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 :ملخص البخح

ة، مستوى كؿ مف: فاعمية الذات اإلبداعي تتحدد أىداؼ البحث الحالى فى الكشؼ عف
، وتأثير النوع Memletics)ميمميتكس(  وأنماط االستثارة الفائقة وأساليب التعمـ النوعية

االجتماعى في كؿ متغير منيـ، باإلضافة إلى الكشؼ عف طبيعة العالقات االرتباطية بيف 
 فاعمية الذات اإلبداعية، وكال مف: أنماط االستثارة الفائقة، وأساليب التعمـ النوعية)ميمميتكس(

Memletics ، أبوتوبتطبيؽ مقياس (Abbott, 2010لقياس )  ،فاعمية الذات اإلبداعية
عداد/الباحثة، ومقياس أنماط االستثارة الفائقة ) (، لقياس أنماط االستثارة OEQ-IIتعريب وا 

عداد/الباحثة، لقياس أساليب  ومقياس أساليب التعمـ النوعية )ميمميتكس( الفائقة، تعريب وا 
عداد/الباحث(Wheitly, 2006)تأليؼ/ عية المفضمة،التعمـ النو  وذلؾ عمى عينة  ،ة، تعريب وا 
فى العموـ الصفوؼ الثالث بمدرسة المتفوقيف الثانوية ( طالب وطالبة مف طمبة @=9كمية )

 (?8 ->8مف اإلناث(، تراوحت أعمارىـ الزمنية بيف ) @89مف الذكور،  1;8) والتكنولوجيا
مف  األوؿ، وذلؾ فى الفصؿ الدراسى (?,8 ±)، وانحراؼ معيارى سنة (>,=8بمتوسط ) سنة،

، وبمعالجة بيانات البحث باستخداـ األساليب اإلحصائية @918/?918العاـ الدراسى 
ارتفاع مستوى فاعمية الذات اإلبداعية السائدة لدى طمبة مدرسة المناسبة، تـ التوصؿ إلى 

(، في حيف كاف مستوى االستثارة النفسية STEM) فى العمـو والتكنولوجياالمتفوقيف الثانوية 
ماعدا االستثارة االنفعالية الفائقة فكاف المستوى فييا المجاالت جميع الفائقة كاف مرتفعًا في 

متوسطًا، وبالنسبة لمستوى أساليب التعمـ النوعية المفضمة كاف المستوى السائد ىو 
عية وفقًا لدرجة تفضيؿ المشاركيف في عينة المستوى المرتفع، وتـ ترتيب أساليب التعمـ النو 

البحث عمى النحو التالى: أسموب التعمـ الجماعى، أسموب التعمـ السمعى، أسموب التعمـ 
المفظى، أسموب التعمـ الجسمى، أسموب التعمـ المنطقى، أسموب التعمـ الفردى، وأخيرًا أسموب 

ر لمنوع في فاعمية الذات اإلبداعية، التعمـ البصرى. كما توصمت نتائج البحث إلى وجود تأثي
، اإلبداعيوتـ التوصؿ إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في كؿ مف: فاعمية الذات في التفكير 

، وفاعمية الذات اإلبداعية لصالح االناث، في حيف كانت اإلبداعيوفاعمية الذات في األداء 
، النفعالية الفائقة لصالح االناثالفروؽ في كؿ مف: االستثارة الحسية الفائقة، واالستثارة ا

وأما الفروؽ في االستثارة التخيمية الفائقة فكانت لصالح الذكور، وبالنسبة ألساليب التعمـ 
النوعية المفضمة كانت الفروؽ في أساليب التعمـ التالية: البصرى، الجسمى، والفردى لصالح 
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ة إلى وجود عالقات ارتباطية االناث، وفى أسموب التعمـ المنطقى لصالح الذكور. باإلضاف
موجبة دالة احصائيًا بيف فاعمية الذات اإلبداعية وكال مف أنماط االستثارة الفائقة وأساليب 

ضوء اإلطار النظرى ونتائج الدراسات  النتائج فىتـ مناقشة ىذه و  التعمـ النوعية المفضمة.
 السابقة، وتقديـ بعض التوصيات والمقترحات النفسية والتربوية.

 أنماط االستثارة الفائقة، أساليب التعمـ النوعية  فاعمية الذات اإلبداعية،الكممات المفتاحية: 
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Summary: 

This current research aims at revealing the level of: creative self-

efficacy, overexcitability patterns, learning specific styles (MEMLETICS) 

and the impact of social type of each variable, as well as revealing the 

nature of the correlative relationships between creative self-efficacy and 

both overexcitability patterns and specific learning styles (MEMLETICS). 

By applying the scale of Abbot for measuring creative self-efficacy, 

overexcitability questionnaire for measuring overexcitability patterns and 

the scale of learning specific styles (MEMLETICS) for measuring learning 

specific favorite styles (MEMLETICS)  authored by (Wheitly, 2006) 

translated and prepared by the researcher, on a total sample of (269) 

students from the three grade of STEM schools (140 male, 129 female) 

ages ranged from (15) and (18) years, average (16.5) years, and a standard 

deviation of (± 1,8), and this was in the first semester of the academic year 

2018/2019, and by using the appropriate statistical methods data, it was 

concluded to raising the level of creative self-efficacy for STEM school 

students while the level of psychological overexcitability was high in all 

fields except emotional overexcitability which its level was intermediate. 

As for learning specific favorite styles, the dominant level of was high. 

Learning specific styles were arranged according to the degree of 

preference of the participants in the research sample as follows: group 

learning style, auditory learning style, verbal learning style, physical 

learning style, logical learning style, individual learning style, and finally 

visual learning style. Also, among the results of the research is that gender 

effects of creative self- efficacy and that there are statistically significant 

differences in self-efficiency in creative thinking, self-efficiency in creative 

performance and creative self- efficacy in favor of females. While 

differences in sensual overexcitability and emotion overexcitability were in 

favor of females, the differences in imagination overexcitability were in 

favor of males. As for learning specific favorite styles, the differences in 

the following learning styles: visual, physical, individual were in favor of 

females, and the differences in the logical learning style were in favor of 

males. In addition, there are statistically significant positive correlations 
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between the creative self- efficacy and both overexcitability patterns and 

MEMLETICS learning specific favorite styles. These results have been 

discussed in light of the theoretical framework and the results of previous 

studies, and some psychological and educational recommendations and 

suggestions were presented. 

Key words: Creative self-efficacy, Overexcitability patterns, 

Specific Learning Styles (MEMLETICS), STEM school students. 
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 مكدمــــُ  

مػػف  اإلبػػداعي رأصػػبح االىتمػػاـ بالطمبػػة الموىػػوبيف وجوانػػب تفكيػػرىـ المختمفػػة كػػالتفكي
أولويػػػات العمميػػػة التعمميػػػة التعميميػػػة فػػػي مختمػػػؼ بمػػػداف العػػػالـ  فيمثػػػؿ ىػػػ الء الطمبػػػة أمػػػؿ 

  وترتػب مجتمعاتيـ في التقدـ ومواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة في جميع مجاالت الحيػاة
مػػى ذلػػؾ اعتبػػار تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة لػػدى الطمبػػة مػػف أىػػـ أىػػداؼ التربيػػة المعاصػػرة، ع

فػي العصػر الحػديث. ويتػأثر وأصبح االبداع وتنميتو شاغاًل فكر التربوييف ومف أبػرز االولويػات 
نجػػاح الطمبػػة الموىػػوبيف بشػػكؿ كبيػػر بمػػا يمتمكونػػو مػػف قػػدرات عقميػػة وشخصػػية، األمػػر الػػذى 

اتيـ الذاتيػػة حػػوؿ ىػػذه القػػدرات دورًا كبيػػرًا فػػي نجػػاحيـ وتحقيػػؽ أىػػدافيـ التػػي يجعػػؿ لمعتقػػد
 يسعوف إلييا.

وظير فى نياية العقد األخير مف القرف الماضى اتجاه جديد فى الفكػر التربػوى الحػديث، 
ي كد عمػى أىميػة التركيػز عمػى تحقيػؽ عػدد مػف النػواتج التعميميػة التػى تتعمػؽ بأسػاليب الػتعمـ 

، وخصوصًا فى العصر الحالى الذى تشكؿ فيػو العولمػة والتقنيػات الحديثػة قػواـ الحيػاة والتفكير
والخبرة اليومية  لذا فإف السبيؿ إلى التغير االجتماعى واالقتصادى والتربوى لكػى نصػؿ إلػى مػا 
وصػػمت إليػػو المجتمعػػات المتقدمػػة ىػػو تشػػجيع االبػػداع ودعػػـ المبػػدعيف. فيعػػد االىتمػػاـ بػػالفرد 

لقػػادر عمػػى مػػا يواجيػػو مػػف مشػػكالت ضػػرورة حتميػػة فػػى ظػػؿ عصػػر معقػػد ومثيػػػر المبػػدع ا
 لممشكالت الحياتية واألكاديمية والمينية.

وعمى الرغـ مف الزيادة المطردة فػى الدراسػات والبحػوث النفسػية فػى عصػرنا الحػالى، إال 
 اليإجمػػ%( مػػف  >,8أف متوسػػط الدراسػػات والبحػػوث التػػى اىتمػػت بمجػػاؿ االبػػداع لػػـ يتعػػدى )

(. كمػا أف الدراسػات والبحػوث فػى مجػاؿ االبػداع :، :918الدراسات والبحوث النفسية )باظة، 
تفتقر إلى الشمولية والتكامؿ والربط بيف ما ىو عقمى معرفى كمػا يبػدو فػى المسػتوى اإلبػداعي 
)الطالقة، المرونة، االصالة والحساسية لممشكالت(، وبػيف مػا ىػو شخصػى وانفعػالى كمػا يبػدو 

فاألسػػموب اإلبػػداعي ييػػتـ بػػالكيؼ ال بػػالكـ، فػػاذا كػػاف المسػػتوى  أسػػموب الفػػرد اإلبػػداعي.فػػى 
 اإلبداعي ييتـ بالقدرات، فاف األسموب اإلبداعي ييتـ بالكيفية التى تترجـ بيا ىذه القدرات.

( إلػػى فاعميػػة الػػذات عمػػى أنيػػا: يحالػػة دافعيػػة يػػتـ خالليػػا Bandura, 2007ويشػػير )
وال تعنػػى فعاليػػة تي لمفػػرد عمػػى تنفيػػذ أعمػػاؿ معينػػة لتحقيػػؽ بعػػض أىدافػػو، قيػػاس التقػػدير الػػذا

الذات بما يمتمكو الفرد مف قدرات، بؿ تعنى باعتقاده حوؿ مػا يمكنػو القيػاـ بػو، وتمثػؿ المحػور 
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( أف الطمبػػة الموىػػوبيف يظيػػروف Petri & Govern, 2004المعرفػػى لمعمميػػات. ويػػذكر )
ت. وفػى مطمػع القػرف الحػالي بػدأ البػاحثوف باالىتمػاـ بدراسػة مستويات مرتفعة مف فاعمية الذا

، والتػػي تشػػير إلػػى مػػدى إدراؾ الطالػػب Creative Self-Efficacyفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة 
-Abbott, 2010ويػرى ) (.Abbott, 2010-bلقدرتػو فػي التعبيػر أو األداء بصػورة إبداعيػة )

aوالتفكيػػر اإلبػػداعيف أساسػػييف ىمػػا: األداء بػػداع يػػتـ التعبيػػر عنػػو مػػف خػػالؿ مكػػوني( أف اإل ،
 .اإلبداعي

وتعػد فاعميػة الػذات اإلبداعيػة مػف القػدرات التػػي تحػدد مػدى اعتقػاد الفػرد فػي اسػػتطاعتو 
الميػاـ المسػتحدثة المتباينػة، والفاعميػة الذاتيػة اإلبداعيػة ليسػت مجػرد  إلتماـوقدرتو واجتياده 

عمػػا يمكنػػو القيػػاـ بػػو، وسالسػػتو فػػي التعامػػؿ مػػع و  مشػػاعر عامػػة، ولكنيػػا تقػػدير الفػػرد لذاتػػو
المواقؼ الشديدة المبيمة وعالقاتو االجتماعية، ففاعمية الذات ىػي حػس الفػرد ومعتقداتػو عػف 

(. وتمثػؿ فاعميػة 8:<: 9181نفسو بأنو قادر عمى التعامؿ مع أي ميمة بفاعمية )وولفولؾ، 
اعيػة وىػى تمعػب دورًا ميمػًا باإلضػافة الػى الذات اإلبداعيػة معتقػدات الطمبػة حػوؿ قػدراتيـ اإلبد

( بشػكؿ أساسػى عمػى فاعميػة Bandura, 2007وي كػد ) .اإلبداعيالقدرة اإلبداعية في اإلنتاج 
، ويكػوف اإلبداعيػة واكتشػاؼ معرفػة جديػدة لإلنتاجيػةالذات اإلبداعيػة باعتبارىػا شػرط ضػرورى 

د. ومػف ثػـ تشػير فاعميػة الػذات اإلبداعيػة ليا دورًا كبيرًا فػي فيػـ االعمػاؿ اإلبداعيػة لػدى األفػرا
حمػػوؿ لممشػػكالت تتميػػز  إلنتػػاجالػػى اعتقػػاد الفػػرد قدرتػػو عمػػى أداء ميػػاـ محػػددة، والضػػرورية 

 (.Abbott, 2010-aبالجدة واالصالة ومناسبتيا لمموقؼ )
ويتمتػػع الطمبػػة الموىػػوبيف بمجموعػػة مػػف السػػمات الشخصػػية التػػي تميػػزىـ عػػف الطمبػػة 

، والسػعى وراء الكمػاؿ فػي: الحساسػية المفرطػة، واالحسػاس بالعدالػة، والمثاليػة العادييف تتمثؿ
(Baska, 2009 ويظيػر الطمبػة الموىػوبيف فػي المراحػؿ الدراسػية المختمفػة اسػتجابات تجػاه .)

المثيػرات الحسػية والجماليػة واالنفعاليػة والعقميػة المختمفػة، والتػي يػتـ تجاىميػا  ويرجػع السػبب 
ويػذكر  المداخؿ التػي يسػتخدميا البػاحثيف فػي دراسػتيـ لمموىبػة والموىػوبيف. في ذلؾ إلى تنوع

(Tieso, 2007 أف دراسػػػات وأبحػػػاث دابروسػػػكى )Dabrowski  فػػػي نظريتػػػو لالنقسػػػامات
اإليجابيػػة المسػػتندة عمػػى تنػػاوؿ االبعػػاد المتضػػمنة فػػي الموىبػػة، والتػػي تقػػدـ معالجػػة تفصػػيمية 

ة وتطوراتيػا الديناميكيػة، تتطػرؽ لمفيػـو االسػتثارة النفسػية لمفيـو اإلمكانات المتطورة لمموىبػ
وأنماطيػػا األساسػػية الخمسػػة والتػػي تتمثػػؿ فػػي: االسػػتثارة الػػنفس  Overexcitabilityالفائقػػة 
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حركية الفائقة، االستثارة الحسػية الفائقػة، االسػتثارة التخيميػة الفائقػة، االسػتثارة العقميػة الفائقػة 
عمػى  ويػاً لفائقة، وتعػد تممػؾ المظػاىر الشخصػية الخاصػة الفائقػة م شػرًا قواالستثارة االنفعالية ا

( إلػى أف االسػتثارات الفائقػة Treat, 2006: 254ويشػير ) النمػو واالسػتعداد ووجػود الموىبػة.
 الموىبػػةالعقميػػة العاليػػة أكثػػر مػػف األفػػراد ذوى  الموىبػػةالخمسػػة تكػػوف أقػػوى بػػيف األفػػراد ذوى 

 منخفضة.العقمية المتوسطة أو ال
وتشير نتائج العديػد مػف الدراسػات التػي أجريػت فػي مجػاؿ الموىبػة الػى أف ىنػاؾ عالقػة 
قوية بيف الموىبة واالستثارة النفسية الفائقة، وفاعميتيا فػي التمييػز بػيف الموىػوبيف والعػادييف، 
 فالخصػػائص المتضػػمنة باالسػػتثارات الفائقػػة أكثػػر انتشػػارا لػػدى الموىػػوبيف والمبػػدعيف مقارنػػة

(، ويػ دى مفيػـو االسػػتثارة النفسػية الفائقػة بػػذلؾ Mendaglio, 2008بغيػرىـ مػف العػادييف )
، باإلضػػافة الػػى دورًا ميمػػًا فػػي كيفيػػة التعػػرؼ والكشػػؼ عػػف الطمبػػة الموىػػوبيف والتعػػرؼ عمػػييـ

المحكات األخرى التي تستخدـ في التشخيص، وتعد بذلؾ االستثارة النفسػية الفائقػة مكممػة ليػا 
   (.Akarsu & Guzel, 2006بدياًل عنيا )وليست 

 Memletics Learningسػاليب الػتعمـ النوعيػة المفضػمة )ميمميػتكس( أويعتبر مفيـو 

Styles  بالدراسػػة، والػػذى يعكػػس بػػدوره  يفف يتناوليػػا البػػاحثأمػػف اىػػـ المتغيػػرات التػػى يجػػب
ه الفػروؽ الفرديػة فػى التعددية فى أساليب التعمـ المفضمة لدى الطمبة، ويعطى التعرؼ عمى ىذ
و مػػدى االخػػتالؼ فػػى أأسػػاليب الػػتعمـ واكتشػػافيا لممعممػػيف القػػدرة عمػػى تقريػػر مػػدى التجػػانس 

عمػى فعاليػة العمميػة التعميميػة.  إيجابيػاساليب التعمـ لدى طمبة فصوليـ، ممػا يػنعكس أتفضيؿ 
عرفيػة سموب التعمـ عبارة عػف مفيػـو مركػب مػف خصػائص مأ( إلى أف Klein, 2003ويشير )

ف الطمبػػة أوعوامػػؿ نفسػػية تعمػػؿ معػػًا عمػػى تحقيػػؽ الفيػػـ والتفاعػػؿ مػػع البيئػػة التعميميػػة، كمػػا 
سػاليب الػتعمـ المفضػمة لػدييـ. ويصػنؼ الطمبػة وفقػًا أعندما يستخدموف  أفضؿيتعمموف بشكؿ 

ألسػاليب الػتعمـ التػى تتعمػػؽ بػالحواس إلػى: متعممػوف سػػمعيوف، متعممػوف بصػريوف، متعممػػوف 
ومتعمموف حركييف. وبالنظر إلى أساليب التعمـ االجتماعية، فػاف المتعممػيف يصػنفوف  لمسيوف،

فػػى الدراسػػة، ومتعممػػيف  أحػػدف يشػػاركيـ أإلػػى: متعممػػيف فػػردييف يفضػػموف الػػتعمـ وحػػدىـ دوف 
و مجموعػة. وتشػير التصػنيفات الكثيػرة التػى قػدميا العممػاء أجماعييف يحبوف العمؿ فى فريػؽ 

الفػػرد قػػد يفضػػؿ أسػػموبًا أو أكثػػر فػػى المواقػػؼ التعميميػػة المختمفػػة. وتعكػػس  ألسػػاليب الػػتعمـ أف
اسػػاليب الػػتعمـ مػػدى تنػػوع المعرفػػة بػػيف األفػػراد والمجموعػػات بشػػكؿ عػػاـ، وبػػيف طمبػػة المػػدارس 
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والجامعػػػات بشػػػكؿ خػػػاص، فكمػػػا أف ىػػػ الء الطمبػػػة يختمفػػػوف فػػػى قػػػدراتيـ الجسػػػمية والعقميػػػة 
 لؾ فى درجة تفضيميـ ألساليب التعمـ النوعية.واالنفعالية، فانيـ يختمفوف كذ

فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة وعمػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد الدراسػػات والبحػػوث التػػى اىتمػػت بدراسػػة 
متغيرات الشخصية المختمفة فى البيئػات األجنبيػة، إال أنػو توجػد نػدرة فػى تمػؾ  وعالقتيا ببعض

بصفة عامة وبصػفة خاصػة الدراسػات  فى البيئة العربية، -ةالباحث طالعإفى حدود  -الدراسات
فاعمية الذات اإلبداعية وكال مػف والبحوث التى حاولت البحث فى طبيعة العالقة االرتباطية بيف 

. ومػف ىنػا تبػدو أىميػة وأساليب الػتعمـ النوعيػة المفضػمة )ميمميػتكس( أنماط االستثارة الفائقة،
وعالقتيػػا بأنمػػاط ، ذات االبداعيػػةمسػػتوى فاعميػػة الػػاجػػراء البحػػث الحػػالى بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى 

لػدى طمبػة مدرسػة المتفػوقيف االستثارة الفائقة وأساليب الػتعمـ النوعيػة المفضػمة )ميمميػتكس(، 
  (، بإدارة كفر الشيخ التعميمية، بمحافظة كفر الشيخ. STEM) فى العمـو والتكنولوجياالثانوية 

 مشللُ البخح:  

بصػفة عامػة  ف األداء األكػاديمي لممتعممػيفالعوامػؿ التػي تسػيـ فػي تحسػي دراسػةتحظى 
وخاصػة فػي ظػؿ االىتمػاـ بتنميػة  باىتماـ الباحثيف والتربػوييف والموىوبيف منيـ بصفة خاصة،

وتوجػػد العديػػد مػػف ، المعتقػػدات الذاتيػػة أحػػد أىػػـ تمػػؾ العوامػػؿ عػػدتو نػػواتج الػػتعمـ المسػػتيدفة، 
كالعمميػػػات  الشخصػػػية ا: المتغيػػػراتومنيػػػالعوامػػػؿ التػػػي تػػػ ثر فػػػي التفكيػػػر واألداء اإلبػػػداعي 

العوامػػؿ البيئيػػة كالتشػػجيع والػػدعـ و  ،وسػػمات الشخصػػية وأسػػاليب الػػتعمـ واألسػػاليب المعرفيػػة
عمى األدب السيكولوجى المتعمػؽ بمتغيػرات البحػث  . وفى ضوء إطالع الباحثةوتوافر اإلمكانيات

 متعمقػػة تفسػػيراتتقػػديـ  التػػي تيػػدؼ إلػػى الدراسػػات والبحػػوثنػػدرة فػػي  وجػػد أف ىنػػاؾ الحػػالي،
البحػوث  وفى مطمع القرف الحػالي بػدأتلكيفية تأثير ىذه العوامؿ في التفكير واألداء اإلبداعي  

التفكيػر واألداء اإلبػداعي مػف  فىتمؾ العوامؿ  بيا أف ت ثر ليات التي يمكفآلأحد ا لدراسةتتجو 
 .والتي تعرؼ بفاعمية الذات اإلبداعية ،خالليا

 رالتفكيػ فػى راتمػف المتغيػ دالعديػ تػأثير فػى الوسػيطدور  الذات االبداعيػةوت دى فاعمية 
  رشػواف وعبػد السػميع،  ( Choi, 2004; Tierney & Farmer, 2011 اإلبػداعيواألداء 
فقػد أكػدت كما ترتبط فاعمية الذات اإلبداعية ايجابيًا باألداء في العديد مف المجاالت، (  <918
بػػػيف فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة واألداء  ارتباطيػػػة عالقػػػةود وجػػػعمػػػى  الدراسػػػات بعػػػضنتػػػائج 

 Aqdas) اإلبداعيػة مػف خػالؿ فاعميػة الػذات اإلبداعيػة بالقدراتالتنب  لى امكانية ا  و اإلبداعي، 
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et al., 2016; Liu, et al., 2016)   دراسػة كمػا أشػارت نتػائج Wang, Tsai, & Tsai 

نتػائج  وأشػارتلألفػراد،  اإلبػداعيبداعية فػي األداء إلى الدور الم ثر لفاعمية الذات اإل (2014)
النػػوع إلػػى عػػدـ اخػػتالؼ فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة بػػاختالؼ  Tan et al. (2007) دراسػػة

إمكانيػة التنبػ  بالسػموؾ  Tan, Li, & Rotgans (2011) دراسػةأوكػدت نتػائج  االجتمػاعي.
نتػػائج  توصػػمتإلبداعيػػة  كمػػا األكػػاديمي مػػف خػػالؿ فاعميػػة الػػذات ا الصػػفي الجيػػد والتحصػػيؿ

الذات اإلبداعية بالدافعية المعرفية، وعمى أىميػة  إلى عالقة فاعمية Alzoubi (2016)  دراسة
 دراسػػػةواختمفػػػت نتػػػائج ، بيئػػػة الػػػتعمـ الداعمػػػة لإلبػػػداع فػػػي تنميػػػة فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة

Simmons, Payne, & Pariyothorn (2014)   توصػمت إلػى ف الدراسػات السػابقةمع نتائج
 .عدـ إمكانية التنب  باألداء اإلبداعي مف خالؿ فاعمية الذات اإلبداعية

نجػػد أف ىنػػاؾ نػػدرة فػػي  مراجعػػة األدب السػػيكولوجى المتعمػػؽ بمتغيػػرات البحػػث الحػػاليوب
الدراسػػػات والبحػػػوث التػػػي تناولػػػت بالدراسػػػة عالقػػػة فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة بكػػػال مػػػف أنمػػػاط 

يمكػػف و  (،ميمميػػتكس وأسػػاليب الػػتعمـ النػػوعيى )أسػػاليب تعمػػـ المياقػػة العقميػػةاالسػػتثارة الفائقػػة، 
 مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عف األسئمة التالية: تحديد

فى العموـ ما مستوى فاعمية الذات اإلبداعية لدى طمبة مدرسة المتفوقيف الثانوية  -8
 (؟ STEM) والتكنولوجيا

 فى العمـو والتكنولوجيالدى طمبة مدرسة المتفوقيف الثانوية  ما مستوى االستثارات الفائقة -9
(STEM؟) 

)ميمميتكس( لدى طمبة مدرسة المتفوقيف  المفضمة ما مستوى أساليب التعمـ النوعية -:
 (؟STEM) فى العمـو والتكنولوجياالثانوية 

العموـ فى ختمؼ فاعمية الذات االبداعية لدى طمبة مدرسة المتفوقيف الثانوية تىؿ  -;
 ( باختالؼ النوع االجتماعى )ذكور/إناث(؟STEM) والتكنولوجيا

فى العموـ الفائقة لدى طمبة مدرسة المتفوقيف الثانوية  ةاالستثار  أنماطختمؼ تىؿ  ->
 ( باختالؼ النوع االجتماعى )ذكور/إناث(؟STEM) والتكنولوجيا

فى درسة المتفوقيف الثانوية ىؿ تختمؼ أساليب التعمـ النوعية )ميمميتكس( لدى طمبة م -=
 باختالؼ النوع االجتماعى؟ (STEM) العمـو والتكنولوجيا

ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف فاعمية الذات اإلبداعية وأنماط االستثارة الفائقة لدى طمبة  -<
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 (؟STEM) فى العمـو والتكنولوجيامدرسة المتفوقيف الثانوية 
ية الذات اإلبداعية وأساليب التعمـ النوعية )ميمميتكس( ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف فاعم -?

 (؟ STEM) فى العمـو والتكنولوجيالدى طمبة مدرسة المتفوقيف الثانوية 
 أٍــداف البخــح:  

 يمكف تحديد أىداؼ البحث الحالى في النقاط التالية:
اإلبداعيػة،  فاعمية الػذات البحث الثالث: مف متغيرات متغير وتحديد مستوى كؿالكشؼ عف -8

واالسػػتثارات الفائقػػة، وأسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة المفضػػمة )ميمميػػتكس( لػػدى طمبػػة مدرسػػة 
 (.STEM) فى العمـو والتكنولوجياالمتفوقيف الثانوية 

فػػى تػػأثير النػػوع االجتمػػاعى )ذكور/إنػػاث( لطمبػػة مدرسػػة المتفػػوقيف الثانويػػة  الكشػػؼ عػػف-9
فاعميػة الػذات ر مػف متغيػرات البحػث الػثالث: كػؿ متغيػ( فػي STEM) العمـو والتكنولوجيػا

 اإلبداعية، واالستثارات الفائقة، وأساليب التعمـ النوعية المفضمة )ميمميتكس(.
العالقػات االرتباطيػة بػيف فاعميػة الػذات اإلبداعيػة وكػال مػف االسػتثارات  طبيعػةفيـ وتفسػير -:

مبػػػة مدرسػػة المتفػػػوقيف الفائقػػة، وأسػػػاليب الػػتعمـ النوعيػػػة المفضػػمة )ميمميػػػتكس( لػػدى ط
 (.STEM) فى العمـو والتكنولوجياالثانوية 

 أٍنًــُ البخــح:

ا بالدراسػة والتػى تتحػدد يتناوليػ تػىال المفػاىيـيكتسب البحػث الحػالي أىميتػو مػف أىميػة 
 فػػى العمػػـو والتكنولوجيػػالػػدى طمبػػة مدرسػػة المتفػػوقيف الثانويػػة  فاعميػػة الػػذات االبداعيػػةفػػى: 

(STEM)ومسػتويات  ،لدى ى الء الطػالب اإلبداعيحجر األساس لألداء كف اعتباره يم تى، وال
االستثارة الفائقة لمموىوبيف والتي يمكف النظر الييا كقوة محركة ومظاىر نمػو كامنػة واعتبارىػا 

باإلضافة إلى أساليب الػتعمـ النوعيػة المفضػمة )ميمميػتكس(، والتػى  م شرًا عمى وجود الموىبة،
ويمكػف تحديػد أىميػة البحػث ًا مف م شرات الفروؽ الفردية فى ىػذه المرحمػة. تعتبر م شرًا ميم

 الحالى عمى المستوييف النظرى والتطبيقي عمى النحو التالي:
تتحدد أىمية اجػراء البحػث الحػالي كاسػتجابة لالىتمػاـ العػالمى  النظرى: فعمى المستوى 

والتكنولوجيػا وعمػـو  ةعمـو واليندسوالمحمى بفئة الطمبة الموىوبيف بصفة عامة وفى مجاالت ال
الحاسػػب بصػػفة خاصػػة  نظػػرا لػػدورىـ فػػي تقػػدـ المجتمػػع ورقيػػو، ويترتػػب عمػػى ذلػػؾ ضػػرورة 
استثمار طاقػاتيـ واسػتعداداتيـ، وتػوفير البػرامج التربويػة والتعميميػة التػي تيػتـ بتنميػة قػدراتيـ 
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و أىميػة اجػراء البحػث الحػالي كمػا تبػدالعقمية، بما يضمف ليـ نموا نفسػيا واجتماعيػا متكػامال. 
مف تناولو لمفاىيـ فاعمية الذات اإلبداعية واالستثارات الفائقة بوصفيما استحداثًا تربويػًا يمكػف 

تمثػػؿ النتػػائج أف يسػػيـ فػػي تطػػوير مجػػاؿ اكتشػػاؼ وتشػػخيص ورعايػػة وتعمػػيـ الموىػػوبيف. كمػػا 
ضػافة تربويػة ميمػة إنظريػة جػراء ىػذا البحػث مػف الناحيػة الإالتى يتـ التوصؿ الييا مػف خػالؿ 

ا وعالقتيػػ فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة، فيترتػػب عمػػى دراسػػة لمطمبػػة الموىػػوبيف لمعمميػػة التعميميػػة
طمبػػػة مدرسػػػة المتفػػػوقيف أسػػػاليب الػػػتعمـ النوعيػػػة المفضػػػمة لػػػدى و  بأنمػػػاط االسػػػتثارة الفائقػػػة،

ح مػا يمتمكػو ىػ الء ، تػوفير معمومػات وبيانػات توضػ(STEM) فى العمـو والتكنولوجيػاالثانوية 
، يمكػف اسػتثمارىا وتوجيييػا عمػى ساليب نوعية مفضمة فى الػتعمـأو  قدرات إبداعية،الطمبة مف 
 .النحو األمثؿ

تقػديـ فيمػًا أكثػر  البحػث الحػالي فػي جػراءإ فتتحػدد أىميػة :وأما عمى المستوى التطبيقي
فػػى المتفػػوقيف الثانويػػة  عمقػػًا لطبيعػػة العالقػػة بػػيف متغيػػرات البحػػث الثالثػػة لػػدى طمبػػة مدرسػػة

كمػػا أف أدبيػػات  (  ممػػا يػػنعكس ايجابيػػًا عمػػى العمميػػة التعميميػػة. STEM) العمػػـو والتكنولوجيػػا
تربيػة  وما يتـ التوصػؿ إليػو مػف نتػائج، قػد يفيػد الخبػراء والمسػئوليف عػف بػرامج الحالى البحث

(، فػػي STEM) تكنولوجيػػافػػى العمػػـو والوتعمػيـ الطمبػػة الموىػػوبيف بمدرسػػة المتفػػوقيف الثانويػػة 
تحديد االحتياجات التدريبية سواء لمطمبػة أو لممعممػيف، أو فػي مجػاؿ اختيػار الطمبػة والمعممػيف 

، كما يمكف أف تفيد نتائج البحث الحالي المعممػيف والمرشػديف ليكونوا أعضاء في ىذه المدارس
رس فػػي بنػػاء وتصػػميـ التربػػوييف وواضػػعى المنػػاىج لمطمبػػة الموىػػوبيف بيػػذه النوعيػػة مػػف المػػدا

مناىج تحفز فاعمية الذات اإلبداعية، وبناء أنشطة تتحدى قدرات الطمبػة اإلبداعيػة واالسػتثارات 
الفائقػػة لػػدييـ، واختيػػار المعممػػيف لطػػرؽ التػػدريس المناسػػبة التػػي تراعػػى الفػػروؽ الفرديػػة فػػي  

ب الػتعمـ النوعيػة لػدى مستويات فاعمية الػذات اإلبداعيػة، ومسػتويات االسػتثارة الفائقػة، وأسػالي
   (.  STEM) فى العمـو والتكنولوجياطمبة مدرسة المتفوقيف الثانوية 

 :املفاًٍه اإلجزائًُ ملصطلخات البخح

 : Creative Self-Efficacyفاعلًُ الذات اإلبداعًُ -0

فاعميػة الػذات اإلبداعيػة عمػى أنيػا: يمعتقػدات الفػرد حػوؿ  (Abbott, 2010-aيعػرؼ )
، باإلضػػافة إلػػى معتقداتػػو فػػي أدائػػو اإلبػػداعياعيػػة، وتتضػػمف معتقداتػػو فػػي تفكيػػره قدراتػػو اإلبد
وتعػرؼ فاعميػة الػذات اجرائيػػًا فػي البحػث الحػالي عمػػى أنيػا: مجمػوع الػدرجات التػػي  ي.اإلبػداعي
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يحصؿ عمييا الطالػب فػي المقػاييس الفرعيػة ألبعػاد مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة المسػتخدـ 
 - 98( مفػردة ويتػراوح مػدى الػدرجات عمييػا بػيف )98والػذى يتكػوف مػف ) في البحث الحالى،

 (، ويمكف تعريؼ ىذه األبعاد الفرعية عمى النحو التالى: >81
  اإلبػػداعيفاعميػة الػػذات فػػي التفكيػػر (Creative Thinking Self-Efficacy) ،

خػػالؿ  والتػػي تشػػير إلػػى فاعميػػة الحالػػة العقميػػة الداخميػػة والتعبيػػر عػػف االبػػداع مػػف
، كالطالقة والمرونة والتفاصيؿ واالصالة، والتػي تجعػؿ الفػرد اإلبداعيمكونات التفكير 

قادرًا عمى انتػاج األفكػار الجديػدة والمناسػبة، فيػى أذف فاعميػة مسػتمرة مولػدة ألفكػار 
إبداعيػػة، ويعبػػر عنيػػا بػػالمفردات التػػي تقػػيس فاعميػػة الػػذات فػػي كػػؿ مػػف: الطالقػػة 

االصػالة، ويقػاس كػؿ بعػد فرعػى مػنيـ بػثالث مفػردات، ويتػراوح والمرونة والتفاصػيؿ و 
 (.1= - 89مدى الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب بيف )

 ( فاعميػػػػػة الػػػػػذات فػػػػػي األداء اإلبػػػػػداعيCreative Performance Self-

Efficacy) والتػػي تشػػير إلػػى فاعميػػة الحالػػة االجتماعيػػة الخارجيػػة والتعبيػػر عػػف ،
الفػرد الداخميػة والخارجيػة، التػي تتفاعػؿ مػع بعضػيا الػبعض  مف خالؿ أنظمةاالبداع 

أثنػػػاء األداء اإلبػػػداعي وتتضػػػمف الدافعيػػػة والشخصػػػية والحالػػػة االنفعاليػػػة والسػػػياؽ 
االجتمػػاعى، ويعبػػر عنيػػا بػػالمفردات التػػي تقػػيس فاعميػػة الػػذات فػػي كػػؿ مػػف: التعمػػيـ 

يقاس كؿ بعد فرعػى مػنيـ والشخصية اإلبداعية، و  لإلبداعلإلبداع، االتصاؿ والترويج 
 (.>; - @بثالث مفردات، ويتراوح مدى الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب بيف )

  :Overexcitability االستجارَ الفائكُ-9  

االسػػػتثارة الفائقػػػة  (Dabrowski&Piechowskiدابروسػػػكى وبيتشويسػػػكى ) يعػػػرؼ
ىيئػة ردود فعػؿ قويػة لمثيػرات عمى أنيا: ياستجابة تفوؽ المػ ثرات المسػببة ليػا، وتظيػر عمػى 

داخميػػة أو خارجيػػة فػػي مجػػاالت االسػػتثارات النفسػػية الفائقػػة الػػنفس حركيػػة، أو الحسػػية، أو 
إلػػى ىػػذه االسػػتثارات والتػػي يعبػػر عنيػػا مػػف ، ويمكػػف النظػػر التخيميػػة، أو العقميػػة، أو االنفعاليػػة

إلمكانػات واالسػتعدادات بكونيا م شرات عمى تطػور ونمػو ا إيجابي خالؿ الشدة أو الحدة بشكؿ
 ,Vuyk, 2010; Tieso, 2007; Mendaglio & Tillier)الفرديػة الدالػة عمػى الموىبػةي 

وتعػػرؼ االسػػتثارة الفائقػػة فػػي البحػػث الحػػالي بمجمػػوع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا  .(2006
 ،(OEQIIالطالب عمى المقاييس الفرعية ألبعػاد مقيػاس االسػتثارات الفائقػة اإلصػدار الثػانى )
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، ويمكػػف تعريػػؼ أبعػػاد االسػػتثارة الفائقػػة عمػػى النحػػو درجػػة (1>: - 1<والتػػي تتػػراوح بػػيف )
 التالى:

 الفائقػػة االسػػتثارة الػػنفس حركيػػة Psychomotor OE :طاقػػة مرتفعػػة : يوتعػػر ؼ بأنيػػا 
مػػف خػػالؿ الرغبػػة فػػي الحركػػة، والكػػالـ السػػريع، والدافعيػػة العاليػػة لمعمػػؿ،  ايمكػػف مالحظتيػػ

ت بػأداء الميمػػات وعػدـ الراحػػة، وتػوتر انفعػػالي يتػرجـ إلػػى نشػاط نفػػس حركػػي وتحػدي الػػذا
وتعػػرؼ إجرائيػػػًا بالدرجػػة التػػػي  .يكالسػػموؾ االنػػدفاعي وفػػػرط النشػػاط وغيرىػػا مػػػف المظػػاىر

الفرعػػى، ويػػتـ قياسػػيا الفائقػػة يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب عمػػى مقيػػاس االسػػتثارة الػػنفس حركيػػة 
( 1> - 81بػيف )رجات التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب ( مفردات، ويتػراوح مػدى الػد81بعدد )
 درجة.

  االسػػتثارة الحسػػية الفائقػػةSensual OE :الشػػعور واالبتيػػاج الحسػػي  : يوتعػػر ؼ بأنيػػا
والبحث عف وسائؿ حسية لتفريغ التوتر الداخمي، ومف مظاىرىا: االىتماـ الكبيػر بػالمالبس 

ألمور الحسػػية كػػالممس، والتػػذوؽ، والمظيػػر، والتعمػػؽ بػػالمجوىرات والزينػػة، واالسػػتمتاع بػػا
وتعرؼ إجرائيًا بالدرجة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب عمػى مقيػاس االسػتثارة الحسػية  .يوالشـ

( مفػػردات، ويتػػراوح مػػدى الػػدرجات التػػي يحصػػؿ 81الفائقػػة الفرعػػى، ويػػتـ قياسػػيا بعػػدد )
 ( درجة.1> - 81عمييا الطالب بيف )

  االستثارة التخيمية الفائقةImaginational OE :وفػرة األفكػار الخياليػة،  : يوتعر ؼ بأنيػا
واسػتخداـ المجػػاز فػػي التعبيػػرات الشػػفيية، واألفكػار الذىنيػػة الخالقػػة، كمػػا يمكػػف أف يسػػتدؿ 
عمييػػا مػػف خػػالؿ تشػػتت االنتبػػاه وأحػػالـ اليقظػػة والميػػؿ نحػػو الخيػػاؿ، ويحػػدث ذلػػؾ كنتيجػػة 

جػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب عمػػى وتعػػرؼ إجرائيػػًا بالدر  .يإلتاحػػة المجػػاؿ الحػػر لمخيػػاؿ
( مفػردات، ويتػراوح مػدى 81مقياس االستثارة التخيمية الفائقة الفرعػى، ويػتـ قياسػيا بعػدد )

 ( درجة.1> - 81الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب بيف )
  االستثارة العقمية الفائقةIntellectual OE :النشػاط المكثػؼ والمتسػارع  : يوتعػر ؼ بأنيػا

عبيرىػػا األقػػوى يظيػػر مػػف خػػالؿ السػػعي ومحاولػػة فيػػـ المجيػػوؿ، وحػػب الحقيقػػة لمعقػػؿ، وت
التحصػيؿ أكثػر مػف التفكيػر فػي التعمـ،  فىالتفكير ية والمعرفة، والمالحظة الناقدة، واستقالل

ي. وتعرؼ إجرائيػًا بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب عمػى مقيػاس حد ذاتو في األكاديمي 
( مفػردات، ويتػراوح مػدى الػدرجات 81ة الفرعى، ويػتـ قياسػيا بعػدد )االستثارة العقمية الفائق
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 ( درجة.1> - 81التي يحصؿ عمييا الطالب بيف )
  االستثارة االنفعالية الفائقةEmotional OE : وىى االستثارة النفسية األكثر وضػوحًا مػف

الزائػػػدة،  الحساسػػػية : يوتعػػػر ؼ بأنيػػػابػػػيف األشػػػكاؿ األخػػػرى لالسػػػتثارات النفسػػػية الفائقػػػة، 
ي. والكماليػػة، والحػػدة االنفعاليػػة، واالنطػػواء الػػذاتي، وفػػرط المشػػاعر، والػػذاكرة المػػ ثرة القويػػة

الفائقػة  االنفعاليػةوتعرؼ إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمػى مقيػاس االسػتثارة 
 ( مفػػردات، ويتػػػراوح مػػدى الػػدرجات التػػػي يحصػػؿ عمييػػػا81الفرعػػى، ويػػتـ قياسػػػيا بعػػدد )

 ( درجة.1> - 81الطالب بيف )
  Memletics Learning Styles :اليىعًُأسالًب التعله  -:

أسػػاليب الػػتعمـ عمػػى أنيػػا:ي الطريقػػة المتسػػقة التػػى يسػػتجيب  (Bacon, 2004يعػػرؼ )
( Whiteley, 2006, 23ويتفاعػػؿ بيػػا المػػتعمـ مػػع المثيػػرات فػػى الموقػػؼ التعميمػػىي. وأمػػا )

وء عالقتيػا بنوعيػػة نشػاط مراكػز معينػة بفصػوص المػخ األربعػػة، فيعػرؼ أسػاليب الػتعمـ فػى ضػ
والتى تتكوف منيا القشرة المخية، عمى أنيا:ي أساليب التعمـ المفضمة لدى األفراد، والتػى يػرتبط 
كؿ أسػموب منيػا بنشػاط منػاطؽ محػددة فػى القشػرة المخيػة، وتػ دى إلػى تحسػيف كفػاءة األداء 

، وتيسػػر اسػػتخداميـ لعمميػػات التػػذكر Mental Fitnessميػػة( العقمػػى لػػدى األفػػراد )المياقػػة العق
وتعػرؼ أسػػاليب الػتعمـ النوعيػػة فػى البحػػث الحػالى إجرائيػػًا بمػا يحقػؽ أفضػػؿ مسػتويات الػػتعمـي. 

 ,Memleticsبالدرجػػة التػػى يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب عمػػى مقيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة )

 وىى:  موب منيـ،( درجة لكؿ أس1: - 81والتي تتراوح بيف ) (،2004
 ( أسموب التعمـ البصرىVisual Styleويعتمد عمى اسػتخداـ الصػور والفيػـ المكػانى ،) ،

 .ويقع في الفص الم خرى بالنصفيف الكروييف

  ( أسػػموب الػػتعمـ السػػمعىAural Styleويعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ الصػػوت والموسػػيقى ،) ،
 .ويقع في الفص الصدغى بالنصفيف الكروييف

  أسػموب الػتعم( ـ المفظػىVerbal Styleويعتمػد عمػى تفضػيؿ واسػتخداـ المغػة ،) ويقػع ،
 .في الفصوص الصدغية األمامية مف القشرة المخية

  ( أسػػموب الػػتعمـ الجسػػمىPhysical Style ويعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ الجسػػـ واليػػديف ،)
 .بالقشرة المخية األمامي، ويقع في منطقة المخيخ وم خرة الفص وحاسة الممس

  أسموب ( التعمـ المنطقىLogical Styleويعتمػد عمػى اسػتخداـ المنطػؽ واالسػتدالؿ ،) ،
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 .ويع في الفص الجدارى بالنصفيف الكروييف

  ( أسػػموب الػػتعمـ الجمػػاعىSocial Style ويعتمػػد عمػػى تفضػػيؿ الػػتعمـ فػػى مجموعػػات ،)
 .، ويقع في الفصوص األمامية الصدغية مف القشرة المخيةصغيرة أو كبيرة

   أسموب( التعمـ الفردىSolitary Style ويعتمد عمى تفضػيؿ العمػؿ الفػردى والدراسػة ،)
 .، ويقع في الفصوص األمامية والجدارية مف القشرة المخيةالذاتية

 (:STEM) فِ العلىو والتليىلىجًاطلبُ مدرسُ املتفىقني الجاىىيُ  -;

( إجرائيػًا STEM) جيػافػى العمػـو والتكنولو يمكف تعريؼ طمبة مدرسة المتفوقيف الثانويػة 
فػى عمى أنيـ: ي طمبة الصػفوؼ األوؿ والثػانى والثالػث الممتحقػوف بمدرسػة المتفػوقيف الثانويػة 

بمدينػة كفػر الشػيخ، والػذيف تػـ قبػوليـ فػي ىػذه المدرسػة بنػاًء عمػى أسػس  العمـو والتكنولوجيا
السػػتعداد التشػػخيص المعتمػػدة فػػي مثػػؿ ىػػذه النوعيػػة مػػف المػػدارس، والتػػي تتضػػمف محكػػات ا

(%، ?@عمػػػى نسػػػبة ) ةاإلعداديػػػ، وعمػػػى أف يكػػػوف الطالػػػب حاصػػػاًل فػػػي الشػػػيادة األكػػػاديمي
والدرجػػة النيائيػػة فػػي مػػادة واحػػدة عمػػى األقػػؿ مػػف المػػواد التاليػػة: المغػػة اإلنجميزيػػة، العمػػـو 

 والدرجػػة النيائيػػة فػػي مػػادتيف مػػف المػػواد الثالثػػة، وتقػػدـ ليػػـ(% >@والرياضػػيات، أو نسػػبة )
 Project بنظػاـ الػتعمـ بالمشػاريع  مناىج إثرائية متمايزة عف مناىج الطمبة العػادييف سةالمدر 

Learning،  والوحدات التكاممية القائمػة عمػى البحػث واالستقصػاء، مػف خػالؿ العمػؿ التعػاونى
 بسػػاليأ فييػػا سػػتخدـ المعممػػيفيو  فػػي مجموعػػات صػػغيرة، باإلضػػافة إلػػى الػػتعمـ اإللكترونػػي،

 ي.  ى الء الطمبة تربوية متنوعة لتمبية احتياجاتتدريس وبرامج 
 :والدراسات السابكُ اإلطــار اليظــزٍ

القيػاـ  والتحقػؽ مػف فروضػو تحقيؽ أىداؼ البحث الحالى، واإلجابة عمى أسئمتو، يتطمب
كػػى لبعمػؿ مراجعػػة ألدبيػػات الدراسػػات السػػابقة ذات االرتبػػاط المباشػػر بموضػػوع البحػػث الحػػالى، 

   :وذلؾ عمى النحو التالى الحالي،مورة إطار نظرى لمبحث يمكف تكويف وب
يمكف اعتبار فاعمية الذات اإلبداعيػة مػف الموضػوعات الحديثػة نسػبيًا فػي األدب النفسػى 
والتربوى، ويػتـ التعمػؿ معيػا عمػى أنيػا حالػة خاصػة مػف فاعميػة الػذات العامػة، وتمثػؿ فاعميػة 

مػى أداء ميمػة معينػة بتفػوؽ داخػؿ سػياؽ معػيف الذات العامة درجػة اعتقػاد الفػرد فػي قدرتػو ع
بصػػرؼ النظػػر عػػف درجػػة صػػعوبة ذلػػؾ السػػياؽ، وأمػػا فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة فتعػػد مػػف اىػػـ 
عوامؿ التحفيز لمعممية اإلبداعية، وتشير الى معتقدات الفرد حوؿ قدراتو اإلبداعيػة، وتعبػر عػف 
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وال تعنػػى فاعميػػة الػػذات  (.Yu, 2013: 184حالػػة داخميػػة تتفاعػػؿ مػػع متغيػػرات الشخصػػية )
اتػػو حػػوؿ مػػا يمكنػػو القيػػاـ بػػو، وتمثػػؿ باعتقاد ولكػػفاإلبداعيػػة بمػػا يمتمكػػو الفػػرد مػػف قػػدرات، 

(. وتػزداد الفاعميػة الذاتيػة Bandura, 2007: 87المحور المعرفػى المحػرؾ لمعمميػات العقميػة )
ة العاطفيػة أف تػ ثر عمػى اإلبداعية لدى الفرد بزيػادة اإلنجػازات الشخصػية، كمػا يمكػف لالسػتثار 

 شعور الفرد بفاعميتو الذاتية اإلبداعية.
وتوصمت نتائج بعض الدراسات التي تناولػت دراسػة فاعميػة الػذات اإلبداعيػة لػدى الطمبػة 
الموىوبيف، إلى وجود عالقػات ارتباطيػة موجبػة بػيف فاعميػة الػذات وبعػض المتغيػرات اإليجابيػة 

(، وعالقػات 9188  الزبيػدى، @911االجتماعيػة )النفيعػى،  مثؿ: إدارة االنفعػاالت، والميػارات
مع المتغيرات السمبية مثؿ: الخوؼ مف الفشػؿ، والكماليػة، وعػدـ تفيػـ الوالػديف ارتباطية سالبة 

   (.Chan, 2007; Turki & Al-Qaisi, 2012لحاجاتيـ الخاصة، وسوء التكيؼ المدرسى )
 إدراؾ أىميػة المعممػيف يجب عمىلموىوبيف االطمبة يتـ التعامؿ عمى نحو فعاؿ مع  لكىو 

الفائقػة  رة النفسػيةويشػير مصػطمح االسػتثا ،كاًل مف البعديف النفسي والعقمي لمموىبة اإلنسانية
الػذيف  مبةالمعرفية التي تتوافر لدى الط -االنفعالية -إلى مجموعة مف القوي والعوامؿ الغريزية

 -الفائقػة  ةعدادات النمائية. وتمثػؿ تمػؾ االسػتثار بمستويات مرتفعة مف القدرات واالست يتميزوف
فػي جوىرىػا قػوي تحفػز وتسػيـ فػي بمػورة  -عوامػؿ نفسػية داخميػة والتي يمكف اعتبارىا بمثابػة

معػالـ عمميػات النمػو االنفعػالي مػف خػالؿ التػداخؿ الحػادث بػيف تمتػع الفػرد بمسػتويات مرتفعػة 
 واألوضاع الخارجية المحيطة بو في البيئة. مف القدرات واالستعدادات النمائية وبيف الظروؼ 

وجػػػود الصػػػراع النفسػػػي يعػػػد  عمػػػى أفلنظريتػػػو  صػػػياغتوفػػػي  دابروسػػػكىأعتمػػػد و      
 -ضػػروريا لتمكػػيف الفػػرد مػػف الوصػػوؿ إلػػى مسػػتويات أعمػػى مػػف النمػػو واالرتقػػاء، كمػػا الحػػظ

منشػودة لمنمػو. أف معظـ األفراد ليس بمقدورىـ الوصوؿ إلػى تمػؾ المسػتويات األعمػى ال -أيضا
فيـ غالبا ما يبقوف بشكؿ عاـ في إطػار المسػتوييف األوؿ والثػاني لمنمػو  ألف كػال مػف الوراثػة 
والبيئة تمثالف أبرز العوامؿ النمائية الم ثرة في شخصيتيـ خالؿ تمؾ المسػتويات. كمػا أنيػـ ال 

خدمة، والظػػروؼ يتمكنػػوف مػػف التغمػػب عمػػى المحػػددات الوراثيػػة لمسػػموؾ، وأنمػػاط التربيػػة المسػػت
وعند الوصوؿ إلى المستوى الثالث، ينمو لػدى الفػرد شػعور بيـ، واألوضاع الخارجية المحيطة 

عف فيـ طبيعة احتياجات اآلخريف. وعند ىػذا المسػتوى  ذو تسمسؿ ىرمي لمقيـ السائدة، فضالً 
كػوف عميػو ومػا يجػب أف ي لواقعػو، ينشأ نوع مف الصراع الداخمي بػيف كيفيػة نظػرة الفػرد تحديداً 
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ولذلؾ فإنو يمكف اعتبارىا بوابػة ونقطػة انطػالؽ لموصػوؿ إلػى مسػتويات أعمػى مػف   ىذا الواقع
وعنػد الوصػوؿ إلػى المسػػتوى الرابػع، يتميػز األفػراد بالتوجيػو والتصػميـ الػػذاتي  مثػؿ الشخصػية.

تمكيػنيـ والقدرة عمى تنظيـ عممية نموىـ وارتقائيـ. وىنا يكتشؼ ى الء األفراد أسػاليب جديػدة ل
مف الوصوؿ إلى تحقيؽ مثميـ الذاتية، بحيث يمكننا القوؿ بأنيـ قطعوا شوطا ال بأس بو عمػى 

أما عند المستوى الخامس، فيتمكف األفراد مػف حػؿ صػراعاتيـ الداخميػة، و  .طريؽ تحقيؽ الذات
مػف  ويصبح بإمكانيـ تحقيؽ اإلتقاف الذاتي. وعنػد ىػذا المسػتوى تحديػدا، يػتمكف ىػ الء األفػراد

دمج القيـ والمثؿ المنشودة لمشخصػية فػي واقعيػـ المعػاش وتػوافقيـ النفسػي. ولػذلؾ  نجػد أف 
األفراد الػذيف يصػموف إلػى ىػذا المسػتوى يعػدوف بالضػرورة رمػزا ومػثال يحتػذى فػي التعبيػر عػف 

 .(Ely,1995) الشعور بالشفقة والتعاطؼ مع اآلخريف )الغيرية( والتضحية بالذات
االرتقػػاء االنفعػػالي لألفػػراد الػػذي يتجػػاوز المسػػتويات األدنػػى مػػف النمػػو ويعتمػػد النمػػو و  

  المنطمػؽإلى حد بعيد عمػى مػا يتمتعػوف بػو مػف قػدرات واسػتعدادات نمائيػة فطريػة. ومػف ىػذا 
مجموعػة االسػتعدادات والمواىػب الفطريػة األساسػية  : ييمكف تعريؼ القدرات النمائية عمى أنيا

لنمػو التػي يمكػف لمفػرد الوصػوؿ إلييػا إذا مػا تػوافرت لػو الظػروؼ التي تحدد ماىيػة مسػتويات ا
إلى أف ىنػاؾ عػدد مػف أنمػاط االسػتثارات  دابروسكىالبيئية والنفسية المثالية لذلؾ. وقد توصؿ 

النفسية المتزايدة المستوى التي يمكننا اعتبارىا بمثابة م شرات دالػة قػادرة عمػى التنبػ  بظيػور 
والتي تتضػمف: االسػتثارة  طمؽ عمييا مسمى االستثارات النفسية الفائقة،تمؾ القدرات النمائية، أ

النفس حركية الفائقة، االسػتثارة الحسػية الفائقػة، االسػتثارة العقميػة الفائقػة، االسػتثارة التخيميػة 
 .((Scheinbaum.1984 يالفائقة، واالستثارة االنفعالية

انػػػت معرفيػػػة او انفعاليػػػة او تمثػػػؿ أسػػػاليب الػػػتعمـ مجموعػػػة مػػػف السػػػموكيات سػػػواء كو
فسيولوجية يتصؼ بيا المتعمموف، وتعمؿ ىذه السموكيات بوصفيا م شرات لمكيفية التػى يػدرؾ 
بيا الطمبػة المتعممػوف لبيئػتيـ التعميميػة، وكيػؼ يتعػامموف معيػا، وكيػؼ يسػتجيبوف ليػا  ولػذا 

بػة عمػى اكتشػاؼ ( إلى أنو يجػب عمػى التربػوييف أف يسػاعدوا الطمBoggod, 2002, 4يشير )
أساليبيـ الجيدة فى التعمـ واالستفادة منيا ومف ثـ تنميتيا، ألف معرفة الطالب ألسػاليب تعممػو 
يساعده عمى استخداـ وتطوير استراتيجيات لمتعامؿ بيػدؼ التغمػب عمػى مػا قػد يوجػد لديػو مػف 

عمػى أنػو ( Felder, 2005نقاط ضعؼ، واالستفادة مما يوجػد لديػو مػف نقػاط قػوة. كمػا ي كػد )
فى حالة عػدـ توافػؽ أسػاليب تعمػـ معظػـ الطمبػة مػع أسػاليب تػدريس المعمػـ فػانيـ سيشػعروف 
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والممػػؿ، كمػػا أنيػػـ سػػيكونوف قميمػػى االنتبػػاه فػػى الفصػػؿ، وضػػعيفى األداء فػػى  حبعػػدـ االرتيػػا
االختبارات، كما أنيـ يكونوف مثبطى اليمة فيما يخص المقررات الدراسية، وفى بعػض االحيػاف 

 تحولوف الى مناىج اخرى، أو ربما يحدث حاالت مف التسرب الدراسى.قد ي
تعدد تعريفات أساليب التعمـ بتعدد النمػاذج والنظريػات التػى تناولتيػا بالدراسػة، كمػا أف وت

سػموب الػتعمـ يشػتمؿ عمػى االدراؾ، الوجػداف، والسػموؾ، وبالتػالى أف ألى إتعدد التعريفات يرجع 
( أسػاليب الػتعمـ عمػى Lena, 2006)، فتعػرؼ و تعريفات مختمفػةيصبح مف المعمـو اف توجد ل

أنيػػا:ي الطريقػػة التػػى يسػػتجيب بيػػا الفػػرد لمثيػػرات البيئػػة، ويتفاعػػؿ معيػػا فػػى سػػياؽ الػػتعمـ، 
فأسموب التعمـ إذف عبارة عف التفضيؿ المتمايز لمتعمـ، يتغيػر أحيانػًا، وفػى أحيػاف أخػرى يكػوف 

ب الػػتعمـ ليسػػت قػػدرات يسػػتخدميا الفػػرد فػػى معالجػػة عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات، فأسػػالي
المعمومات، بؿ ىى طريقة الفرد المفضػمة فػى معالجػة المعمومػات، وفػى اسػتخداـ القػدرات التػى 

( أسػاليب الػتعمـ عمػى أنيػا:ي الطريقػة التػى Rassool & Rawaf, 2007يمتمكيػاي. ويعػرؼ )
بصػػرية والسػػمعية والحركيػػة والممسػػية، يتمقػػى بيػػا الطالػػب العمػػـ والمعرفػػة، وتشػػمؿ األسػػاليب ال

ويسػػاعد فػػى اكتشػػافيا المعممػػيف عمػػى اعػػداد االنشػػطة والخبػػرات المالئمػػة لميػػوؿ وحاجػػات كػػؿ 
طالب وأسموبو التعميمى المفضؿ لديوي.  كمػا تعػرؼ أسػاليب الػتعمـ عمػى أنيػا:ي عبػارة عػف فئػة 

لنػػواتج، وىػػذه المتغيػػرات مػػف فئػػات المتغيػػرات الوسػػيطة، والتػػى تتوسػػط متغيػػرات المػػدخالت وا
الوسيطة تعمؿ عمى التوفيػؽ بػيف اسػتراتيجيات ودوافػع األفػراد  لكػى تشػكؿ طػرؽ تفضػيؿ ثابتػة 
نسػػبيًا لػػدى األفػػراد فػػى تجييػػزىـ ومعػػالجتيـ لممعمومػػات لػػيس فقػػط فػػى المجػػاؿ المعرفػػى، ولكػػف 

(. =8، =@@8 أيضًا فى المجاؿ الوجدانى سواء داخػؿ غرفػة الدراسػة أـ خارجيػاي )أبػو ناشػى،
ويعتبػػر التعريػػؼ األخيػػر مػػف التعريفػػات الشػػاممة والتػػى اىتمػػت بػػربط اسػػاليب الػػتعمـ بالدافعيػػة 

 وبالمجاؿ المعرفى والوجدانى لمطالب.
إلػػى  (Whiteley, 2004وينتمػػى نمػػوذج المياقػػة العقميػػة )ميمميػػتكس(، والػػذى قدمػػو )

الطمبػة، وقػد قدمػو م لفػو كمحاولػة منػو نماذج أساليب التعمـ المعرفية واإلدراكية المفضمة لدى 
سػػاليب الػػتعمـ المفضػػمة مػػف جيػػة وبػػيف منػػاطؽ مختمفػػة فػػى المػػخ )فصػػوص المػػخ ألمػػربط بػػيف 

األربعػػة والتػػى تتكػػوف منيػػا القشػػرة المخيػػة(، وىػػى األسػػاليب النوعيػػة لممػػخ )المياقػػة العقميػػة(. 
، واأللعػػػػاب Memoryمشػػػػتقة مػػػػف كممتػػػػيف ىمػػػػا: الػػػػذاكرة  Memleticsوكممػػػػة ميمميػػػػتكس 

، وىػػو عبػػارة عػػف نظػػاـ تعميمػػى متكامػػؿ يسػػاعد المتعممػػيف عمػػى تنميػػة Athleticsالرياضػػية 
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أسػػػاليب الػػػتعمـ بفصػػػوص المػػػخ األربعػػػة )الجبيػػػى، المػػػ خرى، الصػػػدغى والجػػػدارى( لػػػدييـ، 
باإلضافة إلى تنمية التفكيػر اإلبػداعي، وذلػؾ مػف خػالؿ عػدة مراحػؿ تبػدأ مػف اكتشػاؼ أسػاليب 

فػػرد وتنشػػيط األسػػاليب غيػػر المسػػتخدمة بفعاليػػة، وتقويػػة األسػػاليب التػػى يتميػػز بيػػا، الػػتعمـ لم
ويوفر بنية واضحة وخطػوات محػددة تسػاعد المػتعمـ عمػى تحقيػؽ المياقػة العقميػة العميػا وزيػادة 

 الفعالية ألساليب التعمـ. 
أف ويسػتند نمػػوذج المياقػة العقميػػة )ميمميػتكس( عمػػى مبػدأ منطقػػى وبسػيط  يػػتمخص فػػى 

الفرد إذا لـ ييتـ بمياقتو الجسمية فيو عمى االرجح سػيتعرض لإلصػابة بػاألمراض، مثػؿ مػرض 
العقميػػػة سيصػػػاب فػػػى الغالػػػب  بمياقتػػػوالقمػػػب وغيػػػره، وبالمثػػػؿ ففػػػى حالػػػة عػػػدـ اىتمػػػاـ الفػػػرد 

باضػػطرابات عديػػدة أبسػػطيا النسػػياف، أو أنػػو سػػيواجو تػػدىور اسػػرع مػػف غيػػره مػػع التقػػدـ فػػى 
بكر مف حياتػو، وفػى أقػؿ تقػدير فػإف عػدـ االىتمػاـ بالمياقػة العقميػة سػينعكس العمر فى وقت م

سػػمبًا عمػػى أداء المػػخ لعممػػو بالكفػػاءة المطموبػػة، وىػػو مػػا يػػنعكس عمػػى نشػػاط الفػػرد السػػموكى 
والنفسى، ويأتى فى مقدمتيا القػدرة عمػى الػتعمـ، ويقتػرح النمػوذج مجموعػة مػف أسػاليب الػتعمـ 

لتػػى مػػف شػػأنيا مسػػاعدة الفػػرد عمػػى تحقيػػؽ المياقػػة العقميػػة واالسػػتفادة والتكنيكػػات المتقدمػػة، ا
(. ويعتبػر نمػوذج المياقػة Whiteley, 2006وتوظيؼ امكانيات الفرد العقمية غير المستخدمة )

العقمية )ميمميتكس( نظاـ تعميمى متكامػؿ، يسػاعد المػتعمـ عمػى تحديػد االسػتراتيجيات واآلليػات 
أنػو يحػدد نمػط الػتعمـ الػذى يػتـ مػف خاللػو تنميػة القػدرة عمػى التفكيػر التعميمية المناسبة، كما 
 (.Hansel, 2006اإلبداعي لدى المتعمـ )

ويعتمػػد نمػػوج )ميمميػػتكس( عمػػى أف كػػؿ أسػػموب مػػف أسػػاليب الػػتعمـ يػػرتبط بنشػػاط أجػػزاء 
 مختمفة مف المخ، وىو مػا يحػدث فػى ظػؿ مفيػـو التغذيػة الراجعػة أو العائػد البيولػوجى، والػذى
 يدعـ مراكز التعمـ بالمخ، فمف خالؿ ىذه الطريؽ نستطيع تػذكر واسػتخداـ الكثيػر ممػا نتعممػو.

فػػى بنػػاء نموذجػػو، عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث التػػى  (Whiteley, 2004اعتمػػد )و 
اجريػػت عمػػى الجيػػاز العصػػبى، وكػػذلؾ البحػػوث التربويػػة، والدراسػػات الطبيػػة، وقػػد تػػـ اشػػتقاؽ 

منمػػاذج السػػابقة عميػػو، والتػػى تتمثػػؿ فػػى: نمػػوذج نصػػفى المػػخ األيمف/األيسػػر، نموذجػػو وفقػػًا ل
اسػػتفاد و  ،(Gardner, 1983نمػػوذج الػػذكاءات المتعػػدد )و  ،والػػذى قػػدموه تػػورانس وزمالئػػو

(Whiteley, 2009 مػف نمػػوذج الػػذكاءات المتعػددة وقػػاـ بتطػويره وجعمػػو قػابال لمتطبيػػؽ فػػى )
تكػػيس( مػػف النمػػاذج المتكاممػػة فنجػػده يبحػػث فػػى أسػػاليب نمػػوذج )ميمم. ويعتبػػر مجػػاؿ الػػتعمـ
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ربعة التػى تتكػوف منيػا القشػرة المخيػة، أل التعمـ النوعية مف خالؿ عالقتيا بوظائؼ الفصوص ا
و نوعيػػة، فيػػو يتكػػوف مػػف خمػػس مجػػاالت تحقػػؽ فػػى حػػاؿ تكامميػػا المياقػػة أبصػػورة عرضػػية 
 (، وىى:Whiteley, 2004العقمية لمفرد )

( وفيو يتـ التأكد مػف اف خاليػا The Memletic Stateقة الحالة العقمية )التحقؽ مف ليا -8
 المخ واألنظمة الطبيعية واالنظمة العقمية تعمؿ بكفاءة مف اجؿ التعمـ.

( The Memletic Processالػوعى بالمراحػؿ والعمميػات التػى تمػر بيػا المياقػة العقميػة ) -9
 يؽ اليدؼ، وىو التعمـ الفعاؿ.ويتـ فيو ادراؾ الخطوات الالزمة والمطموبة لتحق

( ويػػتـ The Memletic Techniquesالتػػدريب عمػػى الفنيػػات الميسػػرة لمياقػػة العقميػػة ) -:
 مف خالليا تحسيف سرعة وجودة التعمـ )السرعة والدقة فى األداء(.

( ويػتـ فيػو إدارة وتوجيػو عمميػة The Memletic Approachإدارة التوجو نحػو الػتعمـ ) -;
 لتخطيط المسبؽ والمتابعة المرحمية )التقويـ البنائى(.التعمـ مف خالؿ ا

 The Memleticاالىتمػاـ بأسػاليب الػتعمـ المفضػمة لػدى الفػرد لتحسػػيف الػتعمـ العػاـ ) ->

Styles ويتـ فيو التوافػؽ بػيف أسػاليب الػتعمـ النوعيػة المفضػمة لػدى الفػرد وبػيف وطػرؽ )
ـ فػى: البصػرى، السػمعى، المفظػى، الػتعمـ المسػتخدمة، وتتحػد اسػاليب الػتعم تواستراتيجيا

الجسػػمى، المنطقػػى، الجمػػاعى والفػػردى. وقػػد حػػاوؿ واضػػع النمػػوذج مػػف توضػػيح العالقػػة 
بيف ىذه االساليب ووظائؼ الفصوص األربعة التى تتكوف منيا القشػرة المخيػة )الجبيػى، 

 الصدغى، الجدارى والم خرى(، وىى المنطقة القابمة لمتعمـ والبرمجة.

أسػػػاليب الػػػتعمـ النوعيػػػة السػػػبعة فػػػى ضػػػوء نمػػػوذج المياقػػػة العقميػػػة  ويمكػػػف توضػػػيح
 )ميمميتكس( بالشكؿ التخطيطى التالى:

 
 أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ فٝ لٛء ّٔٛذط ا١ٌٍبلخ اٌؼم١ٍخ )١ٍّ١ِزىط(( 1ؼىً )
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تػػـ اكتشػػاؼ منػػاطؽ القػػوة فػػى المػػخ والخاصػػة بكػػؿ أسػػموب مػػف أسػػاليب تعمػػـ المياقػػة و 
ويتميػػز الػػتعمـ مػػف خػػالؿ نمػػوذج المياقػػة  .سػػتخداـ تقنيػػات التصػػور العقمػػىخػػالؿ ا فالعقميػػة، مػػ

العقميػػة )ميمميػػتكس( بػػالمميزات التاليػػة: يسػػاىـ فػػى إبقػػاء عقػػؿ الطالػػب فػػى حالػػة مػػف المياقػػة 
داء العقػؿ أالذىنية، ينظـ قدرات العقؿ ويدفع الطالب الستخداميا بفاعميػة، يسػاعد فػى تحسػيف 

ة والتغمػػب عمػػى نقػػاط الضػػعؼ، يسػػاعد فػػى اسػػتخداـ التكنولوجيػػا مػػف خػػالؿ تػػدعيـ نقػػاط القػػو 
الجديػػدة بيػػدؼ تحسػػيف عمميػػة الػػتعمـ، كمػػا أنػػو يسػػاعد فػػى تسػػييؿ وتسػػريع عمميػػة الػػتعمـ 

(Whiteley, 2004.) 
ويػػتـ توضػػيح العالقػػة المنطقيػػة بػػيف متغيػػرات البحػػث الػػثالث مػػف خػػالؿ عػػرض بعػػض 

 (Beghetto, 2006فيػدفت دراسػة ) بحػث والدراسػة،الدراسات التػي تناولػت ىػذه المتغيػرات بال
إلى الكشؼ عف العالقػة بػيف فاعميػة الػذات اإلبداعيػة واالحكػاـ الذاتيػة لمقػدرة اإلبداعيػة، وعمػى 

 بأمريكػػػا( طالػػػب وطالبػػػة مػػف طمبػػػة المرحمػػػة اإلعداديػػػة والثانويػػػة 8:99عينػػة كميػػػة قواميػػػا )
ية موجبػة دالػة بػيف فاعميػة الػذات اإلبداعيػة الشمالية، توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط

وبػػيف كػػؿ مػػف: توجيػػات الطمبػػة نحػػو االتقػػاف )الكماليػػة(، ومعتقػػداتيـ حػػوؿ أدائيػػـ االبػػداعى 
والتغذية الراجعػة مػف قبػؿ معممػييـ حػوؿ ىػذا األداء، باإلضػافة إلػى أف الطمبػة الػذيف يظيػروف 

مػف الطمبػة ذوى المسػتويات المنخفضػة مستويات مرتفعة لفاعمية الذات اإلبداعيػة كػانوا افضػؿ 
في جميع المواد الدراسية، وأكثر مشاركة فػي أنشػطة مػا بعػد المدرسػة األكاديميػة، وكػانوا أكثػر 

 تصميمًا عمى االلتحاؽ بالجامعة بعد انتياء المرحمة الثانوية.
( بدراسة تأثير النػوع االجتمػاعى ومحػؿ اإلقامػة فػي االسػتثارات Smith, 2006كما قاـ )

 الفائقػػة لػػدى طمبػػة المػػدارس الثانويػػة االمريكيػػة والكوريػػة مػػف ذوى القػػدرات العقميػػة المرتفعػػة
، وبتطبيػؽ مقيػاس االسػتثارات الفائقػة عمػى عينػة كميػة قواميػا )الموىوبيف( دراسػة عبػر ثقافيػة

توصػػمت الدراسػػة الػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة فػػي ( طالػػب وطالبػػة مػػف المػػدارس الثانويػػة، >=>)
 نفسية التخيمية، واالستثارة النفس حركية لصالح الطمبة األمريكييف. االستثارة ال
( بدراسػة العالقػة بػيف أنمػاط االسػتثارات الفائقػة ?911قاـ المطيرى )الكويت  وفى دولة 

وفػػؽ نظريػػة دابروسػػكى وبػػيف الػػذكاء والتحصػػيؿ الدراسػػى وفاعميتيػػا فػػي الكشػػؼ عػػف الطمبػػة 
( طالػب وطالبػة 8191ة الكويػت، وعمػى عينػة قواميػا )الموىوبيف في المرحمػة المتوسػطة بدولػ

مػػف الصػػفيف السػػابع والتاسػػع المتوسػػط، وباسػػتخداـ اختبػػار المصػػفوفات المتتابعػػة، ومقيػػاس 
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، توصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػػود فػػروؽ دالػػة بػػيف الطمبػػة العػػػادييف (OEQII)االسػػتثارة الفائقػػة 
لػى وجػود والموىوبيف في أربعة أنماط مف أنماط االستثارة الفائقػ ة لصػالح الطمبػة الموىػوبيف، وا 

عالقة ارتباطية موجبػة دالػة احصػائيا بػيف الػذكاء وأنمػاط االسػتثارة الفائقػة، ووجػود فػروؽ فػي 
الػػنفس حركيػػة الفائقػػة لصػػالح أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة ترجػػع لمنػػوع االجتمػػاعى فػػي االسػػتثارة 

 اث.الذكور، وفى االستثارة االنفعالية الفائقة لصالح االن
ولمكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة مقيػػػاس االسػػػتثارة الفائقػػػة فػػػي الكشػػػؼ عػػػف الطمبػػػة الموىػػػوبيف 

( طالػػػب @?9، عمػػػى عينػػػة قواميػػػا )(OEQII)أكاديميػػػًا، وبتطبيػػػؽ مقيػػػاس االسػػػتثارة الفائقػػػة 
وطالبػػة بالصػػفيف التاسػػع والحػػادى عشػػر بمدرسػػة اليوبيػػؿ لمموىػػوبيف، ومػػف المػػدارس الثانويػػة 

( توصػػمت نتػػائج الدراسػػة الػػى 9188عمػػاف، توصػػمت دراسػػة جػػرواف ) لمطمبػػة العػػادييف بمدينػػة
، فػػي تشػػخيص طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة (OEQII)فاعميػػة اسػػتخداـ مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة 

المتفػػوقيف أكاديميػػًا، ووجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف الطمبػػة الموىػػوبيف والعػػادييف فػػي جميػػع 
ود فروؽ بيف الػذكور واالنػاث فػي جميػع أنمػاط االسػتثارة أنماط االستثارة الفائقة، والى عدـ وج

التخيمية الفائقة فكانػت الفػروؽ لصػالح الػذكور، وفػى مقيػاس الفائقة، ما عدا مقياس االستثارة 
 االستثارة االنفعالية الفائقة لصالح االناث.

( الى الكشؼ عف العالقة بيف االسػتثارات الفائقػة وبعػض 9189وىدفت دراسة العازمى )
ابعػػاد الشخصػػية لػػدى كػػؿ مػػف الطمبػػة الموىػػوبيف وأقػػرانيـ العػػادييف بالمرحمػػة الثانويػػة بدولػػة 

( طالػب وطالبػة ;=?عمى عينة قواميػا ) (OEQII)الكويت، وبتطبيؽ مقياس االستثارة الفائقة 
توصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة  ،مػػػف الصػػػفيف الحػػػادى عشػػػر والثػػػانى عشػػػر

ة الموىػػوبيف والطمبػػة العػػادييف فػػي جميػػع أنمػػاط االسػػتثارة الفػػائؽ مػػا عػػدا احصػػائيًا بػػيف الطمبػػ
بػيف أنمػاط  االستثارة االنفعالية الفائقة لصالح الطمبة الموىوبيف، والى وجود عالقػات ارتباطيػة 

 االستثارة الفائقة الخمس وبعض أبعاد الشخصية )االنبساطية، العصابية، والذىانية(.
دارة الػذات المينيػة،  ولمكشؼ عف العالقة بيف فاعمية الذات اإلبداعية والقدرة اإلبداعيػة وا 

إلػى وجػود عػامميف  (Chin, 2013( طالب جامعى، توصػمت دراسػة )?>8وعمى عينة قواميا )
، وفاعميػة الػذات فػي األداء اإلبػداعيلمفاعمية الذاتية اإلبداعية، ىما فاعميػة الػذات فػي التفكيػر 

ارة الػػذات المينيػػة مػػف خػػالؿ أبعػػاد فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة، والػػى ، ويمكػػف التنبػػ  بػػإداإلبػػداعي
 وجود عالقة ارتباطية بيف فاعمية الذات اإلبداعية والقدرة اإلبداعية.
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لكشؼ عف العالقة بيف فاعمية الذات اإلبداعيػة لػدى ( ا;918واستيدفت دراسة الزغبى )
يـ وصػفوفيـ الدراسػية، وبتطبيػؽ الطمبة الموىوبيف ومعممػييـ، ومػدى اختالفيػا بػاختالؼ جنسػ

( طالػب 1@8لقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة عمػى عينػة قواميػا ) (Abbott, 2010مقيػاس )
( مػػػػف معممػػػػى الطمبػػػػة ;;وطالبػػػػة مػػػػف الطمبػػػػة الموىػػػػوبيف بالصػػػػفيف السػػػػابع والعاشػػػػر، و )

يػػة ( الػػى أف مسػػتوى فاعميػػة الػػذات اإلبداع;918الموىػػوبيف، توصػػمت نتػػائج دراسػػة الزعبػػى )
لمطمبة الموىوبيف ومعممػييـ كػاف مرتفعػًا، والػى عػدـ وجػود تػأثير لمنػوع االجتمػاعى فػي فاعميػة 

 الذات اإلبداعية لمطمبة الموىوبيف ومعممييـ.
الكشػؼ عػف الفػروؽ بػيف الجنسػيف فػى األسػموب إلػى ( ;918دراسػة صػقر ) كما ىدفت

 Memleticsنوعيػة )ميمميػتكس( اإلبداعي )التكيفى /التجديدى(، والكشؼ عف أساليب التعمـ ال
المفضػػمة لػػدى طمبػػة الصػػؼ األوؿ الثػػانوى، والكشػػؼ عػػف الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػى أسػػاليب 
الػػتعمـ النوعيػػة  )ميمميػػتكس(، والكشػػؼ عػػف الفػػروؽ فػػى أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة وفقػػًا لمتغيػػر 

قػػة االرتباطيػػة األسػػموب اإلبػػداعي )التكيفى/التجديػػدى(، باإلضػػافة إلػػى الكشػػؼ عػػف طبيعػػة العال
بيف األسموب اإلبداعي )التكيفى/التجديدى( وأسػاليب الػتعمـ النوعيػة، وبتطبيػؽ مقيػاس كيرتػوف 

(Kirton( لقيػػػاس األسػػػموب اإلبػػػداعي )التكيفى/التجديػػػدى) ومقيػػػاس أسػػػاليب الػػػتعمـ النوعيػػػة ،
( طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ األوؿ 1@>) قواميػػا وذلػػؾ عمػػى عينػػة كميػػة ،)ميمميػػتكس(

وبمعالجػػػة بيانػػػات البحػػػث باسػػػتخداـ (، مػػػف اإلنػػػاث ??9مػػػف الػػػذكور،  19:لثػػػانوى العػػػاـ )ا
األساليب اإلحصائية المناسبة، تـ التوصؿ إلى النتائج التالية: وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف 
متوسطى درجات الذكور واإلناث عمى مقياس األسػموب اإلبػداعي )التكيفػى /التجديػدى( لصػالح 

لنسػػبة لدرجػػة تفضػػيؿ أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة لػػدى أفػػراد العينػػة كانػػت عمػػى النحػػو الػػذكور، وبا
التالى: الجماعى، السمعى، المفظى، الجسػمى، المنطقػى، الفػردى والبصػرى، كمػا وجػدت فػروؽ 
دالػػة احصػػائيًا بػػيف الجنسػػيف فػػى أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة: البصػػرى، الجسػػمى والفػػردى لصػػالح 

ـ المنطقى لصالح الذكور، ووجود فػروؽ فػى أسػاليب الػتعمـ النوعيػة: اإلناث، وفى أسموب التعم
البصػػرى، المفظػػى، المنطقػػى والفػػردى لصػػالح ذوى األسػػموب اإلبػػداعي التجديػػدى، كمػػا توصػػمت 
نتػػػائج البحػػػث إلػػػى وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف األسػػػموب اإلبػػػداعي 

 ية )ميمميتكس(، ما عدا أسموب التعمـ الجماعى. )التكيفى/التجديدى( وأساليب التعمـ النوع
( إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػة بػػػيف أنمػػػاط >918واسػػػتيدفت دراسػػػة الشػػػياب والخطيػػػب )
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لػػػدى الطمبػػػة العػػػادييف والموىػػػوبيف فػػػي مػػػدارس السػػػمط،  اإلبػػػداعياالسػػػتثارة الفائقػػػة والتفكيػػػر 
( 811)، عمػػى عينػػة قواميػػا اإلبػػداعي، والتفكيػػر (OEQII)مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة  وبتطبيػػؽ

( طالػػب =:9طالػػب وطمبػػة مػػف الطمبػػة الموىػػوبيف بمػػدارس الممػػؾ عبػػد ا  الثػػانى لمتميػػز، )
وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية العادييف، وأظيرت نتػائج الدراسػة أف أنمػاط االسػتثارة الفائقػة 

، االسػتثارة الػنفس حركيػة، لدى الطمبة الموىوبيف حصمت عمى الترتيب التالى: االستثارة العقمية
االستثارة التخيمية، االستثارة االنفعالية، والى وجود فروؽ بيف الطمبػة الموىػوبيف والعػادييف فػي 

لػػػى وجػػػود عالقػػػات  اإلبػػػداعيأنمػػػاط االسػػػتثارة الفائقػػػة والتفكيػػػر  لصػػػالح الطمبػػػة الموىػػػوبيف، وا 
 .اإلبداعيارتباطية دالة بيف أنماط االستثارة الفائقة وأبعاد التفكير 

( الػػػى الكشػػػؼ عػػػف العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف مسػػػتويات =918وىػػػدفت دراسػػػة خمػػػؼ )
مقيػاس االسػتثارة االستثارة الفائقة وفاعميػة الػذات اإلبداعيػة لػدى الطمبػة الموىػوبيف، وبتطبيػؽ 

( طالػب وطالبػة مػف 9;8، عمى عينة قواميػا )(Abbott, 2010ومقياس )، (OEQII)الفائقة 
والثػػامف األساسػػييف بمػػدارس الممػػؾ عبػػد ا  الثػػانى لمتميػػز، توصػػمت نتػػائج الصػػفيف السػػابع 

الدراسة إلى أنماط االستثارة الفائقة تـ ترتيبيا عمى النحو التالى: االسػتثارة العقميػة الفائقػة، ثػـ 
ثػػـ االسػػتثارة االسػػتثارة الػػنفس حركيػػة الفائقػػة، ثػػـ االسػػتثارة الحسػػية الفائقػػة وبمسػػتوى مرتفػػع، 

ليػة الفائقػة، وأخيػرا االسػتثارة التخميػة الفائقػػة وبمسػتوى متوسػط، فػي حػيف كػاف مسػػتوى االنفعا
فػي المرتبػة  اإلبػداعيفاعمية الػذات اإلبداعيػة مرتفعػًا، وجػاء مجػاؿ الفاعميػة الذاتيػة فػي األداء 

لػى وجػود عالقػات اإلبداعياألولى، ثـ مجاؿ الفاعمية الذاتية في التفكير   في المرتبػة الثانيػة، وا 
ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة احصػػائيًا بػػيف أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة وفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة، والػػى 
وجود فروؽ بيف الطمبة والطالبات في مسػتوى فاعميػة الػذات اإلبداعيػة لصػالح الطالبػات، وفػى 

   مستوى االستثارات الفائقة التالية: الحسية، التخيمية واالنفعالية لصالح الطالبات.
مقيػػاس ؼ عػػف مسػػتوى فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدى طمبػػة الجامعػػة، وبتطبيػػؽ ولمكشػػ

(Abbott, 2010)( طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة، توصػػمت 11;، عمػػى عينػػة قواميػػا )
الػػى اف طمبػػة الجامعػػة يتمتعػػوف بمسػػتوى متوسػػط  (<918) نتػػائج دراسػػة عبػػد الحػػافظ وفمػػيح

الة في مستوى فاعمية الذات اإلبداعيػة بػيف الطمبػة إلى وجود فروؽ دلفاعمية الذات اإلبداعية، 
   والطالبات لصالح الطمبة.
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وبدراسة العالقة بيف فاعمية الذات اإلبداعية والتفكير فػوؽ المعرفػى لػدى طالبػات الػدبمـو 
 & Schrawالمينػػى فػػي التػػدريس بجامعػػة أبػػو ظبػػى، وبتطبيػػؽ مقيػػاس سشػػراو ودينسػػف 

Dennison (1994) لقيػػاس التفكيػػر ( فػػوؽ المعرفػػى، ومقيػػاس أبػػوتAbbott, 2010 )
( طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة >:8لقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة، عمػػى عينػػة كميػػة قواميػػا )

( الػػى أف مسػػتوى كػػؿ مػػف فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة <918الجامعػػة، توصػػمت دراسػػة ىػػيالت )
الػػذات اإلبداعيػػة مػػف خػػالؿ والتفكيػػر فػػوؽ المعرفػػى كػػاف مرتفعػػًا، والػػى إمكانيػػة التنبػػ  بفاعميػػة 

 مكونات التفكير فوؽ المعرفى.
( إلى التعػرؼ عمػى العالقػة بػيف أنمػاط االسػتثارة الفائقػة ?918وىدفت دراسة التميميى )

والمعتقػػدات المعرفيػػة لػػدى طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة، وبتطبيػػؽ مقيػػاس أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة 
( طالػػب وطالبػػة، توصػػمت نتػػائج 1;;قواميػػا ) ومقيػػاس المعتقػػدات المعرفيػػة عمػػى عينػػة كميػػة

اسػػتثارات فائقػػة ومعتقػػدات معرفيػػة  بأنمػػاطالدراسػػة الػػى أف طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة يتمتعػػوف 
لػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا فػػي أنمػػاط االسػػتثارة الفائقػػة ترجػػع إلػػى التخصػػص  مرتفعػػة، وا 

لى النوع االجتماعى لصػال ح الػذكور، كمػا تػـ التوصػؿ إلػى الدراسى لصالح التخصص األدبي، وا 
 وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بيف أنماط االستثارة الفائقة والمعتقدات المعرفية.

 فــزوض البخــح:

 الػثالث، يمكػفالمتعمؽ بمتغيرات البحػث  ما تـ عرضو بالمقدمة واإلطار النظرىضوء في 
 صياغة فروض البحث الحالي عمى النحو التالي:

 مرتفعبمستوى  (STEM) فى العموـ والتكنولوجيا الثانوية المتفوقيف مدرسة طمبة زيتمي .8
 عمى مقياس فاعمية الذات اإلبداعية. التي يحصموف عمييا مف الدرجات

 مرتفع بمستوى( STEM) فى العموـ والتكنولوجيا الثانوية المتفوقيف مدرسة طمبة يتميز .9
 .االستثارات الفائقة مقياس عمى التي يحصموف عمييا الدرجات مف

 مرتفع بمستوى( STEM) فى العموـ والتكنولوجيا الثانوية المتفوقيف مدرسة طمبة يتميز .:
 أساليب التعمـ النوعية )ميمميتكس(.  مقياس عمى التي يحصموف عمييا الدرجات مف

 الثانوية المتفوقيف مدرسة طمبة درجات متوسطى بيف احصائية داللة ذات فروؽ توجد .;
فاعمية الذات اإلبداعية ترجع إلى متغير  مقياس عمى( STEM) ـ والتكنولوجيافى العمو 

 النوع االجتماعى )ذكور/إناث(.
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 الثانوية المتفوقيف مدرسة طمبة درجات متوسطى بيف احصائية داللة ذات فروؽ توجد  .>
 متغير إلى ترجع أنماط االستثارة الفائقة مقياس عمى( STEM) فى العموـ والتكنولوجيا

 (.إناث/ذكور) االجتماعى نوعال
 الثانوية المتفوقيف مدرسة طمبة درجات متوسطى بيف احصائية داللة ذات فروؽ توجد .=

 أساليب التعمـ النوعية )ميمميتكس( ترجع مقياس عمى( STEM) فى العمـو والتكنولوجيا
 (.إناث/ذكور) االجتماعى النوع متغير إلى

 طمبة لدى الفائقة االستثارة وأنماط اإلبداعية لذاتا فاعمية بيف دالة ارتباطية عالقة توجد .<
 .(STEM) فى العمـو والتكنولوجيا الثانوية المتفوقيف مدرسة

 النوعية التعمـ وأساليب اإلبداعية الذات فاعمية بيف دالة ارتباطية عالقة توجد .?
 .(STEM) فى العمـو والتكنولوجيا الثانوية المتفوقيف مدرسة طمبة لدى( ميمميتكس)

 الطزيكــُ واإلجــزاءات:

والتػػي  هىػػذا الجػػزء مػػف البحػػث الوصػػؼ التفصػػيمى لإلجػػراءات المتبعػػة فػػي تنفيػػذ يتضػػمف
: المنيج العممػى المالئػـ، ووصػؼ لمعينػة واألدوات المسػتخدمة، ثػـ الخطػوات التػي تشتمؿ عمى

 تنفيذ ىذا البحث، وذلؾ عمى النحو التالي: ضوئياتـ في 
 ميَـج البخـح:

 والػذى ،االرتباطى المنيج العممى المناسب لطبيعػة البحػث الحػالىيج الوصفي المن يعتبر
يتناوؿ دراسة أحداث وظواىر وممارسػات بحثيػة قائمػة ومتاحػة لمدراسػة دوف أف يكػوف لمباحػث 

، واسػتنتاج أي تدخؿ مقصود في مجرياتيا، وعمػى الباحػث أف يتفاعػؿ معيػا بالوصػؼ والتحميػؿ
المػنيج  ، فيو(<>8، >918، مقدـ، <;9->;9، <911، عالـأبو ) العالقات التي تحكميا

، بػػدءًا مػػف محاولػػة رصػػد العممػػى المالئػػـ لطبيعػػة ىػػذا البحػػث، ولألىػػداؼ التػػى يسػػعى لتحقيقيػػا
، مػرورًا بجمػع البيانػات مػف خػالؿ تطبيػؽ ت البحػث الػثالثالمتغيػر وتجميػع التػراث السػيكولوجى 

السػػيكومترية، ومػػف ثػػـ  كفاءتيػػالتحقػػؽ مػػف العينػػة بعػػد االمشػػاركيف فػػي أدوات البحػػث عمػػى 
   األساليب االحصائية المناسبة. معالجة ىذه البيانات باستخداـ استخالص النتائج مف خالؿ

 عًيـُ البخـح:

مػػف الصػػفوؼ  ( طالػػب وطالبػػة،@=9تػػـ إجػػراء البحػػث الحػػالي عمػػى عينػػة كميػػة قواميػػا )
فػػي المدرسػػة الثانويػػة لممتفػػوقيف ( مػػف االنػػاث، ب@89( مػػف الػػذكور، )1;8بواقػػع ) الثالثػػة،
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( ?8 – >8) الزمنيػة مػا بػيف تتراوح أعمػارىـو (، STEMوالتكنولوجيا فرع كفر الشيخ ) العمـو
( 8(، ويوضػػح جػػدوؿ )±?,8قػػدره )، وانحػػراؼ معيػػارى سػػنة (>,=8بمتوسػػط عمػػرى ) ،سػػنة

 .  االجتماعى توزيع أعداد المشاركيف في عينة البحث، وفقًا لمتغيرى الصؼ الدراسى، والنوع
أػداد اٌّؽبزو١ٓ فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش، ٚفمبً ٌّزغ١سٜ اٌفف اٌدزاظٝ، ٚإٌٛع  رٛش٠غ( 1عدٚي )

  ا٨عزّبػٝ

 اٌّغّٛع ػدد ا٦ٔبس ػدد اٌروــٛز اٌفــف 

 131 11 47 اٌفف ا٤ٚي 

 17 74 74 اٌفف اٌضبٟٔ

 08 71 33 اٌفف اٌضبٌش 

 713 173 178 اٌّغّـــــٛع 

%(  9>نسػبة ) يمثػؿ مػف المشػاركيف فػي العينػة ( أف عدد الذكور8ويتضح مف جدوؿ )
%( مػف عػدد المشػاركيف.  ?;عػدد االنػاث نسػبة ) يمثػؿمف العدد الكمى لممشاركيف، فػي حػيف 

وكػػاف  ،( ضػػمف االتجاىػػات الحديثػػة فػػى تعمػػيـ المتفػػوقيف والموىػػوبيفSTEMوتنػدرج مػػدارس )
 National) سسػػػة العمػػػـو الوطنيػػػة ( فػػػى م1@@8أوؿ ظيػػػور ليػػػا كاتجػػػاه تعميمػػػي عػػػاـ )

Science Foundation) بمثابػػة اختصػػار )لمعمػػـو Science ،والتكنولوجيػػا Technology ،
حيػػػث يػػػدمج الطالػػػب الحػػػواجز  (،Mathematics والرياضػػػيات، Engineeringواليندسػػػة 

رمة التقميديػػة التػػى تفصػػؿ بػػيف التخصصػػات األربعػػة السػػابقة فػػى تجػػارب الػػتعمـ الواقعيػػة والصػػا
 (.Vasquez, Sneider& Comer 2013, 4ذات الصمة بحياة الطالب )

المرحمػػة الثانويػػة عينػػة مػػف طمبػػة مثػػؿ ىػػذه العمػػى الحػػالي مبػػررات إجػػراء البحػػث  وتتمثػػؿ
فػػي أف ىػػ الء الطمبػػة يمػػروف فػػى وفقػػًا لمراحػػؿ ( STEMلممتفػػوقيف فػػي العمػػـو والتكنولوجيػػا )
يتجو فييا النشاط العقمى المعرفى نحػو التركيػز والبمػورة  النمو النفسى، بمرحمة المراىقة، والتى

حوؿ مظير معيف مف مظاىر النشػاط العقمػى المعرفػى، كمػا أف الطمبػة فػى ىػذه المرحمػة غالبػًا 
مػػػا يعػػػانوف مػػػف نقػػػص فػػػى الدافعيػػػة لمػػػتعمـ، كمػػػا أنيػػػـ يمػػػروف بفتػػػرة مػػػف التػػػوتر والتقمبػػػات 

كمكػاف ممػؿ وغيػر ميػـ بالنسػبة ليػـ، ويزيػد مػف االنفعالية، وينظر العديػد مػنيـ إلػى المدرسػة 
ىػػذا الشػػعور السػػمبى تجػػاه المدرسػػة مػػا يقابمػػو الطمبػػة فػػى الصػػؼ األوؿ مػػف تغيػػر فػػى البيئػػة 

 (، كمػػا أفAlspaugh, 1998, Gentry, 2000التعميميػػة بعػػد مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػى )
سػتثارة الفائقػة لممثيػرات البيئيػة بالحساسية الزائدة وكثرة التقمبػات واال منيـ يتميزوف الموىوبيف

  ويترتػػب عمػػى ذلػػؾ بصػػورة كبيػػرة عػػف المراحػػؿ العمريػػة السػػابقة وتطػػورهونمػػو مفيػػـو الػػذات 
الطمبػة، باإلضػافة إلػى التعػرؼ  مثؿ ىذه النوعيػة مػفأىمية دراسة فاعمية الذات االبداعية لدى 
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، فػػى ضػػػوء نظريػػػة المياقػػػة مسػػتويات االسػػػتثارة الفائقػػػة، وأسػػاليب الػػػتعمـ النوعيػػػة)ميمميتكس(
 مما يترتب عميو تكييػؼ األسػاليب التدريسػية وأدوات التقػويـ المختمفػة، بمػا يػتالئـ مػع  العقمية

، ، ويػػنعكس ذلػػؾ ايجابيػػًا عمػػى مسػػتوى تحصػػيميـ الدراسػػىطبيعػػة المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث
 .  وتوافقيـ النفسى

 أدوات البخــح:

 -التالية:  والمقاييس ستخداـ االختبارات، تـ اوفروضولمتحقؽ مف أىداؼ البحث 
  Creative Self-Efficacy Inventory مكًاس فاعلًُ الذات اإلبداعًُ-1

عداد/الباحث ،( Abbott, 2010-a) ؼتألي    :)*(ة تعريب وا 

 اهلدف مً املكًاس:

 :Abbott, 2010-a)النظػرى الػذى قدمػو  اإلطػارتػـ صػياغة ىػذا المقيػاس فػي ضػوء  

معتقػػػدات الفػػرد حػػوؿ قدراتػػػو فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػػة عمػػى أنيػػا: ي مفيػػػـويػػو ف وعػػرؼ ،(26
اإلبداعيػػةي، وصػػنفت فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة فػػي مجػػاليف رئيسػػييف، يتعمػػؽ كػػؿ مجػػاؿ منيمػػا 
بمعتقدات الطالب عف نفسو، ويقـو الطالب مف خالليما بتقييـ إمكاناتو اإلبداعيػة التػي تنطػوى 

لممشػكالت واالتيػاف  اإلبػداعيسػو بأنػو جيػد فػي القػدرة عمػى الحػؿ بشكؿ خاص عمػى ر يتػو لنف
مسػػػتوى فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة لػػػدى ييػػػدؼ المقيػػػاس إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى بأفكػػػار جديػػػدة. و 

المشاركيف في عينة البحث الحالي، مف خالؿ مجاليف رئيسييف لفاعمية الػذات اإلبداعيػة، ىمػا: 
، وفاعميػة الػذات Creative Thinking Self-Efficacyفاعميػة الػذات فػي التفكيػر اإلبػداعي 

 .Creative Performance Self-Efficacyاإلبداعي في األداء 

 املكًاس:وصـف     

مجػاليف ، موزعػة عمػى (Abbott, 2010-a: 87-90) ( مفػردة98يتكوف المقيػاس مػف )
، ويػتـ قياسػو بعػدد رئيسييف لفاعمية الذات اإلبداعية، ىما: فاعمية الػذات فػي التفكيػر اإلبػداعي

 (،:-8)المفػػػردات  Fluency( مفػػػردة، موزعػػػة عمػػػى أربعػػػة أبعػػػاد فرعيػػػة ىػػػي: الطالقػػػة 89)
 (،@-<)المفػػػػػردات  Elaborationوالتفاصػػػػػيؿ  (،=-;)المفػػػػػردات  Flexibilityوالمرونػػػػػة 

                                                           

 (.8( ممحؽ )*)
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، وفاعمية الذات في األداء اإلبداعي، ويػتـ قياسػو (89-81)المفردات Originality واالصالة 
 فاعميػػة الػػذات فػػي الػػتعمـ لإلبػػداعمفػػردات، موزعػػة عمػػى ثالثػػة أبعػػاد فرعيػػة ىػػي:  (@د )بعػػد

  )التػػػػأثير( ، واالتصػػػػاؿ والتػػػػرويج لإلبػػػػداع(>8-:8)المفػػػػردات  Domain )االسػػػػتعداد(

Field الشخصػية( اإلبداعيػة ةوالمحافظة عمى الشخصػي (،?8-=8)المفردات( Personality 
 (.98-@8)المفردات 

استجابات الطمبة عمى المقياس في ضوء مدى استجابة يتراوح ما بيف  ويتـ تقدير
)أنا متأكد تمامًا مف 811(، والتقدير  Not at all confident )ال أستطيع تماماً  التقدير صفر
، ونظرًا لوجود صعوبة لدى معظـ الطمبة في (  High certain that I can القياـ باألداء

(، تـ استخداـ 811اس في مدى يتروح ما بيف )صفر( إلى )تقديرىـ لمستواىـ عمى المقي
مقياس خماسى التقدير وفقًا لنظاـ ليكرت، عمى النحو التالى: دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، ال 

ويتراوح بذلؾ مدى الدرجات التي   عمى التوالي 8،  9،  :،  ;،  >أبدًا، وتأخذ الدرجات 
، وعمى المجاؿ 1=، 89( مفردة ما بيف 89لمجاؿ األوؿ )يحصؿ عمييا الطالب عمى مفردات ا

، وتـ صياغة >81، 98، وعمى المقياس ككؿ ما بيف >;، @( مفردات ما بيف @) الثانى
، ويشير ارتفاع الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب اإليجابياالتجاه  ىجميع مفردات المقياس ف

ويتـ تحديد مستوى  والعكس صحيح. لى ارتفاع مستوى فاعمية الذات لديو،إعمى المقياس 
فاعمية الذات االبداعية الذى يتميز بو كؿ طالب في كؿ مقياس فرعى مف المقاييس الفرعية 

 التي يتكوف منيا المقياس عمى النحو التالى:  
  المرتفع: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية  فاعمية الذات االبداعيةمستوى

 .11,>إلى  ?=,:ا بيف عمى المقياس الفرعى تتراوح م
  المتوسط: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية  فاعمية الذات االبداعيةمستوى

 .<=,:إلى  ;:,9عمى المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 
  المنخفض: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية  فاعمية الذات االبداعيةمستوى

 .::,9إلى  8,11عمى المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 

(، >(، وىػػو خػػارج قسػػمة الفػػرؽ بػػيف أعمػػى تقػػدير )::,8عمػػى أسػػاس أف طػػوؿ الفئػػة )
 ، والذى يعبر عف الثالث مستويات: مرتفع، متوسط ومنخفض.:(، عمى 8وأقؿ تقدير )
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 :للنكًاساللفاءَ السًلىمرتيُ 

 كنا قاو بَا معد املكًاس:-أ

ئصػػو السػػيكومترية عػػف مػػف خصا ، بػػالتحقؽ(Abbott, 2010-a)قػػاـ م لػػؼ المقيػػاس 
 Beghetto'sاالرتبػاط بػيف مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة، ومقيػاس طريؽ حساب معامالت 

Creative Self-Efficacy (BCSE) ،لقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة كمحػػؾ خػػارجى ،
ؿ عمييػػا المشػػاركيف فػػي العينػػة عمػػى وبمغػػت قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الػػدرجات التػػي حصػػ

، ألبعػػػػاد الطالقػػػة والمرونػػػػة والتفاصػػػيؿ واالصػػػػالة :>,1، <;,1، ?;,1، 9;,1ف المقياسػػػي
فاعميػػة ، ألبعػػاد @=.1، ?>,1، ;=.1، 1>,1والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ األوؿ مػػف المقيػػاس، 

اإلبداعيػػة،  ةالػذات فػػي الػػتعمـ لإلبػداع، واالتصػػاؿ والتػػرويج لإلبػػداع، والمحافظػة عمػػى الشخصػػي
ثػػػانى مػػػف المقيػػػاس. كمػػػا قػػػاـ معػػػد المقيػػػاس بػػػالتحقؽ مػػػف صػػػدقو والدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ ال

باسػػتخداـ التحميػػؿ العػػاممى االستكشػػافى والتوكيػػدى باسػػتخداـ أسػػموب تحميػػؿ المسػػار، وتوصػػؿ 
الى أف جميع مفػردات المقيػاس يتشػبع بيػا عػامميف أساسػييف ىمػا: فاعميػة الػذات فػي التفكيػر 

عية ىي: الطالقة والمرونػة والتفاصػيؿ واالصػالة، اإلبداعي، وتتضمف ىذا العامؿ أربع عوامؿ فر 
، وتضمف ىذا العامؿ ثالث عوامؿ فرعية ىػي: فاعميػة الػذات وفاعمية الذات في األداء اإلبداعي

كمػػا  اإلبداعيػػة. ةفػػي الػػتعمـ لإلبػػداع، واالتصػػاؿ والتػػرويج لإلبػػداع، والمحافظػػة عمػػى الشخصػػي
، وتراوحػػػت قػػػيـ Composite Reliabilityطريقػػػة  ـالتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات المقيػػػاس باسػػػتخدا

 .(Abbott, 2010-a: 145) ;@,1إلى  1=,1معامالت الثبات ما بيف 
 :البًئُ العزبًُيف  للنكًاساللفاءَ السًلىمرتيُ  -ب

( بالتحقؽ مػف الخصػائص السػيكومترية لممقيػاس، فباسػتخداـ صػدؽ 9188قاـ حسيف )
( مف المحكمػيف، بغػرض ابػداء @د )المحكميف، عف طريؽ عرض المقياس بعد تعريبو عمى عد
% 811وبمغػت نسػبة اتفػاؽ المحكمػيف الرأي في مدى مناسػبة المفػردات لكػؿ بعػد مػف أبعػاده، 

بالنسبة لمناسبة كؿ مفردة لمبعد الذى تنمى اليو، وتحقؽ بذلؾ مف الصدؽ الظػاىرى لممقيػاس. 
 عػػػة بكميػػػة التربيػػػة( طالػػػب وطالبػػػة بالفرقػػػة الراب=<8وبتطبيػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى عينػػػة قواميػػػا )

بغػػرض حسػػاب صػػدؽ المقيػػاس وثباتػػو، فبحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف  بجامعػػة بنػػى سػػويؼ،
الدرجات الكمية التي حصمت عمييا أفراد العينة عمى المقياس، ودرجاتيـ عمػى مقيػاس السػمات 

، @<,1(، كمحػؾ خػارجى بمغػت قيمػة معامػؿ االرتبػاط 8?@8االبتكارية، إعداد سػيد خيػر ا  )
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ى قيمػػة مرتفعػػة لمصػػدؽ. كمػػا تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس باسػػتخداـ الصػػدؽ العػػاممى وىػػ
مػف تبػايف الػدرجات  ;:,;<بطريقة المكونات األساسية، وتـ التوصؿ الى سبعة عوامؿ تفسػر 

عمى المقياس ككؿ، وباستخداـ أسموب تحميؿ المسار لمتحقػؽ مػف أف العوامػؿ السػبعة التػي تػـ 
والتحقػػؽ مػػف كػػوف ىػػذيف العػػامميف ذات طبيعػػة  ى عػػامميف كػػامنيف،الحصػػوؿ عمييػػا تتشػػبع عمػػ

وتػػـ حسػػاب ثبػػات  ارتباطيػػة اـ اسػػتقاللية، وتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ البنػػاء العػػاممى لممقيػػاس.
، @?,1، :?.1المقياس باستخداـ معامؿ الفا كرونباخ وتراوحت قػيـ معػامالت الثبػات مػا بػيف 

. كمػا تػـ ?<,1، @=,1ـ معامالت الثبػات مػا بػيف وباستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ تراوحت قي
حساب االتساؽ الداخمى لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط بػيف الدرجػة الكميػة لكػؿ بعػد 

، 8=.1، >=,1والدرجػػة الكميػػة عمػػى المقيػػاس الفرعػػى األوؿ، وبمغػػت قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط 
لقيػػاس الفرعػػى األوؿ، وبمغػػت قػػيـ لألبعػػاد الفرعيػػة األربعػػة التػػي يتكػػوف منيػػا ا :=.1، ?=,1

، >=,1، :=,1معامالت ارتباط االبعاد الفرعية الثالثة بالدرجة الكميػة لممقيػاس الفرعػى الثػانى 
، كما بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبعػد األوؿ والدرجػة الكميػة لممقيػاس 8=,1
   .، وىى مرتفعة=<,1ية لممقياس درجة الكمية لمبعد الثانى بالدرجة الكم، وبيف ال?<.1

( بػػالتحقؽ مػػف الخصػػائص السػػيكومترية لممقيػػاس عمػػى عينػػة ;918كمػػا قػػاـ الزغبػػى )
( طالب وطالبة مف طمبة الصفيف السػابع والعاشػر، بمدرسػة الممػؾ عبػد ا  الثػانى @:قواميا )

بعػد لمتميز، وتـ حساب الصدؽ باستخداـ طريقػة الصػدؽ الظػاىرى مػف خػالؿ عػرض المقيػاس 
( محكمػػػيف إلبػػػداء  رائيػػػـ حػػػوؿ صػػػحة الترجمػػػة 81تعريبػػػو فػػػي البيئػػػة األردنيػػػة عمػػػى عػػػدد )

ومالءمػػة الفقػػرات لخصػػائص العينػػة مػػف الطمبػػة الموىػػوبيف، باإلضػػافة الػػى صػػالحية المقيػػاس 
الفقػرات  اإلبقػاء عمػى جميػعلقياس فاعمية الذات اإلبداعية، وقد أجمع المحكموف عمى ضػرورة 

طة في الصياغة، وتصحيح معانى بعػض الفقػرات المترجمػة بشػكؿ حرفػى. كمػا مع تغييرات بسي
تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف فقػػرات المقيػػاس بالدرجػػة الكميػػة عمػػى المقيػػاس، وتراوحػػت قػػيـ 

طريقػػة  ـالعشػػريف. وباسػػتخدالمفقػػرة  >=,1لمفقػػرة التاسػػعة،  ;1,9معػػامالت االرتبػػاط مػػا بػػيف 
ثبات بمغت قيمة معامؿ الثبات بيف مرتى التطبيؽ بفارؽ زمنػى إعادة تطبيؽ االختبار لحساب ال

لمدرجة الكمية عمى المقياس، وباستخداـ طريقػة الفػا كرونبػاخ بمغػت قيمػة  <?,1ثالثة أسابيع 
 .8@.1معامؿ الثبات 
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( بتعريػػب المقيػػاس عمػػى البيئػػة العراقيػػة، <918وفػػى العػػراؽ قامػػت عبػػد الحػػافظ وفمػػيح )
، وتػـ التحقػؽ مػف الصػدؽ لسػيكومترية عمػى عينػة مػف طمبػة الجامعػةوالتحقؽ مف خصائصػو ا

باسػػتخداـ صػػدؽ المحكمػػيف، والصػػدؽ التمييػػزى، وتػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة إعػػادة 
لمدرجػة الكميػة عمػى  9?,1تطبيؽ االختبار وبمغت قيمة معامؿ الثبات المحسوبة بيذه الطريقة 

، 98?,1غػػت قيمػة معامػػؿ الثبػػات لممكػػوف األوؿ المقيػاس، وباسػػتخداـ طريقػػة الفػا كرونبػػاخ بم
 .=;?,1ولممكوف الثانى 

 :البخح احلاىليف  للنكًاساللفاءَ السًلىمرتيُ  -ج

مالحػػػؽ رسػػػالة مػػػف  اإلبداعيػػػة،فاعميػػػة الػػػذات مقيػػػاس بالحصػػػوؿ عمػػػي  ةالباحثػػػ تقامػػػ
وتػـ عػرض المغػة العربيػة،  إلػى المقيػاستػـ بعػد ذلػؾ ترجمػة مفػردات  الدكتوراه لمعد المقيػاس،

األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة و دابيػػا لمتأكػػد مػػف سػػالمة  أحػػدالترجمػػة عمػػى 
تػػـ بعػػد ذلػػؾ عػػرض المقيػػاس عمػػى أحػػد  )*(.جامعػػة كفػػر الشػػيخ – االلسػػف، بكميػػة الترجمػػة

األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػى المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس تخصػػص )المغػػة العربيػػة( بكميػػة التربيػػة، 
مة المغػة التػى تمػت بيػا صػياغة مفػردات المقيػاس. وقػد تػـ تعػديؿ صػياغة بيػدؼ مراجعػة سػال
 بعض المفردات.

 والتحقػػؽ مػػف صػػدقو وثباتػػو ،لممقيػػاسبعػػد ذلػػؾ إعػػداد التعميمػػات الالزمػػة لتطبيػػؽ  تػػـ  
مػػػف  طالػػػب وطالبػػػة (1>8السػػػيكومترية ألدوات البحػػػث )ف  الخصػػػائصحسػػػاب عمػػػى عينػػػو 
درسػػة الشػػييد ريػػاض الثانويػػة العسػػكرية بنػػيف، والشػػييد بم )األوؿ، الثػػانى والثالػػث(الصػػفوؼ 

 :، وذلؾ عمى النحو التالىىشاـ بركات الثانوية بنات
 :املكًاسصدق -0

 عيػةفاعميػة الػذات االبدافي قياس ما وضع لقياسو، وىػو  المقياستـ التحقؽ مف صدؽ 
إجراء التحميػؿ بػ (،STEM) فػى العمػـو والتكنولوجيػالدى طمبة مدرسة المتفػوقيف الثانويػة لدى 

( مفػردة 98التوكيدى، لمتحقؽ مف األبعاد المكونة لممقياس، ومف ثـ صػدؽ المفػردات ) العاممى
الخصػػػائص عينػػػة حسػػػاب لػػػدرجات المشػػػاركيف فػػػى  ،فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػةوالتػػػى تقػػػيس 
( مفػردة، وذلػؾ بطريقػة 98المكػوف مػف ) لمقياسعمي ا طالب وطالبة( 1>8)ف  السيكومترية

نػات األساسػية ليػػوتمنج والتػدوير المتعامػػد بطريقػة الفاريمػاكس، والػػذي يحػدد االسػػتقاللية المكو 
                                                           

جامعػة كفػر  –أسػتاذ عمػـ المغويػات بكميػة االلسػف  –تتوجو الباحثة بالشكر والتقػدير إلػى أ.د/أميػرة سػالمة ( *)
 الشيخ.



 ....................................فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بأنماط االستثارة الفائقة وأساليب التعلم النوعية

- 8@1 - 

مػع اسػتخداـ محػؾ ،ْ   1@في مفيـو البعػد حيػث ضػرورة االحتفػاظ بالزاويػة بػيف المحػاور عنػد
، 9118كػػايزر والػػذي يقبػػؿ العوامػػؿ التػػي يزيػػد جػػذرىا الكػػامف عػػف الواحػػد الصػػحيح )كامػػؿ، 

9<@-9=:.) 
مػف التبػايف الحػادث فػي  ،% (8<,:<) نسبة عوامؿ تفسر سبعةىذا التحميؿ نتج عف و 

مػف التبػايف ، %( @=,<8فسػر العامػؿ األوؿ )و ، مفردات المقياس ككػؿعمى  الطمبةاستجابات 
 (=<,89، وفسػر العامػؿ الثالػث )مػف التبػايف الكمػى % (?:,;8الكمي، وفسر العامؿ الثػاني )

وفسػػر العامػػؿ مػػف التبػػايف الكمػػى،  ( %>81,8) الرابػػعؿ وفسػػر العامػػ ،مػػف التبػػايف الكمػػى %
( % مػػػف التبػػػايف <9,=( % مػػػف التبػػػايف الكمػػػى، وفسػػػر العامػػػؿ السػػػادس )<>,<الخػػػامس )

ولتحديػد العامػؿ الػذي تنتمػي إليػو  ( % مف التبايف الكمى. @?,;الكمى، وفسر العامؿ السابع )
 المفردة استخدمت المحكات التالية:

 ف العامؿ الذي تحقؽ عميو أعمي درجة تشبع.*تصنؼ المفردة ضم
 عمى األقؿ، أو أعمى مف ذلؾ. 1:,1*أف يبمغ تشبع المفردة عمى العامؿ 

*أف يتوافؽ مضموف المفردة مع مضاميف المفردات التػي تنتمػي إلػى العامػؿ نفسػو )أبػو 
 (.8;=-1;=، 8@@8حطب وصادؽ، 

ر وحػذؼ التشػبعات غيػر الدالػة ( مصفوفة العوامؿ وتشبعيا بعد التػدوي9ويوضح جدوؿ )
 (.;، وقد تـ إدراجو بمالحؽ البحث، ممحؽ ):,1والتي تقؿ قيمتيا عف 

عوامػػؿ  سػػبعة( أف التحميػػؿ العػػاممي لممقيػػاس أسػػفر عػػف وجػػود 9يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 وكانت تشبعاتيا عمي النحو التالي:
ت تشػبعاتيا مػا بػيف وتراوح (9،8،:وىى المفردات: ) ،ات*العامؿ األوؿ: وتشبع بو ثالث مفرد

(، ويمكػػف تسػػمية ىػػذا العامػػؿ 9( لممفػػردة )?:=.1(، ):( لممفػػردة );@;.1)
 .بالطالقة

وتراوحت تشبعاتيا مػا بػيف  (;،>،=وىى المفردات: ) وتشبع بو ثالث مفردات،*العامؿ الثاني: 
(، ويمكػػف تسػػمية ىػػذا العامػػؿ ;( لممفػػردة );>=.1(، )=( لممفػػردة );=>.1)

 بالمرونة.
وتراوحػػت تشػػبعاتيا مػػا  (<،?،@وىػػى المفػػردات: ) وتشػػبع بػػو ثػػالث مفػػردات،امػػؿ الثالػػث: *الع

(، ويمكػػػف تسػػػمية ىػػػذا ?( لممفػػػردة )@><.1(، )@( لممفػػػردة )8:>.1بػػػيف )
 .بالتفاصيؿالعامؿ 
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وتراوحػت تشػبعاتيا  (89،88،81وىػى المفػردات: ) *العامؿ الرابػع: وتشػبع بػو ثػالث مفػردات،
ويمكػػف تسػػمية  (،88لممفػػردة ) (;:=.1، )(81دة )لممفػػر ( :>>.1مػػا بػػيف )

 ىذا العامؿ باالصالة.
وتراوحػػػػت  (:8،;8،>8وىػػػػى المفػػػػردات: ) ،ثػػػػالث مفػػػػردات: وتشػػػػبع بػػػػو الخػػػػامسالعامػػػػؿ *

ويمكػف  (،:8لممفػردة ) (:><.1، )(>8لممفػردة )( :;;.1تشبعاتيا ما بػيف )
 .داد()االستع تسمية ىذا العامؿ فاعمية الذات في التعمـ لإلبداع

وتراوحػػػػت  (=8،<8،?8وىػػػػى المفػػػػردات: ) ،ثػػػػالث مفػػػػردات: وتشػػػػبع بػػػػو السػػػػادسالعامػػػػؿ *
ويمكػف  (،=8لممفػردة ) (=@=.1، )(?8لممفػردة )( ?1>.1تشبعاتيا ما بػيف )
 .االتصاؿ والترويج لإلبداع )التأثير(تسمية ىذا العامؿ ب

وتراوحػت تشػبعاتيا  (@98،91،8وىػى المفػردات: ) ،ثالث مفػردات: وتشبع بو السابعالعامؿ *
ويمكػػف تسػػمية  (،@8لممفػػردة ) (=?<.1، )(91لممفػػردة )( 9;=.1مػػا بػػيف )

 ىذا العامؿ بالمحافظة عمى الشخصية اإلبداعية )الشخصية(.
فػػي البحػػث الحػػالي جػػاء مطابقػػًا لمبنػػاء  لممقيػػاسيتضػػح ممػػا سػػبؽ أف البنػػاء العػػاممي 

وحافظػػت  ،عوامػؿ سػبعةؿ العػاممي وجػود فػي صػورتو األصػمية، حيػث أظيػر التحميػ لػوالعػاممي 
 لمقيػػاسكمػػا فػػي االسػػبعة مػػنيـ عمػػي انتمائيػػا لمعوامػػؿ  عامػػؿالمفػػردات الخاصػػة بقيػػاس كػػؿ 

 مقبولػة تتػوافر فيػو م شػرات فاعمية الذات االبداعيػة مقياسويعد ذلؾ م شرًا عمي أف  ى.األصم
 .قاييس النفسية، والذى يعتبر مف أىـ أنواع صدؽ االختبارات والمصدؽ العامميلم
 ثبات املكًاس:-9

معامػؿ ألفػا  تحميػؿ التبػايف عػف طريػؽ حسػاب طريقػة باستخداـ المقياستـ حساب ثبات 
، وطريقة إعادة تطبيؽ االختبار بعد فترة ثالثة أسابيع مػف التطبيػؽ األوؿ، عمػى عينػة كرونباخ
 (.:حة بجدوؿ )السيكومترية، وتـ التوصؿ إلى قيـ معامالت الثبات الموض الخصائصحساب 
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 ثطس٠مخ أٌفب وسٚٔجبؿ، ٚنس٠مخ  فبػ١ٍخ اٌراد ا٨ثداػ١خل١ُ ِؼب٩ِد صجبد ِم١بض ( 3عدٚي )

 ( نبٌت ٚنبٌجخ118إػبدح إعساء ا٨خزجبز )ْ=

اٌّغب٨د 

 اٌسئ١ع١خ

ل١ُ ِؼب٩ِد  ا٤ثؼبد اٌفسػ١خ

اٌضجبد ثطس٠مخ 

 أٌفب وسٚٔجبؿ

ل١ُ ِؼب٩ِد اٌضجبد 

ثطس٠مخ إػبدح 

 زجبزإعساء ا٨خ

د 
ػ١ٍخ اٌرا

فب

ٟ اٌزفى١س 
ف

ٟ
ػ
٦ثدا

ا
 

 

 **8,434 **8,011 اٌط٩لخ

 **8,401 **8,040 اٌّسٚٔخ

 **8,431 **8,037 اٌزفبـ١ً

 **8,441 **8,030 ا٨ـبٌخ

د 
ػ١ٍخ اٌرا

فب

ء 
٤دا

ٟ ا
ف

ٟ
ػ
٦ثدا

ا
 **8,411 **8,071 فبػ١ٍخ اٌراد فٟ اٌزؼٍُ ٧ٌثداع )ا٨ظزؼداد( 

 **8,481 **8,010 ثداع )اٌزثص١س(ا٨رفبي ٚاٌزس٠ٚظ ٧ٌ

اٌّؾبفظةةةةةةخ ػٍةةةةةةٝ اٌؽةفةةةةةة١خ ا٦ثداػ١ةةةةةةخ 

 )اٌؽةف١خ(

8,073** 8,411** 

، التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا سػػواء الثبػػات معػػامالت قػػيـارتفػػاع  (:جػػدوؿ ) يتضػػح مػػف
فاعميػة وتكفى لمثقة فػى ثبػات مقيػاس  بمعامؿ الفا كرونباخ، أو بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار،

بداعيػػة، واسػػتخدامو فػػي قيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدى المشػػاركيف فػػي عينػػة الػػذات اإل
 الحالي.البحث 

 للنكًاس:االتساق الداخلٌ -3

بػيف درجػات كػؿ  االرتبػاطعف طريؽ حسػاب معامػؿ االتساؽ الداخمى لممقياس تـ حساب 
بعػد حػذؼ درجػة مفردة والدرجة الكمية لممقيػاس الفرعػي الػذي تنتمػي إليػو ىػذه المفػردة، وذلػؾ 

المفػػػردة مػػػف الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس الفرعػػػي الػػػذي تقيسػػػو، عمػػػي افتػػػراض أف بقيػػػة درجػػػات 
عينػة حسػػاب الخصػػائص المقيػاس الفرعػػي تعتبػر محكػػًا لدرجػة تمػػؾ المفػردة، وذلػػؾ عمػى نفػػس 

التػى النتػائج  (;ويوضػح جػدوؿ ) ،المقيػاسالتي تـ استخداميا فػي حسػاب ثبػات  السيكومترية
 :إلييا تـ التوصؿ
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 اٌّفسداد ثبٌّم١بض اٌفسػٟ فٟ ؽبٌخ ؽرف دزعخ اٌّفسدح ِٓ  دزعبد ِؼب٩ِد ازرجبنل١ُ ( 7عدٚي )

 نبٌت ٚنبٌجخ (131)ْ=  ٌٍّم١بض اٌفسػٝاٌدزعخ اٌى١ٍخ   

 

فبػ١ٍخ اٌراد فٟ  ا٨ـبٌخ اٌزفبـ١ً اٌّسٚٔخ اٌط٩لخ

اٌزؼٍُ ٧ٌثداع 

 )ا٨ظزؼداد(

ا٨رفبي 

ٚاٌزس٠ٚظ 

 ثص١س(٧ٌثداع )اٌز

اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

اٌؽةف١خ 

ا٦ثداػ١خ 

 )اٌؽةف١خ(

اٌّفسدح
 

ن
٨زرجب

ِؼبًِ ا
 

اٌّفسدح
 

ن
٨زرجب

ِؼبًِ ا
 

اٌّفسدح
 

ن
٨زرجب

ِؼبًِ ا
 

اٌّفسدح
 

ن
٨زرجب

ِؼبًِ ا
 

اٌّفسدح
 

ن
٨زرجب

ِؼبًِ ا
 

اٌّفسدح
 

ن
٨زرجب

ِؼبًِ ا
 

اٌّفسدح
 

ن
٨زرجب

ِؼبًِ ا
 

1 8,771 7 8,117 4 8.113 18 8,177 13 8,133 11 8,117 13 8,171 

7 8,701 1 8,710 0 8.710 11 8.183 17 8,717 14 8,111 78 8,180 

3 8,733 1 8,734 3 8.173 17 8.747 11 8,700 10 8,131 71 8,744 

 

 8,81ػٕد ِعزٜٛ  داي **

لمجػػاؿ فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر  كمػػا تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة
الكميػة لألبعػاد الفرعيػة األربعػة التػي يتكػوف منيػا ىػذا المجػاؿ، وبمغػت قػيـ ، والدرجات اإلبداعي

لألبعػػاد الفرعيػػة: الطالقػػة، المرونػػة،  98<,1، :<=,1، =?=,1، 8?<.1معػػامالت االرتبػػاط 
التفاصػػيؿ واالصػػالة عمػػى التػػوالي، فػػي حػػيف بمغػػت قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة 

اء اإلبداعي، والػدرجات الكميػة لألبعػاد الفرعيػة الثالثػة التػي يتكػوف لمجاؿ فاعمية الذات في األد
لألبعػػػاد الفرعيػػػة: فاعميػػػة الػػػذات فػػػي الػػػتعمـ  :8<,1، 1@=,1، 8<=.1منيػػػا ىػػػذا المجػػػاؿ، 

لإلبداع )االستعداد(، االتصاؿ والترويج لإلبػداع )التػأثير(، المحافظػة عمػى الشخصػية اإلبداعيػة 
بمغػت قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف الدرجػة الكميػة لممجػاؿ الػرئيس )الشخصية( عمى التوالي. كمػا 
، فػي حػيف بمغػت 98?,1(، والدرجة الكميػة لممقيػاس اإلبداعياألوؿ )فاعمية الذات في التفكير 

قيمػػة معامػػػؿ االرتبػػاط بػػػيف الدرجػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ الػػرئيس الثػػػانى )فاعميػػة الػػػذات فػػػي األداء 
، وىػػى قػػيـ مرتفعػػة ودالػػة احصػػائيًا عنػػد مسػػتوى 18?.1 ( والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاساإلبػػداعي
1,18. 

فاعميػػة مقيػػاس  ثبػػاتو  صػػدؽيتضػػح مػػف العػػرض السػػابؽ لإلجػػراءات الخاصػػة بحسػػاب 
تكفػػي لمثقػػة فػػي  الثبػػاتو  الصػػدؽدرجػػة عاليػػة ومقبولػػة مػػف  تتػػوافر لػػوأنػػو  الػػذات االبداعيػػة

 عينو البحث الحالي. المشاركيف فىلدي  فاعمية الذات االبداعيةلقياس  استخدامو
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-Over excitabilities Questionnaireالصىرَ الجاىًُ  –مكًاس االستجارات الفائكُ  -9

Two (OEQ-II) :تأليف Falk, Lind, Miller, Piechowski & Silverman 

تعريب وإعداد/ الباحثة (1999)
()*: 

 اهلدف مً املكًاس:   

وقػاـ بتصػميمو لػدى الطمبػة، رة الفائقة مستوى االستثاييدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى  
عػػداده فريػػؽ مػػف   ,Falk; Lind; Miller; Piechowski & Siverman)البػػاحثيف وا 

 دابروسػكى العػالـ البولنػدى األصػؿ(، في ضوء مراجعتيـ لألدب التربوى المتعمؽ بنظرية 1999
Dabrowski،  :االسػػتثارة ويػػتـ قيػػاس االسػػتثارة مػػف خػػالؿ خمػػس مجػػاالت عمػػى النحػػو التػػالى

 .  النفسحركية، االستثارة الحسية، االستثارة التخيمية، االستثارة العقمية واالستثارة االنفعالية
 املكًاس:وصـف 

خمسػػػة ( مفػػػردة، موزعػػػة عمػػػى 1>مػػػف ) بصػػػورتو النيائيػػػة )الثانيػػػة( يتكػػػوف المقيػػػاس
   ، وىى:مقياس منيـ( مفردات لكؿ 81بواقع ) مقاييس فرعية لالستثارة الفائقة،

ويعبػػر عنيػػا باالسػػتثارة  ،Psychomotor OE ةالػػنفس حركيػػالفائقػػة مقيػػاس االسػػتثارة  -8
 ،< ،9: ويػػػتـ قياسػػػو بػػػالمفردات ،Neuromuscularالفائقػػػة لمنظػػػاـ العصػػػبى العضػػػمى 

81، 8<، 8?، 98، 9@، :@، ;9، <1.    

حسػية ويػتـ التعبيػر عنيػا باالسػتثارة ال ،Sensual OEمقيػاس االسػتثارة الفائقػة الحسػية  -9
الفائقة كرد فعؿ قوى استجابة لممثيرات الخارجية والتػي يسػتقبميا الفػرد مػف خػالؿ حواسػو 

    .?; ،=; ،>; ،?: ،<: ،9: ،<9 ،:8 ،? ،:: ويتـ قياسو بالمفردات ،الخمس

ويػتـ التعبيػر عنيػا باالسػتثارة  ،Imaginational OEمقيػاس االسػتثارة الفائقػة التخيميػة  -:
ط شديد لمصور المتخيمة واالنطباعػات واالسػتخداـ المتكػرر لمصػور التخيمية مع وجود تراب
 ،:: ،?9 ،;9 ،99 ،91 ،;8 ،; ،8: ويػتـ قياسػو بػالمفردات الخيالية وأحالـ اليقظة،

:; ،;>.  

ويتـ التعبير عنيا مف خالؿ ، Intellectual OEمقياس االستثارة الفائقة العقمية  -;
 ،>بالمفردات: ويتـ قياسو ة والتحميؿ والتأليؼ، الحاجة الى السعي لمفيـ واكتساب المعرف

89، 8=، 8@، 9:، 9<، :1، :=، ;1، ;: . 
                                                           

 (.9( ممحؽ )*)
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ويتـ التعبير عنيا عمى ىيئػة قػدرة  ،Emotional OEمقياس االستثارة الفائقة االنفعالية  ->
، =9، <8، 88، @، =: ويػػػتـ قياسػػػو بػػػالمفردات مرتفعػػػة لمعالقػػػات االنفعاليػػػة العميقػػػة،

:8 ،:< ،;8 ،;; ،;@.   

ويتـ تقدير استجابة الطالب عمى مفردات المقياس وفقًا لمقياس خماسى التقدير في 
وذلؾ عمى النحو التالى: ال تنطبؽ عمى اطالقًا، ال تنطبؽ عمى ، Likertضوء أسموب ليكرت 

، 8كثيرا، تنطبؽ عمى إلى حد ما، تنطبؽ عمى كثيرا، تنطبؽ عمى كثيرا جدا، وتأخذ التقديرات: 
عمى التوالي، مع مالحظة أف جميع مفردات المقياس تـ صياغتيا في االتجاه  > ،;، :، 9

(، فتـ صياغتيما في االتجاه السمبى  لذا يتـ معيما ;; ،?:اإليجابى، ما عدا المفردتيف )
عكس التقديرات السابقة. وتتراوح الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب عمى كؿ مقياس مف 

الذى  ويتـ تحديد مستوى االستثارة الفائقة .1>إلى  81ا بيف المقاييس الفرعية الخمس م
 في كؿ مقياس مف المقياس الخمس عمى النحو التالى: بو كؿ طالب يزيتم
  مستوى االستثارة الفائقة المرتفع: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية عمى

 .11,>إلى  ?=,:المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 
 ئقة المتوسط: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية عمى مستوى االستثارة الفا

 .<=,:إلى  ;:,9المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 
  مستوى االستثارة الفائقة المنخفض: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية عمى

 .::,9إلى  8,11المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 

(، >فػػرؽ بػػيف أعمػػى تقػػدير )(، وىػػو خػػارج قسػػمة ال::,8عمػػى أسػػاس أف طػػوؿ الفئػػة )
 : مرتفع، متوسط ومنخفض.والذى يعبر عف الثالث مستويات، :(، عمى 8وأقؿ تقدير )
  :للنكًاسالسًلىمرتيُ  اخلصائص

مػف  ،(OEQ-II)االسػتثارات الفائقػة  مقيػاسنسػخة مػف  الباحػث بالحصػوؿ عمػي تقام
المغػة العربيػة، وتػـ عػرض  إلػى المقيػاستـ بعػد ذلػؾ ترجمػة مفػردات  مراسمة دار النشر،خالؿ 

األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة و دابيػػا لمتأكػػد مػػف سػػالمة  أحػػدالترجمػػة عمػػى 
تػػـ بعػػد ذلػػؾ عػػرض المقيػػاس عمػػى أحػػد  )*(. جامعػػة كفػػر الشػػيخ –، بكميػػة اآلداب الترجمػػة

                                                           

جامعػػة  –أسػتاذ األدب اإلنجميػزي بكميػة اآلداب  –تتوجػو الباحثػة بالشػكر والتقػدير إلػى أ.د/ايمػػف الحمفػاوى ( *)
 كفر الشيخ.
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 – األساتذة المتخصصيف فى المنػاىج وطػرؽ التػدريس تخصػص )المغػة العربيػة( بكميػة التربيػة
، بيدؼ مراجعة سالمة المغة التػى تمػت بيػا صػياغة مفػردات المقيػاس. وقػد جامعة كفر الشيخ

، بشػػكؿ مفيػػـو يتناسػػب مػػع ، بنػػاء عمػػى توجييػػات سػػيادتوتػػـ تعػػديؿ صػػياغة بعػػض المفػػردات
ـ بعػد ذلػؾ تػـ إعػداد التعميمػات الالزمػة لتطبيػؽ تػ .أعمار وطبيعػة المشػاركيف فػي عينػة البحػث

السػيكومترية ألدوات البحػث  الخصائصحساب عمى عينو  ؽ مف صدقو وثباتووالتحق ،لممقياس
 :طالب وطالبة، وذلؾ عمى النحو التالى (1>8)ف 
 :املكًاسصدق -0

لػدى االسػتثارات الفائقػة وىػو في قياس ما وضع لقياسو،  المقياستـ التحقؽ مف صدؽ 
 إجراء التحميػػؿ العػػاممى(، بػػSTEM) فػػى العمػػـو والتكنولوجيػػاطمبػػة مدرسػػة المتفػػوقيف الثانويػػة 

المكونة لممقياس، ومف ثػـ صػدؽ المفػردات والتػى تقػيس  الفرعية التوكيدى، لمتحقؽ مف األبعاد
( 1>8)ف  لػدرجات المشػاركيف فػى عينػة حسػاب الخصػائص السػيكومترية ،االستثارات الفائقػة

ألساسػػية ( مفػػردة، وذلػػؾ بطريقػػة المكونػػات ا1>المكػػوف مػػف ) لمقيػػاسعمػػي ا طالػػب وطالبػػة
ليوتمنج والتدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس، والذي يحدد االستقاللية في مفيػـو البعػد حيػث 

مػػع اسػػتخداـ محػػؾ كػػايزر والػػذي يقبػػؿ ،ْ   1@ضػػرورة االحتفػػاظ بالزاويػػة بػػيف المحػػاور عنػػد
 (.:=9-@>9، 9118العوامؿ التي يزيد جذرىا الكامف عف الواحد الصحيح )كامؿ، 

مػف التبػايف الحػادث  ،( %9<>,>:) نسػبة عوامػؿ تفسػر خمسػةلتحميؿ نتج عف ىذا او 
مػػف ، ( %:<>,=8فسػػر العامػػؿ األوؿ )و ، مفػػردات المقيػػاس ككػػؿعمػػى  الطمبػػةفػػي اسػػتجابات 

، وفسػػر العامػػؿ الثالػػث مػػف التبػػايف الكمػػى ( %1@1,=التبػػايف الكمػػي، وفسػػر العامػػؿ الثػػاني )
وفسػر مػف التبػايف الكمػى،  ( %@<?,:) لرابػعاوفسر العامػؿ  ،مف التبايف الكمى ( 9%=9,>)

ولتحديػػد العامػػؿ الػػذي تنتمػػي إليػػو المفػػردة  مػػف التبػػايف الكمػػى.  ( %1><,:) الخػػامسالعامػػؿ 
 استخدمت المحكات التالية:

 *تصنؼ المفردة ضمف العامؿ الذي تحقؽ عميو أعمي درجة تشبع.
 مى مف ذلؾ.عمى األقؿ، أو أع 1:,1*أف يبمغ تشبع المفردة عمى العامؿ 

*أف يتوافؽ مضموف المفردة مع مضاميف المفردات التػي تنتمػي إلػى العامػؿ نفسػو )أبػو 
 (.8;=-1;=، 8@@8صادؽ، و حطب 
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وتشػبعيا بعػد  المسػتخرجة وعػددىا خمسػة عوامػؿ، مصفوفة العوامػؿ (>جدوؿ )ويوضح 
جػػو بمالحػػؽ ، وقػػد تػػـ إدرا:,1التػػدوير وحػػذؼ التشػػبعات غيػػر الدالػػة والتػػي تقػػؿ قيمتيػػا عػػف 

 (.>البحث، ممحؽ )
عوامػػؿ  خمسػػةأسػػفر عػػف وجػػود  لممقيػػاسأف التحميػػؿ العػػاممي  (;جػػدوؿ )يتضػػح مػػف 

 وكانت تشبعاتيا عمي النحو التالي:
 ،@9 ،98 ،?8 ،>8 ،81، <، 9)مفػردات، وىػػى المفػػردات:  عشػػروتشػػبع بػو العامػؿ األوؿ: 

(، 9;) ( لممفػػػػػػردة9=:,1وتراوحػػػػػػت تشػػػػػػبعاتيا مػػػػػػا بػػػػػػيف )، (1> ،9; ،@:
 .حركية باالستثارة النفس(، ويمكف تسمية ىذا العامؿ 1>( لممفردة )?<=,1)

 ،<: ،9: ،<9 ،:8 ،? ،:)وىػػػى المفػػػردات:  مفػػػردات، عشػػػر*العامػػػؿ الثػػػاني: وتشػػػبع بػػػو 
(، ?:( لممفػػػردة )<9:,1مػػػا بػػػيف )وتراوحػػػت تشػػػبعاتيا (، ?; ،=; ،>; ،?:
 .باالستثارة الحسيةؿ (، ويمكف تسمية ىذا العام<:( لممفردة )@1=,1)

 ،;9 ،99 ،91 ،;8 ،;، 8وىػػػى المفػػػردات: ) مفػػػردات، عشػػػر*العامػػػؿ الثالػػػث: وتشػػػبع بػػػو 
(، 99( لممفػػػردة )@?:,1وتراوحػػػت تشػػػبعاتيا مػػػا بػػػيف ) ،(<; ،;: ،:: ،?9
 .باالستثارة التخيمية(، ويمكف تسمية ىذا العامؿ ;8( لممفردة )=;=,1)

 ،1: ،>9 ،:9 ،@8 ،=8 ،89 ،>وىػى المفػردات: ) ،رعشػ*العامؿ الرابع: وتشبع بو ثػالث 
(، =:( لممفػػػػػػردة )>>:,1وتراوحػػػػػػت تشػػػػػػبعاتيا مػػػػػػا بػػػػػػيف ) (،:; ،1; ،=:
 .باالستثارة العقمية(، ويمكف تسمية ىذا العامؿ @8( لممفردة )>>=,1)

 ،8: ،=9 ،<8 ،88 ،@ ،=وىػػى المفػػردات: ) ،عشػػر مفػػردات*العامػػؿ الخػػامس: وتشػػبع بػػو 
(، 88( لممفػػػردة ):::,1وتراوحػػػت تشػػػبعاتيا مػػػا بػػػيف ) (،@; ،;; ،8; ،>:
 .باالستثارة االنفعالية(، ويمكف تسمية ىذا >:( لممفردة )@==,1)

فػػي البحػػث الحػػالي جػػاء مطابقػػًا لمبنػػاء  لممقيػػاسيتضػػح ممػػا سػػبؽ أف البنػػاء العػػاممي 
وحافظػت  ،عوامػؿ خمسػةفي صػورتو األصػمية، حيػث أظيػر التحميػؿ العػاممي وجػود  لوالعاممي 

 لمقيػػاسكمػػا فػػي ا الخمػػسمػػنيـ عمػػي انتمائيػػا لمعوامػػؿ  عامػػؿالمفػػردات الخاصػػة بقيػػاس كػػؿ 
 مقبولػػة تتػػوافر فيػػو م شػػرات االسػػتثارات الفائقػػة مقيػػاسويعػػد ذلػػؾ م شػػرًا عمػػي أف  ى.األصػػم

 .، والذى يعتبر مف أىـ أنواع صدؽ االختبارات والمقاييس النفسيةصدؽ العامميلم
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 ثبات المقياس:-9
معامػؿ ألفػا  طريقػة تحميػؿ التبػايف عػف طريػؽ حسػاب باستخداـ المقياستـ حساب ثبات 

، وطريقة التجزئػة النصػفية باسػتخداـ معادلػة جيتمػاف، عمػى عينػة حسػاب الخصػائص كرونباخ
 (.=السيكومترية، وتـ التوصؿ إلى قيـ معامالت الثبات الموضحة بجدوؿ )

 بزاد اٌفبئمخ ثطس٠مخ أٌفب وسٚٔجبؿ، ٚنس٠مخ ( ل١ُ ِؼب٩ِد صجبد ِم١بض ا٨ظزض1عدٚي )

 ( نبٌت ٚنبٌجخ118اٌزغصئخ إٌفف١خ )ْ=

 اٌّمب١٠ط اٌفسػ١خ
ل١ُ ِؼب٩ِد اٌضجبد ثطس٠مخ 

 أٌفب وسٚٔجبؿ

ل١ُ ِؼب٩ِد اٌضجبد ثطس٠مخ اٌزغصئخ 

 إٌفف١خ

 **8,081 **8,433 ا٨ظزضبزح إٌفط ؽسو١خ اٌفبئمخ

 **8,417 **8,477 ا٨ظزضبزح اٌؾع١خ اٌفبئمخ

 **8,430 **8,448 ا٨ظزضبزح اٌزة١ٍ١خ اٌفبئمخ

 **8,413 **8,431 ا٨ظزضبزح اٌؼم١ٍخ اٌفبئمخ

 **8,401 **8,413 ا٨ظزضبزح ا٨ٔفؼب١ٌخ اٌفبئمخ

 **8,041 **8,043 ِم١بض ا٨ظزضبزح اٌفبئمخ

 ( ارتفػػاع قػػيـ معػػامالت الثبػػات، التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا سػػواء=يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
، وتكفػػى لمثقػػة فػػى ثبػػات مقيػػاس التجزئػػة النصػػفيةمعامػػؿ الفػػا كرونبػػاخ، أو بطريقػػة  سػػاببح

لػدى المشػاركيف فػي عينػة  مستويات االستثارة الفائقة، واستخدامو في قياس االستثارات الفائقة
 البحث الحالي.

 للنكًاس:االتساق الداخلٌ -3

بػيف درجػات كػؿ  الرتبػاطاعف طريؽ حسػاب معامػؿ االتساؽ الداخمى لممقياس تـ حساب 
مفردة والدرجة الكمية لممقيػاس الفرعػي الػذي تنتمػي إليػو ىػذه المفػردة، وذلػؾ بعػد حػذؼ درجػة 
المفػػػردة مػػػف الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس الفرعػػػي الػػػذي تقيسػػػو، عمػػػي افتػػػراض أف بقيػػػة درجػػػات 

ص عينػة حسػػاب الخصػػائالمقيػاس الفرعػػي تعتبػر محكػػًا لدرجػة تمػػؾ المفػردة، وذلػػؾ عمػى نفػػس 
 :التى تـ التوصؿ إليياالنتائج  (<ويوضح جدوؿ ) ،السيكومترية
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 ( ل١ُ ِؼب٩ِد ازرجبن دزعبد اٌّفسداد ثبٌّم١بض اٌفسػٟ فٟ ؽبٌخ ؽرف دزعخ اٌّفسدح ِٓ 4عدٚي )

 نبٌت ٚنبٌجخ (131اٌدزعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بض اٌفسػٝ )ْ= 
ا٨ظزضبزح إٌفط 

 ؽسو١خ اٌفبئمخ

ا٨ظزضبزح اٌؾع١خ 

 ئمخاٌفب

ا٨ظزضبزح اٌؼم١ٍخ  ا٨ظزضبزح اٌزة١ٍ١خ اٌفبئمخ

 اٌفبئمخ

ا٨ظزضبزح ا٨ٔفؼب١ٌخ 

 اٌفبئمخ

 اٌّفسدح
ِؼبًِ 
 ا٨زرجبن

 اٌّفسدح
ِؼبًِ 
 ا٨زرجبن

 اٌّفسدح
ِؼبًِ 
 ا٨زرجبن

 اٌّفسدح
ِؼبًِ 
 ا٨زرجبن

 اٌّفسدح
ِؼبًِ 
 ا٨زرجبن

7 8,731** 3 8,110** 1 8,111** 1 8,117** 1 8,113** 

4 8,731** 0 8,711** 7 8,717** 17 8.783** 3 8,738 

18 8,700** 13 8,717** 17 8,131** 11 8.773** 11 8,701** 

11 8,771** 74 8,178** 78 8,303** 13 8,343** 14 8,111** 

10 8,711** 37 8,338** 77 8,118** 73 8,737** 71 8,344** 

71 8,743** 34 8,718** 77 8,783** 71 8,184** 31 8,110** 

73 8,117** 30 8,111** 70 8,777** 38 8,741** 31 8,771** 

33 8,733** 71 8,737** 33 8,133** 31 8,777** 71 8,707** 

77 8,711** 71 8,330** 37 8,777** 78 8,700** 77 8,171** 

18 8,741** 70 8,177** 74 8,184** 73 8,111** 73 8,188** 

 8,81ػٕد ِعزٜٛ  داي **

لألبعػاد الفرعيػة الخمسػة لالسػتثارة  الكميػة اتكما تـ حساب معامالت االرتبػاط بػيف الػدرج
باإلضػػافة لمدرجػػة الكميػػة عمػػى مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة، عمػػى نفػػس عينػػة حسػػاب الفائقػػة، 

 .( قيـ معامالت االرتباط التي تـ الحصوؿ عمييا?ويوضح جدوؿ )ترية، مالخصائص السيكو 
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( ل١ُ ِؼب٩ِد ا٨زرجبن ث١ٓ اٌدزعبد اٌى١ٍخ ٥ٌثؼبد اٌفسػ١خ اٌةّعخ ٩ٌظزضبزح اٌفبئمخ، 0عدٚي )
 ( نبٌت ٚنبٌجخ118ثب٦لبفخ ٌٍدزعخ اٌى١ٍخ ػٍٝ ِم١بض ا٨ظزضبزح اٌفبئمخ، )ْ=

 1 1 7 3 7 1 اٌّمب١٠ط اٌفسػ١خ

 خا٨ظزضبزح إٌفط ؽسو١-1
 اٌفبئمخ

- 8,483** 8,333** 8,311** 8,713** 8,478** 

 **8,483 **8,137 **8,733 **8,137 -  ا٨ظزضبزح اٌؾع١خ اٌفبئمخ-7

 **8,417 **8,177 **8,411 -   ا٨ظزضبزح اٌزة١ٍ١خ اٌفبئمخ-3

 **8,401 **8,117 -    ا٨ظزضبزح اٌؼم١ٍخ اٌفبئمخ-7

ا٨ظزضبزح ا٨ٔفؼب١ٌخ -1
 اٌفبئمخ

    - 8,101** 

 -      مخِم١بض ا٨ظزضبزح اٌفبئ-1

 8,81ػٕد ِعزٜٛ  داي **

االرتبػاط معػامالت قػيـ أف جميػع  (?(، )<بالجػدوليف ) قػيـ معػامالت االرتبػاط يتضح مػف
التماسػػػؾ واالتسػػػاؽ الػػػداخمى لمقيػػػاس عمػػػي  يعػػػد ذلػػػؾ م شػػػراً  ممػػػا مرتفعػػػة ودالػػػة إحصػػػائيًا،

 االستثارات الفائقة.

مقيػاس االسػتثارات  ثبػاتو  صػدؽيتضح مف العرض السابؽ لإلجراءات الخاصػة بحسػاب 
تكفػػي لمثقػػة فػػي اسػػتخدامو  الثبػػاتو  الصػػدؽدرجػػة عاليػػة ومقبولػػة مػػف  تتػػوافر لػػوأنػػو  الفائقػػة
 عينو البحث الحالي. فى المشاركيف لدي أنماط االستثارة الفائقةلقياس 
 Memletics Learning Style Inventoryمكًــاس أســالًب الــتعله تمًنلًــتل   -3

(MLSI)، /تأليف (Whiteley, 2006)، /الباحثةتعريب وإعداد)*(: 

 اهلدف مً املكًاس:   

ييدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى أساليب التعمـ النوعية المفضمة لدى الطمبػة، وليػاقتيـ  
( بتصػػػميـ ىػػػذا المقيػػػاس وفقػػػًا لنمػػػوذج المياقػػػة العقميػػػة Whiteley, 2006قػػػاـ )و العقميػػػة، 

يف أسػاليب الػتعمـ ومنػاطؽ معينػة بفصػوص المػخ )ميمميتكس(، وىو نموذج يربط فيو م لفػو بػ
األربعة والتى تتكوف مػنيـ القشػرة المخيػة، وقػد أطمػؽ عمييػا األسػاليب النوعيػة لممػخ )أسػاليب 

( أسػاليب تعمػـ المياقػة العقميػة فػى سػبع Whiteley, 2006تعمـ المياقة العقميػة(. وقػد صػنؼ )
 طقى، الجماعى والفردى. أساليب ىى: البصرى، السمعى، المفظى، الجسمى، المن

  

                                                           

 (.:ممحؽ ) (*)
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 املكًاس:وصـف     

( 81( مفردة، موزعة عمى سبعة أسػاليب نوعيػة لمػتعمـ بواقػع )1<يتكوف المقياس مف )
 مفردات لكؿ أسموب منيـ، وىى: 

البصرى، ويشير إلػى تفضػيؿ الفػرد السػتخداـ الصػور والتخيػؿ والفيػـ المكػانى فػى الػتعمـ،  -8
 . @= ،>= ،@> ،<>، :; ،?: ،9: ،@9 ،88 ،?ويتـ قياسو بالمفردات: 

السمعى، ويشير إلى تفضيؿ الفػرد السػتخداـ الصػوت والموسػيقى فػى الػتعمـ، ويػتـ قياسػو  -9
  . == ،1= ،>> ،8>، <; ،9; ،:: ،?9 ،98 ،:بالمفردات: 

المفظى، ويشير إلى تفضيؿ الفػرد السػتخداـ اسػتخداـ الكممػات والمغػة المنطوقػة والمكتوبػة  -:
 .:= ،9> ،?; ،;;، @: ،>: ،1: ،>9 ،>8 ،<ـ قياسو بالمفردات: فى التعمـ، ويت

الجسمى، ويشير إلى تفضػيؿ الفػرد السػتخداـ الجسػـ واأليػدى وحاسػة الممػس فػى الػتعمـ،  -;
 .?= ،8= ،=> ،:>، >; ،=: ،;: ،=9 ،;9 ،@8ويتـ قياسو بالمفردات: 

لتنظيـ فى الػتعمـ، ويػتـ المنطقى، ويشير إلى تفضيؿ الفرد الستخداـ المنطؽ واالستدالؿ وا ->
 .1< ،;= ،?> ،@;، 8; ،8: ،99 ،=8 ،; ،9قياسو بالمفردات: 

الجمػػاعى، ويشػػير إلػػى تفضػػيؿ الفػػرد لمػػتعمـ مػػف خػػالؿ تواجػػده فػػى مجموعػػات كبيػػرة أو  -=
 .9= ،1> ،1; ،<9، :9 ،91 ،?8 ،:8 ،81 ،=صغيرة، ويتـ قياسو بالمفردات: 

 ،89 ،@ ،> ،8بمفرده، ويتـ قياسػو بػالمفردات:  الفردى، ويشير إلى تفضيؿ الفرد والعمؿ  -<
8;، 8> ،:>، ;=، <;، =>. 

ف يحدد مدى انطباؽ مضموف العبارة عمى أسموبو الذى أ الطالبويطمب فييا مف  
يستخدمو فى التعمـ، وأماـ كؿ مفردة ثالثة اختيارات ىى: تنطبؽ قمياًل، تنطبؽ أحيانًا، تنطبؽ 

(، ويعطى 8الدرجة )صفر(، ويعطى االختيار الثانى الدرجة )كثيرًا، ويعطى االختيار األوؿ 
. ويتراوح اإليجابي(، وقد تـ صياغة جميع عبارات المقياس فى االتجاه 9االختيار الثالث )

بيف عمى كؿ أسموب مف أساليب التعمـ النوعية  طالبمدى الدرجات التى يحصؿ عمييا كؿ 
(. ويتـ تسجيؿ الدرجات التى 1;8-)صفر (، والدرجة الكمية عمى المقياس بيف91 -صفر)

 .، بمالحؽ البحث(@)جدوؿ ساليب التعمـ النوعية فى أفى  طالبيحصؿ عمييا كؿ 
ويتـ تحديد مستوى أساليب التعمـ النوعية الذى يتميز بو كؿ طالب في كؿ مقياس مف 

 المقياس الفرعية التي يتكوف منيا المقياس عمى النحو التالى:
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 تعمـ النوعية المرتفع: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية عمى مستوى أساليب ال
 .9,11إلى  =:,8المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 

  مستوى أساليب التعمـ النوعية المتوسط: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية
 .>:,8إلى  ?=,1عمى المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 

 فض: في حالة حصوؿ الطالب عمى درجة كمية مستوى أساليب التعمـ النوعية المنخ
 .<=,1إلى  1,11عمى المقياس الفرعى تتراوح ما بيف 

(، 9(، وىػػو خػػارج قسػػمة الفػػرؽ بػػيف أعمػػى تقػػدير )<=,1عمػػى أسػػاس أف طػػوؿ الفئػػة )
 ، والذى يعبر عف الثالث مستويات: مرتفع، متوسط ومنخفض.:(، عمى 8وأقؿ تقدير )

ساليب التعمـ أمقياس  الطالب عمىت التى حصؿ عمييا تـ بعد ذلؾ ترجمة الدرجايو  
، ومواطف القوة لديوساليب التعمـ النوعية المفضمة أبروفيؿ، يوضح  النوعية )ميمميتكس( إلى

والضعؼ فى الوظائؼ العقمية والنفسية، والتى توجد بفصوص المخ األربعة بالقشرة المخية، 
بيدؼ رفع المياقة العقمية )ميمميتكس( لديو، كما  ومف ثـ يتـ تقديـ استراتيجيات التعامؿ معيا

 (.*()9يوضحيا شكؿ )
  :للنكًاساللفاءَ السًلىمرتيُ 

خػػػػالؿ الشػػػػبكة العنكبوتيػػػػة ، مػػػػف (MLSI) مقيػػػػاس بالحصػػػػوؿ عمػػػػي ةالباحثػػػػ تقامػػػػ
www.memletics.com المغػػػة العربيػػػة، وتػػػـ إلػػػى  المقيػػاس. تػػـ بعػػػد ذلػػػؾ ترجمػػػة مفػػػردات

ألساتذة المتخصصيف في المغة اإلنجميزية و دابيا لمتأكػد مػف سػالمة ا أحدعرض الترجمة عمى 
تػػـ بعػػد ذلػػؾ عػػرض المقيػػاس عمػػى أحػػد  )**(.جامعػػة كفػػر الشػػيخ –، بكميػػة اآلداب الترجمػػة

 – األساتذة المتخصصيف فى المنػاىج وطػرؽ التػدريس تخصػص )المغػة العربيػة( بكميػة التربيػة
غة التػى تمػت بيػا صػياغة مفػردات المقيػاس. وقػد ، بيدؼ مراجعة سالمة المجامعة كفر الشيخ

 تـ تعديؿ صياغة بعض المفردات.
عمػى  والتحقػؽ مػف صػدقو وثباتػو ،لممقيػاسإعداد التعميمات الالزمة لتطبيػؽ بعد ذلؾ تـ 
طالػػب وطالبػػة، وذلػػؾ عمػػى  (1>8السػػيكومترية ألدوات البحػػث )ف  الخصػػائصحسػػاب عينػػو 

                                                           

 (.9بالممحؽ )( *)

جامعػة كفػر  –أسػتاذ األدب اإلنجميػزي بكميػة اآلداب  –تتوجو الباحثة بالشكر إلػى أ.د/عػادؿ محمػد عفيفػى ( *)
 الشيخ.
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 :النحو التالى

 :املكًاسصدق -0

أسػاليب الػتعمـ النوعيػة في قياس مػا وضػع لقياسػو، وىػو  المقياستحقؽ مف صدؽ تـ ال
باسػػتخداـ طريقػػة  (،STEM) فػػى العمػػـو والتكنولوجيػػالػػدى طمبػػة مدرسػػة المتفػػوقيف الثانويػػة 

 صدؽ المحؾ الخارجى، عػف طريػؽ حسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف الػدرجات التػى حصػؿ عمييػا
ألنمػػاط  (VARKفػارؾ ) عمػى مقيػػاس ،السػيكومترية الخصػػائصعينػػة حسػاب  المشػاركيف فػى

، (=911، تعريػػػب/ الزغػػػؿ ) Fleming & Bonwell (2002)الػػتعمـ لفميمػػػنج وبونويػػػؿ 
( فقرة تمثؿ كؿ فقػرة مػنيـ موقفػا حياتيػا صػفيا متبوعػا بأربعػة بػدائؿ، ويعكػس :8ويتكوف مف )

ا والتفاعػػؿ معيػػا واالسػػتجابة اختيػػار البػػديؿ كيفيػػة اسػػتقباؿ المػػتعمـ لممعمومػػات وكيفيػػة معالجتيػػ
مػػف خالليػػا عمػػى نحػػو ايجػػابى لبيئػػة الػػتعمـ حسػػب الػػنمط الػػذى يفضػػمو سػػواء أكػػاف بصػػريا، أـ 
سػػمعيًا، ألـ قرائيًا/كتابيػػًا، أـ عمميًا/حركيػػًا، كػػنمط أو أسػػموب لحػػؿ المشػػكمة، أو الموقػػؼ الػػذى 

 .( القيـ التى تـ الحصوؿ عمييا81ويوضح جدوؿ ) يواجيو،
 اٌةفبئؿػ١ٕخ ؽعبة  اٌّؽبزو١ٓ فٝ ل١ُ ِؼب٩ِد ا٨زرجبن ث١ٓ دزعبد (18عدٚي )

( نبٌت ٚنبٌجخ ػٍٝ ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ، ٚدزعبرُٙ ػٍٝ ِم١بض 118اٌع١ىِٛزس٠خ )ْ=

 اٌّفمٍخ  ( ٤ّٔبن اٌزؼVARKٍُفبزن )

 ػ١ٍّبً/ؽسو١بً  لسائ١بً/وزبث١بً  اٌعّؼٝ اٌجفسٜ أظب١ٌت اٌزؼٍُ

ِم١بض أظب١ٌت 

 ؼٍُ اٌّفمٍخاٌز

(VARK) 

 **8,081 **8,111 **8,404 **8,707 **8,071 اٌجفسٜ

 **8,071 **8,730 **8,030 **8,713 **8,441 اٌعّؼٝ

 **8,483 **8,717 **8,141 **8,341 **8,111 اٌٍفظٝ

 **8,177 **8,407 **8,711 **8,411 **8,313 اٌغعّٝ

 **8,410 **8,311 **8,703 **8,737 **8,171 إٌّطمٝ

 **8,111 **8,311 **8,737 **8,301 **8,710 اٌغّبػٝ

 **8,173 **8,717 **8,343 **8,311 **8,373 اٌفسدٜ

ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍُ 

  (MLSI) إٌٛػ١خ

8,441** 8,183** 8,411** 8,133** 8,410** 

 8,81ػٕد ِعزٜٛ  داي **
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حصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داؿ إ يػػا( أف جميع81) االرتبػػاط بجػػدوؿقػػيـ معػػامالت مػػف يتضػػح 
يف، ممػا ي كػد عمػى صػدؽ مقيػاس أسػاليب ي، ويعتبر ذلؾ دلياًل عمى اتفاؽ بنيػة المقياسػ1,18

 التعمـ النوعية )ميمميتكس( فى قياس ما وضع لقياسو وىو أساليب التعمـ النوعية.
 ثبات المقياس:-9

مػؿ ألفػا معا طريقػة تحميػؿ التبػايف عػف طريػؽ حسػاب باستخداـ المقياستـ حساب ثبات 
، وطريقة التجزئػة النصػفية باسػتخداـ معادلػة جيتمػاف، عمػى عينػة حسػاب الخصػائص كرونباخ

 (.88السيكومترية، وتـ التوصؿ إلى قيـ معامالت الثبات الموضحة بجدوؿ )
أٌفب وسٚٔجبؿ،  ١ٍّ١ِزىط( ثطس٠مخ( ل١ُ ِؼب٩ِد صجبد ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ )11عدٚي )

 ( نبٌت ٚنبٌجخ118ٌٕفف١خ )ْ=ٚنس٠مخ اٌزغصئخ ا

ل١ُ ِؼب٩ِد اٌضجبد  أثؼبد اٌّم١بض  َ

 ثطس٠مخ أٌفب وسٚٔجبؿ

ل١ُ ِؼب٩ِد اٌضجبد 

اٌزغصئخ ثطس٠مخ 

 إٌفف١خ

 **8,071 **8,033 أظٍٛة اٌزؼٍُ اٌجفسٜ 1

 **8,014 **8,071 أظٍٛة اٌزؼٍُ اٌعّؼٝ 7

 **8,077 **8,081 أظٍٛة اٌزؼٍُ اٌٍفظٝ 3

 **8,413 **8,481 ُ اٌغعّٝأظٍٛة اٌزؼٍ 7

 **8,410 **8,401 أظٍٛة اٌزؼٍُ إٌّطمٝ 1

 **8,438 **8,411 أظٍٛة اٌزؼٍُ اٌغّبػٝ 1

 **8,130 **8,477 أظٍٛة اٌزؼٍُ اٌفسدٜ 4

 **8,030 **8,077 ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ 0

 ا سػػواء( ارتفػػاع قػػيـ معػػامالت الثبػػات، التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػ88يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
معامػػؿ الفػػا كرونبػػاخ، أو بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية، وتكفػػى لمثقػػة فػػى ثبػػات مقيػػاس  بحسػػاب

ميمليتتك ( )أسػاليب الػتعمـ النوعيػة واسػتخدامو فػي قيػاس  (،)ميمليتتك  أساليب التعمـ النوعية

 المشاركيف في عينة البحث الحالي. لدى
 للنكًاس:االتساق الداخلٌ -3

بػيف درجػات كػؿ  االرتبػاطعف طريؽ حسػاب معامػؿ ى لممقياس االتساؽ الداخمتـ حساب 
مفردة والدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذي تنتمػي إليػو، بعػد حػذؼ درجػة المفػردة مػف الدرجػة 
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الكميػػة لممقيػػاس الفرعػػي الػػذي تقيسػػو، عمػػي افتػػراض أف بقيػػة درجػػات المقيػػاس الفرعػػي تعتبػػر 
ويوضػػح  ة حسػػاب الخصػػائص السػػيكومتريةعينػػمحكػػًا لدرجػػة تمػػؾ المفػػردة، وذلػػؾ عمػػى نفػػس 

 :التى تـ التوصؿ إليياالنتائج  (89جدوؿ )
 اٌّفسداد ثبٌّم١بض اٌفسػٟ فٟ ؽبٌخ ؽرف دزعخ اٌّفسدح ِٓ  دزعبد ِؼب٩ِد ازرجبن( 17عدٚي )

 نبٌت ٚنبٌجخ (118)ْ=  ٌٍّم١بض اٌفسػٝاٌدزعخ اٌى١ٍخ 

أظب١ٌت 

 اٌزؼٍُ 

1 7 3 7 1 1 4 

 **8,71 **8,71 **8,33 **8,73 **8,73 **8,11 **8,17 اٌجفسٜ-1

 **8,71 **8,71 **8,34 **8,33 **8,17 **8,33 **8,73 اٌعّؼٝ-7

 **8,71 **8,37 **8,77 **8,73 **8,34 **8,70 **8,33 اٌٍفظٝ-3

 **8,77 **8,77 **8,34 **8,71 **8,31 8,73** **8,37 اٌغعّٝ-7

 **8,74 **8,71 **8,71 **8,73 **8,73 **8,34 **8,33 إٌّطمٝ-1

 **8,77 **8,37 **8,78 **8,31 **8,73 **8,37 **8,34 اٌغّبػٝ-1

 **8,73 **8,37 **8,71 **8,71 **8,37 **8,71 8,33** اٌفسدٜ-4

 8,81داي ػٕد ِعزٜٛ  **

 السػبعكما تـ حساب قػيـ معػامالت االرتبػاط بػيف الدرجػة الكميػة لكػؿ بعػد أبعػاد المقيػاس 
 ( القيـ التى تـ التوصؿ إلييا::8عمى المقياس، ويوضح جدوؿ ) والدرجة الكمية
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ل١ُ ِؼب٩ِد ا٨زرجبن ث١ٓ اٌدزعبد اٌى١ٍخ ٥ٌثؼبد اٌفسػ١خ، ثبٌدزعخ اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌّم١بض ( 13عدٚي )
 ( نبٌت ٚنبٌجخ118وىً )ْ=

 0 4 1 1 7 3 7 1 أظب١ٌت اٌزؼٍُ

8,131 - اٌجفسٞ -1
** 

8,141
** 

8,734
** 

8,118
** 

8,183
** 

8,337
** 

8,403** 

8,717 -  اٌعّؼٝ -7
** 

8,331
** 

8,114
** 

8,743
** 

8,300
** 

8,444** 

8,347 -   اٌٍفظٝ -3
** 

8,731
** 

8,310 8,307
** 

8.471** 

8,311 -    اٌغعّٝ -7
** 

8,304
** 

8,333
** 

8,111** 

8,334 -     إٌّطمٝ -1
** 

8,311
** 

8,171** 

8,313 -      اٌغّبػٝ -1
** 

8,177** 

 **8,738 -       اٌفسدٜ -4

ِم١بض -0
أظب١ٌت اٌزؼٍُ 

 إٌٛػ١خ

       - 

 8,81داي ػٕد ِعزٜٛ  **

قػيـ مرتفعػة ودالػة  يػاأف جميع (;8(، )89بالجػدوليف ) رتباطال قيـ معامالت ا يتضح مف
يػة التماسؾ واالتساؽ الداخمى لمقيػاس أسػاليب الػتعمـ النوععمي  يعد ذلؾ م شراً  مما إحصائيًا،

 .)ميمميتكس(

مقيػػاس أسػػاليب  ثبػػاتو  صػػدؽيتضػػح مػػف العػػرض السػػابؽ لإلجػػراءات الخاصػػة بحسػػاب 
تكفػي لمثقػة  الثبػاتو  الصػدؽدرجػة عاليػة ومقبولػة مػف ب يتمتعأنو  ،التعمـ النوعية )ميمميتكس(
عينػػو البحػػث  المشػػاركيف فػػىلػػدي  أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة )ميمميػػتكس(فػػي اسػػتخدامو لقيػػاس 

 الحالي.
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 اإلجـــزاءات:

 والتأكػػػػد مػػػػف خصائصػػػػياإعػػػػداد األدوات المسػػػػتخدمة فػػػػي البحػػػػث  االنتيػػػػاء مػػػػفبعػػػػد 
فػػى الثانويػػة  فالمتفػػوقيطمبػػة مػػف صػػالحية اسػػتخداميا عمػػى  ةالباحثػػ ت، وتحققػػالسػػيكومترية

 عمى النحو التالي: الحالى تمت إجراءات البحث (،STEM) العمـو والتكنولوجيا
فػى بطريقػة قصػدية مػف طمبػة مدرسػة المتفػوقيف الثانويػة  اسػيةاختيار عينة البحػث األس-8

 بإدارة كفر الشيخ التعميمية الشيخ،بمدينة كفر  العمـو والتكنولوجيا
فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػػة لقيػػاس مسػػػتوى أدوات البحػػث والمتمثمػػػة فػػى: مقيػػػاس  تطبيػػؽ-9

 االسػػتثارة الفائقػػة،ومقيػػاس االسػػتثارات الفائقػػة لقيػػاس أنمػػاط  ،فاعميػػة الػػذات االبداعيػػة
مقياس أساليب التعمـ)ميمميتكس( لقياس أساليب التعمـ أسػاليب الػتعمـ النوعيػة )أسػاليب و 

 .@918/?918 مف العاـ الدراسى األوؿالفصؿ الدراسى  (، خالؿتعمـ المياقة العقمية
ب تمييػػػداً لمعالجتيػػػا إحصػػػائياً باسػػػتخداـ األسػػػالي الطمبػػػةتصػػػحيح األدوات ورصػػػد درجػػػات تػػػـ -:

اإلحصائية المناسبة، والتى تمثمت في: المتوسطات، واالنحرافػات المعياريػة، اختبػار )ت( لمعينػات 
 SPSSحزمػػػة البػػػرامج اإلحصػػػائية واالجتماعيػػػة  وذلػػػؾ بواسػػػطةمعامػػػؿ االرتبػػػاط،  المسػػػتقمة،
 (.>9االصدار )

ج وفػػي ضػػوء مػػا أسػػفر عنػػو التحميػػؿ اإلحصػػائي لمبيانػػات  تػػـ مناقشػػة النتػػائج والخػػرو -;
 بالتوصيات التربوية المناسبة.

 ىتائج البخح ومياقشتَا:

يتـ فيما يمى عرض نتائج البحث ومناقشتيا مرتبة وفقا لفروضيا، وذلؾ عمى النحو 
 التالى:

 :وتفسريٍا ىتائج الفزض األول ومياقشتَا-0

 مدرسة طمبة يتميز : يأنو الفرض األوؿ الذى ينص عمى لمتحقؽ مف قبوؿ أو رفض
التي  مف الدرجات مرتفعبمستوى  (STEM) فى العمـو والتكنولوجيا الثانوية المتفوقيف

. تـ حساب المتوسطات واالنحرافات يعمى مقياس فاعمية الذات اإلبداعية يحصموف عمييا
فاعمية الذات عينة البحث عمى مقياس  المشاركيف فيالمعيارية لمدرجات التى حصؿ عمييا 

ت المقياس باإلضافة إلى مقياس فاعمية الذات اإلبداعية مجاؿ مف مجاالكؿ في  ،االبداعية
فى  الثانوية المتفوقيف مدرسة لدى طمبة السائدة ككؿ، وترتيب مستوى فاعمية الذات اإلبداعية

 .النتائج التى تـ التوصؿ إلييا( ;8، ويوضح جدوؿ )(STEM) العمـو والتكنولوجيا
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٠خ ٚرسر١ت ِعزٜٛ فبػ١ٍخ اٌراد ا٦ثداػ١خ اٌعبئدح ل١ُ اٌّزٛظطبد ٚا٨ٔؾسافبد اٌّؼ١بز( 17عدٚي )

 (STEM) فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١بٌدٜ نٍجخ ِدزظخ اٌّزفٛل١ٓ اٌضب٠ٛٔخ 

اٌّزٛظه  اٌّغبي َ
 اٌؾعبثٝ

ا٨ٔؾساف 
 اٌّؼ١بزٜ

 اٌزسر١ت اٌّعزٜٛ

 7 ِسرفغ 8,10 3,31 ا٦ثداػٟفبػ١ٍخ اٌراد فٟ اٌزفى١س  1

 1 ِسرفغ 8,17 7,17 ػٟا٦ثدافبػ١ٍخ اٌراد فٟ ا٤داء  7

 - ِسرفغ 8,71 7,87 فبػ١ٍخ اٌراد ا٨ثداػ١خ ِم١بض 3

 الموضػحة بالجػدوؿ الفػرض األوؿ، فتشػير النتػائج قبػوؿ( ;8) جػدوؿ بيانات يتضح مف
فػى العمػـو  الثانويػة المتفػوقيف مدرسة طمبة أف مستوى فاعمية الذات اإلبداعية السائد لدىإلى 

، واالنحػػػراؼ ?8,;بمغػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابى فمرتفعػػػًا  ، كػػػاف(STEM) والتكنولوجيػػػا
(، وباالسػػتناد ?8,; – 8@,:، وتراوحػػت قػػيـ المتوسػػطات الحسػػابية مػػا بػػيف )>;,1المعيػػارى 

إلى المعيار المتبع في تقدير االستجابة عمى المقيػاس نجػد أف مػدى درجػات المسػتوى المرتفػع 
فػػػي المرتبػػػة  اإلبػػػداعيالػػػذات فػػػي األداء وجػػػاءت فاعميػػػة (، 11,> – <=,9تتػػػراوح مػػػا بػػػيف )

، وبمسػػتوى مرتفػػع،  وفاعميػػة فػػي ;=,1، وانحػػراؼ معيػػارى 89,;، بمتوسػػط حسػػابى األولػػى
 ?>,1، وانحػػػػراؼ معيػػػػارى 8@,:بمتوسػػػػط حسػػػػابى  الثانيػػػػةفػػػػي المرتبػػػػة  اإلبػػػػداعيالتفكيػػػػر 

 وبمستوى مرتفع.
 ( 9189القحطػانى )  Jourdan (2010) كػؿ مػف: وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة

( والتػػي توصػػمت نتائجيػػا إلػػى أف مسػػتوى <918(، ىػػيالت )=918(  خمػػؼ );918الزعبػػى )
فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة سػػواء فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي، أو األداء اإلبػػداعي، أو عمػػى المقيػػاس 

ويمكػػف أف يعػػزى ارتفػػاع مسػػتوى  الكمػػى لفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة كػػاف فػػي المسػػتوى المرتفػػع.
 فػػػػى العمػػػػـو والتكنولوجيػػػػا الثانويػػػػة المتفػػػػوقيف مدرسػػػة طمبػػػػة فاعميػػػة الػػػػذات اإلبداعيػػػػة لػػػػدى

(STEM) إلػػى ثقػػة ىػػ الء الطمبػػة فػػي قػػدراتيـ اإلبداعيػػة، والػػى مػػا يتميػػزوا بػػو مػػف ميػػارات ،
(، باإلضػػافة إلػػى نجاحػػاتيـ 9181كالطالقػػة والمرونػػة واالصػػالة )السػػرور،  اإلبػػداعيالتفكيػػر 

فػػي  األكػػاديميوتفػػوقيـ الكثيػػر مػػف المشػػكالت التػػي تتطمػػب حمػػواًل إبداعيػػة، السػػابقة فػػي حػػؿ 
إلى أف مستوى فاعميػة الػذات  (Chuang, et al., 2010المواد الدراسية، فتشير نتائج دراسة )

اإلبداعية يرتفع كمما ارتفعت كفاءة الطمبة الموىوبيف في عمميػات الدراسػة واالبػداع. ويمكػف أف 
فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة إلػػى طبيعػػة البػػرامج واألنشػػطة المقدمػػة ليػػ الء  يرجػػع ارتفػػاع مسػػتوى

، والميػاـ التػي لإلبػداعالطمبة والتي تتيح ليـ الفرص لممارسػة حقيقيػة لألنشػطة التػي تقػودىـ 
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تتطمػب تفكيػػرًا إبػػداعيًا، كمػا أف المنػػاىج الحديثػػة التػػي يػتـ تدريسػػيا فػػي مثػؿ ىػػذه النوعيػػة مػػف 
كمػا أف الحالػة  .بة مف مرحمػة اكتسػاب المعرفػة الػى مرحمػة انتػاج المعرفػةالمدارس تنتقؿ بالطم

لػػدى ىػػ الء االنفعاليػػة يمكػػف أف تسػػاىـ بػػدورىا فػػي ارتفػػاع مسػػتوى فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة 
( عمػى أف الطمبػة الػذيف يحققػوف مسػتوى Hus, et al., 2011الطمبػة، فت كػد نتػائج دراسػة )

ويمكػف أف يكػوف  ة يشػعروف بػالفخر واالنجػاز والثقػة بػالنفس.مرتفع مف فاعمية الذات اإلبداعي
لموسط االجتماعى المحيط بيػ الء الطمبػة مػف معممػيف وأىػؿ وأصػدقاء دورًا فػي ارتفػاع مسػتوى 

( إلػػى أف زيػػادة Beghetto, 2006فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لػػدييـ، فتوصػػمت نتػػائج دراسػػة )
الطمبػة  تػػ دى إلػػى ارتفػػاع مسػػتوى فاعميػػة الػػذات التغذيػة الراجعػػة اإليجابيػػة مػػف معممػػى ىػػ الء 

 اإلبداعية لدى طالبيـ.
حصوؿ مجاؿ فاعمية الذات في األداء االبػداعى عمػى مسػتوى متقػدـ عمػى ويمكف تفسير 

تكػػوف  اإلبػػداعي، فػػي أف فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر اإلبػػداعيمجػػاؿ فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر 
نتاجًا خارجيًا يمكف الحكػـ عميػو وتقييمػو مػف  اإلبداعياء كامنة داخؿ الفرد، في حيف يمثؿ األد

قبؿ الفرد نفسو، ومف قبػؿ األفػراد اآلخػريف الػذيف قػد تكػوف  رائيػـ فػي بعػض األحيػاف معاكسػة 
 العتقادات الفرد حوؿ أدائو  مما يجعؿ بعض األفراد يعدلوف مف اعتقاداتيـ حوؿ أدائيـ.

 :ٍاوتفسري ومياقشتَا الجاىِىتائج الفزض  -9

 مدرسػة طمبػة يتميػز:ي أنػو والػذى يػنص عمػى الفػرض الثػاني لمتحقؽ مف قبػوؿ أو رفػض
التػػػي  الػػػدرجات مػػػف مرتفػػػع بمسػػػتوى( STEM) فػػػى العمػػػـو والتكنولوجيػػػا الثانويػػػة المتفػػػوقيف

المتوسطات واالنحرافػات المعياريػة تـ حساب  .االستثارات الفائقةي مقياس عمى يحصموف عمييا
 االسػػتثارات الفائقػػة،عينػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس  المشػػاركيف فػػى مييػػاع ؿلمػػدرجات التػػى حصػػ

فػػى العمػػـو  الثانويػػة المتفػػوقيف مدرسػػة وترتيػػب مسػػتوى االسػػتثارات الفائقػػة السػػائدة لػػدى طمبػػة
 ( النتائج التى تـ التوصؿ إلييا.>8، ويوضح جدوؿ )(STEM) والتكنولوجيا
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  ِعزٜٛ ا٨ظزضبزاد اٌفبئمخ اٌعبئدحخ ٚرسر١ت اٌّزٛظطبد ٚا٨ٔؾسافبد اٌّؼ١بز٠ل١ُ ( 11عدٚي )

 (STEM) فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١بٌدٜ نٍجخ ِدزظخ اٌّزفٛل١ٓ اٌضب٠ٛٔخ 

اٌّزٛظه  اٌّغبي َ
 اٌؾعبثٝ

ا٨ٔؾساف 
 اٌّؼ١بزٜ

 اٌزسر١ت اٌّعزٜٛ

 3 ِسرفغ 8,14 3,41 ا٨ظزضبزح إٌفط ؽسو١خ اٌفبئمخ 1

 7 سرفغِ 8,41 3,14 ا٨ظزضبزح اٌؾع١خ اٌفبئمخ 7

 7 ِسرفغ 8,03 3,41 ا٨ظزضبزح اٌزة١ٍ١خ اٌفبئمخ 3

 1 ِسرفغ 8,41 3,01 ا٨ظزضبزح اٌؼم١ٍخ اٌفبئمخ 7

 1 ِزٛظه 8,47 3,11 ا٨ظزضبزح ا٨ٔفؼب١ٌخ اٌفبئمخ 1

 - ِسرفغ 8,17 3,48 ِم١بض ا٨ظزضبزح اٌفبئمخ 1

لنتػػائج الموضػػحة ( قبػػوؿ الفػػرض الثػػانى جزئيػػًا، فتشػػير ا>8) جػػدوؿ بيانػػات يتضػػح مػػف
فػى  الثانويػة المتفػوقيف مدرسػة طمبػة بالجدوؿ إلى أف مستوى االسػتثارات الفائقػة السػائدة لػدى

، كػػاف مرتفعػػًا فػػي كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت التاليػػة: االسػػتثارة (STEM) العمػػـو والتكنولوجيػػا
واالسػػػتثارة  ،الػػػنفس حركيػػػة الفائقػػػة، واالسػػػتثارة الحسػػػية الفائقػػػة، واالسػػػتثارة العقميػػػة الفائقػػػة

متوسػطًا. وتراوحػت  االنفعاليػة الفائقػةالفائقػة  ةفي حيف كاف مسػتوى االسػتثار  التخيمية الفائقة،
(، وباالستناد إلى المعيار المتبػع فػي تقػدير 8?,: – >>,:قيـ المتوسطات الحسابية ما بيف )

 – <=,9االسػػتجابة عمػػى المقيػػاس نجػػد أف مػػدى درجػػات المسػػتوى المرتفػػع تتػػراوح مػػا بػػيف )
، 8?,:فػػػي المرتبػػػة األولػػػى، بمتوسػػػط حسػػػابى  االسػػػتثارة العقميػػػة الفائقػػػة(، وجػػػاءت 11,>

فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة  التخيميػػػة الفائقػػػة مرتفػػػع، واالسػػػتثارة، وبمسػػػتوى ><,1وانحػػػراؼ معيػػػارى 
واالسػػتثارة الػػنفس حركيػػة  ،وبمسػػتوى مرتفػػع @?,1، وانحػػراؼ معيػػارى =<,:بمتوسػػط حسػػابى 

 وبمسػػتوى مرتفػػع، <=,1، وانحػػراؼ معيػػارى 8<,:بمتوسػػط حسػابى  لمرتبػػة الثالثػػةالفائقػة فػػي ا
وبمسػتوى  8<,1، وانحراؼ معيارى <=,:واالستثارة الحسية الفائقة في المرتبة الرابعة بمتوسط 

، وانحػػراؼ >>,:بمتوسػػط حسػػابى  الخامسػػةواالسػػتثارة االنفعاليػػة الفائقػػة فػػي المرتبػػة  مرتفػػع،
 .ى متوسطوبمستو  ;<,1معيارى 

(  9189عبػػود )(  9188مػػف نتػػائج دراسػػات كػػؿ مػػف: جػػرواف ) يجػػةوتتفػػؽ ىػػذه النت
 ,He  (=918  السػميماف )(=918خمػؼ )(، >918الشػياب والخطيػب )(  :981العنيػزات )

et al., (2017) ( 918  التميمػى? ) والتػػي توصػػمت نتائجيػا إلػػى وجػػود تبػايف واخػػتالؼ فػػي
المشػاركيف فػي العينػات التػي أجريػت عمييػا ىػذه البحػوث، وأف  مستوى االستثارات الفائقة لػدى

ىػذه ىذا المستوى كاف مرتفعًا في غالبية األبعاد الفرعية لمقيػاس االسػتثارات الفائقػة، وتختمػؼ 
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والتػػي توصػػمت نتائجيػػا إلػػى أف مسػػتوى أنمػػاط  (،<981النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة المالحػػيـ )
ة الثانويػة كػاف متوسػطًا. ويمكػف تفسػير ىػذه النتيجػة فػي االستثارات الفائقػة لػدى طمبػة المرحمػ

فػى العمػـو ضوء عدة عوامؿ منيػا اخػتالؼ طبيعػة البيئػة الدراسػية لمدرسػة المتفػوقيف الثانويػة 
، ومػػػدى التزاميػػػا بأسػػػس ومعػػػايير الكشػػػؼ عػػػف الطمبػػػة الموىػػػوبيف (STEM) والتكنولوجيػػػا

وطبيعػػػة البيئػػػة سػػػيـ وخصائصػػػيـ، ورعػػػايتيـ، باإلضػػػافة إلػػػى طبيعػػػة سػػػمات الموىػػػوبيف أنف
المحيطة والثقافة االجتماعية لموالديف وتأثيرىا في استثارة إمكانػاتيـ التطوريػة وتحفيػز قػدراتيـ 
في مختمؼ مجاالت االستثارة الفائقة لدييـ، وت كد نظرية دابروسكى التطورية عمػى أثػر البيئػة 

يف  ممػا يترتػب عمػى ىػذا األثػر وجػود ودورىا الحاسـ في نمو االستعدادات لدى الطمبة الموىوب
كمػػا يمكػػف تفسػػير ىػػذه  تبػػايف فػػي رتػػب ومسػػتوى االسػػتثارة الفائقػػة لػػدى الطمبػػة الموىػػوبيف.

النتيجة في ضوء النظر إلى ىذه االسػتثارات النفسػية الفائقػة عمػى أنيػا وسػيمة متعػددة األوجػو 
االسػتجابة لممثيػػرات  لمتعػرؼ عمػى السػػمات الشخصػية لمطمبػة الموىػػوبيف، مػف حيػث الشػػدة فػي

الداخمية والخارجية، والتي تسيـ في تطور اإلمكانػات الكامنػة الفرديػة، كمػا أف ىػذه االسػتثارات 
النفسية الفائقة تعد مف المحفزات لمقدرات العقمية، مف خالؿ ما تمرره مػف خبػرات لمػدماغ، فكػؿ 

ختمؼ تػأثير ومػدى كػؿ شكؿ مف أشكاؿ االستثارات ىو مجاؿ نفسى وظيفى لفرط االستجابة، وي
 استثارة في األجيزة العصبية مف فرد آلخر.

االسػػتثارة العقميػػة الفائقػػة عمػػى الترتيػػب األوؿ وبمسػػتوى  مجػػاؿويمكػػف تفسػػير حصػػوؿ 
، فػػي رغبػػة (STEM) فػػى العمػػـو والتكنولوجيػػا الثانويػػة المتفػػوقيف مدرسػػة طمبػػةمرتفػػع لػػدى 

، بشكؿ يجعػؿ عقػوليـ فػي حالػة تفكيػر مسػتمر، ى الء الطمبة القوية في التعمـ والفيـ المتعمؽ
باإلضػػافة لتمػػتعيـ باالسػػتقاللية فػػي التفكيػػر، ودقػػة وشػػدة مالحظػػة وتحميػػؿ وتنظػػيـ أفكػػارىـ، 

العمميػػة  راألشػػياء التػػي تحػػيط بيػػـ، وحػػؿ المشػػكالت وتكػػويف المفػػاىيـ واألفكػػاوتسػػا التيـ عػػف 
   الجديدة، وتحويميا إلى مفاىيـ سيمة ومفيومة.

إلػى قػدرة االستثارة التخيمية الفائقة عمى الترتيػب الثػانى وبمسػتوى مرتفػع  جاؿموحصوؿ 
ى الء الطمبة عمى التخيػؿ وتصػور األشػياء فػي العقػؿ بوضػوح، وانخفػاض الخمػط بػيف الحقيقػة 

 والخياؿ في أفكارىـ.
 االسػتثارة الػنفس حركيػة الفائقػة عمػى الترتيػب الثالػث وبمسػتوى مرتفػع، مجػاؿوحصوؿ  
ى تميػػز ىػػ الء الطمبػػة بمسػػتوى عػػاؿ مػػف الدافعيػػة، والنشػػاط المسػػتمر الموجػػو نحػػو يرجػػع إلػػ
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تحقيػػؽ األىػػداؼ بشػػكؿ دقيػػؽ ومسػػتمر، كمػػا أف ىػػذه النوعيػػة مػػف االسػػتثارة تظيػػر مػػف خػػالؿ 
مظػػاىر سػػموكية شخصػػية ناتجػػة عػػف فػػائض مػػف الطاقػػة لمنظػػاـ العضػػمى العصػػبى، يظيػػر فػػي 

 مقياـ باألعماؿ، والتنافس الواضح مع اآلخريف. سرعة الكالـ والنشاط الحركى الزائد ل
 وحصوؿ مجاؿ االستثارة الحسية الفائقة عمى الترتيب الرابع وبمستوى مرتفػع، يرجػع إلػى
أف االستثارة الحسية الفائقػة تعبػر عػف نفسػيا مػف خػالؿ مظػاىر سػموكية شخصػية ناتجػة عػف 

ف اسػػتقباليا مػػف خػػالؿ أعضػػاء التػػي يػػتـ مػػو  الحسػػية نحػػو المثيػػرات والمحفػػزات ردود أفعػػاليـ
الحػػس الخمسػػة، ويمتمػػؾ الطمبػػة الموىػػوبيف خبػػرة واسػػعة مػػف المخػػالت الحسػػية، ويتميػػزوف 

وتنوعػات األصػوات والػروائح بتقدير حسى متقدـ ومتزايد بالجماؿ في الفنوف والطبيعة والمغػات، 
ؿ البيئػػة األسػػرية والتػػي يػػتـ إثرا ىػػا ودعميػػا مػػف خػػال واأللػػواف واألشػػكاؿ والتصػػاميـ المختمفػػة، 

 والمدرسية. 
وأخيػػػرًا حصػػػوؿ مجػػػاؿ االسػػػتثارة االنفعاليػػػة الفائقػػػة عمػػػى الترتيػػػب الخػػػامس وبمسػػػتوى 

، ويرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى تػػدنى شػػعور ىػػ الء الطمبػػة بػػالقمؽ، والحساسػػية تجػػاه متوسػػط
الموىػػوبيف المثيػػرات، ويػػتـ مالحظػػة االسػػتثارة االنفعاليػػة مػػف خػػالؿ أوليػػاء أمػػور ىػػ الء الطمبػػة 

ومعممييـ، ويتـ التعبير عنيا في صػورة عالقػات عميقػة وارتباطػات انفعاليػة وحساسػية مفرطػة 
تجػاه اآلخػريف واألمػػاكف واألشػياء، والشػػفقة والتعػاطؼ والحساسػػية فػي العالقػػات  فيػـ يػػدركوف 

 حوارات نفسية داخمية وأحكاـ ذاتية. بممارسةبشكؿ حاد مشاعرىـ 
 :وتفسريٍا ومياقشتَا الجالحىتائج الفزض  -3

 مدرسػة طمبػة يتميػز:ي أنػو لػث والػذى يػنص عمػىالفػرض الثا لمتحقؽ مف قبػوؿ أو رفػض
التػػػي  الػػػدرجات مػػػف مرتفػػػع بمسػػػتوى( STEM) فػػػى العمػػػـو والتكنولوجيػػػا الثانويػػػة المتفػػػوقيف

تػػـ حسػػاب المتوسػػطات أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة )ميمميػػتكس(ي.  مقيػػاس عمػػى يحصػػموف عمييػػا
عمػػى مقيػػاس  المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث ت المعياريػػة لمػػدرجات التػػى حصػػؿ عمييػػاواالنحرافػػا

وترتيػػب مسػػػتوى أسػػاليب الػػػتعمـ النوعيػػة )ميمميػػػتكس( أسػػاليب الػػػتعمـ النوعيػػة )ميمميػػػتكس(، 
، ويوضػػح (STEM) فػػى العمػػـو والتكنولوجيػػا الثانويػػة المتفػػوقيف مدرسػػة السػػائدة لػػدى طمبػػة

 توصؿ إلييا.( النتائج التى تـ ال=8جدوؿ )
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( ل١ُ اٌّزٛظطبد ٚا٨ٔؾسافبد اٌّؼ١بز٠خ ٚرسر١ت ِعزٜٛ أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ 11عدٚي )

 (STEM) فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب)١ٍّ١ِزىط( اٌعبئدح ٌدٜ نٍجخ ِدزظخ اٌّزفٛل١ٓ اٌضب٠ٛٔخ 

اٌّزٛظه  إٌٛػ١خاٌزؼٍُ  ظب١ٌتأ َ

 اٌؾعبثٝ 

ا٨ٔؾساف 

 اٌّؼ١بزٜ 

 اٌزسر١ت اٌّعزٜٛ

 4 ِسرفغ 8,70 1,71 اٌجفسٜأظٍٛة اٌزؼٍُ  1

 7 ِسرفغ 8,14 1,47 اٌعّؼٝأظٍٛة اٌزؼٍُ  7

 3 ِسرفغ 8,13 1,11 اٌٍفظٝأظٍٛة اٌزؼٍُ  3

 7 ِسرفغ 8,31 1,11 اٌغعّٝأظٍٛة اٌزؼٍُ  7

 1 ِسرفغ 8,07 1,10 إٌّطمٝأظٍٛة اٌزؼٍُ  1

 1 ِسرفغ 8,77 1,01 اٌغّبػٝأظٍٛة اٌزؼٍُ  1

 1 ِسرفغ 8,14 1,74 اٌفسدٌٜزؼٍُ أظٍٛة ا 4

فقػػػد اختمفػػػت درجػػػة تفضػػػيؿ  ،ث( قبػػػوؿ الفػػػرض الثالػػػ=8) جػػػدوؿ بيانػػػات يتضػػػح مػػػف
فتشير النتػائج الموضػحة بالجػدوؿ إلػى أف  المشاركيف في عينة البحث ألساليب التعمـ النوعية،

فػى  ثانويػةال المتفػوقيف مدرسػة طمبػة مستوى أسػاليب الػتعمـ النوعيػة)ميمميتكس( السػائدة لػدى
، كاف مرتفعًا في كؿ أسموب مػف األسػاليب السػبع، وتراوحػت قػيـ (STEM) العمـو والتكنولوجيا

(، وباالسػػتناد إلػػى المعيػػار المتبػػع فػػي تقػػدير 8;,8 – =?,8المتوسػػطات الحسػػابية مػػا بػػيف )
 – =:,8االسػػتجابة عمػػى المقيػػاس نجػػد أف مػػدى درجػػات المسػػتوى المرتفػػع تتػػراوح مػػا بػػيف )

ثػػـ أسػػموب الػػتعمـ السػػمعى فػػي  فػػي المرتبػػة األولػػى، أسػػموب الػػتعمـ الجمػػاعىوجػػاءت  (،9,11
المرتبػة الثانيػػة، ثػػـ أسػػموب الػػتعمـ المفظػػى فػػي المرتبػػة الثالثػػة، ثػػـ أسػػموب الػػتعمـ الجسػػمى فػػي 
المرتبة الرابعة، ثـ أسموب التعمـ المنطقى فػي المرتبػة الخامسػة، ثػـ أسػموب الػتعمـ الفػردى فػي 

سادسػػة، وأخيػػرًا أسػػموب الػػتعمـ البصػػرى فػػي المرتبػػة السػػابعة، وجميػػع ىػػذه األسػػاليب المرتبػػة ال
 كاف بمستوى مرتفع لدى ى الء الطمبة.

)عالونػػة وبمعػػاوى،   (@911وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػات كػػؿ مػػف: )الماجػػد، 
والتػػػى أشػػػارت  (،;918  )صػػػقر، (9189)بمعػػػاوى،   (9189)حمػػػورى وشػػػرادقة، (  9181

يفضػػموف أسػػاليب الػػتعمـ القائمػػة  العػػادييف والموىػػوبيف ائجيػػا إلػػى أف طمبػػة المرحمػػة الثانويػػةنت
عمػػػى ميػػػارات الػػػتعمـ التعػػػاونى والػػػذى يتحقػػػؽ مػػػف خالليػػػا التواصػػػؿ والتفاعػػػؿ االجتمػػػاعى، 

ف تفضػػيؿ طمبػػة أسػػاس أوخصوصػػًا فػػى مرحمػػة المراىقػػة. ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة عمػػى 
األسػاليب يػػ دى إلػػى زيػادة مشػػاركتيـ فػػى األنشػطة الصػػفية، وتػػنخفض  المرحمػة الثانويػػة ليػػذه
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بػذلؾ معانػاتيـ مػف المشػكالت النفسػية والسػموكية التػػى قػد يعػانى منيػا بعػض الطمبػة فػى ىػػذه 
المرحمػػة، ممػػا يػػنعكس ايجابيػػًا عمػػى تحصػػيميـ األكػػاديمي، وتػػوافقيـ النفسػػى واالجتمػػاعى. وقػػد 

اذج والنظريػػات التػػى تناولػػت أسػػاليب الػػتعمـ المفضػػمة، جػػاءت نتػػائج ىػػذا الفػػرض مطابقػػة لمنمػػ
والتى أشارت إلى أنو يمكف لمطالب أف يمتمؾ أسموبًا مفضاًل واحدًا أو أكثػر مػف أسػاليب الػتعمـ، 
فقد يفضؿ أحػد الطمبػة أسػموب الػتعمـ الفػردى والبصػرى، وقػد يفضػؿ طالػب  خػر أسػموب الػتعمـ 

جع التعددية فى أساليب الػتعمـ المفضػمة إلػى طبيعػة البصرى والجماعى والفردى، وىكذا. وقد تر 
وحجـ المادة أو الميمة التعميمية، فقد يفضؿ طالب مػا أسػموب الػتعمـ الحركػى لفيػـ التفػاعالت 
جػػراء التجػػارب الفيزيائيػػة، بينمػػا يفضػػؿ األسػػموب السػػمعى لحفػػظ قصػػيدة شػػعرية،  الكيميائيػػة، وا 

قػػى، عنػػدما يحػػاوؿ فيػػـ مجموعػػة مػػف القػػوانيف وأسػػموب الػػتعمـ البصػػرى، وأسػػموب الػػتعمـ المنط
 والمبادئ.

 :وتفسريٍا ومياقشتَا الزابعىتائج الفزض -4

 ذات فػػروؽ توجػػد ال:ي أنػو الرابػػع والػذى يػػنص عمػػىالفػػرض  لمتحقػؽ مػػف قبػػوؿ أو رفػض
 فػى العمػـو والتكنولوجيػا الثانويػة المتفػوقيف مدرسػة طمبػة درجػات متوسطى بيف احصائية داللة

(STEM )فاعميػػػػة الػػػػذات اإلبداعيػػػػة ترجػػػػع إلػػػػى متغيػػػػر النػػػػوع االجتمػػػػاعى  مقيػػػػاس عمػػػػى
حسػػػاب المتوسػػػطات واالنحرافػػػات المعياريػػػة لمػػػدرجات التػػػى حصػػػؿ عمييػػػا تػػػـ )ذكور/إنػػػاث(ي. 

المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة، وداللػػة الفػػروؽ باسػػتخداـ 
 (.<8ضحيا جدوؿ )اختبار )ت( لمعينات المستقمة، والتى يو 

 ِدزظخ ِٓ نٍجخدزعبد اٌروٛز ٚا٦ٔبس  ٝ)د( ِٚعزٜٛ د٨ٌزٙب ٌٍفسٚق ث١ٓ ِزٛظط ل١ُ( 14عدٚي )

 ِم١بض فبػ١ٍخ اٌراد ا٨ثداػ١خػٍٝ  (STEM) فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌضب٠ٛٔخ اٌّزفٛل١ٓ

 اٌّغبي
ل١ّخ )د(  (173)ْ= ا٦ٔبس (178)ْ= اٌروٛز

 7ع 7َ 1ع 1َ ٚد٨ٌزٙب

 **3,044 1,13 33,33 4,70 31,11 ا٦ثداػٟبػ١ٍخ اٌراد فٟ اٌزفى١س ف

 **3,131 1,17 33,71 1,33 38,03 ا٦ثداػٟفبػ١ٍخ اٌراد فٟ ا٤داء 

 **4,703 4,81 47,07 1,33 14,81 ِم١بض فبػ١ٍخ اٌراد ا٨ثداػ١خ

 8,81داي ػٕد ِعزٜٛ  **

ة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػطى ( أف ىنػػػاؾ فروقػػػًا ذات داللػػػ<8جػػػدوؿ ) بيانػػػات يتضػػػح مػػػف
، وفاعميػػة الػػذات فػػي اإلبػػداعي: فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر مػػف كػػؿفػػى الػػذكور واالنػػاث درجػػات 
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حيػث  ، باإلضافة إلى الػى الدرجػة الكميػة عمػى مقيػاس فاعميػة الػذات اإلبداعيػة،اإلبداعياألداء 
عنػد مسػتوى  عمى التوالى، وىى قيـ دالة إحصائياً  :?9,<، =@>,:، <<?,:بمغت قيـ )ت( 

 .وبيذه النتيجة يتـ قبوؿ الفرض الرابع، االناث، لصالح 1,18
التػي توصػمت إلػى أف  (،Baer, 1997وتتفؽ ىذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػات كػؿ مػف: )

فاعميػة الػذات اإلبداعيػة مقارنػة النوع االجتماعى لمطمبة )ذكور/إناث( ي ثر بدرجة متوسطة في 
( والتػي توصػمت نتائجيػا Freeman, 2004, 2005ودراسػة ) ة،بالمكافأت الداخمية أو الخارجي

والتػي توصػمت نتائجيػا  (Oral, et al., 2007ودراسػة ) إلػى االنػاث الموىوبػات عمػى الػذكور،
، االجتمػػاعيإلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا فػػي التعبيػػرات اإلبداعيػػة ترجػػع إلػػى متغيػػر النػػوع 

لػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي فاعميػػة ( والتػػي توصػػمت نتائجيػػا إ=918ودراسػػة )خمػػؼ، 
، والدرجػة الكميػة لفاعميػة الػذات اإلبػداعي، وفاعمية الذات في األداء اإلبداعيالذات في التفكير 

فػي حػيف  اإلبداعية، بيف الذكور واالناث مف طمبػة مػدارس المتفػوقيف بػاألردف، لصػالح االنػاث.
 ,Beghetto, 2007; Gangاسات كؿ مف: )تختمؼ النتائج المتعمقة بيذا الفرض مع نتائج در 

et al., 2009) ا إلػػػى وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة ضػػػعيفة بػػػيف النػػػوع مػػػوالتػػػي توصػػػمت نتائجي
والتػػي لػػـ  (Turki & Al-Qaisi, 2012، ودراسػػة )االجتمػػاعى وفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة

 .الجتماعىتتوصؿ نتائجيا الى وجود فروؽ في فاعمية الذات اإلبداعية ترجع الى النوع ا
ويمكف تفسير النتائج التى تـ التوصؿ إلييا فى ضوء طبيعة الفروؽ الفردية بػيف الػذكور 
واإلناث فى الخصائص العقمية والشخصية واالنفعالية، فنجد أف اإلناث يتميزف عف الػذكور فػى 
اسػػتخداـ الصػػور الذىنيػػة، والرسػػومات واأللػػواف والخػػرائط فػػى تنظػػيـ المعمومػػات والتواصػػؿ مػػع 

باإلضافة إلى الثقة واالعتقاد بالقػدرات المرتفعػة لػدييف  اآلخريف وفى التصور البصرى المكانى،
وتوقػػع نػػواتج السػػموكيات. وتمعػػب الظػػروؼ االكاديميػػة والعوامػػؿ الثقافيػػة واالجتماعيػػة دورًا فػػي 
تشػػكيؿ فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة وتعزيزىػػا وبصػػفة خاصػػة حينمػػا يػػتمكف الطالػػب الموىػػوب مػػف 

مػع األنشػطة التػي يجػب العمػؿ عمييػا وحمػو حكـ فػى قدراتػو، ويثػؽ فػي قدرتػو عمػى التكيػؼ الت
لمكثير مف المشكالت التي تواجيو، وعمى الرغـ مف توافر ىذه الظروؼ لػدى الطمبػة الموىػوبيف 
مف الجنسيف، إال أنيا تظير بصورة أوضح لدى االناث وخصوصػا فػي مرحمػة المراىقػة، ويبػدو 

 اإلبػػداعي، ورضػػاىف عػػف نػػاتج أدائيػػف اإلبػػداعييفيف لميػػارات التفكيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػوظ
بصػػورة أكبػػر مػػف الطمبػػة الػػذكور. ويػػدعـ التفسػػير السػػابؽ لمنتػػائج إلػػى وجػػود تػػأثير لمعوامػػؿ 
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البيولوجية واالجتماعية والبيئية في مجاؿ فاعمية الذات اإلبداعية ويرجع ىذا التػأثير إلػى النػوع 
إلػػػى أف ىػػػذه  (Freeman & Garces, 2015وب، فيشػػػير )االجتمػػػاعى لمطالػػػب لمموىػػػ

االختالفات ليا أثر عمى فاعمية الذات اإلبداعية لدى االناث الموىوبات أكثػر منيػا لػدى الػذكور 
 الموىوبيف. 

 :وتفسريٍا ومياقشتَااخلام  ىتائج الفزض -5

 ذات فػروؽ توجػد :يأنػو والػذى يػنص عمػى الخػامس،الفػرض  لمتحقؽ مف قبوؿ أو رفض
 فػى العمػـو والتكنولوجيػا الثانويػة المتفػوقيف مدرسػة طمبػة درجػات متوسطى بيف احصائية داللة

(STEM )االجتمػػػػاعى النػػػػوع متغيػػػػر إلػػػػى ترجػػػػع أنمػػػػاط االسػػػػتثارة الفائقػػػػة مقيػػػػاس عمػػػػى 
تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات واالنحرافػػػات المعياريػػػة لمػػػدرجات التػػػى حصػػػؿ عمييػػػا  .ي(إنػػػاث/ذكػػػور)

ث عمى مقيػاس االسػتثارات الفائقػة، وداللػة الفػروؽ باسػتخداـ اختبػار المشاركيف في عينة البح
 (.?8)ت( لمعينات المستقمة، والتى يوضحيا جدوؿ )

( ل١ُ )د( ِٚعزٜٛ د٨ٌزٙب ٌٍفسٚق ث١ٓ ِزٛظطٝ دزعبد اٌروٛز ٚا٦ٔبس ِٓ نٍجخ ِدزظخ 10عدٚي )

 ظزضبزاد اٌفبئمخ( ػٍٝ ِم١بض اSTEM٨) فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١باٌّزفٛل١ٓ اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌّغبي
ل١ّخ )د(  (173ا٦ٔبس )ْ= (178اٌروٛز )ْ=

 7ع 7َ 1ع 1َ ٚد٨ٌزٙب

 8,071 1,13 31,81 1,73 37,34 ا٨ظزضبزح إٌفط ؽسو١خ اٌفبئمخ

 *7,138 4,11 31,11 1,43 33,01 ا٨ظزضبزح اٌؾع١خ اٌفبئمخ

 **3,873 4,77 73,17 0,33 31,34 ا٨ظزضبزح اٌزة١ٍ١خ اٌفبئمخ

 1,331 1,80 33,71 1,70 33,34 ا٨ظزضبزح اٌؼم١ٍخ اٌفبئمخ

 **7.104 1,08 34,13 1,33 37,37 ا٨ظزضبزح ا٨ٔفؼب١ٌخ اٌفبئمخ

 8,317 71,30 148,10 77,10 113,18 ِم١بض ا٨ظزضبزح اٌفبئمخ

 8,81داي ػٕد ِعزٜٛ  *                              8,81داي ػٕد ِعزٜٛ  **

( أف ىنػػاؾ فروقػػًا ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطى ?8بيانػػات جػػدوؿ )يتضػػح مػػف  
درجػػات الػػذكور واالنػػاث فػػى كػػؿ مػػف: االسػػتثارة الحسػػية الفائقػػة، واالسػػتثارة االنفعاليػػة الفائقػػة، 

لالستثارة الحسية الفائقة، وىى قيمة دالة احصػائيًا عنػد مسػتوى 9,8:1حيث بمغت قيمة )ت( 
لالسػػتثارة االنفعاليػػة الفائقػػة، وىػػى قيمػػة دالػػة احصػػائيًا عنػػد  <?=,9لصػػالح االنػػاث،  >1,1

لالسػتثارة التخيميػة الفائقػة،  :;1,:لصالح االناث، فػي حػيف بمغػت قيمػة )ت(  1,18مستوى 
 ةلصػػالح الػػذكور. ولػػـ تصػػؿ قػػيـ )ت( لالسػػتثار  1,18وىػػى قيمػػة دالػػة احصػػائيا عنػػد مسػػتوى 
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الفائقػػة، أو عمػػى مقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة إلػػى الػػنفس حركيػػة الفائقػػة، أو االسػػتثارة العقميػػة 
 .جزئياً  الخامسوبيذه النتيجة يتـ قبوؿ الفرض مستوى الداللة اإلحصائية، 

والتػي  (Bouchet & Falk, 2001) وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػات كػؿ مػف:
ور، وفػػى توصػػمت إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا فػػي االسػػتثارة الفائقػػة التخيميػػة لصػػالح الػػذك

( والتػػي أظيػػرت نتائجيػػا تفػػوؽ ?911المطيػػرى ) االسػػتثارة االنفعاليػػة الفائقػػة لصػػالح االنػػاث،
االناث في االستثارة االنفعالية الفائقة مقارنة بالذكور، كما تتفؽ ىذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػة 

ودراسػػة )بنػػى يػػونس والشػػمرى   Imburgia, et al., (2012)ودراسػػة   (9188)جػػرواف، 
الػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا فػػي االسػػتثارة  نتائجيػػا والتػػي توصػػمت  (،=918الزعػػارير، و 

ودراسػػة  الفائقػػة التخيميػػة لصػػالح الػػذكور، وفػػى االسػػتثارة الفائقػػة االنفعاليػػة لصػػالح االنػػاث،
(Tieso, 2007)( ودراسػة  Miller; Falk & Hung, 2009)   ،(=918ودراسػة )خمػؼ ،

ا الى وجود فروؽ دالة احصػائيًا فػي االسػتثارة مالتي توصمت نتائجيو  (=918ودراسة الشايب )
الحسػػية الفائقػػة، واالسػػتثارة االنفعاليػػة الفائقػػة لصػػالح االنػػاث، وفػػى االسػػتثارة التخيميػػة الفائقػػة 

( والتي توصمت نتائجيا إلػى وجػود فػروؽ فػي أنمػاط ?918، ودراسة )التميمى، لصالح الذكور
. وتختمػػػؼ النتػػػائج مػػػع نتػػػائج لػػػى النػػػوع االجتمػػػاعى لصػػػالح الػػػذكوراالسػػػتثارة الفائقػػػة ترجػػػع إ

الدراسات السابقة في االستثارة النفس حركية الفائقة، وترجع الباحثة السبب فػي ىػذا االخػتالؼ 
إلى المػ ثرات البيئيػة والعوامػؿ الثقافيػة لمطمبػة الموىػوبيف المشػاركيف فػي العينػات التػي أجريػت 

 عمييا ىذه الدراسات.
ف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة فػػي ضػػوء طبيعػػة الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي مجػػاالت النمػػو ويمكػ

المختمفة، والتي يتـ تعزيزىػا مػف قبػؿ األسػرة والمجتمػع، فتسػاعد الثقافػة السػائدة فػي المجتمػع 
الطمبة الذكور عمى ممارسة مختمؼ األنشطة والتخيؿ وتفريع ما لدييـ مف طاقة بشتى الطػرؽ 

الفػػروؽ فػػي االسػػتثارة الفائقػػة التخيميػػة لصػػالح الػػذكور، ويمكػػف تفسػػير والوسػػائؿ، ويفسػػر ذلػػؾ 
الفػػروؽ فػػي االسػػتثارة االنفعاليػػة لصػػالح االنػػاث فػػي ضػػوء المشػػاعر واالحاسػػيس تجػػاه الػػذات 
واآلخػػريف واألمػػاكف واالشػػياء، وتظيػػر ىػػذه الخصػػائص لػػدى االنػػاث بصػػورة أوضػػح عنيػػا لػػدى 

الػذكور فػي االسػتثارة الحسػية الفائقػة فػي أف االنػاث الذكور. ويمكف تفسير تفوؽ االناث عمػى 
يصدرف ردود أفعاؿ أقوى مف الذكور تجاه المثيرات الحسية، نظرًا لتمتعيف بخبرات حسػية أكثػر 

، والتػػي يػػتـ التعبيػػر عنيػػا فػػي صػػورة خبػػرات شػػمواًل وتنوعػػًا مػػف خػػالؿ تنػػوع المػػدخالت الحسػػية
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 انفعالية تتميز بالشدة.
 :وتفسريٍا ومياقشتَا دسالساىتائج الفزض -6

 ذات فػروؽ والػذى يػنص عمػى أنػو:ي توجػد السػادس،الفػرض  لمتحقؽ مف قبوؿ أو رفض
 فػى العمػـو والتكنولوجيػا الثانويػة المتفػوقيف مدرسػة طمبػة درجػات متوسطى بيف إحصائية داللة

(STEM )ىاالجتمػاع النػوع متغيػر إلى أساليب التعمـ النوعية )ميمميتكس( ترجعمقياس  عمى 
تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات واالنحرافػػػات المعياريػػػة لمػػػدرجات التػػػى حصػػػؿ عمييػػػا  .ي(إنػػػاث/ذكػػػور)

المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة، وداللػػة الفػػروؽ باسػػتخداـ 
 (.@8اختبار )ت( لمعينات المستقمة، والتى يوضحيا جدوؿ )

ِزٛظطٝ دزعبد اٌروٛز ٚا٦ٔبس ِٓ نٍجخ ِدزظخ ( ل١ُ )د( ِٚعزٜٛ د٨ٌزٙب ٌٍفسٚق ث١ٓ 13عدٚي )
 ( ػٍٝ ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ )١ٍّ١ِزىط(STEM) فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١باٌّزفٛل١ٓ اٌضب٠ٛٔخ 

 أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ
ل١ّخ )د(  (173ا٦ٔبس )ْ= (178اٌروٛز )ْ=

 7ع 7َ 1ع 1َ ٚد٨ٌزٙب

 **3,01 3,11 11,17 7,78 3,31 اٌجفسٞا٤ظٍٛة 

 1,73 3,10 17,11 7,33 11,18 ا٤ظٍٛة اٌعّؼٝ

 8,01 3,41 11,11 3,04 18,34 ا٤ظٍٛة اٌٍفظٝ

 **3,73 3,11 11,30 3,11 18,37 ا٤ظٍٛة اٌغعّٝ

 **3,01 3,47 3,04 3,17 11,41 ا٤ظٍٛة إٌّطمٝ

 8,47 3,70 17,31 3,33 17,43 ا٤ظٍٛة اٌغّبػٝ

 **3,31 3,17 11,44 3,14 3,31 ا٤ظٍٛة اٌفسدٜ

 8,81داي ػٕد ِعزٜٛ  **

( أف ىنػػػاؾ فروقػػًا ذات داللػػة احصػػػائية بػػيف متوسػػطى درجػػػات @8يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
التاليػػة: البصػػرى، الجسػػمى  )ميمميػػتكس( فػػى كػػؿ مػػف أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة واالنػػاث الػػذكور

إحصػػائيًا عمػػى التػػوالى، وىػػى قػػيـ دالػػة  8@,:، @;,:، >?,:والفػػردى، حيػػث بمغػػت قػػيـ )ت( 
، كمػػا أف ىنػػاؾ فروقػػًا ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطى االنػػاث، لصػػالح 1,18عنػػد مسػػتوى 

، وىػى قيمػة >?,:فى أسػموب الػتعمـ المنطقػى، حيػث بمغػت قيمػة )ت(  واالناث الذكوردرجات 
. فى حػيف أف الفػروؽ بػيف متوسػطى درجػات الذكور، لصالح 1.18دالة إحصائيًا عند مستوى 

: السػػمعى، المفظػػى )ميمميػػتكس( التاليػػة فػػى كػػؿ مػػف أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة اثاالنػػو  الػػذكور
الفػرض  قبػوؿالنتػائج  ىػذه إلػى مسػتوى الداللػة االحصػائية. ونسػتنتج مػف لـ تصػؿ والجماعى،
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 بصورة جزئية. السادس
(، )زيتػػػوف، @@@8وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػات كػػػؿ مػػػف: )البوسػػػعيدى، 

نتائجيا إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بػيف الػذكور واإلنػاث فػى درجػة (، والتى توصمت :911
تفضػػيميـ ألسػػاليب الػػتعمـ: التعػػاونى، التنافسػػى والفػػردى، لصػػالح اإلنػػاث، ودراسػػة )المطيػػرى، 

ا إلػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػى مػػوالتػػى توصػػمت نتائجي( ;918  صػػقر،  9188
ى والفردى لصالح اإلناث، وفى أسموب الػتعمـ المنطقػى أساليب التعمـ النوعية: البصرى، الجسم

( والتى توصمت نتائجيا إلى وجود فػروؽ بػيف الػذكور 9189ودراسة )بمعاوى،  ،لصالح الذكور
واإلناث فى أساليب التعمـ النوعيػة: الجمػاعى، الحركػى والفػردى، لصػالح الػذكور، وفػى أسػموب 

 .التعمـ الممسى لصالح اإلناث
النتػػائج فػػى ضػػوء طبيعػػة الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػى  ىػػذهويمكػػف تفسػػير 

الخصائص العقمية والشخصػية واالنفعاليػة، فنجػد أف اإلنػاث يتميػزف عػف الػذكور فػى اسػتخداـ 
الصور الذىنية، والرسومات واأللواف والخرائط فى تنظيـ المعمومات والتواصؿ مع اآلخػريف وفػى 

ف يتميػػزف عػػف الػػذكور باسػػتخداـ الجسػػـ واليػػديف وحاسػػة التصػػور البصػػرى المكػػانى، كمػػا أنيػػ
الممس فى معرفػة العػالـ مػف حػوليف، ويرجػع ذلػؾ فػى المقػاـ األوؿ إلػى الطبيعػة التػى يتميػزف 
بيػػا مػػف حيػػث االحسػػاس والمشػػاعر المرىفػػة. كمػػا جػػاءت الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػى أسػػموب 

ية، فيفضؿ الطمبػة الػذكور فػى الغالػب التعمـ المنطقى لصالح الذكور، وتعتبر ىذه النتيجة منطق
مػف اإلنػاث، كمػا أنيػـ  أفضػؿاستخداـ واعماؿ العقػؿ فػى االسػتدالؿ المنطقػى والرياضػى بشػكؿ 

يتميػزوف بالقػدرة عمػى اكتشػاؼ االنمػاط واالشػكاؿ بسػيولة، والعالقػات بػيف المحتػوى واالسػػباب 
ميػػػات الحسػػػابية واليندسػػػية والعالقػػػات المنطقيػػػة، ويجيػػػدوف التعامػػػؿ مػػػع االرقػػػاـ واجػػػراء العم

 المعقدة.
 :وتفسريٍا ومياقشتَا السابعىتائج الفزض -7

 عالقػػػة والػػػذى يػػػنص عمػػػى أنػػػو:ي توجػػػد السػػػابع،الفػػػرض  لمتحقػػػؽ مػػػف قبػػػوؿ أو رفػػػض
 مدرسػة طمبػة لػدى الفائقػة االسػتثارة وأنمػاط اإلبداعيػة الػذات فاعميػة بػيف دالػة موجبة ارتباطية
تـ حساب معامؿ االرتباط بػيف الػدرجات  ي.(STEM) والتكنولوجيا فى العمـو الثانوية المتفوقيف

، ودرجػاتيـ فاعميػة الػذات االبداعيػة عمى مقيػاسعينة البحث  المشاركيف فى التى حصؿ عمييا
 ( النتائج التى تـ التوصؿ إلييا.91يوضح جدوؿ )و  االستثارات الفائقة،عمى مقياس 
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 اٌزٟ ؽفً ػ١ٍٙب اٌّؽبزو١ٓ فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش زعبدل١ُ ِؼب٩ِد ا٨زرجبن ث١ٓ اٌد( 78عدٚي )

نبٌت  (713)ْ= ا٨ظزضبزاد اٌفبئمخ ُٙ ػٍٝ ِم١بضٚدزعبر فبػ١ٍخ اٌراد ا٨ثداػ١خ ػٍٝ ِم١بض

 ٚنبٌجخ

أّٔبن ا٨ظزضبزح 

 اٌفبئمخ

ا٨ظزضبزح 

إٌفط ؽسو١خ 

 اٌفبئمخ

ا٨ظزضبزح 

اٌؾع١خ 

 اٌفبئمخ

ا٨ظزضبزح 

اٌزة١ٍ١خ 

 اٌفبئمخ

ا٨ظزضبزح 

١خ اٌؼمٍ

 اٌفبئمخ

ا٨ظزضبزح 

ا٨ٔفؼب١ٌخ 

 اٌفبئمخ

ِم١بض 

ا٨ظزضبزح 

 اٌفبئمخ

ِم١بض فبػ١ٍخ 

اٌراد فٟ اٌزفى١س 

 ا٦ثداػٟ

8,331** 8,317** 8,304** 8,711** 8,713** 8,701** 

ِم١بض فبػ١ٍخ 

اٌراد فٟ ا٤داء 

 ا٦ثداػٟ

8,734** 8,331** 8,311** 8,770** 8,707** 8,333** 

ِم١بض فبػ١ٍخ 

 اد ا٨ثداػ١خاٌر
8,311** 8,331** 8,330** 8,704** 8,311** 8,738** 

 8,81داي ػٕد  **            

عنػػد مسػػتوى  عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة إحصػػائيا وجػػود (91جػػدوؿ )يتضػػح مػػف     
عمػػى  التػػي حصػػؿ عمييػػا المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث الحػػالى الػػدرجات الكميػػة بػػيف ،1.18

عمػػػى مقيػػػاس االسػػػتثارات الفائقػػػة،  يـودرجػػػات ،اإلبػػػداعيي التفكيػػػر فاعميػػػة الػػػذات فػػػمقيػػػاس 
إلػى  مػع مجػاؿ االسػتثارة االنفعاليػة الفائقػة، (@>1,9وتراوحت قيـ معامالت االرتبػاط مػا بػيف )

عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة  وجػػودو  مػػع الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس االسػػتثارة الفائقػػة، (>?;,1)
الػػدرجات الكميػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا المشػػاركيف فػػي عينػػة  بػػيف ،1.18عنػػد مسػػتوى  إحصػػائيا

، ودرجػػػاتيـ عمػػػى مقيػػػاس اإلبػػػداعيالبحػػػث الحػػػالى عمػػػى مقيػػػاس فاعميػػػة الػػػذات فػػػي األداء 
( مػػع مجػػاؿ االسػػتثارة ;?1,9االسػػتثارات الفائقػػة، وتراوحػػت قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط مػػا بػػيف )

عالقػة ارتباطيػة  وجػودلعقميػة الفائقػة، و ( مع مجػاؿ االسػتثارة ا?9;,1االنفعالية الفائقة، إلى )
الػدرجات الكميػة التػي حصػؿ عمييػا المشػاركيف  بػيف ،1.18عنػد مسػتوى  موجبة دالة إحصػائيا

في عينة البحث الحالى عمى مقياس فاعمية الذات، ودرجاتيـ عمى مقياس االسػتثارات الفائقػة، 
تثارة االنفعاليػة الفائقػة، إلػى ( مػع مجػاؿ االسػ88:,1وتراوحت قيـ معامالت االرتبػاط مػا بػيف )

ونستنتج مف ىذه النتائج قبوؿ الفػرض  ( مع الدرجة الكمية لمقياس االستثارة الفائقة.1@;,1)
 السابع.

دراسػػػػة الشػػػػياب والخطيػػػػب  (،9189وتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة عبػػػػود )
وتبػدو ىػذه  (،?918والتميمػى ) (،=918ودراسة بنى يػونس والشػمرى والزعػارير ) (،>918)

النتيجػػة منطقيػػة ومبػػررة إذا مػػػا تػػـ النظػػر إلػػػى تشػػابو المحتػػوى الػػػذى يقيسػػو فاعميػػة الػػػذات 
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اإلبداعية، ومقياس االستثارات النفسية الفائقػة، مػف رغبػة مرتفعػة فػي الفيػـ والتعػرؼ عمػى مػا 
لتػي تبػدو ىو جديد، والقدرة عمى التحميؿ والػتأليؼ والتركيز، والرغبة القوية في حؿ المشػكالت ا

مستعصية عمػى الحػؿ، وتعبػر ىػذه المظػاىر عػف مجموعػة الخصػائص التػي يتميػز بيػا الطمبػة 
، والتػػي الموىػػوبيف. ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة أيضػػًا فػػي ضػػوء القػػدرات والسػػمات اإلبداعيػػة

تػػرتبط ايجابيػػًا بالقػػدرات العقميػػة والحسػػية والتخيميػػة واالنفعاليػػة والػػنفس حركيػػة، والتػػي تعتبػػر 
ثابػػة قػػوة داخميػػة تحػػرؾ سػػموؾ الفػػرد وتدفعػػو إلػػى إيجػػاد حمػػوؿ إبداعيػػة لكػػؿ مػػا يواجيػػو مػػف بم

    ، أو الجانب االجتماعى واألسرى. األكاديميمشكالت وعوائؽ، سواء كانت تتعمؽ بالجانب 
 :وتفسريٍا ومياقشتَا الجامًىتائج الفزض -8

 ارتباطيػة عالقػة توجدي والذى ينص عمى أنو: الثامف،الفرض  لمتحقؽ مف قبوؿ أو رفض
 طمبػػة لػػدى( ميمميػػتكس) النوعيػػة الػػتعمـ وأسػػاليب اإلبداعيػػة الػػذات فاعميػػة بػػيف دالػػة موجبػػة
تػـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف  ي.(STEM) فى العمـو والتكنولوجيػا الثانوية المتفوقيف مدرسة

االبداعيػة،  الدرجات التى حصؿ عمييا المشاركيف فػى عينػة البحػث عمػى مقيػاس فاعميػة الػذات
( النتػائج التػى 98ودرجاتيـ عمى مقياس أساليب الػتعمـ النوعيػة)ميمميتكس(، ويوضػح جػدوؿ )

 تـ التوصؿ إلييا.
( ل١ُ ِؼب٩ِد ا٨زرجبن ث١ٓ اٌدزعبد اٌزٟ ؽفً ػ١ٍٙب اٌّؽبزو١ٓ فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش 71عدٚي )

( نبٌت 713ُ إٌٛػ١خ )ْ=ػٍٝ ِم١بض فبػ١ٍخ اٌراد ا٨ثداػ١خ ٚدزعبرُٙ ػٍٝ ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍ
 ٚنبٌجخ

أظب١ٌت اٌزؼٍُ 

 إٌٛػ١خ
 اٌفسدٜ اٌغّبػٝ إٌّطمٝ اٌغعّٝ اٌٍفظٝ اٌعّؼٝ اٌجفسٜ

ِم١بض 

فبػ١ٍخ اٌراد 

فٟ اٌزفى١س 

 ا٦ثداػٟ

8,737** 8,711** 8,701** 8,137** 8,714** 8,743** 8,101** 

ِم١بض 

فبػ١ٍخ اٌراد 

فٟ ا٤داء 

 ا٦ثداػٟ

8,730** 8,734** 8,317** 8,783** 8,731** 8,714** 8,141** 

ِم١بض 

فبػ١ٍخ اٌراد 

 ا٨ثداػ١خ

8,738** 8,374** 8,337** 8,771** 8,713** 8,317** 8,138** 

 8.81 ِعزٜٛ داي ػٕد **           

عنػػد مسػػتوى  عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة إحصػػائيا وجػػود (98جػػدوؿ )يتضػػح مػػف     
عمػػى مقيػػاس  تػػي حصػػؿ عمييػػا المشػػاركيف فػػي عينػػة البحػػثال الػػدرجات الكميػػة بػػيف ،1.18

ونسػتنتج أسػاليب الػتعمـ النوعيػة )ميمميػتكس(،  يـ عمى مقياسودرجات فاعمية الذات اإلبداعية،
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 قبوؿ الفرض الثامف. امكانية مف ىذه النتائج
ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة فػػى ضػػوء الخصػػائص التػػى يتميػػز بيػػا الطمبػػة الػػذيف يفضػػموف     
ب أو أكثػػر مػػف أسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة )ميمميػػتكس(، فنجػػد اف الطمبػػة الػػذيف يفضػػموف أسػػمو 

لػى اسػتخداـ الصػور الذىنيػة والرسػومات واأللػواف والخػرائط فػى إأسموب التعمـ البصرى يميموف 
تنظػػيـ المعمومػػات وفيػػـ واكتشػػاؼ المكػػاف، وىػػذه تتفػػؽ مػػع بعػػض الخصػػائص التػػى يتميػػز بيػػا 

فيػػـ يتميػػزوف بػػأنيـ  عمػػى مسػػتوى مرتفػػع لفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة،الػػذيف يحصػػموف  الطمبػػة
لػػى التفكيػػر التباعػػدى وغيػػر المػػألوؼ )التفكيػػر إاشػػخاص غيػػر منظمػػيف، خيػػاليوف، ويميمػػوف 

خارج الصندوؽ(، ويستطيعوف التحكـ فػى عمميػاتيـ النفسػية اذا مػا واجيػوا موقفػًا غامضػًا، أو 
حمػػوؿ جديػػدة ليػػا. كمػػا أف الطمبػػة الػػذيف يفضػػموف مشػػكمة غيػػر تقميديػػة، ويحػػاولوف اكتشػػاؼ 

نجػػدىـ قػػادريف عمػػى التعبيػػر عػػف أنفسػػيـ بسػػيولة مػػف خػػالؿ األلفػػاظ  المفظػػيأسػػموب الػػتعمـ 
والكممػػات، ويحبػػوف تعمػػـ واكتشػػاؼ الكممػػات الجديػػدة، وىػػى صػػفات تتشػػابو مػػع بعػػض صػػفات 

يػػة الػػذات اإلبداعيػػة الموىػػوبيف والػػذيف يحصػػموف عمػػى درجػػات كميػػة عمػػى مقيػػاس فاعمالطمبػػة 
. وأمػػا الطمبػػة الػػذيف يفضػػموف أسػػموب الػػتعمـ المنطقػػى نجػػدىـ تصػػنفيـ فػػي المسػػتوى المرتفػػع

يميموف الستخداـ العقؿ فى االستدالؿ المنطقى والرياضى، ويجيدوف التعامؿ مع األرقاـ واجػراء 
مكػػػػف العمميػػػػات الحسػػػػابية واليندسػػػػية المعقػػػػدة، ويحبػػػػوف ابتكػػػػار طػػػػرؽ واجػػػػراءات جديػػػػدة ي

، والػػػذيف الموىػػػوبيفاسػػػتخداميا فػػػى المسػػػتقبؿ، وىػػػو مػػػا يتفػػػؽ مػػػع بعػػػض خصػػػائص الطمبػػػة 
يتصفوف بأنيـ أشخاص غير منظميف، خيػاليوف، ويميمػوف إلػى التفكيػر العقمػى التباعػدى غيػر 

جػػاءت و المػألوؼ، ومسػتقموف فػى  رائيػـ وال يعطػوف اىتمامػػًا كبيػرًا لألعػراؼ والتقاليػد السػائدة. 
، وأسػػموب الػػتعمـ الفػػردى فاعميػػة الػػذات االبداعيػػةتباطيػػة الموجبػػة بػػيف األسػػموب العالقػػة االر 

منطقية، حيث أف الطمبة الذيف يفضموف أسموب الػتعمـ الفػردى يحبػوف الدراسػة والعمػؿ بطريقػة 
فرديػػة، ويفضػػموف قضػػاء أوقػػاتيـ فػػى التحميػػؿ الػػذاتى لممشػػكالت التػػى يواجينيػػا، ويخصصػػوف 

لتأمؿ وتقييـ انجازاتيـ وتحػدياتيـ، وتتفػؽ ىػذه الخصػائص مػع بعػض جزء مف وقتيـ لمتفكير وا
لمجماعػة التػى ينتمػوف  فمجػاريي، فنجدىـ مستقموف بآرائيـ، وغير الموىوبيفخصائص الطمبة 

نفسػيـ أ، ويعمػؿ الػتعمـ الفػردى عمػى اعتمػاد الطمبػة عمػى لييا )المغايرة فػى أعمػى صػورة ليػا(إ
ناسب مع قدراتيـ الفكريػة والعقميػة، ويػدخؿ ضػمف ىػذا النػوع ىداؼ التعميمية التى تتأللتحقيؽ ا

 .   مف التعميـ ما يسمى بالتعمـ الذاتى
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 التىصًات واملكرتحات الرتبىيُ: 

والتعميػؽ عمييػا، يمكػف  تيابناء عمى ما توصؿ إليو البحػث مػف نتػائج ومػف خػالؿ مناقشػ
 إبداء المقترحات والتوصيات التربوية التالية:

 ورش عمػػػػؿ لتػػػػدريب معممػػػػى الطمبػػػػة الموىػػػػوبيف بمدرسػػػػةو  ات تدريبيػػػػةدور  ضػػػػرورة عقػػػػد -8
التػػي مػػف  الحديثػػة  ، عمػػى الوسػػائؿ(STEM) فػػى العمػػـو والتكنولوجيػػا الثانويػػة المتفػػوقيف

، وعمػػى وفاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة لمطمبػػة الموىػػوبيفالذاتيػػة شػػأنيا رفػػع مسػػتوى فػػاعميتيـ 
رات النفسػػية الفائقػػة لمطمبػػة الموىػػوبيف، وبنػػاء كيفيػػة التعامػػؿ والتفاعػػؿ السػػميـ مػػع االسػػتثا

 .عالقة إيجابية بينيـ وبيف ى الء الطمبة

  واالسػػتثارات (TDP) اسػػتخداـ مبػػادئ وتطبيقػػات نظريػػة اإلمكانػػات واالسػػتعدادات التطوريػػة -9
لدابروسكى كإطار مرجعى يستخدمو المرشدوف النفسيوف والتربويػوف الػذيف  (OES) الفائقة

 فػػػى العمػػػـو والتكنولوجيػػػػا الثانويػػػة المتفػػػوقيف طمبػػػة الموىػػػوبيف بمدرسػػػةيتعػػػامموف مػػػع ال
(STEM) :وخاصػة وأف الكثيػر مػنيـ يعػػانوف مػف مشػكالت فرضػػتيا عمػييـ مػوىبتيـ مثػػؿ ،

الشعور بالعزلة أو النبذ، والحساسػية المفرطػة واالتجػاه نحػو الكماليػة، وتوظيفيػا فػي إعػداد 
ائقػػة المختمفػػة  ممػػا يػػنعكس ايجابيػػًا عمػػى تطػػوير وتصػػميـ بػػرامج ارشػػادية لالسػػتثارات الف
مكاناتيـ وتجاوزىـ مشكالتيـ.  مواىبيـ وا 

التوصػػػية بإمكانيػػػة االسػػػتفادة مػػػف مقيػػػاس االسػػػتثارات النفسػػػية الفائقػػػة كوسػػػيمة لمتعػػػرؼ  -:
الفسػػية التػػي تسػػتخدـ فػػي ىػػذا  واكتشػػاؼ الطمبػػة الموىػػوبيف ضػػمف االختبػػارات والمقػػاييس

 الشأف.

فػى  الثانويػة المتفػوقيف ى الكيفية التى يتعمـ بيػا الطمبػة الموىػوبيف بمدرسػةيجب التركيز عم -;
، ولػػيس عمػػى كميػػة الػػتعمـ، فالطالػػب لػػيس بحاجػػة أف يػػتعمـ (STEM) العمػػـو والتكنولوجيػػا

فقط، ولكف غالبًا ما يدفعو حب االستطالع إلى محاولة أف يتعمـ كيؼ يتعمـ  لذا فػأف الفائػدة 
يب الػػتعمـ النوعيػػة تتحػػدد فػػى النظػػر إلييػػا كػػأداة لمراعػػاة الفػػروؽ التربويػػة مػػف دراسػػة أسػػال

الفرديػػة، فمكػػؿ طالػػب أسػػموب الػػتعمـ الخػػاص بػػو، وأنػػو يجػػب عمػػى المعممػػيف مراعػػاة أسػػاليب 
الػتعمـ فػػى مواقػؼ التػػدريس المختمفػػة، األمػر الػػذى يترتػب عميػػو انتقػػاؿ ىػذا الػػوعى بأسػػاليب 

نفسػػو، ممػا يزيػد مػف مراقبتػو الذاتيػة لمكيفيػة التػػى الػتعمـ المفضػمة لػدى المعمػـ إلػى الطالػب 
يػػػتعمـ بيػػػا، ويحػػػاوؿ أف يسػػػتعمؿ األسػػػاليب واالسػػػتراتيجيات المناسػػػبة لػػػو، وأف يتػػػأقمـ مػػػع 



 ....................................فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بأنماط االستثارة الفائقة وأساليب التعلم النوعية

- 99; - 

أسػػاليب الػػتعمـ األخػػرى. كمػػا أف معرفػػة المعممػػيف بسػػمات وأسػػاليب الػػتعمـ النوعيػػة المفضػػمة 
يػػة المالئمػة لػػدييـ واسػػتخداـ األنشػػطة لػدى الطمبػػة يػػنعكس ايجابيػػًا فػى بنػػاء البػػرامج التعميم

التعميميػػػة المناسػػػبة، بيػػػدؼ التغمػػػب عمػػػى المشػػػاكؿ والصػػػعوبات ونقػػػاط الضػػػعؼ المرتبطػػػة 
 بالعممية التربوية.

فاعميػة الػذات االبداعيػة، ومجػاؿ  مجػاؿ فى البحث عجمة دفع فى البحث الحالى نتائج تسيـ ->
 البػاحثيف تشػجع إذ ،(ميمميػتكس) النوعيػة التعمـ أساليب ومجاؿ االستثارات النفسية الفائقة،

أخرى، ومع عينػات ومراحػؿ  تعميمية ومجاالت تخصصات فى المتغيرات ىذه مثؿ دراسة عمى
 الكفػػػاءة مػػػف جيػػػد مسػػػتوى أنػػػو تػػػـ تقػػػديـ ثػػػالث أدوات عمػػػى وخصوصػػػاً  تعميميػػػة أخػػػرى،
 فػػى انيػػةالث وتسػػتخدـ فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة، قيػػاس فػػى األولػػى تسػػتخدـ السػػيكومترية،

 أسػاليب عمػى التعرؼ عمى مستويات االستثارة الفائقة، في حيف تسػتخدـ الثالثػة فػى التعػرؼ
 .الثانوية بالمرحمة الطمبة الموىوبيف لدى المفضمة (ميمميتكس)النوعية  التعمـ

 تػػػدريبى برنػػػامج إعػػػداد فػػى الحػػػالى البحػػػث إلييػػا التوصػػػؿ تػػػـ التػػى النتػػػائج مػػػف االسػػتفادة -=
 الطمبػػة بصػػفة عامػػة والطمبػػة الموىػػوبيف بصػػفة خاصػػة، لػػدى العقميػػة ياقػػةالم ورفػػع لتحسػػيف

 .بالدراسة الجديرة البحثية النقاط مف التوصية ىذه وتعد
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 (1ٍِؾــك )

 ِم١بض فبػ١ٍخ اٌراد ا٦ثداػ١خ

Creative Self-efficacy Inventory  

 اٌجبؽضخ/  رؼس٠ت ٚإػداد، Abbott (7818)رث١ٌف أثٛد 

 ا٨ظــــُ:                                            إٌٛع : ذوس      )     (             أٔضٟ )     (

 اٌعٓ:                                                اٌفف اٌدزاظٝ :

                                              

 رؼ١ٍّبد اٌّم١بض:

رٙدف ٘رٖ اٌمبئّخ إٌٝ ل١بض فبػ١ٍخ اٌراد ا٦ثداػ١خ، ٚاٌزٝ ٠عزةدِٙب اٌطبٌت فةٝ ؽ١برةٗ ا١ِٛ١ٌةخ أٚ     

اٌّدزظة١خ، ٠ٚزىةْٛ اٌّم١ةبض ِةةٓ ِغّٛػةخ ِةٓ اٌؼجةةبزاد اٌزةٝ رفةف ثؼةةك ا٨٘زّبِةبد اٌةبـةخ ثةةه، 

ػٍةٟ )×( لخ ٚرؾد٠د ِدٜ أطجبلٙب ػ١ٍةه، ٚذٌةه ثٛلةغ ػ٩ِةخ ٚاٌّطٍٛة ِٕه لساءح وً ػجبزح ِٕٙب ثد

ِب ٠ٕبظجه ِٓ ا٨خز١بزاد اٌّٛعٛد أِبَ وً ػجبزح، ٚاٌزٝ رؾةدد دزعةخ ِٛافمزةه ػٍةٟ ِمةّٛٔٙب، ٚذٌةه 

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

  رؾذ دائّبً.)×( فئذا وبٔذ اٌؼجبزح رٕطجك ػ١ٍه رّبِبً لغ ػ٩ِخ 

 رؾذ غبٌجبً.)×( ؽ١بْ لغ ػ٩ِخ ٚإِب إذا وبٔذ رٕطجك ػ١ٍه فٝ أغٍت ا٤ 

  رؾذ أؽ١بٔب.)×( ٚإِب إذا وبٔذ رٕطجك ػ١ٍه فٝ ثؼك ا٤ؽ١بْ لغ ػ٩ِخ 

  رؾذ ٔبدزاً.)×( ٚإِب إذا وبٔذ رٕطجك ػ١ٍه فٝ اٌم١ًٍ ِٓ ا٤ؽ١بْ لغ ػ٩ِخ 

  رؾذ ٨ أثداً.)×( ٚإِب إذا وبٔذ ٨ رٕطجك ػ١ٍه رّبِبً لغ ػ٩ِخ 

ػجةةبزاد اٌّم١ةةبض ثعةةسػخ ٨ٚ رزةةسن ػجةةبزح ثةةدْٚ إعبثةةخ، ِةةغ  ٚا٢ْ ؽةةبٚي أْ رغ١ةةت ػٍةةٝ ع١ّةةغ

 ٩ِؽظخ أٔٗ ٨ رٛعد إعبثبد ـؾ١ؾخ ٚأخسٜ خبنئخ.
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 ٔبدزاً  أؽ١بٔبً  غبٌجبً  دائّبً  اٌؼجـــــــــــــــــــــــبزاد َ
 ٨

 أثدا

ألةةةدَ اٌؼد٠ةةةد ِةةةةٓ اٌؾٍةةةٛي اٌّؾزٍّةةةةخ ٌٍّؽةةةىٍخ اٌزةةةةٝ  1

 رٛاعٕٙٝ.

     

ت ٌٍّؽةةةةىٍخ ِةةةةٓ خةةةة٩ي أرٛـةةةةً إٌةةةةٝ اٌؾةةةةً اٌفةةةةؼ 7

 ا٨ظزٕزبعبد اٌّزؼٍمخ ثٙب.

     

أفىةةةس فةةةٝ أوضةةةس ِةةةٓ إعبثةةةخ ٌٍّؽةةةىٍخ اٌفةةةؼجخ اٌزةةةٝ  3

 رٛاعٕٙٝ.   

     

      ألدَ إعبثبد ِزٕٛػخ ٠٤خ ِؽىٍخ رٛاعٕٙٝ.   7

اظةةةزغ١ت ٌٍّؽةةةى٩د ثطةةةسق ِةزٍفةةةخ ِٚزٕبظةةةجخ ِةةةغ  1

 خفٛـ١خ وً ِؽىٍخ.

     

د ِةةغ ا٤خةةر فةةٝ أفىةةس ثةةثوضس ِةةٓ ّٔةةه ؽةةٛي اٌّؽةةى٩ 1

 ا٨ػزجبز نج١ؼخ اٌّؽىٍخ. 

     

أفىةةس فةةٝ إ٠غةةبد نةةسق ِمٕؼةةخ ٌٍةةدفبع ػةةٓ أفىةةبزٞ غ١ةةس  4

اٌّثٌٛفةةخ ٣ٌخةةس٠ٓ ِةةٓ خةة٩ي ا٨ٔطةة٩ق ِّةةب ٠ؼسفٛٔةةٗ 

 ِعجمبً. 

     

أرؾةةدس ِةةغ أـةةدلبئٟ ػةةٓ أفىةةبزٞ اٌطبئؽةةخ ٚاعؼٍٙةةُ  0

 ٠ؤِْٕٛ ثبٔٙب ظ١ٍّخ ِٚؼمٌٛخ.

     

ٝة أؽ٩ُِٙة ثؽةىً ألَٛ ثسا٠ٚخ لفؿ ا٢خس 3 ّعزٕدح ٌإ ٠ٓ ٌا

 .ربَ ؽزٝ ٌٚٛ وبٔذ ٔبلفخ

     

ّغّٛػخ ػٕدِب ٠زؼٍةك ا٤ِةس ثزمةد٠ُ  18 اؼؼس ثثٕٟٔ ا٤ٚي فٝ ٌا

 . ِمزسؽبد ِز١ّصح ؽٛي ِٛلٛع ِب

     

      أرٛـً إٌٝ ؽً عد٠د لجً أْ ٠زٛـً إ١ٌٗ ا٢خسْٚ.  11

      أرفٛق ػٍٝ ا٢خس٠ٓ فٝ رة١ً ا٤فىبز اٌغد٠دح. 17

      افُٙ اٌؽئ اٌرٜ أز٠د رؼٍُ اٌم١بَ ثٗ. 13

اثةةدأ فةةٝ رؼٍةةُ ػّةةً اٌؽةةئ ؽزةةٝ ٚإذا ٚاعٙزٕةةٝ ػمجةةبد  17

 رغبٖ ذٌه. 

     

      أرؼٍُ و١ف أوْٛ لبدزا ػٍٝ ػًّ ا٤ؼ١بء اٌغد٠دح. 11 

اثزىس ا٤ؼ١بء غ١س اٌّثٌٛفخ اٌزٝ رؼغت ا٢خس٠ٓ ٚرٕةبي  11

 اظزؾعبُٔٙ 

     

ػٍةةٝ اٌّعةةزّؼ١ٓ اٌةةر٠ٓ ٠ّىةةُٕٙ ٔمةةً  أظةةزط١غ اٌؼضةةٛز 14

 ا٤فىبز اٌغد٠دح ثعٌٙٛخ ٌغ١سُ٘ فٝ اٌّغزّغ.

     

أرٛاـةةةً ِةةةغ ا٢خةةةس٠ٓ ٦لٕةةةبػُٙ ثةةةبْ ِةةةب أفؼٍةةةٗ ٘ةةةٛ  10

 ا٤فمً.

     

دافؼ١خ ٧ٌر١بْ ثثفىبز عد٠دح. 13       اِزٍه ٌا

اظةةةةزّزغ ثب٦ر١ةةةةبْ ثثفىةةةةبز عد٠ةةةةدح ثؼةةةةد ز ٠ةةةةخ أفىةةةةبز  78

 ا٢خس٠ٓ. 

     

ظ ثزعةةب ٨رٟ ؽةةٛي ثؼةةك ا٤ؼة١بء ؽزةةٝ ٌةةٛ ثم١ةةذ اؽةزف 71

 أػًّ ثٙب ظ١ٕٓ أٚ ػمٛد.
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 (7ٍِؾك )

  ِم١بض ا٨ظزضبزاد اٌفبئمخ

Over excitabilities Questionnaire-Two (OEQ-II)  

 Falk, Lind, Miller, Piechowski & Silverman (1999) رث١ٌف:

 اٌجبؽضخٚإػداد/  رؼس٠ت

 إٌــــٛع: )ذوس / أٔضٝ(                        ا٨ظــــُ:

 اٌفف اٌدزاظٝ:                  اٌعٓ:

 اٌزؼ١ٍّـبد:

٠ٙدف ٘را اٌّم١بض إٌٝ رؾد٠د اٌطس٠مخ اٌزٝ رٕظس ثٙب ٌٕفعةه، ِةٓ خة٩ي ِغّٛػةخ ِةٓ اٌؼجةبزاد 

 اٌّدزظة١خ، ٚاٌّطٍةٛةاٌزٝ رزٕبٚي ثؼك ا٨٘زّبِبد اٌةبـخ ثه، ظٛاء فٟ ؽ١بره ا١ِٛ١ٌةخ اٌؼبد٠ةخ، أٚ 

( فٟ اٌةبٔخ إٌّبظجخ أِبَ وً ػجبزح، ٚاٌزٝ رؼىةط ثدلةخ )ِٕه لساءح وً ػجبزح ثدلخ، صُ لغ ػ٩ِخ 

 اٌطس٠مخ اٌزٝ رٕظس ثٙب ٌٕفعه، ٚثّب ٠ؾدد ِب إذا وبْ ِمّْٛ ٘رٖ اٌؼجبزح:

 .ً٨ رٕطجك ػ١ٍه إن٩لب 

 .ً٨ رٕطجك ػ١ٍه وض١سا 

 .رٕطجك ػ١ٍه إٌٝ ؽد ِب 

 .ًرٕطجك ػ١ٍه وض١سا 

 ه وض١سا عداً.رٕطجك ػ١ٍ 

وً ػجبزح ثدلخ ٚؽبٚي فُٙ اٌّؼٕٝ اٌرٞ رؽ١س إ١ٌٗ لجً أْ رؾةدد ِةدٜ أطجبلٙةب  السأِٓ فمٍه 

ػ١ٍه، فمد رٕطجك ػ١ٍه ثؼك اٌؼجبزاد ثدزعةخ ِؼ١ٕةخ، فةٟ ؽة١ٓ ٨ ٠ٕطجةك اٌةجؼك ا٢خةس ػ١ٍةه إن٩لةبً، 

جةةس ػةةٓ أظةةٍٛثه ٨ٚؽةةظ أٔةةٗ ٨ رٛعةةد ػجةةبزاد ـةةؾ١ؾخ ٚأخةةسٜ خبنئةةخ، فب٦عبثةةخ ـةةؾ١ؾخ ِةةب داِةةذ رؼ

 ٚنس٠مزه اٌزٝ رٕظس ثٙب ٌٕفعه ٚاٌزٝ رؼجس ػٕٙب ػجبزاد اٌّم١بض.

( ٚاؽةدح أِةبَ )أعت ثعسػخ، ٨ٚ رزٛلف ن٩٠ًٛ أِبَ وً ػجبزح، ٨ٚ رمةغ أوضةس ِةٓ ػ٩ِةخ 

أٜ ػجةةبزح، ٚإذا ؽةةدس ٚٚلةةؼذ اٌؼ٩ِةةخ فةةٟ اٌّىةةبْ اٌةطةةث، أؼةةطت ٘ةةرٖ اٌؼ٩ِةةخ صةةُ لةةؼٙب فةةٟ اٌّىةةبْ 

 ٕه.اٌفؾ١ؼ اٌرٜ ٠ؼجس ػ
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 اٌؼجــــــــــبزاد َ
طجك  ٨ ٕر
 ٝ ػٍةةةةةةةةةة

 إن٩لبً 

 ٨
طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١ساً 

طجةةةةةةك  ٕر
 ٝ ة ٝ ٌإ ػٍ

ِب  ؽد 

طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١سا

طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١ةةةةسا
 عداً 

١مظخ.  1       أؽت أْ أػ١ػ فٟ أؽ٩َ ٌا

      أٔب ؼةؿ ِٕبفط ٣ٌخس٠ٓ.  7

      أؽت رٕٛػبد ا٤ـٛاد ٚا٤ٌٛاْ. 3

      ١مخ.أػ١ػ اٌة١بي ٚوثٔٗ ؽم 7

      ِعزمً فٟ رفى١سٜ.  ؼةؿ أٔب 1

      أؽط ثّؽبػس ٚأؽبظ١ط ا٢خس٠ٓ. 1

      أؽت ا٤ٔؽطخ اٌزٝ رزطٍت عٙداً ثد١ٔبً وج١ساً. 4

      ِؽب٘دح اٌفْٕٛ رغسثخ ِّزؼخ ثبٌٕعجخ ٌٝ. 0

      ٠ٕزبثٕٝ ؼؼٛز ثبٌمٍك. 3

ؾسوخ. 18       أؽت أْ أوْٛ ِٓ وض١سٜ ٌا

ٌؾصْ ػٕةةد ز ٠ةةخ ؼةةةؿ ِٕؼةةصي ػةةٓ أؼةةؼس ثةةب 11
 ا٢خس٠ٓ.

     

أظةةزط١غ رؾ٠ٛةةً اٌّفةةب١ُ٘ اٌفةةؼجخ إٌةةٝ ِفةةب١ُ٘  17
 ظٍٙخ ِٚفِٙٛخ.

     

ف١ٕةةةخ  13 أؼةةةؼس ثعةةةؼبدح وج١ةةةسح ػٕةةةد ز ٠ةةةخ ا٤ػّةةةبي ٌا
 ٣ٌخس٠ٓ.

     

اٌغةةةث إٌةةةٝ أؽةةة٩َ ا١ٌمظةةةخ فةةةٟ ؽبٌةةةخ ؼةةةؼٛزٜ  17
 ثبًٌٍّ. 

     

فةةٟ  ػٕةةدِب أؼةةؼس ثطبلةةخ وج١ةةسح، فةةثٕٔٝ أزغةةت 11
 ِّبزظخ ِغٙٛد ز٠بلٝ وج١س.

     

أرعةةبءي ػةةٓ وةةً ؼةةئ ِةةٓ ؽٌٕٛةةب، و١ةةف ٠ؼّةةً،  11
 ِٚبذا ٠ؼٕٝ، ٌّٚبذا ٘ٛ ورٌه. 

     

ِةةٓ اٌّّىةةٓ أْ أؼةةؼس ثعةةؼبدح ؼةةد٠دح رغؼٍٕةةٝ  14
 أزغت فٟ اٌمؾه ٚاٌجىبء فٟ ٔفط اٌٛلذ.

     

10  ٟ ُ فة ة  ٘ٓ ةر٠ ؽةةبؾ ٌا ُ ٌا ؼظة  ِٓ ة ّزغ ثطبلةخ أوضةسِ  أر
.ٜ ً ػّس  ِض

     

أظةةةةزط١غ أْ أوةةةةْٛ ِفِٙٛةةةةبً أٚ فىةةةةسح عد٠ةةةةدح  13
ػٕةةدِب ألةةغ ػةةدداً ِةةٓ ا٤ؼةة١بء اٌّةزٍفةةخ ِةةغ 

 ثؼمٙب ثؼمبً. 

     

      أرظب٘س أؽ١بٔبً ثثٕٔٝ ؼةؿ آخس. 78

فةةٟ ؽبٌةةخ ِةةب إذا فةةسق ػٍةةٝ أْ أعٍةةط ثةةدْٚ  71
 ؽسوخ ٌّدح ن٠ٍٛخ، أؼؼس ثم١ك ًٍِٚ وج١س. 

     

ز٘ب فةٟة ػمٍةٝة رىةٛة 77 زةٝة أرفةٛة ْ ٚالةةؾخ ا٤ؼةة١بء ٌا
 عداً ٌدزعخ أٔٙب رجدٚ ٌٝ ٚوثٔٙب ؽم١مخ.  

     

      ألَٛ ث٩ّؽظخ ٚرؾ١ًٍ وً ؼئ ِٓ ؽٌٛٝ. 73

ؾم١مخ ثبٌة١بي فٟ أفىبزٜ. 77       وض١ساً ِب ألَٛ ثةٍه ٌا
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 اٌؼجــــــــــبزاد َ
طجك  ٨ ٕر
 ٝ ػٍةةةةةةةةةة

 إن٩لبً 

 ٨
طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١ساً 

طجةةةةةةك  ٕر
 ٝ ة ٝ ٌإ ػٍ

ِب  ؽد 

طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١سا

طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١ةةةةسا
 عداً 

دزاظزٝ ٌٍٕظس٠بد رغؼً ػمٍٝ فةٟ ؽبٌةخ رفى١ةس  71
 ِعزّس.

     

ٌدٜ ِؽبػس ل٠ٛخ ِٓ اٌفسػ ٚاٌغمت ٚا٦صةبزح  71
 ١ثض.ٚاٌ

     

أؼةةةةؼس ثبٌّٛ٘جةةةةخ رعةةةةسٜ فةةةةٟ ع١ّةةةةغ أٔؾةةةةبء  74
 ععدٜ.  

     

أظةةةزّزغ ثبٌّجبٌغةةةخ فةةةٟ رفةةة٠ٛس اٌٛالةةةغ اٌةةةرٜ  70
 ٔؼ١ؽٗ.

     

      أؼؼس ٚوثْ ععّٝ فٟ ؽسوخ دائّخ. 73

أؽةةت ؽةةً اٌّؽةةى٩د ٚرطةة٠ٛس ِفةةب١ُ٘ ػ١ٍّةةخ  38
 عد٠دح.

     

      أ٘زُ ثب٢خس٠ٓ ا٘زّبِبً ػ١ّمبً. 31

ثةةةثٌٛاْ ا٤ؼةةة١بء ٚأؼةةةىبٌٙب ٍِّٚعةةةٙب أظةةةزّزغ  37
 أوضس ِٓ اظزّزبع ا٢خس٠ٓ ثٙب.

     

أؽةةةةةةةط ثةةةةةةةثْ اٌةةةةةةةدِٝ ٌٚؼةةةةةةةت اٌؾ١ٛأةةةةةةةبد  33
ٚاٌؽةفةة١بد فةةٟ اٌمفةةؿ ؽ١ةةخ ٚرؽةةؼس ثّةةب 

 ؽٌٛٙب.

     

رؽةةىً اٌىٍّةةبد ٚا٤ـةةٛاد ـةةٛزاً غ١ةةس ػبد٠ةةخ  37
 فٟ ػمٍٝ.

     

      ػٛانفٝ اٌغ١بؼخ ردفؼٕٝ ٌٍجىبء. 31

      وض١ساً فٟ اٌّٛلٛػبد.أؽت أْ أرؼّك  31

      ٠عؾسٔٝ عّبي اٌطج١ؼخ. 34

ٌعةةةةةذ ؽعبظةةةةةبً ٤ٌةةةةةٛاْ ا٤ؼةةةةة١بء ٚأؼةةةةةىبٌٙب  30
 ٍِّٚعٙب ِضً ثؼك ا٤ؼةبؾ.

     

ػٕدِب أوْٛ ػفج١بً اؽزبط إٌةٝ ِّبزظةخ ٔؽةبن  33
 ثدٔٝ.

     

      أؽبٚي أْ أؽًٍ أفىبزٜ ٚأػّبٌٟ. 78

ٔفةط  أظزط١غ اٌؽؼٛز ثّص٠ظ ِٓ اٌؼٛانف فٟ 71
 اٌٛلذ.

     

أٔب ِٓ ٔٛػ١ةخ ا٤ؼةةبؾ اٌةر٠ٓ ٠ٙزّةْٛ دائّةبً  77
ثةةثْ ٠ىٛٔةةٛا ٔؽةة١ط١ٓ فةةٟ ِؽةة١زُٙ ٚٔظ١فةةْٛ 

 ِٕٚظّْٛ ٥ٌؼ١بء اٌزٝ ٠ؼٍّٛ٘ب.

     

أؽةةت اٌٍؼةةت ثب٤فىةةبز ٚأؽةةبٚي ٚلةةؼٙب ِٛلةةغ  73
 اٌزٕف١ر.

     

      أٔب ؼةؿ غ١س ػبنفٝ. 77

ْ أظةةةزّزغ ثب٦ؽعبظةةةبد اٌزةةةةٝ رض١س٘ةةةب ا٤ٌةةةةٛا 71
 ٚا٤ؼىبي ٚاٌزف١ّّبد.  
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 اٌؼجــــــــــبزاد َ
طجك  ٨ ٕر
 ٝ ػٍةةةةةةةةةة

 إن٩لبً 

 ٨
طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١ساً 

طجةةةةةةك  ٕر
 ٝ ة ٝ ٌإ ػٍ

ِب  ؽد 

طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١سا

طجةك  ٕر
 ٝ ػٍةةةةة
 وض١ةةةةسا
 عداً 

      ا٨خز٩ف فٟ اٌسٚائؼ ٠ض١س أ٘زّبِٝ. 71

      ٌدٜ ِٛ٘جخ اٌزة١ً. 74

      أؽت ا٨ظزّبع إٌٝ أـٛاد اٌطج١ؼخ. 70

وةً ا٤ِةٛز أٔب ِٓ ٔٛػ١خ ا٤ؼةبؾ اٌزٟ رثخةر  73
 .أفؼبيثؾعبظ١خ ٚ

     

رغرثٕٝ ا٤ٔؽطخ اٌجد١ٔةخ اٌّىضفةخ، ِضةً ا٤ٌؼةبة  18
 اٌس٠بل١خ.
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 (3ٍِؾـــك )

 ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ )١ٍّ١ِزىط( 

Memletics Learning Styles Inventory (MLSI) 

 خ، رؼس٠ت ٚإػداد/ اٌجبؽض(Whiteley, 2007)رث١ٌف:  

 

 إٌــــٛع: )ذوس / أٔضٝ(                  ا٨ظــــُ:

 اٌففً:                  اٌّدزظخ:

     ٓ:اٌعــــ

 اٌزؼ١ٍّـبد:

ف١ّب ٠ٍٟ ػدد ِٓ اٌؼجبزاد اٌزٟ رفمً اظزةداِٙب فٟ رؼٍُ اٌّٛاد اٌدزاظة١خ اٌّةزٍفةخ، ٚأِةبَ وةً 

ػجةةبزح ٠ٛعةةد صةة٩س اخز١ةةبزاد ٘ةةٟ : رٕطجةةك لٍةة٩١ً، رٕطجةةك أؽ١بٔةةبً، رٕطجةةك وض١ةةساً. ٚاٌّطٍةةٛة ِٕةةه أخةةٟ 

اٌؼجةبزح فةٟ اٌؼّةٛد اٌةرٞ ٠ّضةً  أِةبَ (×اٌطبٌت / أخزٟ اٌطبٌجخ لساءح وً ػجبزح ثدلخ، صُ ٚلغ ػ٩ِةخ )

 -اٌزبٌٝ: ِدٜ أطجبق ِمّْٛ اٌؼجبزح ػٍٝ ِب رمَٛ ثٗ فؼ٩ أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، ٚذٌه وّب فٟ اٌّضبي 

 أؽت اٌىٍّبد اٌّزمبنؼخ ٚا٤ٌؼبة اٌٍفظ١خ ا٤خسٜ:

  ( فةةٟ اٌؼّةةٛد رؾةةذ ×لةةغ ػ٩ِةةخ ) ل١ٍٍةةخ،فةةئذا وةةبْ ِمةةّْٛ اٌؼجةةبزح ٠ٕطجةةك ػ١ٍةةه ثدزعةةخ

 ز: رٕطجك ل٩١ًٍ.ا٨خز١ب

  ( فةٟ اٌؼّةٛد رؾةذ ×لةغ ػ٩ِةخ ) ِزٛظةطخ،ٚإذا وبْ ِمّْٛ اٌؼجبزح ٠ٕطجك ػ١ٍةه ثدزعةخ

 ا٨خز١بز: رٕطجك أؽ١بٔبً.

  ( فةةٟ اٌؼّةةٛد رؾةةذ ×لةةغ ػ٩ِةةخ ) وج١ةةسح،ٚإذا وةةبْ ِمةةّْٛ اٌؼجةةبزح ٠ٕطجةةك ػ١ٍةةه ثدزعةةخ

 ا٨خز١بز: رٕطجك وض١ساً.

ٕةٝ اٌةرٞ رؽة١س إ١ٌةٗ لجةً أْ رؾةدد ِةدٜ أطجبلٙةب ِٓ فمٍه السأ وً ػجبزح ثدلخ ٚؽةبٚي فٙةُ اٌّؼ

ػ١ٍه، ٨ٚؽظ أٔٗ ٨ رٛعد ػجبزاد ـؾ١ؾخ ٚأخسٜ خبنئخ، فب٦عبثخ ـؾ١ؾخ ِب داِذ رؼجةس ػةٓ ٚعٙةخ 

أْ رٛلةةؼ ِةدٜ أطجةةبق اٌؼجةةبزح ػٍةٝ ِةةب رمةَٛ ثةةٗ فؼة٩ً أصٕةةبء رؼٍةةُ  -فمةه -ٔظةسن  ٌٚةةرا فةبٌّطٍٛة ِٕةةه

 اٌّٛاد اٌدزاظ١خ اٌّةزٍفخ.
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 ــــــــــبزاداٌؼج َ
طجك  ٕر

 ً٩١ٍ  ل

طجك  ٕر

ٔبً   أؽ١ب

طجك  ٕر

 وض١ساً 

ةبـخ ٚثطسلخ  1 ٝ ٌا ؽةف١خ ٚا٘زّبر ٝ ٌا أؽت ِّبزظخ ٘ٛا٠بر

 فسد٠خ )ٌٛؽدٜ(. 

   

زٝة أز٠ةد  7 ّٙبَ ٚا٤ٔؽةطخ ٌا اظزةدَ لٛائُ ِففٍخ ٥ٌؼ١بء ٌٚا

 ػٍّٙب ٚأػ١د رسر١جٙب ٚفمبً ١ّ٘٤زٙب. 

   

اٌزةةٝ رةطةةس  غةةبٟٔا٤أزدد ثؼةةك ِمةةبنغ أٚ أعةةصاء ِةةٓ  3

 ػٍٝ ثبٌٝ ٚثطس٠مخ ػؽٛائ١خ.

   

7 
 أفمً رؼٍُ اٌس٠بل١بد ٚاٌؼٍَٛ فٝ اٌّدزظخ.

   

أوْٛ ظؼ١داً ػٕدِب ألَٛ ثةثداء ثؼةك ا٤ٔؽةطخ ثّفةسدٜ  1

 ٚثؼ١داً ػٓ ا٢خس٠ٓ. 

   

أظةةةزّزغ ثةةةبٌزؼٍُ ٚاٌزٛاـةةةً ِؼةةةٝ ش٩ِئةةةٝ اٌطٍجةةةخ فةةةٝ  1

 اٌففةةةً ٚرعةةةبػدٔٝ ٘ةةةرٖ اٌطس٠مةةةخ ػٍةةةٝ اٌةةةزؼٍُ ثؽةةةىً

 أفمً.

   

أفمً لساءح ا٤ؼة١بء اٌّىزٛثةخ، ِضةً: اٌىزةت، اٌغسائةد،  4

 اٌّغ٩د، ٚلٛائُ اٌطؼبَ ٚإزؼبداد ٚػ٩ِبد اٌطسق.

   

ألَٛ ثزىة٠ٛٓ ـةٛز ذ١ٕ٘ةخ ٥ٌؼة١بء ٚاٌّجةبٔٝ ٚإٌّةب س  0

ثعةةةٌٙٛخ ِةةةٓ خةةة٩ي اٌٛـةةةف أٚ ثةةةبٌٕظس ٌٍسظةةةِٛبد 

 ٚاٌةسائه. 

   

اظةخ ٚأػّةً ػٍةٝ أدزن ع١داً أ٘ةدافٝ فةٝ اٌؾ١ةبح أٚ اٌدز 3

 رؾم١مٙب.

   

غّبػ١ةخ  18 س٠بلة١خ ٌا أفمً ا٨ؼزسان فٝة ا٤ٌؼةبة ٚا٤ٔؽةطخ ٌا

ج١عجٛي ٙٛوٝ، ٌٚا طبئسح، ٌا عٍخ، ٌا مدَ، ٌا  .ِضً: وسح ٌا

   

أع١ةةد اظةةزةداَ اٌةةةسائه ٚارّىةةٓ ِةةٓ ِؼسفةةخ ا٨ِةةبوٓ  11

 ٚا٨رغب٘بد، ٨ٚ أرٖٛ ثعٌٙٛخ أصٕبء اٌعفس. 

   

    ثّفسدٜ )ٌٛؽدٜ(.أفمً اٌدزاظخ أٚ اٌؼًّ  17

ٕفةؼ  13 أؽت رى٠ٛٓ ـةدالبد ل٠ٛةخ ِةغ ا٢خةس٠ٓ ٚألةدَ ٌُٙة ٌا

 ٚا٨زؼبد.

   

أفمً لمبء ثؼك اٌٛلذ ثّفسدٜ ٌىٝ أرثًِ ٚأفىس فةٝ  17

 ؼئْٛ ؽ١برٝ.

   

   ألَٛ أصٕبء ؽٛازٜ ٚؽد٠ضٝ اٌؼبدٜ ِغ ش٩ِئٝ اظةزةداَ  -11
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 ــــــــــبزاداٌؼج َ
طجك  ٕر

 ً٩١ٍ  ل

طجك  ٕر

ٔبً   أؽ١ب

طجك  ٕر

 وض١ساً 

 ِب ظّؼزٗ أٚ لسأرٗ ِٓ ِٛلٛػبد أٚ أؽداس.

ثبوزؽةةبف اٌؼ٩لةةبد ٚا٨زرجبنةةبد اٌؼدد٠ةةخ ِضةةً:  أظةزّزغ 11

اٌؼ٩لةةةبد ثةةة١ٓ ا٤ؼةةة١بء ٚا٤ػةةةداد، ٚرفةةة١ٕف ا٤ؼةةة١بء 

 ٌّغّٛػبد ٚفُٙ ِب لد ٠ٛعد ث١ٕٙب ِٓ ػ٩لبد. 

   

    أؽزفظ ثّفىسح ؼةف١خ أفىبزٜ ٩ِٚؽظبرٝ. 14

ٛظة١ه ٌؾًة  10 زٛاـً ِغ ش٩ِئٝ ٚغبٌجبً ِب الَٛ ثدٚز ٌا أع١د ٌا

فٍؼ ث١ ّؽى٩د ٌٚا  ُٕٙ.ٌا

   

    أؽت اٌس٠بلخ ِّٚبزظخ اٌزّس٠ٕبد اٌس٠بل١خ. 13

أؽت ا٨ظزّبع ٚا٨ٔفبد ٌص٩ِئٝ فٙةُ ٠ؾجةْٛ اٌزؾةدس  78

 ِؼٝ ٠ٚؽؼسْٚ ثثٔٝ أفُّٙٙ.

   

71  ٝ ٛاء فةة ؾ١ةةخ ظةة ٚ ٌا عةةغٍخ أ ٝ اٌّ ٛظةة١م ٝ اٌّ ةة ّبع ٌا أؽةةت ا٨ظةةز

 .ً ؼّ ٌٚا ّراوسح  ٕبء ٌا ٝ أص ٚ ف ٩د أ ٛـا  اٌّ

   

اٌّبد٠ةةةخ ٚرؾد٠ةةةد اٌّجةةةبٌ   ٞأِةةةٛزأرّىةةةٓ ِةةةٓ ِزبثؼةةةخ  77

اٌّٛعٛدح فٝ ِؾفظزةٝ ٚأؽةت ٚلةغ ١ِصا١ٔةخ ٚرةطة١ه 

 ٌى١ف١خ ـسفٙب.

   

    ٌدٜ أـدلبء ِمسثْٛ ِٚةٍفْٛ عداً. 73

اظةةةةزةدَ ؽسوةةةةبد ا١ٌةةةةد ٌٚغةةةةخ اٌغعةةةةد أصٕةةةةبء اٌزؾةةةةدس  77

 ٚاٌزٛاـً ِغ ش٩ِئٝ.

   

ٍغةةبد ٚا٤دة ثفةةفخ  71 ؼسث١ةةخ ٚدزاظةةخ ٌا ٍغةةخ ٌا أفمةًة دزاظةةخ ٌا

ّدزظخ. ػبِخ فٝ   ٌا

   

    أؽت ػًّ ّٔبذط ٥ٌٌغبش ٚؽٍٙب ٚاػبدح رسو١ت اٌفٛز. 71

ممةةب٠ب أٚ ا٤فىةةبز ِةةغ  74 ّؽةةى٩د أٚ ٌا أفمةًة ِٕبلؽةةخ ٚثؾةةش ٌا

زؼبًِ ِؼٙب ثّفسدٜ.  ش٩ِئٝ أوضس ِٓ ٌا

   

رؼزجةةس دزاظةةخ ِّٚبزظةةخ اٌّٛظةة١مٝ ِةةبدرٝ اٌدزاظةة١خ  70

 اٌّفمٍخ فٝ اٌّدزظخ.

   

ٌّزؼٍمةةةةخ ثةةةبٌفٓ أٚ اٌسظةةةةُ أٚ أفمةةةً دزاظةةةةخ اٌّةةةٛاد ا 73

 إٌٙدظخ فٝ اٌّدزظخ.

   

    أؽت ظسد اٌمفؿ ٚاٌؾىب٠بد. 38

أؽةةت اوزؽةةبف ا٤خطةةبء إٌّطم١ةةخ فةةٝ وةة٩َ ٚرفةةسفبد  31

 ا٢خس٠ٓ.
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 ــــــــــبزاداٌؼج َ
طجك  ٕر

 ً٩١ٍ  ل

طجك  ٕر

ٔبً   أؽ١ب

طجك  ٕر

 وض١ساً 

اظزةداَ اٌزف٠ٛس اٌفٛرٛغسافٝ أٚ وب١ِسح اٌف١ةد٠ٛ  أؽت 37

 فٝ رف٠ٛس إٌّب س ٚا٤ِبوٓ اٌّؾ١طخ ثٝ.

   

ٚ اٌعغغ فٝ رروس ا٤ؼ١بء ِضةً: أزلةبَ اظزةدَ ا٠٨مبع أ 33

 اٌز١ٍفْٛ، أزلبَ ثطبلخ اٌسلُ اٌمِٛٝ. 

   

ا٤ػّةةبي اٌف١ٕةةخ اٌةؽةةج١خ ٚاٌّؼد١ٔةةخ  أؽةةتفةةٝ اٌّدزظةةخ  37

 ٚاٌؾسف ا١ٌد٠ٚخ ِضً: إٌؾذ ٚـٕبػخ اٌفةبز ٚغ١س٘ب.

   

ٌةةدٜ ؽفةة١ٍخ وج١ةةسح ِةةٓ اٌّفةةسداد اٌٍغ٠ٛةةخ ٚاٌىٍّةةبد  31

ٌّٕبظةةجخ ٚفةةٝ اٌٛلةةذ ارّىةةٓ ثٙةةب ِةةٓ اظةةزةداَ اٌىٍّةةخ ا

 إٌّبظت.

   

    ا٘زُ ثبٔزمبء ٚاخز١بز ا٩ٌّثط ٚا٨صبس. 31

أفمً لمبء إعبشرٟ فٝ عص٠ةسح ٔبئ١ةخ ػةٓ لمةبئٙب فةٝ  34

اٌّفةةةة١ف اٚ إٌّزغةةةةغ أٚ فةةةةٝ ظةةةةف١ٕخ ظةةةة١بؽ١خ ِةةةةغ 

 ا٢خس٠ٓ.

   

أؽت اٌىزت اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ اٌىض١ةس ِةٓ اٌسظةِٛبد اٚ  30

 اٌفٛز اٚ ا٤ؼىبي.

   

اٌزؼج١ةةس ػةةٓ ٔفعةةٝ ظةةٛاء ثةةبٌى٩َ اٚ اٌىزبثةةخ وّةةب  اع١ةةد 33

ارّىةةةةٓ ِةةةةٓ ؼةةةةسػ اٌّؼٍِٛةةةةبد ٚا٤فىةةةةبز ٚثٛلةةةةٛػ 

 ٌص٩ِئٝ.

   

ِّبزظةةةةخ ا٤ٌؼةةةةبة ِةةةةغ ا٢خةةةةس٠ٓ ِضةةةةً ٌؼجةةةةخ  أؽةةةةت 78

 )اٌىٛرؽ١ٕٗ(، اٚ اٌؽطسٔظ.

   

اظةةزةدَ اٌىض١ةةس ِةةٓ ا٤ِضٍةةخ ٚاٌّساعةةغ ٌزةةدػ١ُ آزائةةٟ  71

 ٚأفىبزٜ.

   

ٓ ؽةةٌٛٝ ٚارّىةةٓ ِةةٓ رؾد٠ةةد رض١ةةس أزجةةب٘ٝ ا٤ـةةٛاد ِةة 77

اٌفةةةةسق ث١ٕٙةةةةب ِضةةةةً: ا٨٢د اٌّٛظةةةة١م١خ، اٌعةةةة١بزاد، 

 اٌطبئساد.

   

    ٌدٜ ؼؼٛز ٚاؽعبض ع١د ثب٤ٌٛاْ اٌّةزٍفخ. 73

اٌٍؼت ثّؼبٔٝ اٌىٍّبد ٚٔطك وٍّبد ٠فؼت ٔطمٙةب  أؽت 77

 ٚرى٠ٛٓ اٌعغغ ٚاٌمبف١خ.

   

أفمةةةً اٌزفى١ةةةس فةةةٝ اٌّؽةةةى٩د اٚ اٌّعةةةبئً اٌؽةفةةة١خ  71

 ء رثد٠زٝ ثؼك ا٤ٔؽطخ اٌجد١ٔخ.أصٕب
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 ــــــــــبزاداٌؼج َ
طجك  ٕر

 ً٩١ٍ  ل

طجك  ٕر

ٔبً   أؽ١ب

طجك  ٕر

 وض١ساً 

ا٘زُ ثمساءح اٌىزةت اٌزةٝ رزٕةبٚي اٌضمةخ ثةبٌٕفط ٚاؽمةس  71

ٚزغ ػّةةةً ػةةةٓ اٌضمةةةخ ثةةةبٌٕفط ٤ػةةةسف اٌّص٠ةةةد ػةةةٓ 

 ٔفعٝ.

   

اٌففةً  فةٝ اٌغٕبءاٌؼصف ػٍٝ آٌخ ِٛظ١م١خ أٚ  أظزط١غ 74

 أٚ ٌٛ وٕذ ثّفسدن.

   

    خسٜ.ؽً اٌىٍّبد اٌّزمبنؼخ ٚا٨ٌؼبة اٌٍفظ١خ ا٤ أؽت 70

ِّبزظةةةخ ا٨ٌؼةةةبة إٌّطم١ةةةخ ٚاٌّؽةةةى٩د اٌزةةةٝ  أؽةةةت 73

رزؾةةدٜ اٌؼمةةً ِضةةً: اٌؽةةطسٔظ ٚا٨ٌؼةةبة ا٨ظةةزسار١غ١خ 

 ا٤خسٜ.

   

اٌةةةةسٚط ِةةةٓ إٌّةةةصي ِٚؽةةةبزوخ ا٢خةةةس٠ٓ فةةةٝ  أؽةةةت 18

 اٌؾف٩د ٚإٌّبظجبد ا٨عزّبػ١خ.

   

ٔفعةةٝ وض١ةةسا ِةةب أمةةس ثثـةةبثؼٟ اٚ ادٔةةدْ ٚاـةةفس  أعةةد 11

 ١خ ِؼ١خ.ػٍٝ ٔغّخ ِٛظ١م

   

اٌّؽى٩د ثبٌزؼج١س ػةٓ ا٨فىةبز ٚا٨ظةئٍخ ٚاٌؾٍةٛي  أؽً 17

 اٌّّىٕخ ٌٙب ثفٛد ِعّٛع.

   

    اظزّزغ ثّّبزظخ اٌسلؿ ا٠٦مبػٟ )اٌجب١ٌٗ(. 13

    اٌدزاظخ ٚاٌّراوسح ثّفسدٜ )ٌٛؽدٜ(. أفمً 17

ٚعةةٛد خٍف١ةةخ ِٛظةة١م١خ أٚ أٞ  ٚأفمةةًاٌفةةّذ  أؽةةت٨  11

 .ـٛد ػٍٝ اٌفّذ ٚاٌٙدٚء

   

زوٛة اٌة١ً ٚاٌدزاعبد فٝ اٌؾةدائك ٚاٌّزٕص٘ةبد  أؽت 11

 ٤ٔٙب رزمّٓ ٔؽبن ثدٔٝ.

   

اع١د اٌسظُ، ٚاعةد ٔفعةٝ ازظةُ اٚ اخطةه ػٍةٝ اٌةٛزق  14

 اصٕبء رفى١سٜ.

   

ػ١ٍّةةبد ؽعةةبث١خ  ٚأعةةسٜارؼبِةةً ِةةغ ا٨زلةةبَ ثعةةٌٙٛخ  10

 دل١مخ فٝ ذٕ٘ٝ.

   

اٌج١مةةبء اٌعةةجٛزح  ٚأفمةةًاظةةزةدَ اٌسظةةَٛ ٚا٨ؼةةىبي  13

 ٚا٨ل٩َ اٌٍّٛٔخ فٝ اٌزؼج١س ػٓ أفىبزٞ ِٚؼٍِٛبرٝ.

   

اظةةةّغ ا٨ـةةةٛاد اٌةبفزةةةخ اٌزةةةٝ ٨ ٠عةةةزط١غ ا٨خةةةس٠ٓ  18

 ظّبػٙب.
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 ــــــــــبزاداٌؼج َ
طجك  ٕر

 ً٩١ٍ  ل

طجك  ٕر

ٔبً   أؽ١ب

طجك  ٕر

 وض١ساً 

    ٌّط اٚ ِعه اٌؽئ ؽزٝ افُٙ نس٠مخ ػٍّٗ. أفمً 11

رةةٌٛٝ دٚز اٌم١ةبدح ٚرٛع١ةةٗ ش٩ِئةٝ ٔؾةةٛ ا٨رغةةبٖ  أفمةً 17

 اٌفؾ١ؼ.

   

٠ٚعةًٙ ػٍةٝ  ثعةٌٙٛٗ،وس٘ب اظزٛػت اٌّؼٍِٛةبد ٚارةر 13

اظةةزؼبدح اٌغّةةً ٚاٌىٍّةةبد اٌزةةٝ لسأرٙةةب أٚ ظةةّؼزٙب فةةٝ 

 اٌّؾبلساد.

   

اوةةْٛ ػٍةةٝ ػٍةةُ  ا٤ؼةة١بء ٚأْاؽةةت فٙةةُ نس٠مةةخ ػّةةً  17

 ٤ؽدس اٌزطٛزاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ.

   

اؽةةةت رفةةة١ٍؼ ٚفةةةه ٚرسو١ةةةت ا٨دٚاد ٚا٨٢د ٚارجةةةغ  11

 رؼ١ٍّبد رسو١جٙب ٚرؽغ١ٍٙب ثعٌٙٛخ.

   

٠ؼّةةً ظةةّبع اٌّٛظةة١مٝ ػٍةةٝ اصةةبزح ٚرؾس٠ةةه ِؽةةبػسٜ  11

 ٚخ١بٌٝ ٚرعبػدٔٝ فٝ اظزسعبع ذوس٠برٝ.

   

ثٙةةب  أفىةةسثثظةةٍٛة ِعةةزمً ٚاػةةسف اٌى١ف١ةةخ اٌزةةٝ  أفىةةس 14

 ٚافُٙ ٔمبن لٛرٝ ٚلؼفٝ.

   

شزاػةةخ إٌجبرةةبد فةةٝ اٌؾد٠مةةخ ٚا٨ػّةةبي ا١ٌد٠ٚةةخ  أؽةةت 10

 ثؽىً ػبَ.

   

ظةةةُ ٚإٌؾةةةذ ٚؽةةةً اٌفٕةةةْٛ اٌجفةةةس٠خ ِضةةةً: اٌس أؽةةةت 13

 ٚرسو١ت ا٤ٌغبش اٌّفٛزح.

   

    اػًّ ػٍٝ ؽً اٌّؽىٍخ ردز٠غ١ب خطٛح ثةطٛح. 48
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 (4عدٚي )

 اٌدزعبد اٌفسػ١خ اٌزٝ ٠ؾفً ػ١ٍٙب اٌفسد ػٍٝ ِم١بض اظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ )١ٍّ١ِزىط(

أظٍٛة 
 اٌزؼٍُ

 اٌفسدٜ ا٨عزّبػٝ إٌّطمٝ اٌغعّٝ اٌعّؼٝ اٌٍفظٝ اٌجفسٜ

        اٌدزعخ

 

 :(7) ٠ٚزُ رسعّخ إٌزبئظ اٌزٝ ٠زُ اٌؾفٛي ػ١ٍٙب فٝ ؼىً ثسٚف١ً ٔفعٝ، وّب فٝ اٌؽىً اٌزةط١طٝ

 

 (7ؼىً )

إٌفعٝ ٌٍدزعبد اٌزٝ ٠ؾفً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ػٍٝ ِم١بض أظب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ  اٌجسٚف٠ً١ٛلؼ 

 )١ٍّ١ِزىط(
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 (7ٍِؾك )

 ثؼد  فبػ١ٍخ اٌراد ا٨ثداػ١خ بٍِٟ ٥ٌثؼبد اٌفسػ١خ ٌّم١بضِففٛفخ اٌجٕبء اٌؼ( 7) عدٚي
 اٌزد٠ٚس ِغ ؽرف اٌزؽجؼبد غ١س اٌداٌخ

 اٌّفسداد
 

 اٌؼٛاًِ
 اٌعبثغ اٌعبدض اٌةبِط اٌساثغ اٌضبٌش اٌضبٔٝ ا٨ٚي

1 8,140       
7 8,130       
3 8,737       
7  8,117      
1  8,173      
1  8,117      
4   8,104     
0   8,413     
3   8,131     
18    8,113    
11    8,137    
17    8,141    
13     8,413   
17     8,131   
11     8,773   
11      8,131  
14      8,113  
10      8,180  
13       8,401 
78       8,177 
71       8,410 

اٌغرز 
اٌىبِٓ 
)اٌزجب٠ٓ 

 ؽزسن(اٌّ

1,31 7,17 3,14 7,31 7,17 1,14 1.77 

ٔعجخ 
اٌزجب٠ٓ 
 خ١اٌؼبٍِ

14,13 17,30 17,41 18,11 4,14 1,74 7,03 

ٔعجخ 
اٌزجب٠ٓ 
 اٌى١ٍخ

14,13 37,84 77,03 17,30 17,11 10,07 43,41 
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 (1ٍِؾك )
 ( ِففٛفخ اٌجٕبء اٌؼبٍِٟ ٥ٌثؼبد اٌفسػ١خ ٌّم١بض ا٨ظزضبزاد اٌفبئمخ ثؼد 1عدٚي )

 اٌزد٠ٚس ِغ ؽرف اٌزؽجؼبد غ١س اٌداٌخ

        

 اٌؼٛاًِ

 اٌّفسداد

ل١ُ اٌؽة١ٛع  اٌةبِط  اٌساثغ  اٌضبٌش اٌضبٔٝ ا٤ٚي

ٖ 

1   8,134   8,713 

7 8,177     8,773 

3  8,713    8,773 

7   8,711   8,773 

1    8,113  8,341 

1     8,713 8,311 

4 8,781     8,771 

0  8,704    8,317 

3     8,784 8,300 

18 8,340     8,737 

11     8,333 8,341 

17    8,118  8,737 

13  8,137    8,311 

17   8,171   8,731 

11 8,114     8,784 

11    8,708  8,377 

14     8,110 8,780 

10 8,331     8,310 

13    8,111  8,770 

78   8,101   8,783 

71 8,771     8,773 

77   8,303   8,384 

73    8,113  8,734 

77   8,781   8,371 

71    8,111  8,371 

71     8,348 8,748 

74  8,337    8,337 

70   8,710   8,730 

73 8,713     8,371 

38    8,734  8,714 

31     8,780 8,330 

37  8,737    8,378 
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33   8,741   8,333 

37   8,178   8,343 

31     8,113 8,714 

31    8,311  8,313 

34  8,183    8,171 

30  8,374    8,771 

33 8,731     8,771 

78    8,311  8,373 

71     8,181 8,314 

77 8,317     8,714 

73    8,348  8,717 

77     8,118 8,310 

71  8,171    8,387 

71  8,771    8,718 

74   8,777   8,311 

70  8,140    8,301 

73     8,777 8,771 

18 8,140     8,177 

اٌغرز 

 اٌىبِٓ

)اٌزجب٠ٓ 

 اٌّؽزسن(

0,701 3,871 7,131 1,373 1,041 14,480 

ٔعجخ 

 اٌزجب٠ٓ

 اٌؼب١ٍِخ

11,143 1,838 1,717 3,034 3,418  

ٔعجخ 

اٌزجب٠ٓ 

 اٌى١ٍخ

11,143 77,113 74,371 31,077 31,147  

 
 

 


