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 الممخص
سعت ىذه الدراسة لمعرفة عبلقة الكفاءة الذاتية اإلبداعية بمستوى التفكير اإلبداعي لدى 

دم الباحث خبلليا طمبة الصف الثامن االساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز، استخ
( طالبًا 112( طالبًا وطالبة بواقع )235المنيج الوصفي التنبؤي، وتكونت عينة الطمبة من )

( طالبة . حيث تم اختيار عينة الدراسة من المعممين والطمبة وفق أسموب المعاينة 123و)
كفاءة الذاتية العشوائية العنقودية، وأظيرت النتائج أنَّ المتوسطات الحسابية لفقرات درجة ال

اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز قد تراوحت 
أن  (، وبمستوى درجة تقييم ما بين متوسطة الى مرتفعة عمى الفقرات، و1.24 – 2..3بين )

( لدى طمبة المتوسط الحسابي لمستوى التفكير اإلبداعي بأبعادة )الطبلقة، المرونة، األصالة
أن الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز جاء بمستوى متوسط، 

لدى طمبة الصف الثامن في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز ليا  مستوى التفكير اإلبداعي
(. α≤0...تأثير إيجابي دال إحصائيًا عمى الكفاءة الذاتية اإلبداعية عند مستوى الداللة )

أوصت الدراسة بعدة توصيات أبرزىا: إقامة دراسات تختبر كبل من الكفاءة الذاتية اإلبدعية 
واألداء اإلبداعي قبل وبعد التدريب عمى اإلبداع، ثم مقارنة تأثيرات ظروف التدريب المختمفة 

 عمى كمييما.
 الكفاءة الذاتية اإلبداعية، التفكير اإلبداعيالكممات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This study sought to find out the relationship of creative self-

competence with the level of creative thinking in the 8th grade for 
students in King Abdullah II schools of excellence, the researcher used 
the predictive descriptive curriculum, and the sample of students 
consisted of (235) students with (112) students and (123) students. 
Where the sample of the study was selected from teachers and students 
according to the method of random sampling cluster, and the results 
showed that the computational averages of the paragraphs of the 
degree of creative self-competence in the eighth-grade students in King 
Abdullah II schools of excellence ranged from (2.73 – 4.31), and at the 
level of assessment grade between medium to high on paragraphs and 
that the arithmetic average of the level of creative thinking in dimensions 
(fluency, flexibility, originality) in the eighth-grade students in King 
Abdullah II schools for excellence came to an average level, that the 
level of creative thinking in eighth-grade students in King Abdullah II 
schools for the study recommended several recommendations, most: 
establish studies that test both creative self-efficacy and creative 
performance before and after creativity training, and then compare the 
effects of different training conditions on both. 
Keywords: creative self-efficacy, creative thinking  
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 المقدمة:
إن الشعور بالكفاءة الذاتية االبداعية ليست مجرد مشاعر، بل وصف لتقدير الفرد لذاتو 
عما يمكنو القيام بو، ومدى سبلستو في التعامل مع المواقف الشديدة والغامضة، ومدى تطور 

يمانو بقدرتو  عبلقاتة االجتماعية، ففاعمية الذات اإلبداعية تمثل حس الفرد ومعتقداتو عن نفسو، وا 
مع أي طارئ بفاعمية عالية، مما يحقق حتًما النجاح، وتشير األدبيات والدراسات إلى أن  لمتعامل

فاعمية الذات اإلبداعية تمثل دورًا ىاًما في تفوق الطالب األكاديمي ونمو شخصيتو االجتماعية 
نجازه األكاديمي، وتتبمور ىذ ه الفاعمية عمى ىيئة واالنفعالية بشكل متوازن، وتؤثر عمى مستواه وا 

األفكار والمعتقدات التي تتشكل حول ذاتو ومدى صبلحيتة ىذه األفكار وفدرتيا عمى تجاوز 
بداعات؛ وبين إنجازه الحقيقي في الصف أو  المألوف، والتي تتوسط بين ما لديو من إدراك وا 

قتضي دافعية قوية المواقف التعميمية كافة، وتتصل فاعمية الذات بتنفيذ الميام الصعبة والتي ت
 (ohteheeB، 2017تتأتى من داخل الفرد ىي ما تسيم في نجاحو. )

لذا فإن دراسة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لمطمبة الصاعدين الذي يعدون النخبة لكل مجتمع 
ليا وتأثير ذلك عمى تطورىم الفكري وذواتيم، أحد أىم العوامل الفعالة في وضع خطط 

طمبة وقياس مدى التقدم الذي يطرأ عمى شعورىم بفاعمية ذاتيم االبداعية استراتيجية لتطوير ال
أثناء سنوات الدراسة مع وعي بخبراتيم، وقناعتيم بأن ىذه الميارات ىي ما سيمكنيم من مجابية 
الحياة المينية في المستقبل. وتمثل الكفاءة الذاتية اإلبداعية معتقدات ىؤالء الطمبة حول مستوى 

بداعية، ويتضح أن العديد من الطمبة يبدون رغبة قوية لموصول إلى نتاجات متميزة  قدراتيم اإل
لكن ما يثنييم عن ىذا عدم امتبلكيم قواعد صائبة لتنفيذ ذلك، وربما جيميم بآلية تحديث قدراتيم 
اإلبداعية التي توصميم لميدف الذي يرغبون بو، األمر الذي ينعكس بالسمب عمى معتقدائيم 

تيم ومنيا القدرات اإلبداعية،  فالكثير من الطمبة يشعرون أنيم يمتمكون أكثر من مجرد حول قدرا
 (.nAshedBA، 2002استعادة وتذكر لممعمومات في االختبارات المدرسية )
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 مشكمة الدراسة:
تعد الكفاءة الذاتية اإلبداعية والتفكير اإلبداعي من العوامل الشخصية التي تتفاعل فيما        

( كأحد مكونات مفيوم الحتمية التبادلية  التي تشير Bandura,1997ا  والتي عبر عنيا  )بيني
الى ان العوامل البيئية والشخصية والسموك تؤثر وتتأثر ببعضيا البعض)عبلقة تأثر وتأثير(، 

يجاًبا عمى الكفاءة الذاتية ب شكل وكذلك مدى امتبلك الفرد لميارات  التفكير اإلبداعي تؤثر سمًبا وا 
عام والكفاءة الذاتية اإلبداعية بشكل خاص ؛ حيث أن ما يممكو  الفرد من ميارات لمتفكير 
اإلبداعي واستخداميا في حل المشكبلت تعمل عمى رفع مستوى الكفاءة الذاتية بشكل عام 
والكفاءة الذاتية اإلبداعية بشكل خاص، جاءت الدراسة لفحص العوامل الشخصية )الكفاءة الذاتية 

بداعية بمستوى التفكير اإلبداعي( لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اإل
 اهلل الثاني لمتميز، في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكمة الدراسة بالسؤال التالي:

عبلقة الكفاءة الذاتية اإلبداعية بمستوى التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصف الثامن ما 
 ممك عبد اهلل الثاني لمتميز؟ ومنيا يمكن اشتقاق األسئمة اآلتية:االساسي في مدارس ال

ما درجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد  .4
 اهلل الثاني لمتميز؟ 

ما مستوى التفكير اإلبداعي بأبعادة )الطبلقة، المرونة، األصالة( لدى طمبة الصف الثامن  .3
 في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز؟ األساسي 

ما القدرة التنبؤية لمستوى التفكير اإلبداعي بدرجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف  .2
 الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز؟

 أهداف الدراسة:
من األساسي في مدارس الكشف عن درجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثا -4

 الممك عبد اهلل الثاني لمتميز.
معرفة مستوى التفكير اإلبداعي بأبعادة )الطبلقة، المرونة، األصالة( لدى طمبة الصف  -3

 الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز.
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اإلبداعية لدى التعرف عمى القدرة التنبؤية لمستوى التفكير اإلبداعي بدرجة الكفاءة الذاتية  -2
 طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز.

 أهمية الدراسة:

تنبع األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية من خبلل توفير أدوات لقياس ممارسات التفكير و     
مل أن يستفيد اإلبداعي والكفاءة الذاتية اإلبداعية والتي تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة. كما يؤ 

من ىذه المقاييس العاممين في المجال التربوي بشكٍل عام والعاممين في وزارة التربية والتعميم 
بشكل خاص في أسس قبول وانتقاء الطمبة والمعممين في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز؛ 

ى نسب التحصيل وذلك الن أسس القبول واالنتقاء المعمول بيا حاليًا لدى الوزارة تعتمد عم
 واختبار لمقدرات.

 التعريفات اإلجرائية:

معتقدات الفرد حول قدراتو اإلبداعية، وتشمل معتقداتو وتشير إلى :الكفاءة الذاتية اإلبداعية -4
(. ويعبر Abbot,2010حول تفكيره اإلبداعي، إضافة إلى معتقداتو حول انجازه اإلبداعي )

صل عمييا أي طالب من  الصفوف األساسية العميا عنيا إجرائيًا بالدرجة الكمية التي سيح
في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز خبلل استجابتو عمى فقرات مقياس الكفاءة الذاتية 

 اإلبداعية.
: نشاط عقمي مركب ىادف توجيو رغبة قوية في البحث عن حمول أو التفكير اإلبداعي -3

(.ويعبر عنيا إجرائيًا 3.42)البلمي،التوصل إلى نتائج أصيمة لم تكن معروفة مسبقا 
بالدرجة الكمية التي سيحصل عمييا أي طالب من  الصفوف األساسية العميا في مدارس 

الذي طورتو لمبيئة  TCT-DPالممك عبد اهلل الثاني لمتميز عمى فقرات اختبار إنتاج الرسوم 
 (.3.42األردنية عباس )
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 حدود الدراسة
 آلتية :اقتصرت الدراسة عمى الحدود ا

 طمبة الصف الثامن في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز. الحدود البشرية: -
 (3.34/.3.3الحدود الزمانية: طبقت ىذه الدارسة في العام الدراسي ) -
 الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز. -

 الدراسات السابقة:
فاعمية برنامج قائم عمى توظيف »( دراسة ىدفت لمتعرف إلى .3.3أجرت الشعبلن )

خرائط المفاىيم في التدريس لتنمية مستوى التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصف العاشر الموىوبين 
واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وطبقت عمى  «في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز

البة تم توزيعيم عمى مجموعتين )تجريبية وضابطة(،  وتم استخدام ( طالبًا وط82عينة مكونة )
، أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية eBeerAohاختبار التفكير اإلبداعي لتورانس 

بين متوسطي استجابات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصالح 
وق بين متوسطات استجابات أفراد المجموعة التجريبية في المجموعة التجريبية، وعدم وجود فر 

التطبيقين البعدي والتتبعي، مما يشير إلى فاعمية البرنامج وبقاء أثره في تنمية مستوى ميارات 
 التفكير اإلبداعي لدى عينة الدراسة.

العبلقة بين الكفاءة الذاتية اإلبداعية  »دراسة لمعرفة  erlyBe(2014)قام تايمور 
،استخدم الباحث المنيج pea qSfrehمن خبلل استخدام اختبار  «نجاح األكاديمي لمطبلبوال

طالًبا في الصفوف السادس والسابع والثامن  08شبو التجريبي والعينة الحصصية، شممت العينة 
من الصفوف المتوسطة من إحدى الضواحي في ويميامسبورت، ماريبلند. من خبلل استخدام 

شي سكوير، أشارت النتائج إلى أنو بغض النظر عن مستوى الفصل الدراسي، اختبار استقبلل ت
فإن الكفاءة الذاتية لمطبلب في الرياضيات والعموم مرتبطة بدرجاتيم في تمك المواد. باستخدام 

المستقمة، لم يتم اكتشاف فرق كبير بين مركب الكفاءة الذاتية لطبلب مستوى الصف  eاختبارات 
 الواحد وما فوق.



 أحمد داهود جميل مكازي أ/        عالقة الكفاءة الذاتية اإلبداعية 
 حيدر أبراهيم أحمد ظاظا /د
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 الطريقـة واإلجراءات لمدراسة

الفصل وصفًا لمنيجية الدراسة المتبعة لتحقيق أىداف الدراسة، ويتضمن وصفًا يتناول 

لمجتمع الدراسة وعينتو باالضافة لؤلدوات الخاصة بجمع المعمومات وطرق التحقق من صدقيا 

 خدمة.وثباتيا، كما يتضمن وصفًا لمتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المست

 منهج الدراسة

؛ وذلك لمبلئمتو لطبيعة ىذه تم استخدام المنيج الوصفي التنبؤيلتحقيق أىداف الدراسة 

، بيدف تحميل البيانات والوصول وذلك من خبلل جمع البيانات ذات العبلقة  الدراسة وغاياتيا،

 إلى نتائج تساعد في التفسير واإلجابة عن أسئمة الدراسة.

 مجتمع الدراسة 

ون مجتمع الّدراسة من جميع طمبة )الذكور، واإلناث( الصف الثامن االساسي في تك

( 212( مدرسة. حيث بمغ عدد الطمبة )42مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز البالغ عددىا )

 . 3.34/.3.3( طالب لمعام الدراسي 122( طالبة و)0.0طالب وطالبة، بواقع )

 عينة الدراسة

( طالبة 123( طالبًا و)112( طالبًا وطالبة بواقع )235من ) تكونت عينة الطمبة

اختيار عينة الدراسة من المعممين والطمبة وفق أسموب المعاينة العشوائية  تم موزعين. حيث

( يوضح 3(. وحول اختيار عينة الدراسة، والجدول )Cluster Random Sampleالعنقودية )

 ب الصف والشعبة والجنس والمنطقة الجغرافية.توزيع عينة الدراسة من الطمبة موزعين حس
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 ( عينة الطمبة موزعين حسب الصف والشعبة والجنس والمنطقة الجغرافية1جدول )

 المحافظة/ المديرية/ المدرسة اإلقميم
 الثامن

 مجموع المدرسة
 اإلناث الذكور

 الشمال
 32 34 . المفـــرق

 21 14 .3 عجمـــون

 الوسط

 10 34 24 السمـــط

 08 .2 38 الزرقـــاء

 22 19 19 مأدبا

 21 18 48 الكــــرك الجنوب

 320 432 443 المجموع حسب جنس الطالب في الصف

 320 المجموع الكمي

 أدوات الدراسة

 بتطويرقام الباحث  ،بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع     

( Abbott،  2010قياس الكفاءة الذاتيو واعتمد عمى مقياس أبوت )أدوات الدراسة فاستخدم م

فقرة ويشمل مجالين   34(، ويتكون من  3.41لفاعمية الذات اإلبداعية الذي طوره الزعبي )

)مجال فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي ويشمل أربعة أبعاد لمتفكير اإلبداعي ) فاعمية الذات 

ألصالة ، والتفاصيل( وفيما يتعمق بثبات المقياس فقد عمل الزعبي في الطبلقة ، والمرونة ، وا

(عمى استخراج معامل الثبات بطريقتين ىما طريقة االعادة وكرونباخ ألفا ففي طريقة 3.41)

( تم تطبيق المقياس واعادة تطبيقو عمى عينة استطبلعية بفراق ثبلثة test-retestاالعادة )
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( 0.88( لمطمبة و)0.87ب معامل االرتباط بين التطبيقين فبمغ )اسابيع بين التطبيقين، ثم احتس

لممعممين اما طريقة كرونباخ ألفا فقد تم استخدام معادلة كرونباخ عمى عينة الدراسة، فبمع 

 ( لممعممين.0.94( لمطمبة و )0.91)

  الحالية  صدق مقياس الكفاءة الذاتية اإلبداعية

 الصدق الظاهري لممقياس أ.

عمى الصدق الظاىري لممقياس، قام الباحث بعرض االختبار بصورتو األولية  لمتحقق من

مجموعة من المحكمين من المُختصين في مجال عمم النفس التربوي من أعضاء ىيئة التدريس 

مدى مبلءمة الفقرات لممقياس، وسبلمة وطمب منيم إبداء رأييم في في الجامعات األردنية، 

الناحية المغوية، ولقد تّم األخذ بكافة مبلحظات المحكمين؛ حيث صياغتيا، ووضوح معانييا من 

%( تقريبا كحد أدنى .2تمَّ القيام بتعديل الصياغة المغوية لمفقرات التي أجمع عمييا ما نسبة )

 .التي تم االتفاق عمييا من المحكمين كمعيار لمحكم عمى صبلحيتيا

 ب. صدق البناء لممقياس
( .2قياس تم تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مكونة من )لمتحقق من صدق البناء لمم

طالب وطالبة من طمبة الصف الثامن، من مجتمع الدراسة المستيدفة من أجل التعرف عمى 

مدى صدق االتساق الداخمي لؤلداة ومدى إسيام الفقرات المكونة ليا، وذلك بحساب معامل 

          جة الكمية لممقياس ، والجدول االتية(؛ فقرات أداة الدراسة بالدر Pearsonارتباط بيرسون )

 ُيبّين ذلك:
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 ( معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس2جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط  رقم القفرة مستوى الداللة معامل االرتباط  رقم القفرة

4 ..828** ..... 43 ..828** ..... 

3 ...22** ..... 42 ..2..** ..... 

2 ...24** ..... 41 ..822** ..... 

1 ...42** ..... 40 .....** ..... 

0 ..022** ..... 48 ..030** ..... 

8 ..803** ..... 4. ..828** ..... 

. ..88.** ..... 42 ....1** ..... 

2 ..822** ..... 42 ..808** ..... 

2 ..822** ..... 3. .....** ..... 

4. ...22** ..... 34 ...44** ..... 

44 ..822** .....  

( أنَّ قيم معامبلت ارتباط الفقرات عمى مقياس الكفاءة الذاتية اإلبداعية 3يبين الجدول )
(، وقد كانت جميع ىذه القيم ..2.. –022..مع الدرجة الكمية لممقياس قد تراوحت ما بين )

وىذا يعني وجود درجة من صدق االتساق الداخمي  (α≤0...دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )
 ات عمى المقياس.في فقر 

 ثبات المقياس 
لمتأكد من ثبات مقياس الدراسة، تمَّ إيجاد معامل ثبات من خبلل حساب معامل االتساق 

، حيث تم تطبيق أداة (Cronbach–Alpha)الداخمي لمفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
، وقد بمغ قيمة ( طالب وطالبة.2الدراسة عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 (. 223..معامل ثبات كرونباخ ألفا عمى فقرات المقياس ككل )
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 حيدر أبراهيم أحمد ظاظا /د
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 تصحيح المقياس :

( فقرة متبوعة بتدريج لفظي خماسي حيث يحصل الفرد الذي 34يتكون المقياس من )

( درجتين وابدآ درجة 3درجات ونادرا ) 2درجات وأحيانا  1درجات وغالبا  0يستجيب عمى دائما 

( يوضح توزيع الفقرات عمى المقياس  2ما بان جميع الفقرات إيجابية. الجدول)( عم4واحدة )

 والدرجة الكمية والفرعية عمى المجاالت.

 االبعاد المجال
عدد 

 الفقرات

الحد األدنى 

 لمدرجة

الحد األعمى 

 لمدرجة

فاعمية الذات في التفكير 

 اإلبداعي

 40 2 2 فاعمية الذات في الطبلقة

 40 2 2 المرونة فاعمية الذات في

 40 2 2 فاعمية الذات في األصالة

 40 2 2 فاعمية الذات التفاصيل

 .8 43 43 الدرجة عمى المجال

فاعمية الذات في األداء 

 اإلبداعي

 40 2 2 فاعمية الذات في التعميم لئلبداع

 40 2 2 واالتصال والترويج لئلبداع

والمحافظة عمى الشخصية 

 اإلبداعية
2 2 40 

 .3 2 2 الدرجة عمى المجال

 4.0 34 34 الدرجة الكمية عمى الكفاءة الذاتية اإلبداعية
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 ثانيًا: مقياس التفكير اإلبداعي:
 اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي الصورة المفظية :  -

، ليقيس قدرة المفحوص عمى التفكير  4288أعد ىذا االختبار تورانس في العام 
( أن ىذه االختبارات  يصمح 1983( كما ورد  في الشطني )1992ورانس )اإلبداعي ، وأشار ت

استخداميا لجميع مستويات الدراسة من الروضة حتى الدراسات العميا ويصمح لؤلفراد من عمر 
سنة ، ويطبق بشكل جمعي باستثناء األطفال دون الصف الرابع  .3الروضة وحتى عمر 

م شفويا و بشكل فردي .وذكر إن أىم شروط تعميمات األساسي ، حيث يتم تطبيق االختبار معي
تطبيق االختبارات ىي توفير الجو المناسب بحيث يكون شبييا ببعض األلعاب باإلضافة إلى 
التوجييات إلثارة الدافعية قبل بدء االختبار ويتألف ىذا االختبار من ستة اختبارات فرعية من 

، ويتطمب كل واحد من ىذه االختبارات الستة أصل سبعة إال إن تورانس ألغى السؤال السادس
دقيقة عنيا باإلضافة إلى الزمن البلزم  10سبع دقائق لئلجابة  وبتالي يستغرق تطبيق االختبار 

لمتعميمات واإلرشادات،. ويقيس االختبار عدة قدرات ىي ) الطبلقة ، والمرونة ، واألصالة ( . 
خمن وأسأل ، حيث يعرض أمام المفحوص صورة واالختبارات الفرعية الثبلثة األولى تسمی 

تدور حوليا ىذه االختبارات ، أما االختبارات الثبلثة األخرى الرابع والخامس والسادس فيي 
 (4222مستقمة عن بعضيا البعض )الشطني،

 صدق االختبار في صورته األصمية :
يث أشار ( إلى دالالت صدق االختبار في صورتو األصمية ح 4222أشار الشنطي )  

إلى دالالت صدق مختمفة صدق المحتوى  يعتمد عمى مدى تمثيل االختبار لمجوانب التي يقيسيا  
فتعتبر نظرية جيمفورد ىي اإلطار المحدد لمجال السموك اإلبداعي الذي حاول االختبار قياسين 

رانس باستخدام محك تقديرات المعممين من خبلل نتائج دراسة تو   الصدق التالزمي لالختبار
، حيث أشارت نتائج ىذه  4222( كما ورد في الشنطي  Tarrince and Japtaوجبتا ) 

الدراسة قدرة االختبار عمى التمييز بين المستويات المرتفعة والمستويات المنخفضة لمطمبة من 
 ناحية القدرة اإلبداعية. 



 أحمد داهود جميل مكازي أ/        عالقة الكفاءة الذاتية اإلبداعية 
 حيدر أبراهيم أحمد ظاظا /د
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( 4222في الشنطي )أشارت نتائج دراسة تورانس التتبعية كما ورد  الصدق التنبؤي لالختبار

إلى معامبلت ارتباط مقبولة بين أداء المفحوصين عمى محك اإلنجاز حيث بمغ معامل  -

 ( .  4222( )الشنطي ،  518.( ولئلناث بمغ )  502.االرتباط لمذكور ) 

 صدق الصورة األردنية من اختبار تورانس:

فر دالالت صدق الصورة ( إلى تو 4222أشارت نتائج الدراسة التي أجراىا الشنطي )      

من خبلل قدرة  داللة الصدق التمييزياألردنية من اختبار تورانس ، حيث تم التحقق من 

االختبار عمى التمييز بين الطمبة ذوي القدرة اإلبداعية العالية والطمبة ذوي القدرة اإلبداعية 

قيم دالة احصائية  المنخفضة عمى أبعاد: ) الطبلقة والمرونة ، واألصالة (، وقد كانت جميع

فقد توفرت داللتو من خبلل الترابط بين أداء  دالالت الصدق التالزمي(.  α≤ ...0مستوى )

المفحوصين عمى االختبار من جية وبين مستوى أدائيم في قوائم تقدير المعممين جية ثانية، 

ق إيجاد (، أما صدق البناء فقد تم حسابو عن طري ....حيث بمغت قيمة معامل االرتباط ) 

قيمة معامل االرتباط بين درجات المفحوصين عمى األبعاد الفرعية لبلختبار والدرجة الكمية 

( ، وتعد قيمة ىذا المعامبلت  20..-.2..لبلختبار، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين ) 

 ( . 4222( ) الشنطي ،  α 0.05≥ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 متغيرات الدراسة

 ت الدراسة عمى المتغيرات األتية:أشتمم

 .الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز 
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  التفكير اإلبداعي بأبعادة )الطبلقة، المرونة، األصالة( لدى طمبة الصف الثامن في مدارس

 الممك عبد اهلل الثاني لمتميز.

 عرض نتائج الدراسة

              ا الفصل إلى عرض النتائج التي تتمثل في استجابات أفراد الدراسةييدف ىذ

تم تحديد درجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة عمى الفقرات الخاصة بأدوات الدراسة،  

الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز في ثبلثة مستويات. من خبلل 

 ية:المعادلة اآلت

 القيمة األدنى لمبديل( /عدد الدرجات.–طول الفئة = )القيمة األعمى لمبديل 

           ( =0–4/ )2  =4.22  

           ( متوسطة،.2.8-3.21( منخفضة، )3.22-4وعميو فقد أصبحت الدرجات )     

 ( مرتفعة، وفيما يمي عرض لنتائج اإلجابة عن أسئمة الدراسة اآلتية:...2.82-0)

 لنتائج المتعمقة بالسؤال األولا

ما درجة الكفاءة الذاتية  "أوَّاًل. النتائج المتعمقة بالسؤال األول الذي نصَّ عمى: 

 ؟"اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز 

المعيارية، لئلجابة عن السؤال األول تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

درجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن األساسي في  والتقدير، والرتب لفقرات

 (. 1بشكل عام، وكانت النتائج كما ىو ُمبيَّن في جدول )مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز 



 أحمد داهود جميل مكازي أ/        عالقة الكفاءة الذاتية اإلبداعية 
 حيدر أبراهيم أحمد ظاظا /د
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الذاتية اإلبداعية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات درجة الكفاءة 4جدول )
 لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز.

 الفقرة #
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.95 4.31 أتفوق عمى اآلخرين في تخيل األفكار الجديدة. .43

 مرتفعة 2 0.93 4.26 نتاجات المتعمقة بيا .أتوصل إلى الحل الصعب لممشكمة من خبلل االست 2.

 مرتفعة 3 1.01 4.25 امتمك دافعية لئلتيان بأفكار جديدة. .42

 مرتفعة 4 0.91 4.24 أبدا بالتعمم لعمل شيء حتى إذا واجيتني عقبات حيال ذلك. .41

 مرتفعة 5 1.00 4.17 افيم الشيء الذي أريد تعمم القيام بو. .42

 مرتفعة 6 0.98 4.14 خرين إلقناعيم بان الذي عممتو ىو األفضل.أتواصل مع اآل .42

 مرتفعة 7 0.97 4.07 أفكر في أكثر من إجابة لممشكمة الصعبة التي تواجيني . 2.

 مرتفعة 8 0.95 4.06 أستجيب لممشكبلت بطرق مختمفة ومتناسبة مع خصوصية كل مشكمة . .0

 مرتفعة 9 1.11 4.05 خذ باالعتبار طبيعة المشكمة.أفكر بأكثر من نمط حول المشكبلت مع األ .8

 مرتفعة 10 1.05 4.00 أقدم إجابات متنوعة حيال أية مشكمة تواجيني. 4.

44.  مرتفعة 11 1.11 3.98 أتوصل إلى حل جديد قبل أن يتوصل عميو اآلخرون . 

4..  
أشعر أنني األول في المجموعة عندما يتعمق األمر بتقديم مقترحات 

 زة حل موضوع مامتمي
3.93 1.06 12 

 مرتفعة

 مرتفعة 13 1.03 3.85 أقدم العديد من الحمول المحتممة لممشكمة التي تواجيني. 1.

40.  مرتفعة 14 1.08 3.83 أتعمم كيف أكون قادرا عمى عمل األشياء الجديدة. 

2. 
أقوم برواية قصص اآلخرين المستندة إلى أحبلميم بشكل تام حتى لو 

 صة.كانت ناق
3.73 1.23 15 

 مرتفعة

 متوسطة 16 1.35 3.58 استمتع باإلتيان بأفكار جديدة بعد رؤية أفكار اآلخرين. ..3

4.. 
استطيع العثور عمى المستمعين الذين يمكنيم نقل األفكار الجديدة بسيولة 

 لغيرىم في المجتمع
 متوسطة 17 1.25 3.55
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 الفقرة #
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 18 1.25 3.47 استحسان اآلخرين.ابتكر األشياء غير المألوفة التي ستنال  .48

2. 
أتحدث مع أصدقائي عن أفكاري الطائشة واجعميم يؤمنون بأنيا سميمة 

 ومعقولة .
 متوسطة 19 1.42 2.93

.. 
أفكر في إيجاد طرق مقنعة لمدفاع عن أفكاري غير المألوفة لآلخرين من 

 خبلل االنطبلق مما يعرفونو مسبقا.
 متوسطة 20 1.45 2.90

34. 
احتفظ بتساؤالتي حول بعض األشياء حتى لو بقيت اعمل بيا سنين أو 

 عقود.
 متوسطة 21 1.87 2.73

 مرتفعة 0.58 3.75 المتوسط الحسابي الكمي

( أنَّ المتوسطات الحسابية لفقرات درجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى 1ُيظير الجدول )      

             لممك عبد اهلل الثاني لمتميز قد تراوحت بينطمبة الصف الثامن األساسي في مدارس ا

(، وبمستوى درجة تقييم ما بين متوسطة الى مرتفعة عمى الفقرات، أّما المقياس 1.24 – 2..3)

( وبدرجة تقييم مرتفعة. 02..( وبانحراف معياري )0..2ككل فقد حصل عمى متوسط حسابي )

لتي تنص عمى " أتفوق عمى اآلخرين في تخيل األفكار ( ا43) وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة

( التي 3(، وبمستوى درجة تقييم مرتفعة، وقد تبلىا الفقرة )1.24الجديدة " بمتوسط حسابي )

تنص عمى " أتوصل إلى الحل الصعب لممشكمة من خبلل االستنتاجات المتعمقة بيا " بمتوسط 

( التي تنص 34المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )(، وبمستوى درجة تقييم مرتفعة. وب1.38حسابي )

" بمتوسط احتفظ بتساؤالتي حول بعض األشياء حتى لو بقيت اعمل بيا سنين أو عقود  عمى "

 ( وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 2..3حسابي )
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ويعزو الباحث ذلك أن الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى الفرد تعتبر بناًءا ميًما ليتم تحديد       

مستوى دافعيتو، ومستوى صحتو النفسية، وقدرتو عمى اإلنجاز الشخصي، فمستوى الكفاءة 

الذاتية يؤثر عمى نوعية النشاطات والميمات التي يختار الفرد القيام بأدائيا كما أشار لذلك 

(3.3. ،artrar.) 

إلبداعي ما مستوى التفكير ا ثانيًا. النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني الذي نصَّ عمى: "

بأبعادة )الطبلقة، المرونة، األصالة( لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد 

 ؟"اهلل الثاني لمتميز 

لئلجابة عن السؤال الثاني تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

ة، األصالة( لدى طمبة والتقدير، والرتب لمستوى التفكير اإلبداعي بأبعادة )الطبلقة، المرون

الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز ، وكانت النتائج كما ىو في 

 (. 0جدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التفكير اإلبداعي بأبعادة 5جدول )
ي مدارس الممك عبد اهلل )الطالقة، المرونة، األصالة( لدى طمبة الصف الثامن األساسي ف

 الثاني لمتميز.

 االبعاد #
الدرجة 

 الدنيا

الدرجة 

 العميا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة المئوية 

 لممتوسط
 المستوى الرتبة

 متوسط 3 22..3 8.84 14.50 03 . الطبلقة 1.

 متوسط 4 3..32 7.45 13.08 11 . المرونة .3

 متوسط 2 42.02 11.95 15.28 2. . األصالة .2

 متوسط 30.34 32..3 13.28 ..4 . المتوسط الحسابي الكمي
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( أن المتوسط الحسابي لمستوى التفكير اإلبداعي بأبعادة 0يبلحظ من نتائج الجدول )      

)الطبلقة، المرونة، األصالة( لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك عبد اهلل الثاني 

             (13.28مستوى متوسط ؛ إذ بمغ المتوسط الحسابي الكمي لبلختبار )لمتميز جاء ب

           (، وقد جاء في الرتبة30.34( وبالنسبة المئوية لممتوسط )32..3وبانحراف معياري )

  ( وبالنسبة44.20( وبانحراف معياري )40.32األولى ُبعد " المرونة " بمتوسط حسابي )

" بمتوسط الطبلقة ( وبمستوى متوسط، وجاء في الرتبة الثانية ُبعد " 3..32المئوية لممتوسط )

( وبمستوى 22..3( وبالنسبة المئوية لممتوسط )2.21( وبانحراف معياري ).41.0حسابي )

         ( 2..42" بمتوسط حسابي ) األصالةمتوسط ، اما في الرتبة الثالثة جاء ُبعد "  مرتفع

        ويمكن  ( وبمستوى متوسط.42.02النسبة المئوية لممتوسط )( وب10..بانحراف معياري )

          عزو ىذه النتيجة أن التفكير اإلبداعي يعكس ظاىرة مختمفة األوجو والجوانب، حيث يعني

            أنو قدرة الفرد عمى اإلنتاج الجديد، فيمكن وصفو بأنو يتصف بالمرونة والطبلقة

         ساسية لممشكبلت، كما يفصح  التفكير اإلبداعي عن ذاتو في شكل الفكرية  واألصالة والح

      إنتاج جديد يتميز بالتنويع ويتسم بالفائدة والقبول االجتماعي بشكل عام كما أورد ذلك 

  (. 2..3)صوافطة، 

ما القدرة التنبؤية لمستوى  "ثالثًا. النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث الذي نصَّ عمى: 

لتفكير اإلبداعي بدرجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس ا

 الممك عبد اهلل الثاني لمتميز؟"
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لئلجابة عن السوال تم استخراج معامبلت تحميل االنحدار الخطي البسيط بأسموب 
التنبؤية لمستوى التفكير إدخال المتغيرات الُمتنبئة الى معادلة االنحدار وذلك لمكشف عن القدرة 

اإلبداعي بدرجة الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس الممك 
عبد اهلل الثاني لمتميز. وبناًء عميو تم استخراج معامبلت االنحدار الخطية ومربعاتيا ومقدار 

لتغير في تمك المعامبلت، ( المعدلة وقيم اR2( و)Rتفسير التغير وذلك من خبلل حساب قيم )
 ( يوضح نتائج ذلك:8والجدول )

( معامالت تحميل االنحدار الخطي لمقدرة التنبؤية لمستوى التفكير اإلبداعي بدرجة 6جدول )
 الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز

 النموذج

 
R R2 

R2 

 المعدل

الخطأ 

اري المعي

 في التقدير

 إحصائيات التغير

التغير 

 R2في 

في  التغير

F 

 المحسوبة

درجة 

حرية 

 البسط

درجة 

حرية 

 المقام

الداللة 

 اإلحصائية

4 .885a .783 .782 .325 .783 785.21 1 322 .000 

a:مستوى التفكير اإلبداعي . المتنبئات 

b:الكفاءة الذاتية اإلبداعية . المتغير التابع 

( بين المتغيرات قد بمغت R( أن قيمة معامل االرتباط )8ظ من الجدول )يبلح
% من  2.2.(، وىذا يعني أن =R2 22...(، كما بمغت قيمة نسبة التباين المفسر )220..)

التباين في الكفاءة الذاتية اإلبداعية لدى طمبة الصف الثامن في مدارس الممك عبد اهلل الثاني 
بلل مستوى التفكير اإلبداعي. ويؤكد معنوية ىذا التأثير قيمة لمتميز يمكن تفسيره من خ

( وتعتبر ىذه القيمة .....( بمستوى داللة احصائية )20.342.( والتي بمغت )Fالمحسوبة )
 (.α≤0...دالة عند مستوى )
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           باإلضافة إلى ما تقدم، تم حساب معامبلت االنحدار المعيارية، ومعامبلت
( .(، والداللة اإلحصائية والجدول )tيارية لممتغيرات المتنبئة، وقيم األختبار)االنحدار البلمع

 يوضح ذلك:

 المعيارية والالمعيارية ( معامالت االنحدار7جدول )

 النموذج

 

 معامبلت البلمعيارية
معامبلت 

 المعيارية
 tقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

 B 
الخطأ 

 المعياري
Beta   

4 
(Constant) .782 .115  6.796 .000 

 000. 28.022 885. 028. 795. مستوى التفكير اإلبداعي

 . (α≤0...)* دالة إحصائًيا عند مستوى 
 المتغير التابع: الكفاءة الذاتية اإلبداعية  

لدى طمبة الصف الثامن في مدارس  ( أن مستوى التفكير اإلبداعي.يتبين من الجدول )
تأثير إيجابي دال إحصائيًا عمى الكفاءة الذاتية اإلبداعية عند الممك عبد اهلل الثاني لمتميز ليا 

(، وبمغت قيمة االختبار التائي β=220..(، إذ بمغت قيمة بيتا )α≤0...مستوى الداللة )
(32..33=t( وبداللة إحصائية )..... مما يشير إلى أن زيادة أو تغيير بمقدار وحدة ،)

( وحدة معيارية 220..عي يقابمو زيادة أو تغيير بمقدار )معيارية واحدة في مستوى التفكير اإلبدا
في الكفاءة الذاتية اإلبداعية. ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى أن ىناك خصائص عامة يتصف بيا 

( منيا: وجود قدر كافي من Balci، .3.4األفراد ذوي الكفاءة الذاتية الفاعمة كما أشار لذلك )
نفسية أو عقمية باإلضافة إلى توافر الدافعية في المواقف.  االستطاعة سواء كانت فسيولوجية أو

 وأن الكفاءة الذاتية تبلتبط بالتوقع والتنبؤ.
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 التوصيات:
 خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات هي:

إقامة دراسات تختبر كبل من الكفاءة الذاتية اإلبدعية واألداء اإلبداعي قبل وبعد التدريب  -4
 نة تأثيرات ظروف التدريب المختمفة عمى كمييما.عمى اإلبداع، ثم مقار 

ضرورة التخطيط لمناىج عممية تشتمل عمى استراتيجيات منفردة لمتفكير اإلبداعي لكي ال  -3
 تخضع ىذه العممية لمعشوائية بالتعميم.

من الميم أن توفر المؤسسات التعميمية بيئات لتشجيع وتعزيز قدرات الطبلب اإلبداعية في  -2
 حل المشكبلت.

تعزيز اإلبداع بشكل عام من خبلل احترام أفكار الطبلب ليس فقط من خبلل األنشطة  -1
المخطط ليا في الفصول الدراسية. باإلضافة إلى ذلك، التركيز القوي عمى االختبارات 

 المعيارية وضمان إتقان الدرجة.
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 المصادر والمراجع:
 المراجع العربية:
المجمة اإلبداعية لدى الطمبة الموىوبين في األردن. (،فاعمية الذات3.41الزعبي،أحمد محمد)

 122-1.0(:1).4، األردنية في العموم التربوية

(. فاعمية برنامج قائم عمى توظيف خرائط المفاىيم .3.3الشعبلن، أمل بنت عبد اهلل بن زيد. )
في التدريس لتنمية مستوى التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصف العاشر 

 -مجمة كمية التربية رس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز . الموىوبين في مدا
 .8.4-.02:(428)22جامعة األزىر. 

دالالت صدق وثبات اختبارات تورانس لمتفكير اإلبداعي صورة (. 4222الشنطي ، راشد محمد )
".  معدلة لمبيئة األردنية األختبار المفظي ، "أ "واالختبار الشكمي ، "أ

 نشورة (، الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.رسالة ماجستير )غير م

تجاىات الطمبة نحو (. 2..3صوافطة، وليد عبد الكريم. ) تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وا 
 . عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزيع. العموم

(. الخصائص السيكومترية لبلختبار التفكير االبداعي)أنتاج 3.42عباس،ميا وظاظا،حيدر) 
 .022-0.4( : 1) .2، مجمة العموم التربويةي البيئة االردنية،الرسوم( ف

(. أثر نمطين من أنماط التعمم الحسي اإلدراكي في تنمية التفكير 3.42البلمي، صبلح خميفة. )
مجمة أبحاث البصرة لمعموم الترابطي لدى طمبة الصف الثاني المتوسط . 

 .03-33(: 1) 11  اإلنسانية.
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