحة فروض والتي یمكن عرضها على النحو التالي:
: عینة ال   بحثأوًال

المتفوقین  حالي من طلبة كلیة التربیة بدمنهورتكون مجتمع البحث ال
 ، ، وتم اختیار عینة البحث الحالي وممتاز ویتراوح تقدیرهم من جید جداً دراسیًا

التي استخدمت للتحقق من وقد بلغ حجم العینة ، عشوائیا من بینهم
وتكونت العینة ، وطالبة اً طالب) ٥٠الخصائص السیكومتریة للمقاییس من (
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الفرقة الرابعة  البطالبة من ط) طالبًا و ١٤٠(حث الحالي منساسیة للباأل
وبلغ متوسط العمر الزمنى م، ٢٠٠٩/٢٠١٠والمقیدین في العام الدراسي 

، وبا١٩,٤٥(للعینة ، ویوضح الجدول عاماً ) ٢,٢٥(نحراف معیاري قدره) عامًا
من الشعب  التالى توزیع أفراد عینة البحث من الطلبة المتفوقین دراسیاً 

  ختلفة.الم
  ) توزیع أفراد عینة البحث من الشعب الدراسیة المختلفة ١جدول (
  العدد  الشعبة  الفرقة الرابعة

  ٥٣  بیولوجى + ط/ك + ریاضیات  علمى

لغة انجلیزیة + لغة فرنسیة + لغة عربیة +   أدبى
   (تاریخ وجغرافیا)دراسات اجتماعیة

٨٧  

  ١٤٠  المجموع الكلى
  : أدوات البحث: ثانیاً 

سعید عبد الغنى سرور، وعبد إعداد:  :الحل اإلبداعي للمشكالت ختبارا -١
  العزیز إبراهیم سلیم

قـام الباحثــان بوضــع هـذا االختبــار بعــد االطـالع علــى بعــض االختبــارات 
 Creative problemفـــي مجـــال الحـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت مثـــل اختبـــار(

solving إعــــداد ((Robert Franken))واختبــــار ،Creative problem 

solving) إعداد (Dombroski, Thomas ومقیـاس مهـارات الحـل اإلبـداعي ، (
ــــوره Johnson & Treffinger, 1978للمشــــكالت إعــــداد( )، ترجمــــة: ن

ـــاس ١٩٩٩المنصـــور( ـــار الحـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت لقی ) قامـــا بإعـــداد اختب
رة الفـرد لدیـه القــد مهـارات الحـل اإلبـداعي للمشـكالت بهـدف تقیـیم مـا إذا كـان

على التفكیر بصـورة إبداعیـة تجـاه المشـكالت التـي تواجهـه. ویتـألف االختبـار 
خماســي مــن اثنتــین وثالثــین عبــارة یجیــب عنهــا الطالــب وفــق مقیــاس لیكــرت 

وهـــو یقـــیس مجموعـــة مـــن المواقـــف التـــي تـــرتبط بقـــدرة الفـــرد علـــى التــدریج، 
تتطلــب ة. التصــرف واتخــاذ القــرارات ومواجهــة المواقــف وحلهــا بطریقــة إبداعیــ
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، (هــيبـدائل خمســة اختیــار بــدیل مــن  نــهاإلجابـة ع ، نــادرًا ، أحیانــًا ، غالبــًا دائمــًا
 ( ) ٤)، والدرجـة(ماً دائ) لإلجابـة(٥ویـتم تقیـیم االسـتجابات بإعطـاء الدرجـة(أبدًا

)، والدرجـــــة(لإلجابـــــة( )، ) لإلجابـــــة(أ٣غالبًا ) ٢والدرجـــــة(حیانًا ) لإلجابـــــة(قلیًال
)) لإلجابــة(١والدرجــة( ، ١٣،١٦، ١٢، ٩، ٥، ٢رقــم ( مــا عــدا العبــارات ،نادرًا

درجـــة واحـــدة  دائمـــا)فـــتعكس الـــدرجات بحیـــث تعطـــى اإلجابـــة بــــ () ٢١، ١٩
 ٣٢، وتتراوح الدرجات على المقیاس مـا بـین(خمس درجات) نادراً ولإلجابة بـ (

الحــل اإلبــداعي مهــارات  رتفعــة علــى ارتفــاعالم) درجــة، وتعبــر الدرجــة ١٦٠-
    طالب.للمشكالت لدى ال

  :  مقیاسالخصائص السیكومتریة لل
 صدق المقیاس: تم التأكد من صدق المقیاس من خالل:  -١

بقسم  صدق المحكمین: تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین - أ
علم النفس التربوي وقسم المناهج وطرق التدریس بكلیة التربیة 

قل نسب ، حیث لم تلمعرفة مدى مالئمة عبارات المقیاس  ٢بدمنهور
  %. ٨٠اتفاق المحكمین عن الحد األدني المطلوب وهو  

المحك حیث تم  باستخدام طریقة صدقتم حساب الصدق  صدق المحك -ب
مقیاس مهارات الحل إیجاد معامل االرتباط بین المقیاس الحالى و 

)، ترجمة: Johnson & Treffinger, 1978اإلبداعي للمشكالت إعداد: (
معامل وهو  )٠,٧٦(بینهمامعامل االرتباط كان ) و ١٩٩٩نوره المنصور(

   ).٠,٠١(عند مستوى دال احصائیاً ارتباط 
بعد  إعادة التطبیقباستخدام طریقة بحساب الثبات  انالثبات: قام الباحث .٢

) ٥٠( من التطبیق األول، على عینة قدرها وماً ) ی١٥(فاصل زمني قدره 
 بلغعادة التطبیق حیث بطریقة إ وتم حساب معامل الثبات ،وطالبة اً طالب

                                                
محمد اوي، د.الحسیني منصور علوان، د.عادل المنش، د. عادل السعید البناأ.د محمود فتحي عكاشة، أ.د  ٢

 أ.د عالء زاید ، د. مصطفى عبد القوى ، د. محمد خمیس . السعید أبو حالوة،
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كما  ،یمكن الوثوق به ثبات مرتفع لمعام ووه،  )٠,٧٢معامل االرتباط (
وهو معامل  )٠,٧٧تم حساب ثبات االختبار بطریقة ألفا لكرونباخ فبلغ (

  .ثبات مرتفع
.  ترجمة Martin & Rubin(1995)مقیاس المرونة المعرفیة إعداد  -٢

  د العزیز إبراهیم سلیم.وتعریب: سعید عبد الغنى سرور، وعب
وهو مقیاس یتألف من اثنتي عشرة عبارة یقیس مجموعة مـن المواقـف 
التـــي تـــرتبط بمعتقـــدات ومشـــاعر الفـــرد فیمـــا یتعلـــق بســـلوكه وتصـــرفاته فـــي 

ــاس سداســي  وعلیــه أن . المواقــف المختلفــة. یجیــب عنهــا الطالــب وفــق مقی
) تحت مربـع خانـة ٦-١یضع درجة واحدة فقط أمام كل عبارة في المدي من (

درجــة وصــف العبــارة لســلوكه، فــإذا كــان الطالــب ال یوافــق تمامــًا علــى العبــارة 
) تحت مربع (غیر موافق بشدة) ، أما إذا كان یوافـق علـى العبـارة ١یضع رقم(

 ) تحت مربع خانة (موافق بشدة ). كما في المثال التالي٦تمامًا یضع رقم (
  موافق بشدة          بشدة غیر موافق

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

 جنبیــة باســتخدام معامــلحســاب ثبــات االختبــار فــى صــورته األ وقــد تــم 
). ٠,٨٢ -٠,٨١بــین (لكرونبــاخ  ألفــاوتراوحــت قــیم معــامالت لكرونبــاخ  ألفــا

(Martin & Anderson, 1998,1:9; Martin, et al, 1998,531:540)  كما تـم
لمحتـوى حساب صدق المقیاس فى صورته األجنبیة عن طریق حساب صدق ا

  والصدق البنائي. 
أما فـي البحـث الحـالي فقـد قـام الباحثـان بإعـادة حسـاب ثبـات االختبـار 

بالفرقـة الرابعـة عـام بكلیـة التربیـة بـدمنهور  ) طالباً ٥٠على عینة مكونة من (
) یومـًا وكـان معامـل ١٥بطریقتین ؛ االولى باعادة االختبار بفاصل زمني قـدره(

طریقــة ألفــا كرونبــاخ وقــد بلغــت قیمــة معامــل ألفــا ) ، والثانیــة ب٠,٧٨الثبــات (
؛ صدق المحكمـین)، كما تم حساب صدق المقیاس باستخدام ٠,٧٦كرونباخ (
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 ٥٦ 

ــم عــرض  ــى مجموعــة مــن المحكمــینحیــث ت ــاس عل ــم الــنفس  المقی بقســم عل
ــدمنهور ــة ب ــة التربی ــة مــدى مالئمــة عبــارات  ٣واألســكندریة التربــوي بكلی لمعرف

حیـث لـم تقـل المرونـة المعرفیـة ضوء تعریـف  في ومدى دقة الترجمةالمقیاس 
  %. ٨٠نسب اتفاق المحكمین عن الحد األدني المطلوب وهو

 Efficacy-General Perceived Selfمقیاس فعالیة الـذات العامةالمدركـة  -٣
 : تعریب وتقنین عادل السعید البنا وسعید عبد الغني سرور

) وذلـك Schwarzer & Matthias, 2000أعـد هـذا المقیـاس كـل مـن (
)، ویتكـــون ١٩٩٣بعـــدما  أعـــادوا طباعتـــه بعـــد تنقیحـــه عـــن نســـخة أولیـــة (

عبـارات أمـام كـل عبـارة سـلم متـدرج مـن أربـع درجـات بمـا  ثمـانيالمقیاس من 
یعبر عن موقف الفرد حیال ثقته في صحة العبارة. ویتراوح تقـدیر العبـارات مـا 

،  ) إلـى عـدم ثقتـك١) حیث یشیر الرقم (٤ – ١بین ( فـي صـحة العبـارة مطلقـًا
) إلى ثقتك في صحة العبـارة إلـى حـد مـا، فـي حـین یشـیر ٢بینما یشیر الرقم (

) فیشـیر ٤) إلى  ثقتـك فـي صـحة العبـارة بدرجـة متوسـطة، أمـا الـرقم (٣الرقم(
  إلى ثقتك المطلقة  في صحة العبارة

تــم اســتخدام هــذا المقیــاس وتقنینــة فــي صــورته األصــلیة علــى عینــات 
ـــــة ، واألســـــبانیة ،  واســـــعة ـــــة،  واأللمانی ـــــف الجنســـــیات اإلنجلیزی مـــــن مختل

والفرنسیة ، والبلغاریـة ، والتركیـة ، والتشـیكي ، والسـلوفاك ، وأثبـت الدراسـات 
 psychometricمالئمـــة  ةالمختلفـــة تمتـــع المقیـــاس بخصـــائص ســـیكومتری

properties  بمـــــا یعطـــــي الموثوقیـــــة فـــــي االعتمـــــاد علیـــــة كـــــأداة فـــــي هـــــذا
  (Schwarzer, 1999)البحث

تم حساب ثبات المقیاس في صورته األصلیة علي عینة : المقیاس ثبات
   من المراهقین األلمان بطریقتین مختلفتین  ١٦٦٠موسعة مقدارها 

                                                
  ) أسماء السادة المحكمین على المقیاس . ٤ملحق رقم ( ٣
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طریقة االتساق الداخلي: حیث تراوحت قیم معامل الثبات بطریقة اإلتساق  -  أ
 ) .٠,٩٤ – ٠,٨٦الداخلي (

  ).٠,٧٥( ألفا كرونباخلغت قیمة معامل : حیث بطریقة ألفا كرونباخ - ب

بینما قام مترجما المقیاس بحساب معامل ثبات المقیاس بطریقتین مختلفتین 
) طالبًا وطالبة من طالب الدبلوم ٣٢٧على عینة تقنین األدوات وقوامها (

التعلیم من العام الجامعي  االمهني شعبتي التربیة الخاصة وتكنولوجی
ت معامالت الثبات بطریقتي إعادة التطبیق وألفا )  وقد جاء٢٠٠٤/٢٠٠٥(

على الترتیب ، بما یدل على تمتع المقیاس  )٠,٧٦)  ، و(٠,٨٧كرونباخ (
  بدرجة مناسبة من الثبات .

أمــا فـــي الدراســة الحالیـــة فقـــد قــام الباحثـــان بحســاب ثبـــات االختبـــار 
ات بطــریقتین همـــا طریقــة االتســـاق الــداخلي: حیـــث تراوحــت قـــیم معامــل الثبـــ

ــداخلي ( ــاخ   ٠,٨٥،٠,٩٢بطریقــة االتســاق ال ــا لكرونب ــة ألف ) وباســتخدام طریق
  ).٠,٧٧( ألفا كرونباخ بلغت قیمة معامل 

: تـــم حســـاب صـــدق المقیـــاس فـــي صـــورته األصـــلیة بطریقـــة صـــدق المقیـــاس
فقــد ارتبــاط المقیــاس ارتباطــًا   Discriminate Validityالصــدق التمییــزي 

مــا ارتــبط ارتبــاط ك Optimismالــذات والتفــاؤل  موجبــًا بــدرجات مقیــاس تقــدیر
 .Depressionسلبي بمقیاس القلق واالكتئاب 

بینمــا قـــام مترجمـــا المقیـــاس بحســاب معامـــل صـــدق المقیـــاس بطریـــق 
فقــد ارتبــاط المقیــاس ارتباطــًا   Discriminate Validityالصــدق التمییــزي 

أحمـــد عبـــد مـــن إعـــداد وتقنـــین  Optimismموجبـــًا بـــدرجات مقیـــاس التفـــاؤل 
بمقیــاس  اً ســلبی اً ) كمــا ارتــبط ارتباطــ٠,٩٣الخــالق وقــد جــاء مقــدار اإلرتبــاط (

وقـد جـاء مقـدار اإلرتبـاط  ،القلـق إعـداد "سـبیبیلجر" وتقنـین أحمـد عبـد الخـالق
فـــي البحـــث  ) ممـــا یـــدل علـــى صـــالحیة المقیـــاس لالســـتخدام٠,٨٦-(بینهمـــا
  .الحالي
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صـدق قیـاس باسـتخدام أما في البحث الحالي فقـد تـم حسـاب صـدق الم
بقسـم علـم  المقیـاس علـى مجموعـة مـن المحكمـین؛ حیث تم عرض المحكمین

لمعرفـــة مـــدى مالئمـــة  ســـكندریةاإلالـــنفس التربـــوي بكلیـــة التربیـــة بـــدمنهور و 
الفاعلیـــة الذاتیـــة ضـــوء تعریـــف  ومـــدى دقـــة الترجمـــة فـــيعبـــارات المقیـــاس 

دنـي المطلـوب وهـو  حیـث لـم تقـل نسـب اتفـاق المحكمـین عـن الحـد األالمدركة 
٨٠ .%   

  : نتائج البحث مناقشتها وتفسیرها: ثالثاً 
یعــرض الباحثــان فــى هــذا الجــزء مــن البحــث النتــائج المتعلقــة بفــروض 
ـــة مناقشـــتها وتفســـیرها فـــى ضـــوء اإلطـــار النظـــرى للبحـــث  بحثهمـــا ، ومحاول

  والدراسات السابقة . 
  
  

 النتائج المتعلقة بالفرض األول:   
الحـل اإلبـداعي عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا بین  توجد" والذي ینص على 

  .للمشكالت والمرونة المعرفیة "
االرتبــاط  لبحســاب معامــ انوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحثــ

ودرجاتهم علـى الحل اإلبداعي للمشكالت  مقیاسعلى بین درجات أفراد العینة 
  اليوهذا ما یوضحه الجدول الت المرونة المعرفیةمقیاس 

  الحل اإلبداعي للمشكالت معامل االرتباط بین  )٢جدول (
  )١٤٠(ن= والمرونة المعرفیة

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المقیاس المستخدم

  المرونة المعرفیة ٠,٠١  ٠,٤٨٤  الحل اإلبداعي للمشكالت
  -: یتضح من الجدول السابق مایلي
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ـــین  - ـــة إحصـــائیًا ب ـــداوجـــود عالقـــة دال ـــة و عي للمشـــكالت الحـــل اإلب المرون
ــــاط دال ، )٠,٤٨٤حیــــث بلغــــت قیمــــة ر = ( المعرفیــــة وهــــو معامــــل ارتب

 ).٠و٠١إحصائیًا عند مستوى داللة(
  :كما یليویمكن تفسیر النتائج السابقة 

الحـل أشـارت النتـائج إلـى وجـود عالقـة موجبـة ودالـة إحصـائیًا بـین فقد 
الفـرض األول مـن البحـث  المرونة المعرفیـة وبـذلك یكـونو اإلبداعي للمشكالت 

ـــق،  ـــد تحق ـــل ق ـــائج دراســـات ك ـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نت  & Martin)وتتف

Anderson,2001.39:100)  والتـــي تـــرى أن المرونـــة المعرفیـــة تـــرتبط ارتباطـــًا
ودراســـة  (Cayanus & Martin, 2003)ودراســـة وثیقـــًا بالســـلوك المـــرن،

(Isaksen & David, 2007,5:26)  ة بـین أسـلوب عالقـوالتـي توصـلت لوجـود
 انویفسر الباحثـحل المشكلة وتفضیل الفرد ألدوات الحل اإلبداعي للمشكالت، 

الفـرد فـي المشـكلة بـأكثر مـن زاویـة، كمـا أن وصـول الفـرد إلـى بأن تفكیر هذا 
یغیـــر مــن طریقـــة تفكیــره حســـب  أكثــر مـــن حــل للمشـــكالت تتطلــب فـــردًا مرنــاً 

وجهـة وتغییـر لقدرة علـى تبـدیل الموقف الذي یمر به، فالمرونة المعرفیة هى ا
عقلیـة النظر أو تركیز اإلنتباه لتقابـل المطالـب المتغیـرة للمهمـات. إنهـا مهـارة 

ن هؤالء الطـالب مـن مكِّ كما أنها تامتالكها.  المتفوقینیجب على الطالب  علیا
كمــا أنهــا  ةصــعب مهمــةاالســتثمار الجیــد لطاقــاتهم النفســیة عنــدما یواجهــون 

 Adjust Mentalیــة بســبب أنهــا تضــبط جهــدهم العقلــى تجعلهــم أكثــر فعال

Effort   علـى التفكیــر غیـر العــادى  لیناسـب المهمـة. أن تكــون قـادراً وتوجهــه
تأخذ فى االعتبـار الشـىء مـن منظـور جدیـد أو تغیر من وجهتك الذهنیة و وأن 

ــــا تكــــون مختلــــف  ــــة مهمــــة هن ــــة المعرفی ــــداعى وضــــروریة المرون للحــــل اإلب
   للمشكالت. 

 ئج المتعلقة بالفرض الثاني النتا
الحـل اإلبـداعي وجد عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا بین ت" والذي ینص على 

  .للمشكالت وفعالیة الذات "
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بحســاب معـامالت االرتبــاط  انوللتحقـق مــن صـحة هــذا الفـرض قــام الباحثـ
بـداعى للمشـكالت ودرجـاتهم علـى فى مقیـاس الحـل اإلبین درجات أفراد العینة 

ونــتج عــن ذلــك مصــفوفة معــامالت االرتبــاط الموضــحة عالیــة الــذات مقیــاس ف
  جدول التالي:الب

  الحل اإلبداعي للمشكالت معامل االرتباط بین  )٣جدول (
  )١٤٠(ن= وفعالیة الذات

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المقیاس المستخدم

  فعالیة الذات ٠,٠٥  ٠,٢١٤  الحل اإلبداعي للمشكالت
  -: دول السابق مایليیتضح من الج

الحل اإلبـداعي للمشـكالت وفعالیـة وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین  -
وهـو معامـل ارتبـاط دال إحصـائیًا )، ٠,٢١٤، حیث بلغت قیمـة ر= (الذات

 ).٠و٠٥عند مستوى داللة (
  ویمكن تفسیر النتائج السابقة على النحو التالي:

  الحـل اإلبـداعي دالـة إحصـائیًا بـین أشارت النتائج إلى وجـود عالقـة موجبـة و
وتتفـق هـذه ، للبحـثالفـرض الثـانى  یتحقـقوبـذلك  للمشكالت وفعالیـة الـذات

لتــي ا (Schunk & Gunn,1986,238:244)النتیجــة مــع نتــائج دراســات كــل
 ودراســــــــة بحثــــــــت العالقــــــــة بــــــــین فعالیــــــــة الــــــــذات وحــــــــل المشــــــــكالت

Chung&Gyoung-sugRo,2004,116:122) ،  ودراســة(Chiravuri & 

Ambrose,2007,200:206 ) . ودراســــة(Bong,2001)  التــــي أشــــارت إلــــى
 ذوى الطـــالب نأ كمـــا المرتفـــع، بالتحصـــیل مرتبطـــة المرتفعـــة الـــذات فعالیـــة

 الصــعبة المهــام فــى المشــاركة الــى یمیلــون الــذات بفعالیــة القــوى االحســاس
ـــابرة الجهـــد مـــن مزیـــد واســـتثمار ن البحـــث عـــو  االداءالمتمیـــز واظهـــار والمث

 فـى نقـص مـن یعـانون الـذین بـالطالب بالمقارنـةفي التفكیر الحلول الجدیدة 
مـن الحـل اإلبـداعي للمشـكالت تفسیرًا لهذه النتیجة أن  انویرى الباحث الثقة،
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قدرة على التعامل مـع المشـكالت وتغییـر وجهتـه جعل الفرد أكثر یحیث كونه 
إن ذلــك یــنعكس فــوالبحــث عــن حلــول جدیــة والتوصــل إلیهــا وطریقــة تفكیــره 

باإلیجاب على إحساس الفرد بالجدارة وباعتقاده أنه قادر على إنجاز المهـام 
خــر آومــن جانــب ، وحـل المشــكالت التــي تعتــرض طریــق الوصــول إلــى هدفــه

ـــة یتســـم الطـــالب ذوى المیـــول  ـــى النمـــو اإلبداعی ـــي قـــدرتهم عل باالعتقـــاد ف
الســـلوكیات والتطـــور التـــي تحـــول دون وقـــوعهم فـــي األنمـــاط الفاشـــلة مـــن 

والتفـــوق والنجـــاح فـــي مواجهـــة الضـــغوط مقارنـــة بـــزمالئهم، ویمیلـــون إلـــى 
ـــى اإلنجـــاز  ـــة تجعلهـــم دائمـــا یســـعون إل ـــاییر عالی ـــات أو مع اســـتخدام محك

كثـر ثقـة فـي أوتحقیق أهداف تعلیمیة مقدرة، كما أنهم أكثـر تقـبًال لـذواتهم، و 
مـا یشـیر إلـى  وهـو قدراتهم، وأكثر رضا عما ینجزون أو یحققون من أعمـال

، وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتـــائج اخـــتالف البروفیـــل النفســـي لكـــال النـــوعین
والتــي توصــلت إلــى  (Chung&Gyoung-sug Ro,2004,116:122)ودراســة 

وجـــود عالقـــة بـــین الحـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت وفعالیـــة الـــذات لـــدى طـــالب 
یكونــــون أكثــــر فعالیــــة فــــي مهــــارات حــــل المشــــكلة وكــــذلك كمــــا  الجامعــــة.

لتوجـه نحـو المهمـة أو التركیــز تسـتهدف اجیات مواجهـة یاسـتراتسـتخدمون ی
وتؤثر فعالیة الذات لدى الفـرد علـى سـلوكه وطریقتـه فـى  على حل المشكلة.

اختیار األنشطة وفى مقدار الجهد الذى یبذله لتحقیـق أهدافـه وبخاصـة عـن 
ــى تشــ ــذا ینبغــى انخراطــه فــى األنشــطة والمهــام الت عره مواجهتــه للتحــدیات ل

   .او مبتكراً  بالنجاح فیها بما ینعكس على حله لها حًال غیر تقلیدیا
  نتائج الفرض الثالث:  -

بالحـل اإلبـداعي  لتنبـؤإلـى معادلـة ل التوصـل مكنیوالذي ینص على أنه " 
في ضـوء المرونـة المعرفیـة والفعالیـة الذاتیـة لـدى عینـة مـن طـالب  للمشكالت

  " الجامعة المتفوقین دراسیاً 
ختبـــار صـــحة هــــذا الفـــرض تــــم اســـتخدام تحلیــــل االنحـــدار المتعــــدد وال

Multiple Regression    اعتمــادًا علــى طریقــة التحلیــل المتتــابعStepwise  
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یوضــح نتــائج هــذا التحلیــل علــى النحــو  التــالي لــدرجات المشــاركین، والجــدول
  التالي:

   تالمرونة المعرفیة وفعالیة الذاتحلیل التباین النحدار  )٤(جدول 
  الحل اإلبداعي للمشكالتعلى 

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
 ٢٨,٠٢ ١٣٨ ٣٨٦٧,٩٣ البواقي ٠,٠١ ٢٥,٤٨ ٧١٤,٣٥ ٢ ١٤٢٨,٧١ االنحدار

ــد مســتوى  الســابق یتضــح مــن الجــدول ــأثیر دال إحصــائیًا عن وجــود ت
، ممـا الحل اإلبداعي للمشـكالتعلى الذات  لمرونة المعرفیة وفعالیة) ل٠,٠١(

" فــي تفســیر ةالمســتقل ات"المتغیــر المرونــة المعرفیــة وفعالیــة الــذات یعنــى قــوة 
" المتغیــر التــابع"، حیــث بلغــت قیمــة  لحــل اإلبــداعي للمشــكالتالتبــاین الكلــى ل

)، كمـــــا بلغــــت قیمـــــة معامـــــل التحدیـــــد R=0.490معامــــل االرتبـــــاط المتعـــــدد (
)R2=0.241علـى قـوة المرونـة المعرفیـة وفعالیـة الـذات یعد مؤشرًا على  )، مما

ـــدى %) مـــن التبـــاین الكلـــى فـــي ٢٤,١تفســـیر ( الحـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت ل
الطـالب المتفــوقین دراســیًا أمـا النســبة المتبقیــة فتفسـرها متغیــرات أخــرى خــارج 

  یوضح تلك النتائج:التالي  والجدول نطاق البحث الحالى،
  نحدار المتعدد للعوامل المنبئة) تحلیل اال ٥جدول( 

   بالحل اإلبداعي للمشكالت " المرونة المعرفیة وفعالیة الذات"  

معامل   مصدر االنحدار
  )Bاالنحدار(

الخطأ 
مستوى   قیمة (ت)  βمعامل بیتا   المعیاري

  الداللة
  ٠,٠١  ٤,٨١٨    ١١,١٨٩  ٥٣,٩١١  ثابت االنحدار

  ٠,٠١  ٥,٩٥٠  ٠,٤٦١  ٠,١٩٩  ١,١٨٢  المرونة المعرفیة
  ٠,٢٤٩  ١,٠٥٣  ٠,٠٨٢  ٠,٢٨٧  ٠,٣٠٢  فعالیة الذات

  ) یمكن استنتاج معادلة التنبؤ التالیة:٤ومن الجدول (
 المرونة المعرفیة) ١,١٨٢( + ٥٣,٩١١= الحل اإلبداعي للمشكالت
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) ٠,٢٤٩قیمـة "ت" (نـت حیـث كا هلعـدم تـأثیر  فعالیـة الـذاتوتم استبعاد 
.وهى قیمة    غیر دالة إحصائیًا
جزئیـًا حیـث یمكـن التنبـؤ  ثالـثح مما سـبق تحقـق صـحة الفـرض الیتض

. وتظهر معادلة التنبـؤ نجـاح المرونة المعرفیةمن: الحل اإلبداعي للمشكالت ب
المرونــة المعرفیــة فــي التنبــؤ بالحــل اإلبــداعي للمشــكالت، بینمــا تســهم متغیــر 

ــداعى للمشــكالت صــورةفعالیــة الــذات ب ــؤ بالحــل االب ــة فــى التنب ــدى  غیــر دال ل
 .   الطالب المتفوقین دراسیًا

  :رابعنتائج الفرض ال
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســــطات  توجـــدوالـــذي یـــنص علـــى " 

علــى مقیــاس المرونــة  تالحــل اإلبــداعي للمشــكالدرجــات مرتفعــي ومنخفضــي 
  ". المعرفیة

الحـل اإلبـداعي للمشـكالت والختبار صحة هذا الفرض تـم ترتیـب درجـات 
ـــدرجات لتمثـــل مجموعـــة ٥٠أخـــذ نســـبة تصـــاعدیًا ثـــم  % المنخفضـــة مـــن ال

) طالبــًا وطالبــة. وتــم ٦٩وكــان عــددهم (الحــل اإلبــداعي للمشــكالت منخفضــي 
الحـل اإلبـداعي % العلیـا مـن الـدرجات لتمثـل مجموعـة مرتفعـي ٥٠أخـذ نسـبة 
) طالبــًا وطالبــة. ثــم تــم اســتخدام اختبــار " ت " ٧٢وكــان عــددهم ( للمشــكالت

T.test  الحـــــل عـــــات المســـــتقلة  للمقارنـــــة بـــــین مرتفعـــــي ومنخفضـــــي للمجمو
. وجاءت النتائج علـى النحـو المرونة المعرفیةفي مقیاس  اإلبداعي للمشكالت

  الذي یوضحه الجدول التالي : 
الحل ) قیمة "ت " ومستوى داللتها للفروق بین مرتفعي ومنخفضي ٦جدول (

  المرونة المعرفیةعلى مقیاس  اإلبداعي للمشكالت

  متغیراتال

الحل اإلبداعي مرتفعو 
 ن  الحیاة للمشكالت
=٧٢  

الحل منخفضو 
 اإلبداعي للمشكالت

  ٦٩ن=

قیمة 
  (ت)

  الداللة

  ع  م  ع  م
٠,٠١  ٤,٦١  

  ٦,٣٦  ٤٥,٦٦  ٥,٠٨  ٥٠,١٣  المرونة المعرفیة
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  یتضح من الجدول السابق:
ــــین مرتفعــــي ومنخفضــــي  ــــة إحصــــائیة ب الحــــل وجــــود فــــروق ذات دالل

ــداعي للمشــك ــاس الت اإلب ــى مقی ــةعل ــى وجــود المرونــة المعرفی ، ممــا یشــیر إل
ـــة فـــروق حقیقیـــة بـــین المجمـــوعتین فـــي  ـــى حـــل المشـــكالت بطریق القـــدرة عل

  .إبداعیة
  ویمكن تفسیر النتائج السابقة من خالل:

أشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین مرتفعـــي 
مرونـة المعرفیـة ممـا یـدل العلـى مقیـاس  الحل اإلبداعي للمشكالتومنخفضي 

ــع للبحــث، تحقــق علــى  ــالفــرض الراب لهــذه النتیجــة أن  تفســیراً  انویــرى الباحث
 تـهتغییـر وجهتنظـیم وترتیـب و المرونة المعرفیة كونها تكسب الفرد القدرة على 

ورؤیـة العالقـات  الذهنیة والتدویر العقلي والمرونـة فـي التعامـل مـع المشـكالت
ــداعي مــع كلهــا عوامــو ، بــین المشــكالت ــى التعامــل اإلب ــدرة الفــرد عل ل تــدعم ق

وبالتــالي حلهــا بطریقــة إبداعیــة، ویمكــن تفســیر النتیجــة الســابقة  ،المشــكالت
بأن مرتفعى الحل اإلبداعى یملكون قدرة مرتفعة من المرونة المعرفیة واألخیـرة 
تعكس انفعاالت ایجابیة لدى األفراد تؤثر فى سـلوكهم وفـى قـدرتهم علـى رؤیـة 

یاء مــن زوایــا مختلفــة بمعنــى أنهــا تــنعكس علــى إتخــاذهم للقــرارات فیمــا األشــ
یختص بالتحدیات والمشكالت التى یتعرضـون لهـا وبهـذا وجـدنا أن فروقـا بـین 
مرتفعــى ومنخفضــى القــدرة علــى الحــل اإلبــداعى للمشــكالت والمرونــة المعرفیــة 

)Ronald & Jens, 002,41:55(  
  :خامسنتائج الفرض ال

جـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســــطات تو ى " والـــذي یـــنص علـــ
علــى مقیــاس فعالیــة  تالحــل اإلبــداعي للمشــكالدرجــات مرتفعــي ومنخفضــي 

  ". الذات
الحـل اإلبـداعي للمشـكالت والختبار صحة هذا الفرض تـم ترتیـب درجـات 

ـــدرجات لتمثـــل مجموعـــة ٥٠تصـــاعدیًا ثـــم أخـــذ نســـبة  % المنخفضـــة مـــن ال
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) طالبــًا وطالبــة. وتــم ٦٩وكــان عــددهم (لمشــكالت الحــل اإلبــداعي لمنخفضــي 
الحـل اإلبـداعي % العلیـا مـن الـدرجات لتمثـل مجموعـة مرتفعـي ٥٠أخـذ نسـبة 
) طالبــًا وطالبــة. ثــم تــم اســتخدام اختبــار " ت " ٧٢وكــان عــددهم ( للمشــكالت

T.test  الحـــــل للمجموعـــــات المســـــتقلة  للمقارنـــــة بـــــین مرتفعـــــي ومنخفضـــــي
. وجــاءت النتــائج علــى النحــو فعالیــة الــذاتمقیــاس فــي  اإلبــداعي للمشــكالت

  الذي یوضحه الجدول التالي : 
الحل ) قیمة "ت " ومستوى داللتها للفروق بین مرتفعي ومنخفضي ٧جدول (

  فعالیة الذات على مقیاس  اإلبداعي للمشكالت

  المتغیرات

الحل مرتفعو 
 اإلبداعي للمشكالت

  ٧٢ن=  الحیاة

الحل منخفضو 
 شكالتاإلبداعي للم

  ٦٩ن=
  الداللة  قیمة( ت)

  ع  م  ع  م
  غیر دالة  ١,٦٨

  ٤,٠٧  ٣١,١٣  ٤,٣٧  ٣٢,٣٣  فعالیة الذات
  یتضح من الجدول السابق:

الحــل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین مرتفعــي ومنخفضــي عــدم 
وجــود عــدم إلــى  ممــا یشــیر فعالیــة الــذات،علــى مقیــاس اإلبــداعي للمشــكالت 

ـــة عتین فـــي فـــروق حقیقیـــة بـــین المجمـــو  ـــى حـــل المشـــكالت بطریق القـــدرة عل
  .إبداعیة

  :ویمكن تفسیر النتائج السابقة من خالل
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین مرتفعـي عـدم أشارت النتائج إلى 

فعالیة الذات ممـا یـدل علـى على مقیاس الحل اإلبداعي للمشكالت ومنخفضي 
لهـذه النتیجـة أن  تفسیراً  انویرى الباحثأن الفرض الخامس للبحث لم یتحقق، 

فعالیــة الــذات كونهــا متغیــرًا دافعیــًا كامنــًا لــدى الفــرد لــم یظهــر أثــره فــي الحــل 
ــة  ــة العقلی ــر الوجهــة الذهنیــة والمرون ــذي یتطلــب تغیی اإلبــداعي للمشــكالت وال

ال ؛ ومـن ثــم وكلهـا متغیـرات معرفیـة تظهــر بصـورة وقتیـة أثنـاء حــل المشـكالت
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خفضـي الحـل اإلبـداعي علـى فعالیـة الـذات، فلـیس یوجد فرق بین مرتفعـي ومن
أم ال ففــي  فعالیـة الـذاتالفـرد علــى درجـة مرتفعـة مــن هنـاك فـرق ســواء أكـان 

كلتــا الحــالتین یكــون الفــرد قــادرًا علــى حــل المشــكالت بصــورة إبداعیــة، فكــون 
أن یكـون الفـرد بالضـرورة یتطلـب ال على الحل االبداعى للمشـكالت  الفرد قادراً 
فـــى هـــذه القـــدرات فـــى ســـبیل تحقیـــق  ن نفســـه ومـــن قدراتـــه ومعتقـــداً واثقـــا مـــ

فقــد یكــون الفــرد األهــداف أو النتــائج أو القیــام بأشــیاء تجــاه الحــل اإلبــداعى 
خجــوًال او غیــر اجتمــاعي ومــع ذلــك قــد یكــون مبــدعًا فــي تناولــه وتعاملــه مــع 

ومــن ثــم وجــدنا عــدم وجــود فــروق دالــة بــین مرتفعــى ومنخفضــى المشــكالت. 
ل االبداعى للمشكالت على مقیـاس فعالیـة الـذات فكـال النـوعین مـن األفـراد الح

یمتلك القدرة على تحدى الذات أمام المهام الصعبة واإلسـتعداد لبـذل مزیـد مـن 
الجهــد أمــام المهــام الصــعبة التــى ینظــرون إلیهــا علــى أنهــا مهــام یجــب حلهــا 

(Daniel ,2010,170:175)   
  
  

  -توصیات ومضامین تربویة :
كمفهــوم الحــل اإلبــداعي للمشــكالت الحــالي الضــوء علــى  بحــثال ىألقــ  

الحـالي  بحـث. وقـد اهـتم الیتم تداوله حالیًا بصورة كبیرة في الدراسات النفسـیة
 المرونة المعرفیة وفعالیة الذات لـدىببحث هذا المصطلح في عالقته بمفاهیم 

لیــة التربیــة فــي طــالب كالجامعــة المتفــوقین دراســیًا ممثلــین عینــة مــن طــالب 
الحــل اإلبــداعي للمشــكالت مــن نــه باإلمكــان التنبــؤ بأ بحــثبــدمنهور وأظهــر ال

وفي ضوء ما أسفر عنـه نتـائج ى المرونة المعرفیة وفعالیة الذات، خالل متغیر 
 بما یلي : یوصي الباحثان الحالي  بحثال
الحل اإلبداعي بمفهوم  همعمل لقاءات إرشادیة للطالب یتم فیها تبصیر  -

 وأبعاده المختلفة وكیفیة تحقیقه لدیهم.الت للمشك
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عمل دورات تدریبیة لطالب الجامعة لتدریبهم على مهـارت التفكیـر خاصـة  -
لذلك من أثر على تنمیة مهارات المرونة لدى الطـالب ممـا ، لما اإلبداعي 

 .یساعدهم على مواجهة المشكالت وحلها بطریقة إبداعیة
مقررات الجامعة التي تقدم للطـالب العمل على جعل مهارات التفكیر ضمن  -

لتنمیـــة مهـــارت الحـــل اإلبـــداعي والمرونـــة المعرفیـــة لـــدى طـــالب الجامعـــة 
 مواجهة المشكالت التي تواجههم. وتدریبهم على كیفیة 

تهیئــة مواقــف الــتعلم التــي تتــیح للطــالب  ممارســة  التفكیــر االبــداعي مــن  -
داد طالـــب كلیـــة خـــالل المحاضـــرات والمقـــررات الدراســـیة والعمـــل علـــى اعـــ

 التربیة طالبا مبدعا لما له اهمیة كبیرة في تحسین اداؤه التدریسي  
ضــرورة توجیــه نظــر المعلمــین بعــرض محتــوى المــادة المتعلمــة بــأكثر مــن  -

طریقــة حتــى نوجــه نظــر المتعلمــین إلــى الطــرق المختلفــة لمعالجتهــا بمــا 
ــة ال ــى المرون ــأكثر مــن طریقــة وعل ــتهم للمــادة ب ــى رؤی ــة یــنعكس عل معرفی

 لدیهم .
النظــر إلــى المرونــة المعرفیــة كنشــاط یمكــن أن یتضــمن فــى عملیــة الــتعلم  -

 بمعنى النظر إلیه على أنه عملیة یمكن إكتسابها من خالل الخبرة .
ضـرورة اإلهتمــام بــالحلول اإلبداعیــة للمشـكالت للخــروج عــن المــألوف فــى  -

 حل المشكالت وتقدیم حلول متنوعة قابلة للتحقیق .
الـذات لـدى األفـراد تـؤثر فـى معتقـداتهم حـول أنفسـهم و تلعـب دورا  فعالیة -

فى نظرتهم لألشیاء ومثابرتهم أمـام التحـدیات ، ومـن ثـم البـد مـن تنمیتهـا 
 وبخاصة لدى المتفوقین دراسیا .  

 البحوث المقترحة :
وعالقته بمتغیرات معرفیة اخرى الحل اإلبداعى للمشكالت نظرا الهمیة 

  القیام بالبحوث المستقبلیة التالیة :  انیقترح ان، فان الباحث
تكرار البحث الحالي على عینات اخرى في مناطق مختلفة وذات  -

الحل خصائص مختلفة حتى یمكننا الخروج بتصور نظري عن طبیعة 
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في البیئة العربیة مدعوما بالدراسات اإلبداعي للمشكالت للمشكالت 
 المیدانیة 

ــنفس ما البحــث یمكــن إجــراء هــذ - ــى عینــات أخــرى فــي مراحــل ب تغیراتــه عل
   .تعلیمیة مختلفة

تتعلـق بــالفرض مـن خــالل متغیـرات أخـرى نفسـیة  بحـثال ایمكـن إجـراء هـذ -
الحــــل لمعرفــــة مــــدى إســــهامها فــــي وســــیاقیة تتعلــــق بــــالموقف المشــــكل 

   اإلبداعي للمشكالت.
ــة إجــراء دراســات للتعــرف علــى البروفیــل النفســي للمعلــم المتمتــع ب - المرون

فیــة والمقارنــة بــین مرتفعــي ومنخفضــي المرونــة المعرفیــة وأثــر ذلــك المعر 
 على أداء طالبه .

الحـل اإلبـداعي للمشـكالت اجراء بحوث تجریبیة تتعلق بعمل برامج لتنمیـة  -
لـــدى عینـــات مـــن الطـــالب فـــي مراحـــل تعلیمیـــة وكـــذلك المرونـــة المعرفیـــة 

 .مختلفة
تخصــص الدراســي  اجــراء بحــوث تتعلــق بدراســة الفــروق بــین الجنســین وال -

فــــي مراحــــل عمریــــة  حــــل اإلبــــداعي لمشــــكالت والمرونــــة المعرفیــــةفــــي ال
    .مختلفة
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  Cognitive flexibility Inventoryقائمة المرونة المعرفیة

  د العزیز إبراهیم سلیمد . سعید عبد الغني سرور، د. عبترجمة 
  فیما مجموعة من العبارات ترتبط بمعتقداتك ومشاعرك فیما یتعلق

  .بسلوكك وتصرفاتك في المواقف المختلفة
  اقرأ كل عبارة وأجب بوضع عالمة او بتحدید أفضل استجابة لكل عبارة  
 ) ١یجب علیك أن تضع درجة واحدة فقط أمام كل عبارة في المدي من - 

  .خانة درجة وصفك لسلوكك) تحت مربع ٦
 

غیر موافق 
 بشدة

غیر موافق  غیر موافق
 بدرجة قلیلة

موافق بدرجة 
 قلیلة

 موافق بشدة موافق

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 )ضع رقم ً ) تحت مربع خانة درجة ١إذا كنت ال توافق على العبارة تماما

 وصفھا لسلوكك 
 ) ضع رقم ً ة درجة ) تحت مربع خان٦إذا كنت توافق على العبارة تماما

 وصفھا لسلوكك 

 العبارات م
درجة 
  الموافقة

٦ -  ١ 
   أستطیع توصیل الفكرة بطرق مختلفة .١
   أتجنب المواقف غیر العادیة والجدیدة .٢
  أشعر أنني ال امتلك القدرة على اتخاذ قرار .٣
  في أي موقف یقدم لى، أكون قادراً على التعامل معھ بصورة مناسبة .٤
  والً عملیة للمشكالت التي تبدو غیر قابلة للحل أستطیع أن أجد حل .٥
ً ما أجد لدى خیارات أختار من بینھا .٦ ُقدم على فعل شيء ما، نادرا   عندما أ
  أنا على أتم استعداد للعمل على إیجاد حلول إبداعیة للمشكالت .٧
  سلوكي یكون نتیجة لوعي بالقرارات التي أتخذھا .٨
   ملة للتعامل مع أي موقف یقدم لىلدى العدید من الطرق المحت .٩

أجد صعوبة في تطبیق ما أعرفھ عن الموضوع المقدم في مواقف الحیاة  .١٠
  الحقیقیة

أنا مستعد لالستماع ووضع البدائل المختلفة في الحسبان عند معالجة  .١١
   مشكلة ما

  أن الثقة في النفس ضروریة لتجریب طرق جدیدة لحل المشكالتأرى  .١٢
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  Creative Problem Solving حل اإلبداعي للمشكالتار الاختب
  د . سعید عبد الغني سرور، د. عبد العزیز إبراهیم سلیم

 بهدف  تقییم ما إذا كان وضع لقیاس مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت هذا االختبار

ذا مـا  الفرد لدیه القدرة على التفكیر بصورة إبداعیة تجـاه المشـكالت التـي تواجهـه، وإ
تقلیـدي أم  إنتاج إبداعي غیـرفي حل المشكلة تؤدي إلى  ینتهجها التي الطریقة تكان
.ال 

في ضوء ذلك : اقرأ كل عبارة وأجب بصدق عما یعبر عـن اتجاهـك لحـل المشـكالت.  -١
  اسأل نفسك عند قراءة كل عبارة هل أنا أتصرف بهذا الشكل؟

، ) تحت البدیل الذي یعبر اختیارك من بین خمسة بضع عالمة ( -٢ ، غالبًا دائل(دائمًا
ا بأنه ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة. ) علمً ، أبدًا ، نادرًا  أحیانًا

  .فال تقف كثیرًا عند مفردة دقیقة. ١٥-١٠زمن االختبار من  -٣

 جابة عن مفردة دعها وانتقل لغیرها. إذا لم تستطع اإل -٤

 ال تتجاوز الوقت المخصص لكل عبارة. -٥

 أبداً  نادراً  أحیاناً  الباً غ دائماً  المفـــــــردات

األشـخاص ذوي األفكـار  مع العمل  أفضل ١
األفكــار اإلبداعیــة عــن العمــل مــع األفــراد 

  ذوي الواقعیة 
أسـأل زمالئــي بعــد اتخــاذ كــل قــرار إذا مــا  ٢

 كنت قد فعلت الصواب أم ال
ال أشعر بالحزن والندم على القرارات التي  ٣

 اتخذها مهما كانت
أنــــا قــــادر علــــى إیجــــاد حلــــول جدیــــدة  ٤

 للمشكالت حتى لو تعثر زمالئي
اسـتخدمتها  التـي الحلـول نفـس اسـتخدم ٥

  مألوفة.  قبل عند مواجهتي لمشكلة
بعــد أن أتخــذ قــراري أتمنــى لــو كنــت قــد  ٦

  اتخذت قراري بطریقة مختلفة
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 أبداً  نادراً  أحیاناً  الباً غ دائماً  المفـــــــردات

ــا  ٧ بمجــرد أن أتخــذ قــراري أتمســك بــه مهم
 كان

أن  أفضـل فكـرة جدیـدة، تعامـل مـععنـد ال ٨
أقــوم بهــا بطریقتــي وبحریــة دون التقیــد 

  بتعلیمات محددة
البــدائل  الكثیــر مــن عنــدما یكــون لــدي ٩

فــي أجــد صــعوبة  لالختیــار مــن بینهــا،
 .أفضل تقریر أي هذه البدائل 

أشـعر بالراحـة عنـدما  اتخـذ قـرارًا مسـتندًا  ١٠
  على حدسي الذاتي

الطرق القدیمـة لحـل المشـكالت  نأ أعتقد ١١
 .الطرق هي أفضللیست 

أشـعر بــالتوتر والقلـق عنــدما یكـون لزامــًا  ١٢
 علىَّ اتخاذ قرار مهم

أشــعر بــالقلق عنــدما یطلــب منــي اتخــاذ  ١٣
 قرار مفاجئ أو فوري

أمیــل لتحلیــل األشــیاء بصــورة زائــدة عــن  ١٤
 الحد

ت المهمــة أشــعر بالراحــة التخــاذي القــرارا ١٥
 بنفسي في العمل 

عنــدما أصــل لحــل مناســب لمشــكلة مــا ال  ١٦
 أبحث عن مزید من الحلول 

ــي غایــة  ١٧ أرى أن حــل أي المشــكلة أمــر ف
 الجدیة ال مجال فیه للدعابة أوالضحك.

أثـق فــي قراراتــي التــي أتخــذها بنــاء علــى  ١٨
مشــورة زمالئـــي أكثــر مـــن التــي أتخـــذها 

 بمفردي



                  د. عبد العزیز سلیم  ،معرفیة والفعالیة الذاتیة  د. سعید عبد الغنيفي ضوء المرونة ال التنبؤ بالحل اإلبداعي للمشكالت
  

 ٧٩

 أبداً  نادراً  أحیاناً  الباً غ دائماً  المفـــــــردات

و كـــان األمـــر بیـــدي لفضـــلت أن یتخـــذ لـــ ١٩
 .اآلخرون القرارات الصعبة التي تخصني

أفضل التمسك بطریقتي في تنفیـذ المهـام  ٢٠
ـــل فعالیـــة مـــن طـــرق  ـــو كانـــت أق حتـــى ل

 اآلخرین
 الوقـوع فـي الخطـأ علـى من یؤثر الخوف ٢١

 .القرارات التي اتخذها من العدید
 ةاستمتع بتجریب األشیاء الجدید ٢٢
حلول  البحث عن أنه من الضروري أعتقد ٢٣

لو كان لها حل ناجح  حتىجدیدة للمشكلة
 من قبل

أنظـر  أحـاول أن ،مشـكلة أواجـه عنـدما ٢٤
التوصـل  مـن أجـل مختلفـة من زوایـا إلیها
 .الحل األفضل إلى

 لدى ثقة تامة في قدراتي ومهاراتي ٢٥
 أحب تعلم األشیاء الجدیدة ٢٦
أرى أن ســـؤال اآلخـــرین عـــن كیفیـــة حـــل  ٢٧

 مشكلة دلیل على نقص في مهارتي
الــذین  األشــخاصأنـا مــن ذلــك النـوع مــن  ٢٨

 یفكرون خارج الصندوق
فـي  االبتكـاراتأهتم بصـورة كبیـرة بأحـدث  ٢٩

 مجال التكنولوجیا واألعمال
ــواجهنيأشــعر باإلحبــاط بســرعة عنــدما  ٣٠  ت

 مشكلة صعبة 
 تغییر عمومًا یجعلني قلقاً ال ٣١
أعتقد أنه مهما حدث لى من صـعاب فـي  ٣٢

 الحیاة سأكون قادرًا على التعامل معها
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   Chen , Gully & Eden (2001)مقیاس فاعلیة الذات العامة
 ترجمة أ.د عادل السعید البنا ، د. سعید عبد الغنى سرور

  نشكرك على تعاونك المسبق سلفًا. 

 ع رقم أمام كل عبارة بما  یعبر عن موقفك منها بحیث یتراوح برجاء وض
  )٦ – ١ما بین (

 )  إلى عدم ثقتك في العبارة مطلقًا . ١یشیر الرقم (  
 )  إلى  درجات بینیة ما بین الثقة المطلقة وعدم  ٥-٢ ویشیر األرقام (

  الثقة في العبارة.  
  إلى ثقتك المطلقة  في العبارة.  ٦یشیر الرقم  (و ( 

  
٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ثقة مطلقة  درجات ثقة متوسطة  ال توجد مطلقاً 
 

 
درجة  العبـــــــــــــــــــــــــــارات م

 )٦- ١الثقة(
   عند مواجه المهام الصعبة أكون متأكدًا من إنجازها . .١

  سوف أكون قادرًا على تحقیق معظم األهداف التي وضعتها لنفسي . .٢

  لنتائج المهمة بالنسبة لي .عمومًا یمكنني الحصول على ا .٣

  أعتقد أنه یمكنني النجاح في معظم األشیاء التي أفكر فیها  .٤

  سوف أكون قادرًا على النجاح والتغلب على العدید من التحدیات . .٥

  لدى ثقة بأنه یمكنني أن أؤدي بفعالیة في مهام عدیدو صعبة  .٦

  بطریقة جیدة  بالمقارنة باآلخرین یمكنني أن أؤدي معظم المهام .٧

  حتى ولو كانت األشیاء صعبة جدًا ، یمكنني أدائها بطریقة جیدة  .٨

 


