
   
   

 كلية التربية       
      المجلة التربوية     

 **           * 

 احلل اإلبداعي للمشكالت التدريسية 
 وما وراء املعرفة اإلبداعية لدى الطلبة املعلمني 

 السقازيقجامعة  -بكلية الرتبية 
  

 
 إعداد   

 د/ السيد الفضالي عبد املطلب السباعي

 أستاذ عمؼ الشفذ التخبؾي السداعج 
 جامعة الدقازيق                       –كمية التخبية 

 د. إيهاس ذلند صفوت خريبٌ

 أستاذ عمؼ الشفذ التخبؾي السداعج
 جامعة الدقازيق                       –كمية التخبية 

 

 

 

DOI: 01801.05/EDUSOHAG. 1111 

 م2020ـ   فرباير    السبعوى اجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 05.1-1532) Online:(ISSN 1425-2120) 

   



 ....................................................ا لاابإدااي المشكلتا االدايسية اما اميا ااعمرفة اابإدااية احل

 امللخص:

ىجؼ البحث الحػال  إلػا الفذػن عػؽ مدػتؾم  ػل مػؽ الحػل المػجاع  لمسذػسيت التجريدػية 
، والتعػػخؼ عمػػا ا ػػتيؼ درجػػات الحػػل المػػجاع  يسػػا ػػل مش ومسؾنػػات ومػػا وراا السعخ ػػة المجا يػػة

لمسذسيت التجريدية با تيؼ ما وراا السعخ ة المجا ية، وتحجيج العيقة ميؽ درجات الحػل المػجاع  
إمسانية التشبؤ مػجرجات  بالضا ة إلا معخ ة درجات ما وراا السعخ ة المجا ية،لمسذسيت التجريدية و 

لػجم الظمبػة  ما وراا السعخ ػة المجا يػة مسؾن درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية مؽ  يؿ 
طالبػا  وطالبػة  مػؽ  (342)تفؾنت عيشة البحث األساسية مػؽ  السعمسيؽ بسمية التخبية جامعة الدقازيق.

مجيشػػة سػػجارس بحيؽ يسارسػػؾف التخبيػػة العسميػػة بسميػػة التخبيػػة جامعػػة الدقػػازيق الػػ الفخقػػة الخابعػػة ةطمبػػ
ػ الدقازيق. مػؽ ) مػا وراا السعخ ػة المجا يػةو الحػل المػجاع  لمسذػسيت التجريدػية   تؼ تظبيق مكياس 

الستؾسػ  الحدػػام  اـ اسػػتخجوتػؼ  ، ػػل مشيسػاوذلػػػ بعػج التحمػق مػػؽ بػجؽ و بػات  (،إعػجاد البػاينيؽ
تحميػػل ، و معامػػل ارتبػػار ميخسػػؾف ، و ANOVAا تبػػار حتحميػػل التبػػايؽ البدػػي ح ، و واالنحػػخاؼ السايػػاري 

 :التاليػة الشتائجلا إوتؼ التؾبل  . خوض البحثقبؾؿ أو ر ض لمتحمق مؽ  االنحجار الستعجد الستجرج
ىػؾ  تحمما  سسؾنات الأعما ، و اف تؾا خ الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية ومسؾناتو مجرجة متؾسظة

يميػو  يػؼ  ،يميو تؾليج األ فار السختبظة بالسذسمة التجريدية ،التخظي  والتشفيح لحل السذسمة التجريدية
ووجؾد مدتؾم مشخفض مػؽ مػا وراا السعخ ػة المجا يػة ومسؾنييػا، و ػاف أعمػا  ،السذسمة التجريدية

( 0...ا  عشػج مدػتؾم )وجػؾد  ػخوؽ دالػة إيرػائيو  السعخ ة السؾقفية المجا يػة،السسؾنيؽ تحمما  ىؾ 
   درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية تخجع إلا ا تيؼ ما وراا السعخ ػة المجا يػة لرػال  

ة واألداا التجريدػ  سختفعػ، يمييػا مجسؾعػة النمػة السختفػعة واألداا التجريدػ  السختفعػمجسؾعة النمػة ال
سشخفض،    يػيؽ تػيت  مجسؾعػة النمػة السشخفض،  ؼ مجسؾعة النمة السشخفزة واألداا التجريد  ال

 يقػػل السجسؾعػػات  ػػ  الحػػل المػػجاع  لمسذػػسيت التجريدػػية  سختفػػعالسشخفزػػة واألداا التجريدػػ  ال
وجػؾد عيقػة ارتباطيػة مؾجبػة ودالػة إيرػائيا  عشػج مدػتؾم و  ،بالسجسؾعػات األ ػخم  ومسؾناتو ممارنػة  

ومسؾناتػػػو ودرجػػػات مػػػا وراا السعخ ػػػة ( مػػػيؽ درجػػػات الحػػػل المػػػجاع  لمسذػػػسيت التجريدػػػية 0...)
التشبؤ مػجرجات الحػل المػجاع  لمسذػسيت التجريدػية إمسانية كسا أعيخت الشتائج  ،المجا ية ومسؾنييا
لػػجم الظمبػػة السعمسػػيؽ بسميػػة التخبيػػة جامعػػة مػػا وراا السعخ ػػة المجا يػػة مسػػؾن  مػػؽ  ػػيؿ درجػػات 

   .الدقازيق
 .ما وراا السعخ ة المجا ية -مسذسيت التجريديةالحل المجاع  لالفمسات السفتايية: 
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Creative solving of teaching problems and creative metacognition 

among teachers-students in Faculty of Education – Zagazig University 

Abstract: 
The recent research aimed to explore the levels of creative solving 

of teaching problems, creative metacognition and their components, 

recognize differences in creative solving of teaching problems scores 

according to differences in creative metacognition, identify the 

relationship between creative solving of teaching problems scores and 

creative metacognition scores, define the probability of predicting creative 

solving of teaching problems scores from the components of creative 

metacognition among teachers-students in Faculty of Education – Zagazig 

University. Main research sample consisted of (132) male and female 3
th

 

grade Faculty of Education students who practice practical training in 

Zagazig schools. Two measures were applied (creative solving of teaching 

problems scale and creative metacognition scale) -prepared by the 

researchers- after verifying their validity and reliability. Mean, standard 

deviation, ANOVA, Pearson's correlation coefficient, and multi 

progressive regression analysis were used to verify research hypotheses. 

The following results were reached: There is a moderate level of creative 

solving of teaching problems and its components, and that the highest 

component was planning and executing solving of teaching problems, then 

generating ideas related to solving of teaching problems, then 

understanding teaching problems, there is a low level of creative 

metacognition, and the higher component was creative contextual 

knowledge, there are statistically significant differences at (1810) level in 

creative solving of teaching problems scores due to differences in creative 

metacognition in favor of high confidence - high teaching performance 

group, then high confidence – low teaching performance group, then low 

confidence – low teaching performance group, then low confidence – high 

teaching performance group as the least group in creative problem solving 

of teaching problems and its components compared to other groups, there 

is a statistically significant positive relationship at (1810) level between 

creative problem solving of teaching problems scores and its components 

and creative metacognition scores and its components, and creative 

problem solving of teaching problems scores can be predicted from the 

components of creative metacognition scores among teachers-students in 

Faculty of Education – Zagazig University.  

Keywords: Creative solving of teaching problems, Creative 

metacognition  
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 املكدمة:

التفشؾلؾج  الت  انتذخت    السعخ   و عالؼ اليؾـ بالعجيج مؽ مغاىخ التمجـ اليستمئ 
ونتج عؽ ىحا التظؾر السعخ    ،شتا مشاي  الحياة وأىسيا الحياة التخبؾية والتجريدية

 والتفشؾلؾج  العجيج مؽ السذسيت الت  يؾاجييا السعمؼ أ شاا عسمية التجريذ والت  تتظمب
    تدايخ ىحا التظؾر وتتشاسب مع طبيعة الظمبة    السجارس.إمجا ية  التففيخ    يمؾؿ

 السخجؾ مؽ التجريذ سؾااتحميق عؾائق تحؾؿ دوف  تسنلالسذسيت التجريدية و 
كانت مترمة باألىجاؼ التخبؾية، أو السحتؾم، أو طخؽ التجريذ، أو األنذظة التعميسية، أو 

 (. 44، 3.02المسانات السادية، أو الؾسائل التعميسية )الحخب ، 
 خ اؾ ت( إلا أف السذسيت الستعممة بخرائص الستعمسيؽ ت2..3وتؾبل السظيخي )

يت الستعممة بإعجاد السعمؼ وبخامج تظؾيخه وتجريبو السذسأما ة ججا ، مختفعمجرجة  ؽسعمسياللجم 
أ شاا الخجمة، والسذسيت الستعممة بظخؽ التجريذ، والسذسيت الستعممة بالؾسائل التعميسية 

  خ مجرجة متؾسظة.اتؾ تة، والسذسيت الستعممة بالفتاب السجرس  مختفع خ مجرجة اتؾ ت 
الستعممة  السذسيت :التجريدية   ( السذسيت .4-44، 3.02)الحخب  ويؾجد 

والسذسيت الستعممة بظخؽ ، السذسيت الستعممة بسحتؾم الفتاب، و باألىجاؼ التعميسية
تعممة س، والسذسيت الستعممة بالتمؾيؼ، والسذسيت الستعممة بالسعمؼ، والسذسيت الالتجريذ
 بالظالب.

عما أىسية مسارسة  Mitchell & Walinga (3.02, 0722)وقج أكجت دراسة 
  لمسذسيت التجريدية ييث يداعج الظمبة مجاعلمحل الوالسعمسيؽ أعزاا ىيئة التجريذ 

 ويذجعيؼ عما إنتاج الحمؾؿ المجا ية مسا يديؼ    تحديؽ ميئة التعمؼ.
خ بالعسمية وقج عيخ    العذخيشات والني يشات مؽ المخف الساض  اىتساـ مبس  

المجا ية وتؼ بحث الظخؽ الت  يدتخجميا السبجعؾف    تظبيق إمجاعيؼ الذخر  عشج يل 
ة لجعل العسميات المجا ية أكنخ وضؾيا  وقاممية لمجراسة خ ي بالسذسيت، وبحؿ الباينؾف جيؾدا  

أف المجاع يدتنسخ  يخوف  الباينؾف   ،(Isaksen, & Treffinger, 3..4, 27)والكياس 
 .(Kaufman, Beghetto, & Watson, 3.04, 3) فار األ

الحل المجاع  لمسذسيت ىؾ إطار عسل يدتخجمو األ خاد لرياغة السذسيت وتؾليج و 
فنيخ مؽ البجائل الستشؾعة والججيجة والتخظي  لمتؾعيف الفعاؿ لحمؾؿ أو مدارات الوتحميل 
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والشاقج، واالستخجاـ الفعاؿ لو يتظمب ججيجة لمحل، ويتزسؽ تفامل ميارات التففيخ المجاع  
. (Treffinger, 0224, 2.0)  خ عجة ميارات ما وراا معخفية وميارات تمييؼ السياـاتؾ 

 الحل المجاع  لمسذسيت يسسؽ تحكيمو مؽ  يؿ التففيخ التباعجي واالستشباط  وما وراا 
 (.0.4، 3.02)أمؾ الغي  وبخيت،   السعخ 

  العيقة ميؽ ما وراا السعخ ة والحل المجاع  ( تمر  3.00ياولت دراسة يجازي )و 
ؽ وجؾد عيقة قؾية وتبادلية ميؽ ما وراا السعخ ة والحل المجاع  لمسذسيت تبي  و لمسذسيت، 

وتظؾيخ المجرات ما ييث إف التجريب عما ميارات الحل المجاع  لمسذسيت يديؼ    تحديؽ 
مجرة عما الحل ؽ العما مسؾنات ما وراا السعخ ة يحد   ،  حلػ  إف تجريب الظمبةوراا السعخفية

، و خجت الجراسة باستخاتيجية تفاعمية إمجا ية تتزسؽ نساذج قاممة المجاع  لمسذسيت
لمتظبيق والبحث والتجخيب    دراسات مدتمبمية تجمج ميؽ ما وراا السعخ ة والحل المجاع  

 والباينؾف والتخبؾيؾف. لمسذسيت مع نسؾذج تظبيم  يدتفيج مشو السعمسؾف 
ى   -منميا  دائخ أشساؿ السعخ ة ما وراا السعخفية-وما وراا السعخ ة المجا ية 

رة شسل  اص مؽ السعخ ة يداعج األ خاد عما مخاقبة  فاااتيؼ المجا ية وتظؾيخىا، وى   با
ية دا ل مجا ية )معخ ة الفخد لشمار قؾتو ويجوده المجا عؽ مديج مؽ السعخ ة الحاتية ال

 يف ولساذا و مجاؿ محجد أو  دسة عامة(، والسعخ ة السؾقفية المجا ية )معخ ة متا وأيؽ 
يسؾف الفخد مبجعا (، ويتفق ىحا التعخيف مع السفاليؼ الدابمة لمسعخ ة ما وراا السعخفية الت  

ؽ م -و   نفذ الؾقت متخابظة-ل ما وراا السعخ ة مديجا  مؽ أنسار مختمفة تؾض   يف يسن  
 سا يتفق ىحا التعخيف مع مفيـؾ ما  .(.Kaufman & Beghetto, 3.02, 04)السعخ ة 

 ومخاقبتيؼ لياعما قجراتيؼ العممية تعخؼ األ خاد  يةوراا السعخ ة والحي يخ د عما  يف
(Kaufman, Beghetto, & Watson, 3.04, 3) . 

ييث ياولت المميل مؽ ويعج البحث    ما وراا السعخ ة المجا ية    مخايمو السبسخة 
،  السجيؾدات السبسخة ر دت أساسا  عما الجقة )الزب ( ما  الجراسات استفذاؼ ىحا السفيـؾ

وتؾبمت إلا  ،عتمجات الحاتية وتمجيخات األداا الخارج (سالعيقات ميؽ ال وراا السعخفية )أي
وتخ د ما وراا السعخ ة المجا ية عما عسل تمجيخات دقيمة عؽ الحات  ،ومتشؾعةنتائج متفاوتة 

 والسؾقف،  سا أنيا تخ د عما الدمؾؾ المجاع  التشغيس  عشج االنجماج    نذار ما 
(Beghetto & Karwowski, 3.02, 02)  . 



 ....................................................ا لاابإدااي المشكلتا االدايسية اما اميا ااعمرفة اابإدااية احل

ليذ مشفذ ىحا السدسا –بحؾث ال بعضما وراا السعخ ة المجا ية    وقج تؼ دراسة 
دراسة العيقة ميؽ المجرة ما وراا السعخفية والمجاع؛ ا لإييث سعت بعض البحؾث  -الرخي 

 مج تؾبل العجيج مؽ الباينيؽ إلا وجؾد عيقة ارتباطية ميؽ ما وراا السعخ ة والحل المجاع  
لمسذسيت وأف الفخد السختفع    درجات ما وراا السعخ ة يسؾف مختفعا  بالزخورة    الحل 

مسذسيت، مسا يجؿ عما أف ما وراا السعخ ة ىؾ أيج العؾامل األساسية السختبظة المجاع  ل
بالمجاع، وأف المجرة ما وراا السعخفية السختفعة والمجرة السختفعة عما تشغيؼ األداا مختبظيؽ 

 .(Kaufman, Beghetto & Watson, 3.04, 3)بالسدتؾم السختفع مؽ المجاع 
   األشساؿ الحاتية مؽ الترؾر أساسيا  ما وراا السعخ ة المجا ية دورا   وتمعب

المجاع  و ابة عشج وع  الفخد ومعخ تو الحاتية مؾجؾد أ فار أو تفديخات أو ترؾرات 
عؽ إمجاعو    مؾاقف  بالتعبيخ ا  إمجا يو لجيو، وتفتدب أىسية  بيخة عشج اتخاذ الفخد قخار 

 .(.Kaufman & Beghetto, 3.02, 04)محجدة 
 مجم ميئسةوتداعج ما وراا السعخ ة المجا ية األ خاد عما إبجار أيساـ يؾؿ 

ييث إف  ؛و رائص السؾقف الحال ييؼ ذاتيا  لج الت  يكي سؾنيا   ضؾا نمار المؾة الدمؾؾ 
عتجؿ ذسل مدة بجىحه السعتمجات مؾجية نحؾ المحغة الحالية ومحجدة و امتة ندبيا ، وى  مح

ر ويشغ ؼ أدااه    ميسة معيشة مشاا  عما مديج مؽ السعخ ة  العامة الحاتية ألف الفخد يمج 
أو والسؾقفية الت  يخاىا الفخد مختبظة بسؾقف معيؽ )منل: األداا الدامق عما مياـ مسا مة، 
ؿ معخ ة استخاتيجيات وآليات أو مبادئ عامة(،  سا أف ىحه السعتمجات تفؾف  امتة بذسل معتج

 مق(، ولفؽ يسسؽألنيا تتذسل مؽ  يؿ جؾانب أكنخ  باتا  )منل: التمجيخات الحاتية لألداا الدا
 .(Beghetto & Karwowski, 3.02, 7) رائص مؾقف معيؽ    ضؾا  أف تتغيخ

ومشيا  تعجدت البحؾث الت  تشاولت العيقة ميؽ ما وراا السعخ ة ويل السذسيتو 
إلا التعخؼ عما مجم  اعمية استخاتيجيات ما وراا السعخ ة الحي ىجؼ ( 4..3بحث العظار )

  وإمسانية أف تشس   ،الرن األوؿ النانؾي  بة   تشسية ميارات يل السذسمة    الفيدياا لجم طم
أعيخت الشتائج تفؾؽ السجسؾعة التجخيبية الت  تممت و  ،ميارات يل السذسمة    مجاالت أ خم 
السعخ ة السختبظة بحل السذسمة؛ مسا يجؿ عما  عالية السعالجة و ق استخاتيجيات ما وراا 

 استخاتيجيات ما وراا السعخ ة    تشسية ميارات يل السذسمة. 
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( إلا التعخؼ عما عيقة ما وراا السعخ ة بالحل المجاع  .3.0وىجؼ بحث سالؼ )
 إمسانية التشبؤ بالحل المجاع  لمسذسيت مؽ وتؾبل إلا ،لمسذسيت لجم طمبة الجامعة
خ ة عما تي يخ مؾجب داؿ إيرائيا  لسا وراا السع وجؾد،  حلػ الجرجة الفمية لسا وراا السعخ ة

 & Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacsبحث ىجؼ و  الحل المجاع  لمسذسيت.
Finch (3.00) الظيبسذسيت لجم إلا التعخؼ عما تي يخ ما وراا السعخ ة عما يل ال، 

 تؾبمت الشتائج إلا أف ما وراا السعخ ة يعج مشبئا  جيجا  بالمجرة عما يل السذسيت.و 
التففيخ المجاع  و ( ما وراا السعخ ة 3.03تشاوؿ بحث أيسج، و ؾدة، وإسساعيل )و 

يسسشو تشسية ميارات     التجريذ تؾبل إلا أف استخجاـ استخاتيجيات ما وراا السعخ ةو 
التففيخ المجاع ، وتشسية ميارات الظيقة الففخية والظيقة االرتباطية والظيقة المفغية 

إلا  Özcan, & Gümüs (3.02)وىجؼ بحث  .لجم طمبة الرن األوؿ النانؾي  والسخونة
سيت التعخؼ عما التي يخات السباشخة ميؽ بعض الستغيخات ومشيا ما وراا السعخ ة ويل السذ

بعج تظبيق أدوات البحث تؾبمت الشتائج إلا و الرن الدابع متخ يا. لجم طمبة  الخياضية
 وجؾد تي يخ مباشخ لسا وراا السعخ ة عما سمؾؾ يل السذسيت الخياضية.

وعما الخغؼ مؽ تعجد الجراسات والبحؾث الدابمة الت  تشاولت العيقة ميؽ الحل 
    -سؾاا أجشبية أو عخبية–المجاع  لمسذسيت وما وراا السعخ ة إال أنو ال تؾجج أي دراسة 

تشاولت العيقة ميؽ الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية وما وراا  -يجود عمؼ الباينيؽ 
 ة بالبحث والجراسة، وىؾ ما يدعا إليو البحث الحال .السعخ ة المجا ي
 مشهلة البحح:

إف السجتسع التخبؾي    أمذ الحاجة إلا معمسيؽ مبتفخيؽ قادريؽ عما تمجيؼ 
ت  تؾاجييؼ أ شاا التفاعل مع الظمبة  يؿ عسمية ليمؾؿ إمجا ية لمسذسيت التجريدية ا

 ا  ضخوري ئا  شييعج التعخؼ عما ما وراا السعخ ة لجم السعمؼ و  ريذ دا ل الفرل.تجال
إنجاز    طيبو  ويستمػ المجرة عما مداعجةيتا يتز  و يو محاتو وباآل خيؽ  ا  يسمو 

محؿ قرارم جيجىؼ لبشاا ميئات  نحؾالسعمسيؽ  تج عسا وراا السعخ ة   ؛بسفااة أعساليؼ
دراسية يخ دوف  ييا عما التعمؼ الحي يتسيد بالسخونة والمجاع،  السعمسؾف يجب أف 

قجرات طيميؼ قجراتيؼ و تحديؽ  يديسؾا   يا لنيتمشؾا ميارات ما وراا السعخ ة ويسارسؾ 
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التعميس  األداا عمؼ و تحديؽ التلتعتبخ أداة   ي ، عما ميارات التففيخ ويل السذسيت
 عاـ.بذسل 

إلا أف السعمؼ قج يسؾف  اىسا  لسا وراا  (.Sternberg, 3..0, 34)ويذيخ  
طيبو ولفشو ال يعخؼ  يف يتخجؼ ىحا الفيؼ إلا أداا  ع اؿ،  ملجووا يا  ميا السعخ ة 

، وبالتال  ليحا المج أف يسؾف السعمؼ عما وع  بسا وراا السعخ ة ولجيو قجر  اؼ مشيا
ياجة إلا تحفيد ذاتو وطيبو عما تؾعيف ميارات ما وراا السعخ ة     السعمؼ    

 .بذسل إمجاع  التففيخ والتجريب عمييا
وىشاؾ العجيج مؽ الجراسات والبحؾث الدابمة الت  تشاولت العيقة ميؽ الحل 
المجاع  لمسذسيت مؾجو عاـ وما وراا السعخ ة. وعيخ مؤ خا  مرظم  ما وراا 

ية إشارة إلا شسل  اص مؽ السعخ ة يداعج األ خاد عما مخاقبة السعخ ة المجا 
كفاااتيؼ المجا ية وتظؾيخىا. وأجخم البايناف مدحا  لمبحؾث والجراسات العخبية 
واألجشبية ولؼ يتؾبي إلا وجؾد أي بحؾث أو دراسات تشاولت ما وراا السعخ ة 

، ومؽ  ؼ يدعا البحث الحال  -   يجود عمؼ الباينيؽ-المجا ية بالبحث والجراسة
الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية وما وراا السعخ ة إلا استفذاؼ طبيعة العيقة ميؽ 

معمس  أي لجم شخيحة ميسة    السجتسع التخبؾي؛ وى  الظمبة السعمسيؽ  المجا ية
 الغج.

 وتتمخص مذسمة البحث    التداؤالت التالية:
بسمية  يؽالسعمس ةمبيت التجريدية لجم الظجاع  لمسذسما مدتؾم الحل الم -0

 التخبية جامعة الدقازيق؟
الظمبة السعمسيؽ بسمية التخبية ما مدتؾم ما وراا  السعخ ة المجا ية لجم  -3

 جامعة الدقازيق؟
ىل تختمن درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية با تيؼ ما وراا  -2

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق؟الظمبة السعمسيؽ السعخ ة المجا ية لجم 
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ىل تؾجج عيقة ارتباطية ميؽ درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية  -4
بسمية التخبية جامعة الظمبة السعمسيؽ ودرجات ما وراا السعخ ة المجا ية لجم 

 الدقازيق؟
ىل يسسؽ التشبؤ مجرجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية مؽ  يؿ درجات  -4

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق؟الظمبة السعمسيؽ السعخ ة المجا ية لجم ما وراا 
 أيداف البحح:

 ييجؼ البحث الحال  إلا:
بسمية الظمبة السعمسيؽ مدتؾم الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية لجم الفذن عؽ  -0

 التخبية جامعة الدقازيق.
السعمسيؽ بسمية التخبية الفذن عؽ مدتؾم ما وراا السعخ ة المجا ية لجم الظمبة  -3

 جامعة الدقازيق.
ا تيؼ درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية با تيؼ ما وراا التعخؼ عما  -2

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق.الظمبة السعمسيؽ السعخ ة المجا ية لجم 
العيقة ميؽ درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية ودرجات ما وراا تحجيج  -4

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق.الظمبة السعمسيؽ السعخ ة المجا ية لجم 
إمسانية التشبؤ مجرجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية مؽ  يؿ التعخؼ عما  -4

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق.سيؽ الظمبة السعمدرجات ما وراا السعخ ة المجا ية لجم 
 تتز  أىسية البحث الحال  مؽ  يؿ الشمار التالية: أينية البحح:

يتظمب المجرة عما  حص وتحخي السذسيت  ؛ ييثالحل المجاع  لمسذسيتخ أىسية متغي -
مع المجرة لمؾبؾؿ إلا أكبخ عجد مؽ األ فار أو الحمؾؿ األبيمة الت  تتدؼ بالسيامة والججة 
والتشؾع لإلجابة عؽ األسئمة الت  تنيخىا السذسمة السظخوية بسا يعسذ تؾعيفا  جيجا  مؽ قبل 

 (. 242، 3.04ل معالجة السذسمة )يديؽ، األ خاد لمجرات المجاع أ شاا السخور بسختمن مخاي
؛ مسيارات ما وراا السعخفيةلؽ بحل السذسيت المجا ية المتيؾ المائسيسمحة الحاجة ال -
السعخ ة والمجرة عما استخجاـ استخاتيجيات متشؾعة لتؾليج تتزسؽ السيارات ما وراا السعخفية  

 المائسؾف بحل السذسيت بفعالية  -قج(وتحميل األ فار )وىحه أدوات التففيخ المجاع  والشا
يحتاجؾف أف يعخ ؾا أنؾاع السؾاقف أو السياـ الت  يسؾف  ييا الحل المجاع  لمسذسيت ىؾ 
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بذسل  خدي أو جساع ،  حلػ  ووالعؾامل الت  تؤ خ عما إمسانية استخجام ،السشيجية السيئسة
حل المجاع  لمسذسيت؛ منل تمجيخ  السيارات ما وراا السعخفية ميسة قبل وأ شاا الكياـ بال

السيسة والتخظي ، ومؽ  ؼ يجب االنتباه إلا الجور الحي تؤديو ميارات ما وراا السعخ ة    
 . (Treffinger, 0224, 2.2)لحل المجاع  لمسذسيت ا

لتجريدية ؛  السذسيت ا   آف وايج ميسيؽ    العسمية التعميسية ستغيخيؽل تشاوؿ البحث -
 يؼ يتعخضؾف ليا أ شاا عسمية التجريذ    مختمن  الظمبة السعمسيؽو يمة بذات بمة 

السجارس أ شاا التخبية العسمية ويحتاجؾف إلا تستعيؼ بالسيارات اليزمة لحل ىحه السذسيت 
بذسل إمجاع ،  سا أف تؾا خ العسميات ما وراا السعخفية يعج متظمبا  لمكياـ بالحل المجاع  

اص السذسيت التجريدية الت  تؾاجو الظمبة السعمسيؽ أ شاا العسمية وبذسل  –لمسذسيت 
 التجريدية.

   يجود –سرظم  لؼ يتشاولو أي بحث عخب   متغيخ ما وراا السعخ ة المجا ية  يجا ة -
تعج ما وراا السعخ ة المجا ية شسي   ابا  مؽ السعخ ة يداعج ؛ ييث بالجراسة -عمؼ الباينيؽ

األ خاد المجا ية وتشسيتيا،  سا أنيا تداعج الفخد عما معخ ة جؾانب قؾتو  عما مخاقبة  فااة
، ومعخ ة متا وأيؽ و يف ولساذا أيزا   وضعفو المجا ية دا ل مجاؿ محجد و دسة عامة

يسؾف مبجعا .  سا أنيا تداعج األ خاد عما إبجار أيساـ يؾؿ ما إذا  اف سمؾ يؼ المجاع  
 المؾة الت  يكي سؾنيا ذاتيا  لجييؼ و رائص السؾقف الحال . ميئسا  أـ ال    ضؾا نمار

الظمبة  ة العيقة ميؽ متغيخي البحث لجملحا ياوؿ البحث الحال  دراسأىسية عيشة البحث؛  -
ُبغية االستفادة مؽ نتائج البحث وتؾبياتو ربسا    وضع آليات لتحديؽ ىحيؽ السعمسيؽ 

تظؾيخ   سا يسسؽالستغيخيؽ أو تشسية أيجىسا لتظؾيخ اآل خ لجم الظمبة السعمسيؽ والسعمسيؽ، 
السشاىج الجراسية بسميات التخبية بالذسل الحي يجعؼ ىحيؽ الستغيخيؽ لجم الظمبة السعمسيؽ مسا 

 .يبيجعؼ تعمؼ الظ
 :البححذلددات 

 بإجخااات السشيج الؾبف  عما عيشة مؽ البحث الحال تحجد يالسحجدات السشيجية: 
 جامعة الدقازيق. – التخبيةالظمبة السعمسيؽ بالفخقة الخابعة بسمية 

الظمبة السعمسيؽ بالفخقة الخابعة بسمية  ل  بعيشة مؽاالح البحثتحجد يالسحجدات البذخية: 
 .جامعة الدقازيق – التخبية
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مػػؽ  الجراسػػ  النػػان الحػػال   ػػ  الفرػػل  البحػػث: تػػؼ إجػػخاا والسسانيػػة السحػػجدات الدمشيػػة
 – التخبيػةالظمبػة السعمسػيؽ بالفخقػة الخابعػة بسميػة  مؽ عما عيشة ـ3.07/3.02العاـ الجراس  

 .الشخاؼ عمييؼ     تخة التخبية العسميةجامعة الدقازيق أ شاا 
 مصطلحات البحح:

 احلل اإلبداعي للنشهالت التدريسية:

السعمؼ لفيؼ السذسيت التجريدية الظالب يعخ و البايناف بينو حإطار عسل يدتخجمو 
ماىيتيا وأسباميا، وتؾليج وتحميل العجيج مؽ البجائل الستشؾعة والججيجة وغيخ  مؽ ييث

التمميجية، والتخظي  لمتؾعيف الفعاؿ لأل فار الت  تؼ التؾبل إلييا    إيجاد مدارات ججيجة 
لحل ىحه السذسيت، ولو  ي ة مسؾنات ى :  يؼ السذسمة، وتؾليج األ فار، والتخظي  لمتشفيحح. 

جرجة الت  يحرل عمييا الظالب السعمؼ    مكياس الحل المجاع  لمسذسيت ويماس بال
 التجريدية.

 ما وراء املعرفة اإلبداعية:

شسل مؽ أشساؿ ح بينيا السعمؼالظالب لجم  ما وراا السعخ ة المجا يةعخؼ البايناف يُ 
السعخ ة الحاتية بعجاف ىسا: عما مخاقبة وتشسية  فااتو المجا ية، وليا  فخدالالسعخ ة يداعج 

؛ أي المجا ية والسعخ ة السؾقفيةبجؾانب قؾتو وضعفو المجا ية،  الفخد إلساـ؛ أي المجا ية
 والغخوؼ الت  يسؾف  ييا مبجعا  مسا يديؼ    بشع المخارات يؾؿ مجيؾداتب الفخدإلساـ 

السعخ ة السعمؼ    مكياس ما وراا الظالب ويماس بالجرجة الت  يحرل عمييا  .حالمجا ية
 المجا ية.

 اإلطار الهظري:

 : sroblemPSolving of Teaching Creative التدريسية احلل اإلبداعي للنشهالت

 مايية احلل اإلبداعي للنشهالت:

ُيعج يل السذسيت عسمية معخفية عميا ُيشغخ ليا عسؾما  عما أنيا أىؼ نذار معخ   
   الحياة اليؾمية والسؾاقف السيشية، وتختمن ىحه العسمية تبعا  لسجاالت الخبخة ومدتؾياتيا، 
 يشاؾ يل مذسيت مختب  بسجاالت عامة وآ خ مختب  بسجاالت  ابة، وتدمتـد ىحه العسمية 

ذىشية ميؽ ما يعخ و الفخد عؽ السذسمة ومعخ ة الفخد الحالية و بختو الدابمة،  عسل ارتباطات
ويتزسؽ يل السذسيت الخغبة    تمبل التحجيات والمجرة عما تحجيج الجؾانب السيسة 
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 ,Aurah, 3.02)لمسذسمة، ويتزسؽ مدتؾم مختفع مؽ معالجة السعمؾمات وتحفيد الدراؾ 
34). 

يؾ نغاـ مخف يتزسؽ عجدا  مؽ الخظؾات والجخااات  ت الحل المجاع  لمسذسيأما 
أي الت  يسسؽ مؽ  يليا التعامل مع مذسمة ما بظخيمة ججيجة ومشاسبة لمؾبؾؿ إلا يمؾؿ، 

نغاـ متفامل مؽ الخبخات السخظظة والسشغسة الت  تتزسؽ سمدمة مؽ الجخااات  أنو
ؽ الحمؾؿ الت  تديؼ    تشسية واألنذظة يتذسل مؽ  يليا ىجؼ يتظمب الؾبؾؿ إلا عجد م

 (.04، 3.04التففيخ المجاع  لجم األ خاد )جخواف، والابادي، 
الحل المجاع  لمسذسيت قجرة الفخد عما تحجيج السذسمة ومعالجتيا ومحاولة ويسنل 

، وىؾ إطار التؾبل إلا يمؾؿ مسسشة  ؼ تمييؼ ىحه الحمؾؿ لمتؾبل إلا الحل السيئؼ لمسذسمة
، 4..3)تؾ يق،  ت يزؼ أدوات لمتففيخ السشتج يسسؽ استخجاميا لفيؼ السذسيتمؽ العسميا

3-2.) 
تو    يل مذسمة سمية يتؼ  ييا دمج الفخد لسياراعالحل المجاع  لمسذسيت ىؾ و 

لمؾبؾؿ  ججيجة ليا وتمييؼ مختمن الحمؾؿلنتاج يمؾؿ  لجيو التففيخ المجاع  ججيجة بسيارات
 (.442، 3.07الجعيمج، إلا الحل األمنل )

مؽ العسميات الت  تذسل مشغؾمة تزؼ  ا  الحل المجاع  لمسذسيت إطار يعج و 
استخاتيجيات التففيخ السشتج والت  يسسؽ استخجاميا     يؼ السذسيت وتؾليج األ فار الستشؾعة 

السيارات وتشذي  يتزسؽ تؾعيف و ، والستعجدة وغيخ التمميجية وتمييؼ وتظؾيخ مختمن األ فار
)أمؾ الغي ، وبخيت،  العسميات العممية برؾر مختمفة وبؾال  إلا الحمؾؿ المجا ية لمسذسيتو 

3.02 ،0.4.) 
( الحل المجاع  لمسذسيت بينو المجرة عما 000، 3.02يعخؼ أمؾ الغي  وبخيت )و 

ت  ينيخىا إنتاج أ فار أو يمؾؿ تتدؼ بالججة والتشؾع و نخة التفابيل لإلجابة عؽ األسئمة ال
السؾقف السنيخ باستخجاـ العسميات العممية الستشؾعة     ظؾات مشيجية بسا يغيخ قجرة الفخد 
عما ميارات التففيخ السختمفة لنتاج أكبخ عجد مؽ البجائل السسسشة لحل السذسمة وتمييسيا 

جاـ وا تيار أندبيا، ويغيخ    قجرة الفخد عما إيجاد يمؾؿ غيخ تمميجية لمسذسيت باستخ
 ظؾات محجدة بحيث يتحمق    تمػ الحمؾؿ قجرا  مؽ السخونة واألبالة والظيقة والحداسية 

 لمسذسيت.
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تؾاجو عسميتا التعميؼ والتعمؼ العجيج مؽ السذسيت الت  يشبغ  العسل عما يميا و 
، شاسبة زمؽ التعمؼ ومسانو، وممخاعاة الفخوؽ الفخدية ميؽ الستعمسيؽ منل ،بذسل إمجاع 

مخاعاة الجانب ، و  مق الجا اية لجم الستعمسيؽ، و مخاعاة معجؿ سخعة التعمؼ ميؽ الستعمسيؽو 
ترحي  األداا وتظؾيخه السدتسخ مؽ قبل السعمؼ والستعمؼ ، و الشفد  االجتساع  لمستعمسيؽ

مدؤولية التعمؼ    إيجاث ، و تعسيؼ  بخة التعمؼ ونمل أ خ التعمؼ، و  يؿ عسمية التجريذ
تشاسب الفمفة )الؾقت، ، و معاييخ إتماف الستعمؼ لسا تؼ تعمسو، و  ية لجم الستعمؼتغييخات سمؾ 

 .والجيج، والساؿ( مع  اعمية التعمؼ
أف الحل المجاع  لمسذسيت  (Treffinger & Isaksen, 3..4, 242)يخم و 

 يمـؾ عما عجة مدمسات، ى :
 المجرة المجا ية مؾجؾدة لجم جسيع البذخ. -0
 التعبيخ عؽ المجاع مؽ  يؿ مجاالت واسعة ججا  وقج تفؾف غيخ متشالية. يسسؽ -3
 يتؼ إعيار المجاع مؽ  يؿ اىتسامات األ خاد أو تفزييتيؼ أو أساليبيؼ. -2
 يسسؽ أف يترخؼ األ خاد بذسل إمجاع  أ شاا تمجميؼ نحؾ النجاز. -4
ـ األ خاد مؽ  يؿ التمييؼ الذخر  أو التجريب أو التجريذ، يسسؽ أف يدتخج -4

أساليبيؼ المجا ية بذسل أ زل، ويخ عؾا مؽ مدتؾم المجاع لجييؼ، ومؽ  ؼ يجر ؾف 
 قجراتيؼ المجا ية بذسل أكبخ. 

مؽ األشخاص، لفشو عاىخة متعجدة األوجو يشتج  ا  المجاع ليذ مرظمحا  يرن نسظو 
ا أنو نتيجة عشيا إنتاج أ فار ججيجة ومفيجة، ومؽ  ؼ يسسؽ الشغخ لألداا المجاع  عم

 ؛لمتفاعيت ميؽ عجة مسؾنات ميسة لإلمجاع؛ ى : الذخص، والعسمية، والسشتج، والبيئة
سسات الذخرية، والمجرات السعخفية،  يغيخ تي يخه مؽ  يؿ طبيعتو مؽ نايية الذخص 

 تؤ خ  العسميةأما واالىتسامات، والتفزييت، واأليجاث الدمؾ ية السختبظة بالمجاع الفخدي، 
يشاؾ  مشؾاتج: بالشدبة لستخاتيجيات دا ل العسمية المجا ية، و االسخايل و الخظؾات و نايية المؽ 

متغيخات ميسة تسيد الشؾاتج األكنخ إمجاعا  عؽ الشؾاتج األقل إمجاعا   سا يتؼ إدراكيا مؽ مختمن 
ية؛  إف تي يخىا يغيخ مؽ ا تيؼ نس  العؾامل البيئ البيئة، أما األشخاص لسختمن األغخاض

بيئية تديل أو تعؾؽ األداا المجاع ، وتتفاعل جؾانب األشخاص مع العسميات العؾامل  ال
الت  يدتخجمؾنيا، وطبيعة البيئات الت  يعسمؾف ميا، وجؾدة السشتجات الت  يبتفخونيا ويشتج 
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 & ,Isaksen, Puccio)عؽ ذلمػ مدتؾيات متشؾعة مؽ النتاجية المجا ية 
Treffinger, 0222, 042-04.) . 

 نظريات احلل اإلبداعي للنشهالت:
 ( لمحل المجاع  لمسذسيت:0243نسؾذج أوسبؾرف )

 ,Isaksen, & Treffinger)( لمحل المجاع  لمسذسيت 0243ويتفؾف نسؾذج أوسبؾرف )
 مؽ عجة أبعاد ى :  (22 ,4..3

التحميل:  -2، العجاد: جسع السعمؾمات السختبظة بالسذسمة -3، التؾجو: تحجيج السذسمة-0
الحزانة:  -4، الفخوض: تجسيع البجائل    شسل أ فار -4، تحميل وتجديئ السؾاد السختبظة

التحمق: إبجار الحسؼ عما  -2، التخ يب: وضع األجداا معا   -4، الدسؾف يتا يتؼ الشخاؽ
 .األ فار الشاتجة

نسؾذجو ذو الدبع  ظؾات إلا نسؾذج ذو  حأسبؾرف ح( ا ترخ 0242و   عاـ )
 يث  ظؾات أكنخ شسؾلية، وى : إيجاد الحمائق، وإيجاد الففخة، وإيجاد الحل، وعجؿ حبارندح 

( وأبب  يتفؾف مؽ  سذ  ظؾات ى : البحث عؽ 0242مؽ نسؾذج أوسبؾرف عاـ )
عؽ قبؾؿ  الحمائق، والبحث عؽ السذسمة، والبحث عؽ األ فار، والبحث عؽ الحل، والبحث

الحل.  ؼ عسل حنؾلخ وبارندح عما تظؾيخ نسؾذج أوسبؾرف ذي الخسذ  ظؾات و ما  لتعجيل 
بارند لمحل المجاع  لمسذسيتح، ويتفؾف مؽ  سذ  ظؾات -بارند وأسسؾه حنسؾذج أوسبؾرف 

 & ,Isaksen)ى : إيجاد الحمائق، وإيجاد السذسمة، وإيجاد الففخة، وإيجاد الحل، وقبؾؿ الحل
Treffinger, 3..4, 7.) . 

 نغخية تخيفشجخ لمحل المجاع  لمسذسيت:
( قجـ حتخيفشجخ وإزاكدؽح تؾازنا  ميؽ أدوات 0272( إلا )0227   الفتخة مؽ )

التففيخ التمارب  والتباعجي ييث  انت معغؼ األدوات    األطخ الشغخية لمحل المجاع  
مجاع  والتففيخ الشاقج أو ميؽ التخيل وإبجار لمسذسيت، أي أنيسا قجما تؾازنا  ميؽ التففيخ ال

-أوسبؾرف حإلا نسؾذج معجؿ لشسؾذج  حتخيفشجخ وإزاكدؽح( تؾبل 0274   عاـ )األيساـ، و 
را  ظؾة جسع الحمائق إلا  حبارند ييث أضا ا  ظؾة السذسمة السذؾشة أو الزبامية، وطؾ 

لتباعجي والتمارب      ل  ظؾة  ظؾة جسع البيانات، وعسي عما تحميق التؾازف ميؽ التففيخ ا
( قاـ تخيفشجخ وزميؤه متظؾيخ 0224و   عاـ ) ،مؽ  ظؾات الحل المجاع  لمسذسيت
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وأبب  يتفؾف مؽ  ي ة مسؾنات، وبجا ل ىحه السسؾنات تؾجج ست  حتخيفشجخ وإزاكدؽحنسؾذج 
 ,Isaksen)  ظؾات، وىحه السسؾنات ى :  يؼ السذسمة ، وتؾليج األ فار، والتخظي  لمتشفيح

& Treffinger, 3..4, 22-73) . 
نغخية تخيفشجخ لمحل  (Treffinger, 0224, 2.4-2.7) حتخيفشجخح قجـ مج 

 :، وتتفؾف مؽ عجة أبعادالمجاع  لمسذسيت
يتزسؽ و  ،يحتاج إليو الفخد عشجما يؾاجو مؾقف غامض ويحتاج لتؾضيحوو  يؼ السذسمة: -0

ىحا السسؾف  يث  ظؾات نؾ ية ى : إيجاد السذسمة الزبامية، وإيجاد البيانات، وإيجاد 
 السذسمة. 

متحجي الحي سؾؼ تختفد عميو جيؾد السجاؿ األساس  لترن و إيجاد السذسمة الفؾضؾية:  أ.
بذسل  اؼ يدس  لمفخد بإدراؾ الفنيخ مؽ  ا  واسعالسجاؿ  يسؾف المائؼ بحل السذسمة، و 

 السشغؾرات. 
إيجاد البيانات: مؽ السيؼ الحرؾؿ عما البيانات مؽ  يؿ طخح أسئمة منل: مؽ؟ ماذا؟  ب.

عما  ةبحل السذسم ئمة إجابات ميسة، وتداعج المائؼتعظيشا ىحه األسو  ،متا؟ لساذا؟ و يف؟
تحجيج البيانات السيسة و السؾقف  التخ يد بذسل أوض  عما أكنخ الجؾانب أىسية   

 وترشيفيا، مسا يداعج    تحجيج االتجاه السنسخ لحل السذسمة. 
المائؼ بحل السذسمة الجابة عؽ سؤاؿ محجد تمؾـ عميو مجيؾداتو يحاوؿ إيجاد السذسمة: ج. 

 يديؼ بفاعمية    مساتؾليج الفنيخ مؽ الريغ اليجامية السخترخة لتحجيج السذسمة و الييمة 
 تؾسيع مجاؿ البحث عؽ مجائل  نيخة ومتشؾعة وججيجة. 

تؾليج األ فار: بعج بياغة السذسمة، تختفد جيؾد المائؼ بحل السذسمة عما الحاجة لتؾليج -3
 ويتزسؽ ىحا السسؾف  ظؾة نؾ ية ى  إيجاد الففخة.  ،البجائل

ليحه الخظؾة تذخؾ الفخد    إنتاج الفنيخ مؽ البجائل  إيجاد الففخة: السخيمة التباعجية-
)التففيخ الظمق؛ الظيقة(، مجسؾعة متشؾعة مؽ البجائل السسسشة )التففيخ السخف؛ السخونة(، و 
البجائل الججيجة غيخ العادية )التففيخ األبيل؛ األبالة(، وعجد مؽ البجائل السفرمة والسظؾرة 

ـ  خبة ال تبار ورؤية  أما ،)التففيخ السفرل؛ التفريل( السخيمة التماربية ليحه الخظؾة  تمج 
 وترشيف وا تيار البجائل الؾاعجة. 
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ة لينتباه، قج يحتاج التخظي  لمتشفيح: عشجما يجرؾ الفخد عجدا  مؽ البجائل الؾاعجة والسنيخ  -2
البجائل   ،ىا مشجاححجييد لتشفيتبشع قخارات  ع الة والو  دعؼ لتظؾيخ أو تحديؽ ىحه البجائل

يتزسؽ ىحا السسؾف و  ،نتاج ال تففيخ الال تفؾف ناجحة أو مفيجة بالزخورة مجوف  الججيجة
 إيجاد الحل، وإيجاد المبؾؿ.  : ظؾتيؽ

 يتؼتزسؽ ا تبار البجائل الؾاعجة عؽ قخب لتحجيج الخظؾات الت  سؾؼ يإيجاد الحل:  أ.
عما تختيب البجائل أو وضع  يتؼ التخ يدوقج   ،وجعميا  ع الة قجر المساف بارأ حىا    االعت
 أولؾيات  عالة. 

السرادر و  ،تزسؽ البحث عؽ عجة مرادر لتج يؼ الحمؾؿ السسسشةيإيجاد المبؾؿ:  ب.
الجاعسة تفؾف األشخاص، أو األماكؽ، أو السؾاد، أو األوقات الت  سؾؼ سؾؼ تديؼ    

جيج الظخؽ الت  تؤدي إلا أ زل المائؼ بحل السذسمة عما تح ذلػيداعج ، و التشفيح الشاج 
يتزسؽ إيجاد المبؾؿ أيزا   ،ادر السسسشة لمسماومةراستخجاـ مسسؽ لمجاعسيؽ، وتجشب الس

 بياغة  ظة عسل ترن الخظؾات الشؾ ية الت  سؾؼ يتؼ اتباعيا لتشفيح الحل السظخوح. 
تخيفشجخ ويتشاوؿ البايناف الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية مؽ  يؿ نغخية 

والت  تخم أف  ظؾات الحل المجاع  لمسذسيت ى   يؼ السذسمة، وتؾليج األ فار، 
 والتخظي  لمتشفيح.

 الفرم بني احلل اإلبداعي للنشهالت واحلل التكليدي للنشهالت:

ػػص  ( الفػػخؽ مػػيؽ الحػػل المػػجاع  لمسذػػسمة 304 -302، 2..3) والذػػخبيش  دمحملخ 
 وؿ التال :ججالوالحل السعتاد لمسذسمة    
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 ( انفشٔق تٍٛ انسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ ٔانسم انرمهٛذ٘ نهًشكالخ0خذٔل )

 انسم انرمهٛذ٘ نهًشكالخ انسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ خّ انًماسَحٔ

 يغهك8 يفرٕذ8 َظاو انرفكٛش

 ألم ذشؼثا8ً أكثش ذشؼثا8ً يغاساخ انرفكٛش

االَرمال يٍ فكشج ألخشٖ ٔيسأنح  يؼطٛاخ انًشكهح

 انٕصٕل إنٗ زم انًشكهح8

ُٚسصش انرفكٛش زٕل فكشج ٔازذج 

 ٔانٕصٕل إنٗ انسم انًطهٕب8

انًؼهٕيااااااااااااااااااااخ 

 ٔانخثشاخ انغاتمح

ذغرخذو فٙ ذٕنٛذ أفكاس خذٚذج 

 تاإلضافح إنٗ انًؼهٕياخ األخش8ٖ

فٙ ضٕء انفكشج انٕازذج انغائذج  ذّٕظف

 انرٙ ذٕصم إنٗ انسم انًطهٕب8

انسهااإل انراااٙ ذاااى 

 انرٕصم إنٛٓا

لذ ذكٌٕ زهٕال خذٚذج ٔغٛش يأنٕفح 

 تاإلضافح إنٗ انسهٕل انًأنٕفح األخش8ٖ

ً يا ذكٌٕ انسهٕل يأنٕفح ٔشائؼح  غانثا

 ٔعٓم انٕصٕل إنٛٓا8

 ٔغٛش يؼمذج أٔ يرشؼثح8 تغٛطح يؼمذج ٔيرشؼثح8 انؼًهٛاخ انؼمهٛح

 يسذدج ٔذشذثط يثاششج تانًشكهح8 يرؼذدج ٔكثٛشج َرٛدح ػًهٛح انرٕنٛذ8 األفكاس ٔكى َٕع 

ٚكٌٕ انفشد صثٕساً، ٕٔٚخّ ذفكٛشِ فٙ  خصائص األفشاد

اذداْاخ كثٛشج، ٔال ٚمرصش ػهٗ يذخم 

ٔازذ، ٔٚفكش فٙ أكثش ػذد يًكٍ يٍ 

االعرداتاخ، ٔٚٓرى تانًؼهٕياخ 

 ششج ٔغٛش انًثاششج8انًثا

لذ ال ٚكٌٕ انفشد صثٕساً، ٔٚخرصش 

انًشكهح نرمهٛم األفكاس، ٔٚسصش انرفكٛش 

فٙ اذداِ ٔازذ، ُٔٚصة ذفكٛشِ ػهٗ 

انسمائك ٔانًؼهٕياخ انًرصهح تشكم 

 يثاشش تانًشكهح8

ويتزػػ  مػػؽ الجػػجوؿ الدػػامق أف الحػػل المػػجاع  لمسذػػسيت يتظمػػب  ػػي  مػػؽ التففيػػخ  
التباعػػجي والتففيػػخ التمػػػارب  لمؾبػػؾؿ إلػػا يمػػػؾؿ غيػػخ ميلؾ ػػة لمسذػػػسمة، ميشسػػا يتظمػػب الحػػػل 
التمميػػجي لمسذػػسيت التففيػػخ التمػػارب  لمؾبػػؾؿ إلػػا يػػل مػػيلؾؼ ومعػػخوؼ  ػػ  الػػحاكخة وىػػؾ يػػل 

الحػل المػجاع  مخص اال ػتيؼ مػيؽ أسػمؾب  يػل السذػسيت  ػ  أف بدي  لمسذسمة. وبالتال  يت
ييجؼ إلا الؾبؾؿ لحمؾؿ ججيجة وغيخ ميلؾ ة لؼ يدبق إلييا أيج مؽ قبػل، ويتظمػب  لمسذسيت

ىػحا األسػػمؾب ميػارات التففيػػخ المػػجاع  األساسػية )الظيقػػة، والسخونػػة، واألبػالة(، ميشسػػا الحػػل 
التمميػجي لمسذػسمة ييػػجؼ إلػا الؾبػؾؿ لحمػػؾؿ مشاسػبة لمسذػسيت، وال يذػػتخر فيػو األبػػالة وال 

ميػػارات التففيػػخ المػػجاع ، واألىػػؼ  ػػ  الحػػل أنػػو يسػػؾف يػػي  مشاسػػبا  ومخضػػيا   يتظمػػب اسػػتخجاـ
 فيو. ا  شخط ليدت الحجا ةو 

 مسات مستخدمي احلل اإلبداعي للنشهالت:

ميسة تسيػد مدػتخجم  الحػل  ا  أف ىشاؾ جؾانب (Sternberg, 3..0, 344)يؾض   
وجسػػع   يفيػػة تسنيػػل السذػػسمة المػػجاع  لمسذػػسيت، وىػػ  أنيػػؼ يمزػػؾف وقتػػا   بيػػخا   ػػ  تحجيػػج

ىػػػػحه وا تيػػػػار  محػػػػل السشاسػػػػبل الؾبػػػػؾؿ السدػػػػتخجمة  ػػػػ  اتسعمؾمػػػػات يػػػػؾؿ االسػػػػتخاتيجيال
تظبيػق  عشػج اتعمػا التشبػؤ بالرػعؾب ةمػجر ال، و لتفزػيل  ػخائ  عمميػة محػجدة و مػا  ستخاتيجيات اال
 ،ةالسػتخاتيجيات وعسميػػات يػل السذػػسم الجقيمػة سخاقبػػةت، والمػجرة عمػا الالسذػػسي ؾؿ مختمػنيمػ
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ة، وتؾعيػػف التففيػػخ غيػػخ التمميػػجي والحمػػؾؿ غيػػخ بالضػػا ة إلػػا الستابعػػة الجقيمػػة لحػػل السذػػسم
 السيلؾ ة والحفاظ عما مدتؾم مختفع مؽ الجا اية والسنامخة لفتخة زمشية طؾيمة.

جاع  بعض الدسات السسيدة لحوم الحل الم (.02-032 ،.3.0جسل سالؼ )وتُ 
 ميارات التففيخ االمتفاري، بسجسؾعة مؽ السيارات السعخفية منل يتسيدوف لمسذسيت    أنيؼ 

وميارات التففيخ االستشباط ، وميارات  وميارات التففيخ الشاقج، وميارات التففيخ االستمخائ ،
جانية منل التففيخ التمؾيس ، وميارات اتخاذ المخار، وميارات ما وراا السعخ ة، والسيارات الؾج

 والجا اية، والنجاز، والحسسة، والؾع  باآل خيؽ، التفيف، وتحسل الغسؾض، والنمة بالشفذ،
يتعاممؾف بفاعمية مع السذسيت السدتمبمية و  ،والسؾضؾ ية الحاتية، والحداسية لمحمؾؿ

فيخ يتدسؾف بالسخونة والجيشامية    التفو  ،والتحجيات وىحا يؤدي إلا اليداس بالخضا والخاية
اقج برؾرة الش التففيخيجسعؾف ميؽ نسظ  التففيخ المجاع  و و  ،يبجعؾف    يل السذسيتليحا 

 ،تيحممؾف التؾازف ميؽ التففيخ التمارب  والتففيخ التباعجي أ شاا يل السذسيمتؾازنة و 
والؾع  االجتساع  والسخاطخة ويب االستظيع والخياؿ  عما الخبخات باالنفتاح ؾف يتدسو 

التحميل عشج يل مؾف ويدتخج ،الفؾضا ياالت يؿ والمجرة عما  مق الشغاـ مؽواالستم
بالضا ة إلا أنيؼ  ،أنذظة وما يتختب عمييا مؽ نتائج يخاقبؾف ما يمؾمؾف بو مؽو  ،السذسمة

 مدوف مجويحج   يمخروف ما سؾؼ يمؾمؾف بو مؽ نذار و يف يمؾمؾف ومت  وأيؽ ولساذا؟،
يتسيدوف بالجقة والنبات ، و تظمب السؾقف ذلػ إذاوقج يعجلؾف مؽ سمؾ يؼ  الحي يممؾه،الشجاح 

يتسيدوف بالججة ، و حاضخالوالححر والشغاـ والذػ    الحمؾؿ والتخ يد عما السدتمبل أكنخ مؽ 
، لؾبؾؿ إلا يمؾؿ إمجا ية لمسذسيتواألبالة والتحجي لمسيلؾؼ وغيخ السيلؾؼ مؽ أجل ا

بعؾبة االنكياد و  والعيقات اليجامية مع اآل خيؽتدام  يتسيدوف باالستميلية والو 
 الحياة. عما القباؿو ية وتمبل الحات والشزج االجتساع  واالنبداط

 :Creative Metacognition (CMC)ما وراء املعرفة اإلبداعية 

 مفًوم ما وراء املعرفة:

تخجػع  "Metacognition''إلػا أف  مسػة  Marks-Beale (3..3, 324)يذػيخ 
ويعشػػػ   مػػػن أو وراا،  "Meta"، وتتفػػػؾف مػػػؽ ممظعػػػيؽ ىسػػػا Flavell (0222)إلػػػا ح ي ػػػلح 

 أم أف ما وراا السعخ ة ىؾ أسمؾب مشغؼ لتحديؽ التففيخ.  ويعش  التففيخ؛ "cognition"و
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وحميتاح ى   مسة إغخيكية تعش  بعج، أو وراا، أو  من، وتؼ إضا تيا لسرظمحات 
ا التيكيج عما معخ ة الفخد عؽ معخ تو وليذ السعخ ة    يج ذاتيا، منل السعخ ة لإلشارة إل

والفخؽ ميؽ السعخ ة وما وراا السعخ ة ىؾ أف السعخ ة ى  تج ق  امت لمسعمؾمات، ميشسا ما 
ومخاقبة والتحسؼ    منل ىحه السعخ ة  السعخفية وراا السعخ ة ى  السعخ ة والؾع  بالعسميات

 . (Tarricone, 3.00, 0)لسعخ ة تعج معخ ة مؽ الختبة النانية والعسميات؛ أي أف ما وراا ا
وتيػػػتؼ مػػػا وراا السعخ ػػػة بػػػالؾع  بالجؾانػػػب الستشؾعػػػة لمعسػػػل العممػػػ  ييػػػث تتزػػػسؽ 
معتمػػجات عػػؽ االسػػتخاتيجيات السعخفيػػة التػػ  يدػػتخجميا الفػػخد لتشفيػػح السيسػػة مػػؽ  ػػيؿ الجابػػة 

ت التػػ  يحتاجيػػا تشفيػػح االسػػتخاتيجية، و ػػؼ عمػػا متػػا تفػػؾف السػػتخاتيجية مفيػػجة، ومػػا السيػػارا
تحتػػاج مػػؽ الؾقػػت الػػيـز لتظبيميػػا، ومػػا العكبػػات التػػ  تؾاجػػو تشفيػػحىا والفؾائػػج الشاجسػػة عشيػػا، 
بالضػػا ة إلػػا الػػتحسؼ وضػػب  عسميػػات التففيػػخ والتمػػؾيؼ الػػحات  لمػػجرة الفػػخد عمػػا تؾعيػػف ىػػحه 

 .(Antonietti, Ignazi & Perego, 3..2 , 2)االستخاتيجيات 
أي الؾع  بالتعمؼ والعسميات الت  تؤ خ عما اكتداب التعمؼ  –وما وراا السعخ ة 

تؤ خ عما دا اية الظالب والتجريذ دا ل يجخة  -الججيج والحي يتزسؽ السعخ ة والتشغيؼ
الرن،  الؾع  ما وراا السعخ   يختب  بفعالية الحات لجم السعمؼ  عشرخ مؽ عشابخ التشغيؼ 

مختفع مؽ ما وراا السعخ ة يسؾف لجييؼ  عالية  الحات ،  عشجما يسؾف لجم السعمسيؽ مدتؾم 
 (Brinol, Petty, & Rucker, 3..4, 32)عخ ؼ ويُ  .(Powers, 3.07, 4)ذات أكبخ 

ما وراا السعخ ة بينو السدتؾم األعما مؽ التففيخ، ويتزسؽ الزب  الشذ  لمعسميات السعخفية 
وتمؾيؼ التمجـ  عمؼ، ومخاقبة الفيؼ،   عسمية التعمؼ واألنذظة السعخفية منل التخظي  لسيسة الت

    إكساؿ السيسة.
 مفًوم ما وراء املعرفة اإلبداعية:

منميا  غيخىا مؽ - Creative Metacognitionوتعج ما وراا السعخ ة المجا ية 
شسي   ابا  مؽ السعخ ة يداعج عما مخاقبة  فااة  -أشساؿ السعخ ة ما وراا السعخفية األ خم 

ة وتشسيتيا،  سا وراا السعخ ة المجا ية ى  مديج مؽ السعخ ة الحاتية المجا ية األ خاد المجا ي
Creative Self-Knowledge ؛ أي معخ ة الفخد لجؾانب قؾتو وضعفو المجا ية دا ل

 Creative Contextualمجاؿ محجد و دسة عامة، والسعخ ة السؾقفية المجا ية 
Knowledgeاذا يسؾف الفخد مبجعا ، وىحا التعخيف يتفق مع ؛ أي معخ ة متا وأيؽ و يف ولس
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( عؽ مفيـؾ السعخ ة ما وراا السعخفية مؽ 0222ما طخيو الباينؾف الدابمؾف منل ) ي ل، 
ييث إف ما وراا السعخ ة يسنل مديجا  مؽ أنسار مختمفة مؽ السعخ ة لفشيا متخابظة 
(Kaufman & Beghetto, 3.02, 04.; Beghetto & Karwowski, 3.02, 

2). 
  سا وراا السعخ ة المجا ية تذيخ إلا مديج مؽ السعخ ة الحاتية والسعخ ة السؾقفية
السدتخجمة    بشع المخارات الخابة بسجيؾدات الفخد وإنجازاتو المجا ية،  السبجعؾف 
األكفاا يدتخجمؾف ما وراا السعخ ة المجا ية    الحسؼ عما ما إذا  انت إسياماتيؼ تعتبخ 
إمجا ية أـ ال، وىحا التعخيف يتؾا ق مع السفيـؾ األوسع لسا وراا السعخ ة والحي يخ د عما 

 & ,Kaufman, Beghetto)خؼ الشاس عما قجراتيؼ العممية الحاتية ويخاقبؾنيا كيف يتع
Watson, 3.04, 4) . 

، إمجا يا   دتنار معتمجات ما وراا السعخ ة المجا ية عشجما يؾاجو الفخد مؾقفا  أدائيا  وتُ 
أنا أ ق بذجة    أنش  يسسشش  أف  : ي  تمـؾ بعسل أساس لتمؾيؼ الماممية لتشفيح السيسة )منل

أيل ىحه السذسمة بذسل إمجاع ( والسيامة )منل: األمخ يدتحق السجاز ة متجخيب مج ل 
 .(Beghetto & Karwowski, 3.02, 2)إمجاع  ليحه السذسمة( 

وتتزسؽ ما وراا السعخ ة المجا ية مديجا  مؽ السعخ ة يؾؿ مؾاقف ومياـ محجدة 
متا وأيؽ ولساذا يسؾف مؽ السفيج أف يسؾف الفخد مبجعا ؛ أي معخ ة  تداعج    إ بارنا عؽ

االستخاتيجيات عؽ  يف يسؾف الفخد مبجعا     مجاالت ومؾاقف محجدة؛ والسعخ ة عؽ الحات 
)ك  يتعخؼ الفخد عما جؾانب المؾة المجا ية لجيو ويحجد الجؾانب الت     ياجة لمتشسية(، 

المجا ية سسات تختب  بسا وراا السعخ ة منل التيمل الحات ،  وتتزسؽ أيزا  ما وراا السعخ ة
 . (.Kaufman & Beghetto, 3.02, 04)والتشغيؼ الحات ، والسخاقبة الحاتية 

وتمعب ما وراا السعخ ة المجا ية دورا  مؤ خا     تحجيج ما إذا  اف الفخد سؾؼ يشجمج 
السيسة، ويؤدي عما مدتؾم معيؽ مؽ    أداا ميسة ما أو يتجشبيا، ويؾابل الجيج لتساـ 

النجاز المجاع  أـ ال، وى  تيتؼ أساسا  بالجقة والتشغيؼ )أي دقة إدراؾ الفخد لشمار قؾتو 
وضعفو المجا ية ومعتمجاتو التشغيسية السختبظة باألداا المجاع  لمسيسة(،  سا أنيا تخ د 

األداا المجاع  مزسؾنا  ومشاسبا  عما الحاضخ أو الؾضع الحال  )أي الحسؼ عما ما إذا  اف 
أـ ال وما إذا  انت التعجييت مظمؾبة أ شاا االنجماج    السيسة أـ ال(،  سا أنيا تفؾف محجدة 



 ....................................................ا لاابإدااي المشكلتا االدايسية اما اميا ااعمرفة اابإدااية احل

عتجؿ )أي تتي خ بسديج مؽ  رائص السيسة السحجدة، والسعخ ة الحاتية والسؾقفية ذسل مب
عتجؿ )أي تفؾف  امتة ذسل مة بالدابمة، واألداا الحال  عما السيسة(، وى  تفؾف  حلػ  امت

إلا يج ما و   ذات الؾقت يسسؽ أف تتغيخ و ما  لمخرائص الستغيخة لمسؾقف وأداا السيسة(، 
وعما ذلػ يجب أف تكيذ مماييذ ما وراا السعخ ة المجا ية معتمجات الجقة والتشغيؼ، وأف 

ت با تيؼ السحاوالت د النمة وبعؾبة السيسة، وأف تكي ؼ إعادة تمؾيؼ السعتمجاخ تحي  تفد  
 . (Beghetto & Karwowski, 3.02, 4-4)الستعجدة 

وتعسذ ما وراا السعخ ة المجا ية مديجا  مؽ الؾع  الحات  المجاع  والتشغيؼ الحات  
مؽ ييث الؾع  الحات  المجاع  تتزسؽ ما وراا السعخ ة المجا ية المجرة عما و المجاع ، 

وضعفو ومؽ  ؼ تؤ خ عما وتتي خ مجقة  عالية الحات المجا ية تمييؼ الفخد مجقة لشمار قؾتو 
ومفيـؾ الحات المجاع ، ومؽ ييث التشغيؼ الحات  المجاع  تؤ خ معتمجات ما وراا السعخ ة 
المجا ية عما قجرة الفخد عما بشع قخارات استخاتيجية    مؾقف معيؽ، وىحا يتظمب االعتساد 

لتحجيج ما إذا  اف، ومتا، و يف يترخؼ الفخد بظخيمة عما معخ ة الحات ومعخ ة السؾقف 
 .(.Kaufman & Beghetto, 3.02, 04)إمجا ية 

وتداعج ما وراا السعخ ة المجا ية    إبجار الحسؼ عما األداا المجاع  ما إذا  اف 
سا  ميئسا     ضؾا  ل مؽ جؾانب المؾة السكي سة ذاتيا  و رائص السؾقف الحال ، ومؽ  ؼ 

وراا السعخ ة المجا ية تسيل إلا أف تفؾف مؾجية نحؾ المحغة الحالية أو الؾضع الحال ،  سا 
ـ  أف ىحه السعتمجات تفؾف  امتة،  حلػ تفؾف محجدة بذسل معتجؿ وذلػ ألف الذخص يمؾ 
ويشغؼ أدااه عما ميسة محجدة عما أساس مديج مؽ السعخ ة الحاتية والسعخ ة السؾقفية الت  

لفخد مختبظة بالسؾقف السحجد )منل، األداا الدامق عما مياـ مذامية، ومعخ ة يخاىا ا
ل مؽ  يؿ جؾانب أكنخ  باتا  لمحات  االستخاتيجيات العامة، األساليب أو السبادئ( وألنيا تتذس 
)منل: التمؾيسات الحاتية لألداا الدامق(، ولفؽ    نفذ الؾقت يسسشيا أف تتغيخ    ضؾا 

 ,Beghetto & Karwowski) عالية وغيخ الستؾقعة لسؾقف معيؽ الخرائص األكنخ 
3.02, 7) . 

السذاعخ  Puente-Diaz & Cavazos-Arroyo (3.07, 0-3)وقج أضاؼ 
المجا ية ما وراا السعخفية وا تيار الففخة دا ل الذخص  سسؾنيؽ إضا ييؽ لسا وراا السعخ ة 

عخفية مؽ مرادر مختمفة تتزسؽ: التففيخ المجا ية؛ وتشبع السذاعخ المجا ية ما وراا الس
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يؾؿ األدااات المجا ية الدابمة، وإدراؾ الفخد لمذعؾر بالخاية أ شاا أداا السيسة أو العسل 
المجاع ، و حلػ إدراؾ األ خاد ألدائيؼ المجاع  مسا يشتج عشو مخخجات إيجامية ذات قيسة، 

داا المجاع ، أما ا تيار الففخة دا ل وقج تعظ  معمؾمات عؽ معتمجات النمة وتؤ خ عما األ
الذخص فيذيخ إلا قجرة األ خاد عما ا تيار أ زل  فخة لجييؼ مؽ عجة مجائل، وأف يدتخجـ 
األ خاد ىحه األنسار مؽ السذاعخ لتشغيؼ سمؾ يؼ وتحجيج ما إذا  انؾا يحتاجؾف أف يدتسخوا    

ا السعخ ة المجا ية ناتج عؽ  ؼ  بيخ أداا السيسة أو يشيؾنيا، وىحا التؾسع    مفيـؾ ما ورا
مؽ البحؾث الت  أجخيت عما ما وراا السعخ ة    مجاالت مختمفة منل مجاؿ عمؼ الشفذ 

 التخبؾي، وعمؼ الشفذ السعخ  ، وعمؼ الشفذ االجتساع .
ومؽ  ؼ  مج اتفق معغؼ الباينيؽ عما أف ما وراا السعخ ة المجا ية ى  شسل مؽ 

الفخد عما مخاقبة وتشسية  فااتو المجا ية، وليا جانباف ىسا: السعخ ة  أشساؿ السعخ ة يداعج
الحاتية المجا ية وإلساـ الفخد بجؾانب قؾتو وضعفو المجا ية، والسعخ ة السؾقفية عؽ الغخوؼ 
، الت  يسؾف  ييا الفخد مبجعا  مسا يديؼ    بشع المخارات يؾؿ مجيؾدات الفخد المجا ية

 .بعو الباينافتا الترؾر الحي وىؾ
 قياس ما وراء املعرفة اإلبداعية:

ىشاؾ جانباف لسا وراا السعخ ة المجا ية يشبغ  وضعيا    االعتبار عشج قياس ما 
وراا السعخ ة المجا ية، وىسا: دقة تمؾيؼ األداا، وتشغيؼ األداا أو الدمؾؾ، ودقة التمؾيؼ ما 

– ئوألداؾم الفعم    أداا السيسة والسدت مة الفخد  السعخفية ى  العيقة ميؽ مدتؾم وراا 
دقيق(، والنمة  مختفعمسا يؤدي إلا أربعة ايتساالت ى : النمة العالية، واألداا العال  )انتغاـ 

النمة السشخفزة واألداا و ة واألداا السشخفض )السبالغة غيخ الجقيمة    التمجيخ(، سختفعال
)االنتماص غيخ الجقيق    التمجيخ(، والنمة السشخفزة واألداا السشخفض )انتغاـ  سختفعال

مشخفض دقيق(، وبالتال   الذخص ذو الجقة ما وراا السعخفية السختفعة ىؾ شخص يغيخ 
مارنة المجاع ( م ئوأداالفخد المجا ية تتؾا ق مع   مةدقيمة أكنخ تفخارا  )أي أف أيساما  

المجاع (، أما التشغيؼ ما  ئوأداالفخد المجا ية ال تتؾا ق مع   مةمة )أي باأليساـ غيخ الجقي
مجاتو وسمؾ ياتو أ شاا وبعج أداا السيسة؛ تعما تعجيل مع فخدوراا السعخ   فيذيخ إلا قجرة ال

ب استخاتيجية ججيجة، أو هجيجنو يحتاج إلا زيادة )أو تمميل( بي فخدمنل اعتماد ال ، أو أف يجخ 
)أو يشدحب( مؽ السيسة، ومؽ  ؼ عشج ترسيؼ الجراسات الت  تكيذ معتمجات ما أف ينامخ 
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وراا السعخ ة المجا ية مؽ األ زل قياس  ي الجقة ما وراا السعخفية والتشغيؼ ما وراا 
السعخ  ،  عما الخغؼ مؽ وجؾد أراا بيف ما وراا السعخ ة المجا ية قج يتؼ قياسيا مؽ  يؿ 

يؽ الجانبيؽ، إال أف الؾبؾؿ إلا الفيؼ التاـ لسعتمجات ما وراا قياس جانب وايج مؽ ىح
السعخ ة المجا ية يتؼ مؽ  يؿ الجراسات الت  تكيذ جانب  الجقة ما وراا السعخفية والتشغيؼ 

 . (Beghetto & Karwowski, 3.02, 00)ما وراا السعخ   
عخ ة الحاتية المجا ية وقاـ البايناف بكياس ما وراا السعخ ة المجا ية ومسؾنييا الس

والسعخ ة السؾقفية المجا ية لجم الظمبة السعمسيؽ مؽ  يؿ قياس دقة تمؾيسيؼ ألدائيؼ 
ـ والسدتؾم الفعم  ألدائيؼ، وتشغيسيؼ ألدائيؼ اوالعيقة ميؽ مدتؾم  متيؼ    أداا السي

 ؼ تؼ تمديؼ  ، ومؽومجم قجرتيؼ عما تعجيل معتمجاتيؼ وسمؾ ياتيؼ أ شاا وبعج أداا السياـ
 . العيشة إلا أربعة مجسؾعات و ما  لمترشيف الحي تؼ عخضو

 البحوخ والدراسات السابكة:

إلا تحجيج أ خ مخنامج تجريب  قائؼ عما نسؾذج  (2..3بحث الرسادي )ىجؼ 
 ما وراا   تشسية ميارات التففيخ المجاع  والسيارات  (الحل المجاع  لمسذسيت)أوزبؾرف 

الرن التاسع األساس     األردف. وبمغ عجد أ خاد  اتلباالسعخفية    الخياضيات لجم ط
( طالبة وضابظة )ف= 42( طالبة تؼ تمديسيؽ إلا مجسؾعتيؽ تجخيبية )ف= 74الجراسة )

ؽ أ خاد السجسؾعة التجخيبية    ميارات ما ؽ تفؾ  ( طالبة. بعج تظبيق أدوات البحث تبي  42
 نتيجة لتجريبيؽ عما الحل المجاع  لمسذسيت.وراا السعخ ة 

مية مخنامج قائؼ عما ميارات ما عقياس مجم  ا ) 2Hargrove..3(بحث وتشاوؿ 
سعخ ة    تظؾر المجرة عما التففيخ المجاع  لجم طمبة الجامعة. تفؾنت العيشة مؽ الوراا 

مج قائؼ عما ميارات ( طالبا  وطالبة مدتججيؽ بالجامعة.  زع نرن العيشة إلا مخنا.03)
التففيخ المجاع . تؼ تمييؼ السيارات المجا ية لجم  ل  لتظؾيخ المجرة عماما وراا السعخ ة 

تؾبمت الشتائج إلا وجؾد ارتبار مؾجب ميؽ و طالب عجة مخات عما مجار الفرل الجراس . 
 والتففيخ المجاع .  التففيخ ما وراا السعخ 

 مج  3.00se, Isaacs, & Finch (Keaikiti-Aurah, Koloi(بحث أما 
( .04ىجؼ إلا التعخؼ عما تي يخ ما وراا السعخ ة عما يل السذسيت لجم عيشة ممغت )

تمسيحا  وتمسيحة بالسخيمة االمتجائية. طبق عما عيشة البحث استبياف ما وراا السعخ ة ومكياس 
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جيجا  بالمجرة عما يل  تؾبمت الشتائج إلا أف ما وراا السعخ ة يعج مشبئا  و يل السذسيت. 
  السذسيت.

استخاتيجيات  عما قائؼإلا تمر  أ خ مخنامج تجريب   (3.00بحث الدساكخ )وىجؼ 
السيارات الكيادية لجم الظمبة و ميارات التففيخ ما وراا السعخ    الحل المجاع  لمسذسيت عما

( طالبا  مؽ الظمبة السؾىؾبيؽ تؼ تمديسيؼ مشابفة .4عيشة البحث مؽ ) السؾىؾبيؽ. تفؾنت
عذؾائيا  إلا مجسؾعتيؽ تجخيبية وضابظة. تؼ تجريب طيب السجسؾعة التجخيبية عما 
استخاتيجيات الحل المجاع  لمسذسيت السدتمبمية. تؾبل البحث إلا وجؾد أ خ داؿ إيرائيا  

خاتيجيات الحل المجاع  لمسذسيت السدتمبمية عما ميارات لمبخنامج التجريب  المائؼ عما است
 التففيخ ما وراا السعخ   لجم الظمبة السؾىؾبيؽ. 

الفذن عؽ أ خ التعمؼ اللفتخون  المائؼ عما  (3.03بحث األيؾب )وياوؿ 
استخاتيجية ما وراا السعخ ة عما التحريل والؾع  بعسميات الحل المجاع  لمسذسيت لجم 

( طالبا  وطالبة بسمية اليشجسة 20تؼ تظبيق أدوات البحث عما عيشة عذؾائية قؾاميا )الظمبة. 
وجؾد  خوؽ دالة إيرائيا     متؾس  الختب  والبتخوؿ بجامعة الفؾيت. أسفخت الشتائج عؽ

عجـ وجؾد  خوؽ دالة و  مسذسيت،المجاع  لحل الميؽ السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية    
الختب ميؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة    الجرجة الفمية لفل مؽ  إيرائيا     متؾس 

 الؾع  التمخيخي والؾع  الجخائ  والؾع  بعسميات الحل المجاع  لمسذسيت. 
)   الحل  أ خ مخنامج تجريب  مدتشج إلا نغخية تخيد (3.03بحث الخيار ) تمر و 

وراا السعخ   لجم طمبة جامعة البمماا المجاع  لمسذسيت(    تشسية ميارات التففيخ ما 
التظبيكية. بعج تظبيق أدوات البحث عما العيشة وتمديؼ أ خاد العيشة إلا مجسؾعتيؽ ضابظة 

نامج التجريب  المائؼ عما خ وتجخيبية تؼ التؾبل إلا وجؾد  خوؽ دالة إيرائيا      اعمية الب
 لرال  السجسؾعة التجخيبية. نغخية تخيد    تشسية ميارات التففيخ ما وراا السعخفية

إلا التعخؼ عما أ خ تجريب طالبات الخابع العمس   (3.03بحث الجليس  ) وسعا
   قجرتيؽ عما ميارات ما وراا  (الحل المجاع  لمسذسيت)بارنذ  –عما نسؾذج أوزبؾرف 

( طالبة، وضابظة )ف= 02السعخفية. تؼ تمديؼ عيشة البحث إلا مجسؾعتيؽ؛ تجخيبية )ف= 
( طالبة. بعج تظبيق أدوات البحث تبيؽ تفؾؽ طالبات السجسؾعة التجخيبية عما طالبات .3
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السجسؾعة الزابظة    ميارات ما وراا السعخ ة؛ أي أف استخجاـ الحل المجاع  لمسذسيت 
 ؽ ميارات ما وراا السعخ ة.يحد  

إلا التعخؼ عما مدتؾم دا اية النجاز والفاعمية  (3.02بحث غالية )ىجؼ و 
الحاتية وما وراا السعخ ة  سشبئات بسيارات يل السذسمة لجم الظيب العخب    الجامعات 

( طالبا  وطالبة مؽ الظمبة العخب    الجامعات 240السخائيمية. تفؾنت عيشة الجراسة مؽ )
ة. أعيخت الشتائج وجؾد إسياـ ندب  داؿ السخائيمية. تؼ تظبيق أدوات الجراسة عما العيش

إيرائيا  لفل مؽ دا اية النجاز و اعمية الحات وما وراا السعخ ة    التشبؤ بسيارات يل 
 السذسمة. 

ىجؼ إلا دراسة تي يخ التحفيد ما وراا السعخ    مج  ) 3.02Aurah(بحث أما 
( طالبا  3027. تفؾنت العيشة مؽ )المجاع  ومعتمجات  عالية الحات عما يل السذسيت

( طالبا  وطالبة  عيشة  خ ية    ممابيت 47( مجرسة  انؾية بسيشيا. تؼ اشتخاؾ )02)ػوطالبة م
جسا ية لجراسة  بخاتيؼ أ شاا الجراسة لمتيكيج عما البيانات الفسية. تؼ إجخاا األساليب 

الرتبار، وتحميل االنحجار اليرائية )اليرااات الؾبفية، تحميل التبايؽ، معاميت ا
تي يخات إيجامية دالة إيرائيا   سحفدات ما وراا السعخفية  اف لياالستعجد(. أعيخت الشتائج أف ال

، وتؾسظت   عالية مياأمسشيا التشبؤ كسا  حل المجاع  لمسذسيت لجم الظمبةعما قجرة ال
 سذسيت.الحات العيقة ميؽ التحفيد ما وراا السعخ   والحل المجاع  لم

إلا التعخؼ عما  اعمية مخنامج تجيب  قائؼ عما  (3.04بحث جاد الحق ) وسعا
 مية  ةبة ميارات ما وراا السعخ ة لجم طمع  لمسذسيت(    تشسيانغخية تخيد )   الحل المج

( 42التخبية جامعة الدقازيق. تفؾنت العيشة مؽ مجسؾعة تجخيبية وايجة ممغ عجد الظمبة  ييا )
طالبة. بعج تظبيق أدوات البحث اتز  ارتفاع يجؼ تي يخ البخنامج التجريب  عما طالبا  و 

 ميارات ما وراا السعخ ة  سل ومياراتو الفخ ية.
 مج ىجؼ إلا التعخؼ عما  عالية مخنامج تجريب  قائؼ  (3.04بحث عبج هللا )أما 

عما مبادئ نغخية تخيد    تشسية ميارات ما وراا السعخ ة لجم الظالب السعمؼ. تفؾنت العيشة 
ؽ  اعمية البخنامج ( طالبا  وطالبة بالفخقة الخابعة شابة التاريخ بسمية التخبية. تبي  .2مؽ )

 لمجاع  لمسذسيت    تشسية ميارات ما وراا السعخ ة. التجريب  المائؼ عما ميارات الحل ا
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الؾع  ما وراا السعخ    ) 3.04Bas, Sagirli, & Bekdemir(بحث  ودرس
معتمجات الظمبة السعمسيؽ بالسخيمة النانؾية نحؾ يل السذسيت الخياضية والعيقة و  واتجاىات

الناث. تؼ تظبيق مماييذ البحث و ( طالبا  معمسا  مؽ الح ؾر 344ميشيسا. تفؾنت العيشة مؽ )
وتحميل الشتائج إيرائيا . أعيخت الشتائج أف الؾع  ما وراا السعخ   لجم الظمبة السعمسيؽ 
لسادة الخياضيات، ومعتمجاتيؼ واتجاىاتيؼ نحؾ يل السذسيت الخياضية  انؾا مختفعيؽ بذسل 

  واالعتماد واالتجاه نحؾ يل ؽ وجؾد عيقة إيجامية ميؽ الؾع  ما وراا السعخ عاـ.  حلػ تبي  
 السذسيت. 

التحمق مؽ  اعمية التجريب عما الحل المجاع   (3.02بحث ممجؾف )وياوؿ 
سعخفية ما وراا السيارات ال   تشسية  TRISلمسذسيت باستخجاـ بعض استخاتيجيات نسؾذج 

مديسيؽ عذؾائيا  ( طالبة بسمية التخبية تؼ ت.4تفؾنت العيشة مؽ )و لجم طالبات  مية التخبية، 
ؽ وجؾد مشابفة إلا مجسؾعتيؽ تجخيبية وضابظة. وبعج تظبيق األدوات عما الظالبات تبي  

 خوؽ دالة إيرائيا  ميؽ متؾس  أداا طالبات السجسؾعة التجخيبية ومتؾس  أداا الظالبات    
يجؿ عما السعخفية لرال  السجسؾعة التجخيبية مسا ما وراا السجسؾعة الزابظة    السيارات 

    TRISتخجاـ بعض استخاتيجيات نسؾذج س اعمية أسمؾب الحل المجاع  لمسذسيت با
 السعخ ة.ما وراا تشسية ميارات 

تي يخ السذاعخ  3.07Arroyo (-Diaz, & Cavazos-Puente(بحث درس و 
– يةعما  عالية الحات المجا  - ييج مسؾنات ما وراا السعخ ة المجا ية  –ما وراا السعخفية 

)ف=  مب مؽ السفحؾبيؽلكياس السذاعخ ما وراا السعخفية طُ و . كسؤشخ لممجرة المجا ية
عاما  بستؾس   42و 07مؽ الناث، تتخاوح أعسارىؼ ميؽ  023مؽ الح ؾر، و 070؛ 202

 يجرسؾف إدارة األعساؿ بالجامعة( 4.47عاما  وانحخاؼ ماياري=  33.04عسخي قجره= 
   يياتيؼ قامؾا  ييا متؾليج أ فار  مؾاقفعذؾائيا  أف يتح خوا ويستبؾا مؾقفيؽ إلا  ي ة 

أتؼ السفحؾبؾف ميسة تففيخ تباعجي تتزسؽ و ججيجة ومفيجة ساعجت    يل مذسمة ما. 
أوضحت الشتائج وجؾد تي يخ سؤاال  يكيذ سيؾلة التح خ  سؤشخ لمسذاعخ ما وراا السعخفية. 

؛ اعخ ما وراا السعخفية عما  ل مؽ المجا ية الفامشة واالستستاع بالسيسةمسذلغيخ مباشخ 
 .أي أف ىشاؾ تي يخا  غيخ مباشخ لسا وراا السعخ ة المجا ية عما الحل المجاع  لمسذسيت
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 التعكيب على البحوخ والدراسات السابكة:

 بعزيامؽ العخض الدامق يتز  تشؾع أىجاؼ البحؾث الت  تؼ عخضيا، ييث تشاوؿ 
مخامج تجريبية قائسة عما إيجم نغخيات الحل المجاع  لمسذسيت لتحديؽ وتشسية ما وراا 

(،  3.03(، والخيار )3.00(، والدساكخ )2..3منل بحؾث  ل مؽ الرسادي ) السعخ ة
وتشاوؿ ، (3.02(، وبمجؾف )3.04(، وعبج هللا )3.04(، وجاد الحق )3.03والجليس  )

منل بحث األيؾب  مخامج قائسة عما ما وراا السعخ ة لتحديؽ الحل المجاع  لمسذسيتالبعض 
ث ؾ منل بح ، وتشاوؿ بعزيا العيقة ميؽ الحل المجاع  لمسذسيت وما وراا السعخ ة(3.03)

 Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs, & Finch، وHargrove (3..2)كل مؽ 
 ,Basوقياس مدتؾم  ل مشيسا ، Aurah (3.02)(، و3.02، وغالية )(3.00)

Sagirli & Bekdemir (3.04) . ويتشاوؿ البحث الحال  العيقة ميؽ ما وراا السعخ ة
   يجود – ة، وىؾ ما لؼ تمؼ أي دراسة مبحنوالمجا ية والحل المجاع  لمسذسيت التجريدي

 .-عمؼ الباينيؽ
عما تيميح  ُطب ق بحث وايجع العيشات الت  تؼ التظبيق عمييا، ييث كسا يتز  تشؾ  

 Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs, & Finchالسخيمة االمتجائية؛ وىؾ بحث 
 (، وبحث وايج2..3؛ وىؾ بحث الرسادي )، وآ خ عما تيميح السخيمة العجادية(3.00)

(، وُطب ق بحناف عما طمبة السخيمة 3.00اكخ )عما الظمبة السؾىؾبيؽ؛ وىؾ بحث الدس
ت معغؼ البحؾث م  ب  ، وطُ Aurah (3.02)(، و3.03 ل مؽ الجليس  ) ن  ؛ وىسا بحالنانؾية

 ,Bas(، و3.04(، وعبج هللا )3.04عما طمبة الجامعة مشيؼ بحؾث  ل مؽ جاد الحق )
Sagirli & Bekdemir (3.04)( 3.02، وبمجؾف )  عما الظمبة  اتؼ تظبيميالت

ييث يظب ق  وىؾ ما يعج مبخرا  لمباينيؽ    تحجيج عيشة البحث الحال  ،السعمسيؽ بسمية التخبية
 عما الظمبة السعمسيؽ بسمية التخبية جامعة الدقازيق.

أما بالشدبة لشتائج البحؾث الت  تؼ عخضيا،  مج أكج بعزيا عما وجؾد تي يخات 
لتشسية المجرة عما الحل المجاع  لمسذسيت أو تشسية وتظؾيخ إيجامية لمبخامج الت  تؼ تظبيميا 
(، 3.00(، الدساكخ )2..3منل بحؾث  ل مؽ الرسادي ) ما وراا السعخ ة لجم السفحؾبيؽ

(، وعبج هللا 3.04(، وجاد الحق )3.03(، والجليس  )3.03(، والخيار )3.03واأليؾب )
بحؾث المجرة التشبؤية لسا وراا السعخ ة شت نتائج بعض ال،  سا مي  (3.02(، وبمجؾف )3.04)
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   الحل المجاع  لمسذسيت، ووضحت بعض البحؾث وجؾد عيقة ارتباطية مؾجبة ميؽ ما 
، Hargrove (3..2)منل بحؾث  ل مؽ  المجاع  لمسذسيتوراا السعخ ة والحل 

(، 3.02، وغالية )Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacs, & Finch (3.00)و
 Puente-Diaz & Cavazos-Arroyoو ،Bas, Sagirli & Bekdemir (3.04)و

إلا وجؾد مدتؾم مختفع  Bas, Sagirli & Bekdemir (3.04)وتؾبل بحث  ،(3.07)
 مؽ  ل مؽ الحل المجاع  لمسذسيت وما وراا السعخ ة.

ويييظ مؽ العخض الدامق أيزا  عجـ وجؾد أي بحث تشاوؿ العيقة ميؽ ما وراا 
-Puente-Diaz & Cavazosبحث  ما عجاالسعخ ة المجا ية والحل المجاع  لمسذسيت 

Arroyo (3.07)  الحي تشاوؿ العيقة ميؽ أيج أبعاد ما وراا السعخ ة المجا ية والمجرة
، مسا يعج يخ لسا وراا السعخ ة المجا ية عما المجرة المجا يةالمجا ية، وتؾبل إلا وجؾد تي 

مبخرا  لمباينيشؽ لجراسة العيقة ميؽ الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية وما وراا السعخ ة 
 .المجا ية

 ويسسؽ بياغة  خوض البحث عما الشحؾ التال :
 يؽالسعمس ةمبالظجاع  لمسذسيت التجريدية لجم مختفع مؽ الحل الميؾجج مدتؾم  -0

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق.
يؾجج مدتؾم مختفع مؽ ما وراا السعخ ة المجا ية لجم الظمبة السعمسيؽ بسمية التخبية  -3

 جامعة الدقازيق.
وراا السعخ ة  تختمن درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية با تيؼ ما -2

 امعة الدقازيق.بسمية التخبية ج يؽالسعمس ةمبالمجا ية لجم الظ
ميؽ درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية ودرجات مؾجبة تؾجج عيقة ارتباطية  -4

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق. يؽالسعمس ةمبالظما وراا السعخ ة المجا ية لجم 
يسسؽ التشبؤ مجرجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية مؽ  يؿ درجات ما وراا  -4

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق. يؽالسعمس ةمبالظالسعخ ة المجا ية لجم 
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 إدراءات البحح:

  مهًج البحح: -

، لسشاسبتو ستخجـ البحث الحال  السشيج الؾبف  )االرتباط (    دراسة الستغيخاتا
 .طبيعة الستغيخات وأىجاؼ البحثمع 

 دلتنع البحح:

تفؾف مجتسع البحث مؽ جسيع طمبة الفخقة الخابعة بسمية التخبية السسارسيؽ لمتخبية 
( طالبا  وطالبة، وتؼ االقترار عما طمبة 3224ؽ(، والبالغ عجدىؼ )يالعسمية )الظمبة السعمس

لنالنة نغخا  ألف طمبة الفخقة الخابعة مارسؾا الفخقة الخابعة مخغؼ وجؾد تخبية عسمية لظمبة الفخقة ا
التخبية العسمية  تخة زمشية أطؾؿ مؽ طمبة الفخقة النالنة وعايذؾا مذسيت تجريدية متعجدة 
أكدبتيؼ ميارات يل السذسيت، مسا يجعميؼ  عيشة أكنخ مشاسبة    قياس متغيخي البحث؛ 

 ة المجا ية.الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية وما وراا السعخ 

 عيهة اخلصائص السيهومرتية: -

الفخقة  ةبح طالبا  وطالبة  مؽ طم..0مؽ ح خرائص الديسؾمتخيةعيشة التفؾنت 
بسمية التخبية جامعة الدقازيق الحيؽ يسارسؾف التخبية العسمية بسختمن السجارس  الخابعة

  بالدقازيق.
 عيهة البحح األساسية: -

بسمية  الفخقة الخابعة ةح طالبا  وطالبة  مؽ طمب342ح تفؾنت عيشة البحث األساسية مؽ
، وتسنل التخبية جامعة الدقازيق الحيؽ يسارسؾف التخبية العسمية بسختمن السجارس بالدقازيق

الفخقة الخابعة بسمية  ةبمؽ السجتسع السدتيجؼ بالبحث )طم %(3..0العيشة ندبة ممغت )
شة البحث يدب الذابة  يؿ العاـ الجراس  جامعة الدقازيق(، وبياف مجتسع وعي -التخبية
 ـ  سا    الججوؿ التال .3.07/3.02
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 انفشلح انشاتؼح تكهٛح انرشتٛح خايؼح انضلاصٚك زغة انشؼثح  حث(: أػذاد طه1خذٔل )
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 أدوات البحح: 

 Creative Solving of Teaching أواًل: مكياس احلل اإلبداعي للنشهالت التدريسية 

Problems Scale: )إعداد الباحجني(    

البحؾث الدابمة, وبعض الجراسات و و  أعجه البايناف بعج االطيع عما الطار الشغخي 
السماييذ)األجشبية والعخبية( التا ُأعجت لكياس الحل المجاع  لمسذسيت بذسل عاـ, مشيا 

Cramond, Martin & Shaw (022.)و ،Antonietti, Ignazi & Perego 
وتؼ تحجيج  ي ة  (،3.02، والحخب  )Aurah (3.02)(، و4..3، و)تؾ يق، (...3)

مسؾنات لسكياس الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية الت  تؼ استخجاميا    البحث الحال  
وى :   يؼ السذسمة التجريدية، وتؾليج األ فار السختبظة بالسذسمة التجريدية، والتخظي  

   مسؾنات  والتشفيح لحل السذسمة التجريدية، وذلػ لفؾف ىحه السسؾنات تسنل وزنا  ندبيا  أعما
الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية،  سا أنيا تتزسؽ  ل مخايل الحل المجاع  لمسذسيت 

ح مفخدة, ُروع  تسنيميا لسسؾنات الحل المجاع  لمسذسيت 22بذسل عاـ، وباغ البايناف ح
ح مفخدة لفل مسؾف, وُيجاب عمييا با تيار استجابة وايجة مؽ 00التجريدية الدابمة بسعجؿ ح

 سذ استجابات: تشظبق تساما , تشظبق, إلا يج ما, ال تشظبق، ال تشظبق تساما ، وُتعظا 



 ....................................................ا لاابإدااي المشكلتا االدايسية اما اميا ااعمرفة اابإدااية احل

( عما التختيب, ولمتيكج مؽ بييية السكياس, عخضو البايناف 0, 3, 2، 4، 4الجرجات )
, السختريؽ    عمؼ الشفذ التخبؾي والسشاىج وطخؽ التجريذ الُسحسسيؽ( مؽ .0عجد )عما 

 شة االستظي ية, وقاـ البايناف بالجخااات اآلتية: وتؼ تظبيمو عما العي
 وتم بثالث طرق هي: )أ( حساب صدم املكياس:

الظخيمػػة األولػػا وىػػ  بػػجؽ السحسسػػيؽ: ييػػث تػػؼ عػػخض السفػػخدات, والتعخيفػػات الجخائيػػة  -
( مػػؽ األسػػاتحة واألسػػاتحة السدػػاعجيؽ .0لسسؾنػػات الحػػل المػػجاع  لمسذػػسيت التجريدػػية عمػػا)

 الستخررػػيؽ  ػػا عمػػؼ الػػشفذ التخبػػؾم ومشػػاىج وطػػخؽ التػػجريذ, و ػػا ضػػؾا آرائيػػؼ تػػؼ يػػحؼ
مػؽ الرػػؾرة األوليػػة(, وتعػجيل بػػياغة بعػض السفػػخدات األ ػػخم,  02, 2( مفػخدتيؽ )أرقػػاـ: 3)

 ( مفخدة.20ليرب  السكياس بعج التحسيؼ مسؾنا  مؽ )
الخرػػػائص عيشػػػة بػػػؾرتو بعػػػج التحسػػػيؼ( عمػػػا  الظخيمػػػة النانيػػػة: تػػػؼ تظبيػػػق السكيػػػاس ) ػػػا

الػحي  ية, وُيدبت معاميت االرتبػار مػيؽ درجػات السفػخدات والػجرجات الفميػة لمسسػؾف الديسؾمتخ 
تشتس  إليو )مع يحؼ درجة السفخدة مؽ الجرجة الفمية  ا  ل مخة (, ووجج معامل ارتبػار وايػج 

(, وبػػاقا 34مشيػػا غيػػخ داؿ إيرػػائيا , مسػػا يػػجؿ عمػػا أف مفػػخدة وايػػجة غيػػخ بػػادقة ) رقػػؼ: 
(, وىػحا يػجؿ عمػا: بػجؽ 70.., 44..معاميت االرتبار  انت دالة إيرائيا   )انحرخت ميؽ 

 خدة مؽ مفخدات السكياس. ( مف.2)
 Principalالظخيمة النالنة: بإجخاا التحميل العامم  االستفذا   بظخيمة السسؾنات األساسية 

Component والتجويخ الستعامج بظخيمة الفاريساكذ Varimax وأعيخت الشتائج أف ،
األ فار مفخدات السكياس تتذبع عما  ي ة عؾامل ى :  يؼ السذسمة التجريدية، وتؾليج 

 السختبظة بالسذسمة التجريدية، والتخظي  والتشفيح لحل السذسمة التجريدية.
)ب( االتدػػاؽ الػػجا ما: تػػؼ يدػػاب معػػاميت االرتبػػار مػػيؽ درجػػات السفػػخدات, والػػجرجات الفميػػة 
لمسسؾف, ووجج أف معامػل ارتبػار وايػج  مػ  مشيػا غيػخ داؿ إيرػائيا , مسػا يػجؿ عمػا أف مفػخدة 

(, وبػػاقا معػػاميت االرتبػػار  انػػت دالػػة إيرػػائيا  )انحرػػخت مػػيؽ 34ة )رقػػؼ: وايػػجة غيػػخ  امتػػ
( مفػػػخدة مػػػؽ مفػػػخدات .2(, وىػػػحا يػػػجؿ عمػػػا تػػػؾا خ االتدػػػاؽ الػػػجا م  لعػػػجد )22.., .4..

 السكياس، وىؾ ما يتظامق مع إجخااات الرجؽ الدابمة. 
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 )ج( يداب  بات السكياس: تؼ يداب  بات السكياس مؽ  يؿ ما يم :
ــردات:  (1) ــات املف ييػػث تػػؼ يدػػاب معامػػل حألفػػا  خونبػػاخح بظخيمػػة ) ػػ  يػػاؿ يػػحؼ درجػػة  ثب

,  42..السفػػخدة(, وانحرػػػخت قػػػيؼ ألفػػػا لسسؾنػػػات الحػػل المػػػجاع  لمسذػػػسيت التجريدػػػية مػػػيؽ 
( مؽ معاميت ألفػا أقػل .2, و انت قيؼ ) 74..و انت قيسة معامل ألفا لمسكياس  سل  74..

( 34( مفػخدة, وُوجػج أف مفػخدة وايػجة )رقػؼ: .2حا يػجؿ عمػا:  بػات )مؽ معامل ألفا العػاـ, وىػ
غيخ  امتة, ييث  انت قيؼ معامل ألفا  ا يالة يح يا أكبخ مؽ معامػل ألفػا لمسسػؾف  سػل الػحي 

 تشتس  إليو )التخظي  والتشفيح لحل السذسمة التجريدية(, وىا ذات السفخدة غيخ الرادقة. 
ج يػحؼ السفػػخدات غيػػخ النامتػػة وغيػخ الرػػادقة, ُيدػػب  بػػات بعػػ: ( حسـاب ثبــات املكيــاس نهــل 2)

, و انػت قيستػو  23..السكياس  سل بظخيمتيؽ:  بظخيمػة حجتسػافح و انػت قيسػة معامػل النبػات 
 , وىا معاميت مختفعة تجؿ عما  بات السكياس  سل.20..بظخيمةحسبيخماف/ مخاوفح 

حػػل المػػجاع  لمسذػػسيت مػػؽ الجػػخااات الدػػابمة تيكػػج لمبػػاينيؽ بػػييية مكيػػاس ال
مسؾنػػات ىػػ :  يػػؼ  ةمفػػخدة( يسنميػػا  ي ػػ .2التجريدػػية  ػػ  بػػؾرتو الشيائيػػة )السسػػؾف مػػؽ: 

السذػػسمة التجريدػػية، وتؾليػػج األ فػػار السختبظػػة بالسذػػسمة التجريدػػية، والتخظػػي  والتشفيػػح لحػػل 
ل مسػؾف  سػا (، وبياف أرقػاـ مفػخدات  ػ0السذسمة التجريدية لمتظبيق    البحث الحالا )ممحق 

    الججوؿ التال :
 (: تٛاٌ أسلاو يفشداخ يكَٕاخ يمٛاط انسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ انرذسٚغٛح2خذٔل )

 أسلاو انًفشداخ انًكٌٕ

 (01( زرٗ انًفشدج )0يٍ انًفشدج ) فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح

ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح تانًشكهح 

 انرذسٚغٛح

 (11( زرٗ انًفشدج )00يٍ انًفشدج )

 (21( زرٗ انًفشدج )10يٍ انًفشدج ) انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم انًشكهح انرذسٚغٛح

        )إعداد الباحجني(: Creative Metacognition Scaleثانيًا: مكياس ما وراء املعرفة اإلبداعية 

 أعجه البايناف بعج االطيع عما الطار الشغخم والبحؾث الدابمة, وبعض السماييذ
-Aurah, Koloi)األجشبية والعخبية( التا ُأعجت لكياس ما وراا السعخ ة بذسل عاـ, مشيا: 

Keaikitise, Isaacs, & Finch (3.00) ،Powers (3.07) - وذلػ نغخا  لعجـ تؾا خ
 ،تكيذ ما وراا السعخ ة المجا ية -   يجود عمؼ الباينيؽ-أي مماييذ عخبية أو أجشبية 

ياس ما وراا السعخ ة المجا ية الت  تؼ استخجاميا    البحث الحال  وتؼ تحجيج مسؾنيؽ لسك
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ح مؾقفا  34السعخ ة السؾقفية المجا ية، وباغ البايناف حو وى :  السعخ ة الحاتية المجا ية، 
ح مؾقفا  03بعج( بسعجؿ ح -أ شاا -تجريديا , ُروعا تسنيميا لسسؾنات عسميات التجريذ )قبل

جاب عمييا با تيار مؾقف وايج مؽ أربعة مؾاقف يعبخ عؽ العيقة ميؽ تجريديا  لفل مسؾف, ويُ 
مدتؾم النمة لجم الظالب السعمؼ    أداا السيسة التجريدية والسدتؾم الفعم  لألداا 

 سختفعة، واألداا التجريد  السختفعمسا يؤدي إلا أربعة ايتساالت ى : النمة ال–التجريد  
ة واألداا التجريد  السشخفض سختفع(، والنمة ال4ة )دقيق( ويعظا الجرج مختفع)انتغاـ 

(، والنمة السشخفزة، واألداا التجريد  2)السبالغة غيخ الجقيمة    التمجيخ( ويعظا الجرجة )
(، والنمة السشخفزة، واألداا 3)االنتماص غيخ الجقيق    التمجيخ( ويعظا الجرجة ) سختفعال

ىحه (، ولمتيكج مؽ بييية 0ويعظا الجرجة )التجريد  السشخفض )انتغاـ مشخفض دقيق(، 
السختريؽ     الُسحسسيؽ( مؽ .0)تؼ عخضيا عما  (قبل أو أ شاا أو بعج التجريذ)السؾاقف 

 تؼ تظبيميا عما العيشة االستظي ية, وقاـ البايناف بالجخااات اآلتية: و , عمؼ الشفذ التخبؾي 
 وتؼ منيث طخؽ ى : )أ( حساب صدم املكياس:

, (34وعػجدىا ) الظخيمة األولا وى  بجؽ السحسسػيؽ: ييػث تػؼ عػخض السؾاقػف التجريدػية -
مػػا وراا السعخ ػػة الحاتيػػة المجا يػػة – والتعخيفػػات الجخائيػػة لسسػػؾن  مػػا وراا السعخ ػػة المجا يػػة

( مؽ أساتحة عمؼ الشفذ التخبػؾم, و ػا ضػؾا .0) عما -وما وراا السعخ ة السؾقفية المجا ية
( مؾاقف تجريدية, وتعجيل بياغة بعض السؾاقف األ ػخم, ليرػب  مكيػاس 2) يحؼ آرائيؼ تؼ

 ( مؾقفا  تجريديا .30ما وراا السعخ ة المجا ية بعج التحسيؼ مسؾنا  مؽ )
الخرػػػائص  عيشػػػةاس ) ػػػا بػػػؾرتو بعػػػج التحسػػػيؼ( عمػػػا الظخيمػػػة النانيػػػة: تػػػؼ تظبيػػػق السكيػػػ

جات  ل مؾقػف والػجرجات الفميػة لمسسػؾف الػحي ية, وُيدبت معاميت االرتبار ميؽ در الديسؾمتخ 
تشتس  إليو )مع يحؼ درجة السؾقف مؽ الجرجػة الفميػة  ػا  ػل مػخة (, و انػت جسيػع معػاميت 

( مؾقفػػا  30(, وىػػحا يػجؿ عمػػا: بػجؽ )74.., 24..االرتبػار دالػػة إيرػائيا   )انحرػػخت مػيؽ 
 تجريديا . 

 Principalذا   بظخيمة السسؾنات األساسية الظخيمة النالنة: بإجخاا التحميل العامم  االستف
Component والتجويخ الستعامج بظخيمة الفاريساكذ Varimax وأعيخت الشتائج أف ،

السعخ ة السؾقفية و مفخدات السكياس تتذبع عما عامميؽ ىسا: السعخ ة الحاتية المجا ية، 
 المجا ية.
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: تػػؼ يدػػاب معػػاميت االرتبػػار مػػيؽ درجػػات السؾاقػػف, والػػجرجات الفميػػة )ب( االتدػػاؽ الػػجا ما
لمسسػػؾف الػػحي تشتسػػ  إليػػو, ووجػػج أف جسيػػع معػػاميت االرتبػػار دالػػة إيرػػائيا  )انحرػػخت مػػيؽ 

( مؾقفػا  تجريدػيا ، وىػؾ مػا 30(, وىحا يػجؿ عمػا تػؾا خ االتدػاؽ الػجا م  لعػجد )24.., 42..
   يتظامق مع إجخااات الرجؽ الدابمة.

 )ج( يداب  بات السكياس: تؼ يداب  بات السكياس مؽ  يؿ ما يم :
(  بػػات السؾاقػػف: ييػػث تػػؼ يدػػاب معامػػل حألفػػا  خونبػػاخح بظخيمػػة ) ػػ  يػػاؿ يػػحؼ درجػػة 0)

و انػت  24..,  74..السؾقف(, وانحرخت قيؼ ألفػا لسسػؾن  مػا وراا السعخ ػة المجا يػة مػيؽ 
( مؾقفػا  تجريدػيا  أقػل 30نت قيؼ معػاميت ألفػا لػػػ ), و ا 22..قيسة معامل ألفا لمسكياس  سل 

( مؾقفػا  30مؽ معامل ألفا العاـ لمسسؾف الحي يشتسػ  إليػو  ػل مؾقػف, وىػحا يػجؿ عمػا:  بػات )
 تجريديا . 

( يدػػاب  بػػات السكيػػاس  سػػل: ُيدػػب  بػػات السكيػػاس بسسؾنيػػو )السعخ ػػة الحاتيػػة المجا يػػة، 3)
سكياس  سل بظػخيمتيؽ:  بظخيمػة حجتسػافح و انػت قيسػة معامػل السعخ ة السؾقفية المجا ية( ولمو 

، 24..( عما التختيب, و انػت قيستػو بظخيمةحسػبيخماف/ مػخاوفح )22..، 2..، 22..النبات )
 ( عما التختيب, وىا معاميت مختفعة تجؿ عما  بات السكياس  سل ومسؾنيو.22..، 24..

 30كياس    بؾرتو الشيائية )السسػؾف مػؽ: سالمؽ الجخااات الدابمة تيكج لمباينيؽ بييية 
مؾقفػػػا  تجريدػػػيا ( يسنميػػػا مسػػػؾنيؽ: السعخ ػػػة الحاتيػػػة المجا يػػػة، والسعخ ػػػة السؾقفيػػػة المجا يػػػة 

 (، وبياف أرقاـ مؾاقف  ل مسؾف  سا    الججوؿ التال :3لمتظبيق    البحث الحالا )ممحق 
 نًؼشفح اإلتذاػٛح(: تٛاٌ أسلاو يٕالف يكَٕاخ يمٛاط يا ٔساء ا3خذٔل )

 أسلاو يٕالف انًكٌٕ أسلاو انًٕالف انرذسٚغٛح انًٕلف انرذسٚغٙ انًكٌٕ

انًؼشفح انزاذٛح 

 اإلتذاػٛح

  (3ٗ )إن( 0يٍ ) لثم انرذسٚظ

 (1)إنٗ ( 4يٍ ) أثُاء انرذسٚظ (01( زرٗ )0يٍ )

 (01)إنٗ ( .يٍ ) تؼذ انرذسٚظ

انًؼشفح 

انًٕلفٛح 

 اإلتذاػٛح

  (03)إنٗ ( 00يٍ ) لثم انرذسٚظ

 (02)إنٗ ( 04يٍ ) أثُاء انرذسٚظ (10( زرٗ )00يٍ )

 (10)إنٗ ( 11يٍ ) تؼذ انرذسٚظ
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 األساليب اإلحصائية: 

تتشاسب مع طبيعة تؾزيع العيشات وطبيعة  استخجاـ األساليب اليرائية الت تؼ  
  سا يم : , وبيانيا(SPSS)متغيخات البحث باستخجاـ البخنامج اليرائ  

مؽ  يؿ الحسؼ  والنان  األوؿ يؽالستؾس  الحدام  واالنحخاؼ الساياري لمتحمق مؽ الفخض -
 عما درجة التحمق طبما  لمسعاييخ التالية: 

 4=  0- 4أقل درجة =  –تؼ تحجيج السجم = أعما درجة 
 مختفع(. -متؾس  -)مشخفض 2عجد  ئات الحسؼ عما التحمق = 

، وبشاا  عميو تؼ تحجيج الفئات 0.22=  4/2إذا طؾؿ الفئة = السجم الفم  / عجد الفئات = 
(= 2.42( إلا أقل مؽ )3.24مؽ )، و (= مشخفض3.24( إلا أقل مؽ )0ؽ )م التالية:
 ،  متؾس 
 (= مختفع....4( إلا )2.42مؽ )

 لمتحمق مؽ الفخض النان . ANOVAا تبار حتحميل التبايؽ البدي ح  -
 معامل ارتبار ميخسؾف لمتحمق مؽ الفخض النالث. -
 .لمتحمق مؽ الفخض الخابع تحميل االنحجار الستعجد الستجرج -

 :اإلدراءات
األساسػػية( مػػؽ طمبػػة العيشػػة ية, و دػػيسؾمتخ العيشػػة الخرػػائص : تػػؼ ا تيػػار عيشػػة البحػػث )أوال  

العػػػػاـ الجراسػػػػا  الفخقػػػػة الخابعػػػػة بسميػػػػة التخبيػػػػة جامعػػػػة الدقػػػػازيق, مػػػػؽ السميػػػػجيؽ  ػػػػا
 ـ. 3.07/3.02

، وتؼ يداب النبات والرػجؽ بػيكنخ مػؽ طخيمػة قبػل عج البايناف مكياس  متغيخي البحث انيا : أ
 الرياغة الشيائية, وقبل التظبيق عما العيشة األساسية.

 .األساسية عما أ خاد عيشة البحث ؽسكياسيال النا : طبق البايناف 
رابعا : تؼ يداب معاميت االلتؾاا ومعاميت التفمظ  لػجرجات مسؾنػات متغيػخي البحػث والجرجػة 
الفمية لفل مشيسا, وأشارت الشتػائج إلػا أف تؾزيػع الػجرجات اعتػجاليا , مسػا يدػس  بسعالجػة 

 اليرائية البارامتخية.  األساليبالبيانات باستخجاـ 
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باسػتخجاـ الستؾسػ  الحدػام  واالنحػخاؼ السايػاري,   امدا : تػؼ معالجػة نتػائج البحػث إيرػائيا  
، ومعامػػل ارتبػػار ميخسػػؾف، وتحميػػل االنحػػجار  ANOVAوا تبػػار حتحميػػل التبػػايؽ البدػػي ح 

 ح.  "SPSS V.34الستعجد الستجرج باستخجاـ البخنامج اليرائ  
 سادسا : تؼ بياغة الشتائج ومشاقذتيا  ا ضؾا الطار الشغخم والبحؾث الدابمة.

 سابعا :  ا ضؾا إجخااات البحث ونتائجو قجـ البايناف مجسؾعة مؽ التؾبيات والسمتخيات.
 :نتائج البحح ومهاقشتًا

يؾجػػج " يننشا فرضننرو فعوى أننن    نن  الفػػخض األوؿ:التحمػػق مػػؽ قبػػؾؿ أو ر ػػض نتػػائج 
بسميػػة  يؽالسعمسػػ ةمبػػجاع  لمسذػػسيت التجريدػػية لػػجم الظمػػؽ الحػػل المػػ ختفػػعممدػػتؾم 

ىػػػحا الفػػػخض اسػػػتخجـ الباينػػػاف ولمتحمػػػق مػػػؽ قبػػػؾؿ أو ر ػػػض ". التخبيػػػة جامعػػػة الدقػػػازيق
الستؾسػػظات واالنحخا ػػات الساياريػػة وذلػػػ لتحجيػػج مػػجم تحمػػق الجرجػػة الفميػػة لمحػػل المػػجاع  
لمسذػػسيت التجريدػػية ومسؾناتػػو ) يػػؼ السذػػسمة التجريدػػية، وتؾليػػج األ فػػار السختبظػػة بالسذػػسمة 

، والتخظي  والتشفيح لحل السذػسمة التجريدػية( لػجم طمبػة الفخقػة الخابعػة بسميػة التخبيػة التجريدية
 جامعة الدقازيق.

 (: انًرٕعطاخ )و( ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح )ع( نهسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ انرذسٚغٛح ٔيكَٕاذّ 4خذٔل )

 انًكٌٕ
انًرٕعط 

 انسغاتٙ

االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

يغرٕٖ 

 aانرسمك
 انرشذٛة

 2 يرٕعط 1823 1851 فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح

 1 يرٕعط 0814 1812 ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح تانًشكهح انرذسٚغٛح

 0 يرٕعط 0814 .182 انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم انًشكهح انرذسٚغٛح

انذسخح انكهٛح نهسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ 

 انرذسٚغٛح

 يرٕعط 0812 1812
 

a ( ٍيرٕعااط8    يااٍ 2851( إنااٗ ألاام يااٍ )1823(= يااُخف 8   يااٍ )1823( إنااٗ ألاام يااٍ )0ياا =)

 (= يشذفغ8          4811( إنٗ )2851)

يتزػػ  مػػؽ الشتػػائج  ػػ  الجػػجوؿ الدػػامق تػػؾا خ الحػػل المػػجاع  لمسذػػسيت التجريدػػية 
ريدػػية، والتخظػػي  ومسؾناتػػو ) يػػؼ السذػػسمة التجريدػػية، وتؾليػػج األ فػػار السختبظػػة بالسذػػسمة التج

والتشفيػػح لحػػل السذػػسمة التجريدػػية(  مجرجػػة متؾسػػظة لػػجم طمبػػة الفخقػػة الخابعػػة بسميػػة التخبيػػة 
(.  سػػا أعيػػخت الشتػػائج أف أعمػػا 3.27، .3.4جامعػػة الدقػػازيق؛ بستؾسػػظات تخاويػػت مػػيؽ )

ة مسؾنػػات الحػػل المػػجاع  لمسذػػسيت التجريدػػية ىػػؾ التخظػػي  والتشفيػػح لحػػل السذػػسمة التجريدػػي
(، يميو تؾليج األ فار السختبظة بالسذسمة التجريدػية بستؾسػ  3.27بستؾس  وزن  ممغت قيستو )
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(، يميػػػو  يػػػؼ السذػػػسمة التجريدػػػية بستؾسػػػ  وزنػػػ  ممغػػػت قيستػػػو 3.22وزنػػػ  ممغػػػت قيستػػػو )
(. ميشسا تحمق الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية  سل مجرجة متؾسظة بستؾس  وزنػ  .3.4)

(. مسػػا يعشػػ  تػػؾا خ مدػػتؾم متؾسػػ  لسسؾنػػات الحػػل المػػجاع  لمسذػػسيت 3.22ممغػػت قيستػػو )
 التجريدية والجرجة الفمية لو.

تحمق عجـ مؽ الشتائج الدابمة يتز  مشاقذة نتائج التحمق مؽ الفخض األوؿ لمبحث: 
مؽ الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية ومسؾناتو  مختفعالفخض األوؿ وىؾ حتؾا خ مدتؾم 

 ,Basىحه الشتيجة مع دراسة  ختمنبسمية التخبية جامعة الدقازيقح، وت يؽالسعمس ةلجم الظمب
Sagirli, & Bekdemir (3.04)  الت  تؾبمت نتائجيا إلا وجؾد درجة مختفعة مؽ الحل

 الظمبة السعمسيؽ.المجاع  لمسذسيت لجم 
ويخم البايناف أف وجؾد درجة متؾسظة مؽ الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية 

تؼ تجريبيؼ لسجة  ي ة طمبة الفخقة الخابعة بسمية التخبية ف إىؾ أمخ مشظم ، ييث ومسؾناتو 
مسا  - رميؽ دراسييؽ بالفخقة النالنة والفرل الجراس  األوؿ بالفخقة الخابعة– رؾؿ دراسية 

جة متؾسظة مؽ الحل المجاع  لمسذسيت ومسؾناتو،  سا أف تجريبيؼ عما أسيؼ    وجؾد در 
مجار الفرل الجراس  الؾايج يسؾف يؾما  وايجا  أسبؾ يا  وأسبؾعا  متري     نياية الفرل 

مسا ال يتخؾ ليؼ الفخبة الفاممة لسؾاجية السذسيت التجريدية ويميا بذسل إمجاع   الجراس 
 فار والتخظي  والتشفيح إال    أضيق الحجود الت  تدس  ميا الفتخة مؽ  يؿ  يسيا وتؾليج األ

ومؽ  ؼ  اف مدتؾم الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية  ،الدمشية الستاية لمتخبية العسمية
 متؾسظا .

ومسؾف  يؼ السذسمة يحتاج إليو الفخد عشجما يؾاجو مؾقف غامض ويحتاج 
لتؾضيحو، ويتزسؽ وبن السجاؿ األساس  لمتحجي الحي سؾؼ تختفد عميو جيؾد الظالب 
السعمؼ المائؼ بحل السذسمة، ويسؾف السجاؿ واسعا  بذسل  اؼ يدس  بإدراؾ الفنيخ مؽ 

إجابات ميسة، وتداعج  أسئمة تعظ طخح عجة السشغؾرات، والحرؾؿ عما البيانات مؽ  يؿ 
المائؼ بحل السذسمة عما التخ يد بذسل أوض  عما أكنخ الجؾانب أىسية    السؾقف وتحجيج 
البيانات السيسة وترشيفيا، مسا يداعج    تحجيج االتجاه السنسخ لحل السذسمة، ومحاولة 

ييمة وتؾليج الفنيخ مؽ الريغ الجابة عؽ سؤاؿ محجد تمؾـ عميو مجيؾدات الظالب السعمؼ ال
اليجامية السخترخة لتحجيج السذسمة مسا يديؼ بفاعمية    تؾسيع مجاؿ البحث عؽ مجائل 
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كنيخة ومتشؾعة وججيجة. أما مسؾف تؾليج األ فار  يختفد عما الحاجة لتؾليج البجائل وإشخاؾ الفخد 
ة والسظؾرة وتمجيؼ  خبة ال تبار    إنتاج الفنيخ مؽ البجائل الستشؾعة غيخ التمميجية السفرم

ورؤية وترشيف وا تيار البجائل الؾاعجة. وبالشدبة لسسؾف التخظي  لمتشفيح قج يحتاج الظالب 
السعمؼ دعؼ لتظؾيخ أو تحديؽ ىحه البجائل وبشع قخارات  ع الة والتجييد لتشفيحىا مشجاح، 

ففيخ النتاج ، ومؽ  ؼ يشبغ   البجائل الججيجة ال تفؾف ناجحة أو مفيجة بالزخورة مجوف الت
ا تبار البجائل الؾاعجة عؽ قخب لتحجيج الخظؾات الت  سؾؼ يتؼ أ حىا    االعتبار وجعميا 
 ع الة قجر المساف، وقج  يتؼ التخ يد عما تختيب البجائل أو وضع أولؾيات  عالة والبحث عؽ 

خاص، أو األماكؽ، أو عجة مرادر لتج يؼ الحمؾؿ السسسشة، والسرادر الجاعسة تفؾف األش
الظالب السعمؼ السؾاد، أو األوقات الت  سؾؼ سؾؼ تديؼ    التشفيح الشاج ، ويداعج ذلػ 

المائؼ بحل السذسمة عما تحجيج الظخؽ الت  تؤدي إلا أ زل استخجاـ مسسؽ لمجاعسيؽ، 
بياغة  ظة عسل ترن الخظؾات الشؾ ية الت  سؾؼ و وتجشب السرادر السسسشة لمسماومة، 

 ؼ اتباعيا لتشفيح الحل السظخوح. يت
يؾجػج " أنن    ن  فرثنن يينشا فرضنرو  :النػان الفػخض  التحمق مؽ قبؾؿ أو ر ضنتائج 

بسميػػة التخبيػػة  يؽالسعمسػػ ةلػػجم الظمبػػمػػا وراا السعخ ػػة المجا يػػة مػػؽ  ختفػػعمدػػتؾم م
ىػػحا الفػػخض اسػػتخجـ الباينػػاف الستؾسػػظات ولمتحمػػق مػػؽ قبػػؾؿ أو ر ػػض ". جامعػػة الدقػػازيق

لسػػا وراا السعخ ػػة المجا يػػة واالنحخا ػػات الساياريػػة وذلػػػ لتحجيػػج مػػجم تحمػػق الجرجػػة الفميػػة 
السعخ ػة السؾقفيػة المجا يػة( لػجم طمبػة الفخقػة الخابعػة و )السعخ ة الحاتية المجا يػة،  ومسؾنييا

 بسمية التخبية جامعة الدقازيق.
انًرٕعطاخ )و( ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح )ع( نهسم اإلتذاػٙ نًا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح (: 5خذٔل )

 ٔيكَٕٛٓا

 انًكٌٕ
انًرٕعط 

 انسغاتٙ

االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

يغرٕٖ 

 aانرسمك
 انرشذٛة

 1 يُخف  18.2 1803 انًؼشفح انزاذٛح اإلتذاػٛح

 0 يُخف  18.5 1805 انًؼشفح انًٕلفٛح اإلتذاػٛح

  يرٕعط 18.5 1804 انكهٛح نًا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح انذسخح

a ( ٍيرٕعط8    يٍ 2851( إنٗ ألم يٍ )1823(= يُخف 8   يٍ )1823( إنٗ ألم يٍ )0ي =)

 (= يشذفغ8          4811( إنٗ )2851)
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 مػػا وراا السعخ ػػة المجا يػػة ومسؾنييػػايتزػػ  مػػؽ الشتػػائج  ػػ  الجػػجوؿ الدػػامق تػػؾا خ 
لػػجم طمبػػة الفخقػػة  مشخفزػػةالسعخ ػػة السؾقفيػػة المجا يػػة( مجرجػػة و )السعخ ػػة الحاتيػػة المجا يػػة، 

(.  سػا أعيػخت 3.04و، 3.04الخابعة بسمية التخبية جامعة الدقازيق؛ بستؾسظات تخاويت مػيؽ )
المجا يػػة بستؾسػػ   ىػػؾ السعخ ػػة السؾقفيػػةمػػا وراا السعخ ػػة المجا يػػة   الشتػائج أف أعمػػا مسػػؾن
(، يميػػػو السعخ ػػػة الحاتيػػػة المجا يػػػة بستؾسػػػ  وزنػػػ  ممغػػػت قيستػػػو 3.04وزنػػػ  ممغػػػت قيستػػػو )

بستؾسػ  وزنػػ  ممغػػت  مشخفزػػة سػػل مجرجػة مػا وراا السعخ ػػة المجا يػة (، ميشسػا تحمػػق 3.04)
 والجرجػةمػا وراا السعخ ػة المجا يػة   لسسػؾن مشخفض(. مسا يعش  تؾا خ مدتؾم 3.04قيستو )

 .االفمية لي
 ر ض قبؾؿمؽ الشتائج الدابمة يتز  لمبحث:  نان مشاقذة نتائج التحمق مؽ الفخض ال

 يؽالسعمس ةلجم الظمبتؾجج درجة مختفعة مؽ ما وراا السعخ ة المجا ية وىؾ ح  النان الفخض 
 & ,Bas, Sagirli بسمية التخبية جامعة الدقازيقح، وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة

Bekdemir (3.04) . 
ىؾ أمخ ما وراا السعخ ة المجا ية مؽ  مشخفزةويخم البايناف أف وجؾد درجة 

ما وراا السعخ ة المجا ية تعسذ مديجا  مؽ الؾع  الحات  المجاع ؛ أي  فإمشظم ، ييث 
عما دقة  عالية الحات  هتي يخ السعمؼ مجقة لشمار قؾتو وضعفو و المجرة عما تمييؼ الظالب 

وىؾ ما قج ال يتؾا خ بذسل  بيخ أ شاا تمم  السحاضخات بالفمية أو  لجيو والتي خ ميا، المجا ية
والتشغيؼ الحات  المجاع ؛ ييث تؤ خ معتمجات ما أ شاا التجريذ    مجارس التخبية العسمية، 

 عما بشع قخارات استخاتيجية    مؾقف معيؽ ظالب السعمؼوراا السعخ ة المجا ية عما قجرة ال
ترخؼ الفخد  يةالسؾقف لتحجيج  يفأبعاد يتظمب االعتساد عما معخ ة الحات ومعخ ة مسا 

لؼ يتجرب عميو الظالب السعمؼ أ شاا سشؾات دراستو بالفمية  وىحا األمخ ربسا ، بظخيمة إمجا ية
 .يخيؽ والسؾجييؽ والسعمسيؽ األوائل    مجارس التخبية العسميةجأو أ شاا تمم  التؾجيو مؽ الس

بسسؾنييا السعخ ة الحاتية المجا ية والسعخ ة السؾقفية كسا أف ما وراا السعخ ة 
الظالب السعمؼ دا ل يجخة الرن،  الؾع  ما وراا السعخ   تجريذ تؤ خ عما جؾدة المجا ية 

يختب  بفعالية الحات لجم الظالب السعمؼ  عشرخ مؽ عشابخ التشغيؼ الحات ، وربسا ال يتؾا خ 
لحجا ة قيامو مجور السعمؼ وايتياجو لفتخات لسعمؼ مدتؾم مختفع مؽ  عالية الحات لجم الظالب ا

مسا يديؼ    وجؾد مدتؾم مشخفض أطؾؿ الكتداب النمة بالشفذ    مؾاجية السذسيت، 
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، وىحا يعش  أف الظالب السعمؼ يحتاج ألمخيؽ، األوؿ ىؾ إتاية مؽ  عالية الحات المجا ية
فتخات طؾيمة دا ل السجرسة ليستدب النمة بالشفذ، واألمخ النان  أف الفخبة لو    التفاعل ول

والسجيخيؽ    أساليب يحرل عما  بخات  افية مؽ ذوي الخبخة مؽ السعمسيؽ والسؾجييؽ 
 .التعامل مع السؾاقف التجريدية السختمفة

حتختمن عما أنو  لثيشص الفخض النا: لثالفخض النا التحمق مؽ قبؾؿ أو ر ضنتائج 
درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية با تيؼ ما وراا السعخ ة المجا ية لجم 

ىحا الفخض تؼ ولمتحمق مؽ قبؾؿ أو ر ض  الظالب السعمؼ بسمية التخبية جامعة الدقازيقح.
ح( لجراسة داللة الفخوؽ ميؽ "SPSSيداب ا تبار تحميل التبايؽ البدي  )باستخجاـ مخنامج 

حل المجاع  لمسذسيت التجريدية ومسؾناتو با تيؼ درجات ما وراا متؾسظات درجات ال
تبعا  لشس  ما  السعمسيؽ السعخ ة المجا ية، ييث تست السمارنة ميؽ أربع مجسؾعات مؽ الظمبة

، ومجسؾعة سختفعة واألداا التجريد  السختفعالنمة الذوي وراا السعخ ة المجا ية )مجسؾعة 
النمة السشخفزة واألداا ذوي ة واألداا التجريد  السشخفض، ومجسؾعة سختفعالنمة الذوي 

النمة السشخفزة واألداا التجريد  السشخفض(، والججوؿ ذوي ، ومجسؾعة سختفعالتجريد  ال
 التال  يؾض  الشتائج:

( َرائح اخرثاس ذسهٛم انرثاٍٚ انثغٛط نًذٖ اخرالف انسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ انرذسٚغٛح 1خذٔل )
 َاذّ تاخرالف يا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح8ٔيكٕ

 يصذس انرثاٍٚ انًكٌٕ
يدًٕع 
 انًشتؼاخ

دسخاخ 
 انسشٚح

يرٕعط 
 انًشتؼاخ

لًٛح )ف( 
 ٔدالنرٓا

 فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح 

 **5581.3 218.22 2 2.8322 تٍٛ انًدًٕػاخ
 
 

 18321 122 0018411 داخم انًدًٕػاخ
  131 105811 انكهٙ

ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح 
 تانًشكهح انرذسٚغٛح 

 **0118124 428324 2 0518213 تٍٛ انًدًٕػاخ
 
 

 18333 122 0158102 داخم انًدًٕػاخ
  131 1558411 انكهٙ

انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم 
 انًشكهح انرذسٚغٛح

 **.021830 28.21. 2 15283.2 تٍٛ انًدًٕػاخ
 
 

 18351 122 0008415 داخم انًدًٕػاخ
  131 2.08155 انكهٙ

انذسخح انكهٛح نهسم 
اإلتذاػٙ نهًشكالخ 
 انرذسٚغٛح

 **0358.32 448214 2 0518103 تٍٛ انًدًٕػاخ
 
 

 182.0 122 218221 داخم انًدًٕػاخ
  131 14.8112 انكهٙ

 (18148إزصائٛاً ػُذ يغرٕٖ ) (8     * دانح1810** دانح إزصائٛاً ػُذ يغرٕٖ )        
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(  ػ  0...يتز  مؽ نتائج الججوؿ الدامق وجؾد  خوؽ دالة إيرائيا  عشج مدتؾم )      
وراا السعخ ػػػة مػػػا أنسػػػار درجػػػات الحػػػل المػػػجاع  لمسذػػػسيت التجريدػػػية تخجػػػع إلػػػا ا ػػػتيؼ 

بسميػة التخبيػة جامعػة الدقػازيق، ولتحجيػج اتجاىػات الفػخوؽ تػؼ  يؽالسعمسػ ةبمالمجا ية لجم الظ
ة واألداا سختفعػالنمػة الذوي الفخوؽ لرال  مجسؾعة إجخاا ا تبار حشفيوح وأعيخت الشتائج أف 

ة واألداا التجريدػػػ  السػػػشخفض،  ػػػؼ سختفعػػػالنمػػػة الذوي ، يمييػػػا مجسؾعػػػة سختفػػػعالتجريدػػػ  ال
ذوي لتجريدػػ  السػػشخفض،  ػػ  يػػيؽ تػػيت  مجسؾعػػة النمػػة السشخفزػػة واألداا اذوي مجسؾعػػة 

 يقػػل السجسؾعػػات  ػػ  الحػػل المػػجاع  لمسذػػسيت  سختفػػعالنمػػة السشخفزػػة واألداا التجريدػػ  ال
التجريدػػية ومسؾناتػػو ممارنػػة بالسجسؾعػػات األ ػػخم. أي أف الظمبػػة السعمسػػيؽ الػػحيؽ لػػجييؼ  مػػة 

حػػػػل المػػػػجاع  لمسذػػػػسيت  ػػػػانؾا أ زػػػػل السجسؾعػػػػات  ػػػػ  ال مختفػػػػعة وأداا تجريدػػػػ  مختفعػػػػ
 التجريدية.

 للبحح:  لحمهاقشة نتائج التحكل مو الفرض الجا

ييث تبيؽ ا تيؼ درجات الحل ؛ لثمؽ الشتائج الدابمة يتز  تحمق الفخض النا
لجم الظمبة السعمسيؽ بسمية  المجاع  لمسذسيت التجريدية با تيؼ ما وراا السعخ ة المجا ية

تفؾؽ مجسؾعة الظمبة السعمسيؽ ذوي النمة ويخم البايناف أف  التخبية جامعة الدقازيق.
السختفعة واألداا التجريد  السختفع عما باق  السجسؾعات قج يخجع إلا أف أ خاد ىحه 

التجريد   ئيؼأدايث إنيؼ يتستعؾف منمة مختفعة    لجييؼ انتغاـ مختفع دقيق يالسجسؾعة 
النمة السختفعة واألداا السشخفض  أما باق  السجسؾعات وبالفعل يؤدوف تجريديا  بذسل مسيد،

االنتماص غيخ أي السبالغة غيخ الجقيمة    التمجيخ(، والنمة السشخفزة واألداا السختفع )أي )
ؾا أقل  فان الجقيق    التمجيخ(، والنمة السشخفزة واألداا السشخفض )انتغاـ مشخفض دقيق(

ذو الجقة ما وراا السعخفية السختفعة يغيخ أيساما  دقيمة أكنخ  ظالب السعمؼ،  ال   التختيب
 أف المجا ية تتؾا ق مع أدائو المجاع ( ممارنة باأليساـ غيخ الجقيمة )أي توتفخارا  )أي أف  م

عما باق  السجسؾعات ومؽ  ؼ  انؾا أكنخ تفؾقا  المجا ية ال تتؾا ق مع أدائو المجاع (،  تو م
   الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية ييث إف ىشاؾ تشاسق ميؽ  متيؼ    قجرتيؼ التجريدية 

 وأدائيؼ الفعم  أ شاا التجريذ.
حتؾجج      عما خابعيشص الفخض ال: خابعالفخض ال التحمق مؽ قبؾؿ أو ر ضنتائج 

ع  لمسذسيت التجريدية ودرجات عيقة ارتباطية دالة إيرائيا  ميؽ درجات الحل المجا
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ولمتحمق . بسمية التخبية جامعة الدقازيقح يؽالسعمس ةما وراا السعخ ة المجا ية لجم الظمب
ىحا الفخض تؼ يداب معامل ارتبار ميخسؾف ميؽ درجات الحل المجاع  مؽ قبؾؿ أو ر ض 

 ومسؾناتيا  سا يم :لمسذسيت التجريدية ومسؾناتو ودرجات ما وراا السعخ ة المجا ية 
(: َرائح يؼايم اسذثاط تٛشعٌٕ تٍٛ دسخاخ انسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ انرذسٚغٛح ٔيكَٕاذّ .خذٔل )

 ٔدسخاخ يا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح ٔيكَٕٛٓا

يا ٔساء انًؼشفح                  

 اإلتذاػٛح

انسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ  

 انرذسٚغٛح

يا ٔساء انًؼشفح 

 ػٛح انزاذٛح اإلتذا

ٔيا ٔساء انًؼشفح 

انًٕلفٛح 

 اإلتذاػٛح

يا ٔساء انًؼشفح 

 اإلتذاػٛح ككم

 **.185 **1855 **1813 فٓى انًشكهح انرذسٚغٛح

ذٕنٛذ األفكاس انًشذثطح تانًشكهح 

 انرذسٚغٛح

18.2** 1811** 1812** 

انرخطٛط ٔانرُفٛز نسم انًشكهح 

 انرذسٚغٛح

18.1** 18.4** 18.3** 

نهسم اإلتذاػٙ انذسخح انكهٛح 

 نهًشكالخ انرذسٚغٛح

18.5** 18.0** 18.0** 

 (10148(0  * دانح إزصائٛاً ػُذ يغرٕٖ )1010** دانح إزصائٛاً ػُذ يغرٕٖ )

يتز  مؽ نتائج الججوؿ الدامق وجؾد عيقة ارتباطية مؾجبة ودالة إيرائيا  عشج مدتؾم 
ومسؾناتو ودرجات ما وراا السعخ ة ( ميؽ درجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية 0...)

بسمية التخبية جامعة الدقازيق، وتتفق ىحه الشتيجة  يؽالسعمس ةالمجا ية ومسؾنييا لجم الظمب
 ,Aurah, Koloi-Keaikitise، وHargrove (3..2)نتائج بحؾث  ل مؽ مع 

Isaacs, & Finch (3.00)( و3.02، وغالية ،)Aurah (3.02) و ،Bas, Sagirli 
& Bekdemir (3.04)  ييث تؾبمؾا إلا وجؾد عيقة ارتباطية مؾجبة دالة إيرائيا  ميؽ

  درجات الحل المجاع  لمسذسيت وما وراا السعخ ة.
 للبحح:  رابعمهاقشة نتائج التحكل مو الفرض ال

درجات الحل ويخم البايناف أف أسباب وجؾد العيقة السؾجبة الجالة إيرائيا  ميؽ 
السعخ ة  يت التجريدية ومسؾناتو ودرجات ما وراا السعخ ة المجا ية ومسؾنيياالمجاع  لمسذس

قجرة  تتزسؽما وراا السعخ ة يخجع إلا أف قج  الحاتية المجا ية والسعخ ة السؾقفية المجا ية
مؽ  الفخد عما التففيخ فيسا يتعمسو وو يو بعسميات تففيخه واستخاتيجياتو    معالجة ما يؾاجيو

مؾاقف تعمؼ ومذسيت مسا يداعجه عما إعادة تشغيؼ أ فاره وتؾعيف األدلة والذؾاىج تؾعيفا  
 (.47-42، 3.00دقيما  وتمؾيؼ أ خ ما تؾبل إليو مؽ نتائج )يجازي، 
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كسػػا أنػػو يؾجػػج تذػػابو مػػيؽ سػػسات األشػػخاص الستسيػػديؽ بالحػػل المػػجاعا لمسذػػسيت 
ألف الفػخد الػحي يفف ػخ  ػ  يػل السذػسمة يؾع ػن مػا  وسسات األشخاص مختفعا ما وراا السعخ ػة

ييث يحاوؿ إنتاج أ فار ججيجة  ؼ التخظي   ؼ الكياـ متشفيػحىا لمؾبػؾؿ إلػا يػل  ؛وراا السعخ ة
السذػػسمة، وأ شػػاا ذلػػػ ُيخاقػػب مػػجم التمػػجـ الحػػادث مػػع تؾجيػػو سػػمؾ و لففػػخة معيشػػة  ػػؼ يجعسػػو 

ي األ زػل وبػحلػ ُيعػج ؼ  ػي  مشيػا ويختػار مػا يػخاه بي فار أ خم يتا يرل إلا الحل الشيائ ، وُيك 
 فػػػااة  ػػػ   لػػػجييؼالمػػػائسؾف بحػػػل السذػػػسيت المجا يػػػة  بالضػػػا ة إلػػػا ذلػػػػ، مففػػػخا  مشتجػػػا ، 

يث يسؾف لجييؼ المػجرة عمػا اسػتخجاـ اسػتخاتيجيات متشؾعػة لتؾليػج يالسيارات ما وراا السعخفية 
وتحميل األ فار ويحتاجؾف أف يعخ ؾا أنؾاع السؾاقف أو السيػاـ التػ  يسػؾف  ييػا الحػل المػجاع  
لمسذػػسيت ىػػؾ السشيجيػػة السيئسػػة والعؾامػػل التػػ  تػػؤ خ عمػػا إمسانيػػة اسػػتخجاـ الحػػل المػػجاع  

السذسيت بذػسل ساس  تؤديو ميارات ما وراا السعخ ة    يل لمسذسيت، ومؽ  ؼ ىشاؾ دور أ
 إمجاع . 
حيسسؽ التشبؤ عما أنو  خامذيشص الفخض ال :ام الفرض اخلالتحكل مو قبول أو رفض نتائج 

مجرجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية مؽ  يؿ درجات ما وراا السعخ ة 
ولمتحمق مؽ قبؾؿ أو  بسمية التخبية جامعة الدقازيقح. يؽالسعمس ةالمجا ية لجم الظمب

ىحا الفخض تؼ يداب تحميل االنحجار الستعجد، وُأتبع باالنحجار الستجرج لتحجيج أكنخ ر ض 
  ما وراا السعخ ة المجا ية تي يخا     الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية، و انت مسؾن  

 الشتائج  سا يم : 
يا  ٙاالَسذاس )انسم اإلتذاػٙ نهًشكالخ انرذسٚغٛح كًرغٛش ذاتغ(، )يكَٕ (: يهخص ًَٕرج2خذٔل )

 ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح كًرغٛشاخ يغرمهح(8

يصذس 

 انرثاٍٚ

يدًٕع 

 انًشتؼاخ

دسخاخ 

 انسشٚح

يرٕعط 

 انًشتؼاخ

يشتغ يؼايم االسذثاط  انذالنح لًٛح )ف(

)يؼايم انرسذٚذ 

 انًصسر(

 10554 **1011 1300215 58222. 1 0118121 االَسذاس

 .1824 131 48215. انثالٙ

  131 14.8112 انًدًٕع

 (18148(8        *دانح ػُذ يغرٕٖ )1810** دانح ػُذ يغرٕٖ )            

، وىػحا يعشػ  أف (r3= ..444)( أف قيسة معامل التحجيج 2تذيخ نتائج الججوؿ رقؼ )
ػػػختا مػػػا ممػػػجاره )  مػػػا وراا السعخ ػػػة المجا يػػػة قػػػج مسػػػؾن   %( مػػػؽ التبػػػايؽ  ػػػ  الحػػػل 44.4 د 

المجاع  لمسذسيت التجريدية، وى  قيسة مختفعة إذا ما أ ح    االعتبار وجؾد متغيخات أ ػخم 
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( 340.224قػج ممغػػت ) (F)ويتبػػيؽ أف قيسػػة  تؤ خ  ػ  الحػل المػجاع  لمسذػسيت التجريدػية.
(، 0...يػػة االنحػػجار عشػػج مدػػتؾم )وىػػحا يؤ ػػج معشؾ  (Sig = ...0)عشػػػػج مدتػػػؾم  مػػة 

 ولتحجيج مرجر التي يخ تؼ استخخاج الججوؿ التال :
 (: يؼايالخ االَسذاس انًرؼذد )يكَٕاخ يا ٔساء انًؼشفح اإلتذاػٛح(01خذٔل )

انًؼايالخ  انًؼايالخ غٛش انًؼٛاسٚح انًرغٛشاخ

 انًؼٛاسٚح

 انذالنح لًٛح )خ(

B ٘انخطأ انًؼٛاس Beta 

 **1811 .3.811  18124 384.2 انثاتد

 **1811 18.25 18511 18114 18425 انًؼشفح انزاذٛح اإلتذاػٛح

 **1811 18110 18103 181.3 .1811 انًؼشفح انًٕلفٛح اإلتذاػٛح

 (18148(8        *دانح ػُذ يغرٕٖ )1810** دانح ػُذ يغرٕٖ )
 

وراا السعخ ة المجا ية عما يتبيؽ مؽ ججوؿ السعاميت وجؾد داللة لتي يخ مسؾن  ما 
حاتية المجا ية ذا تي يخ الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية، ييث  اف مسؾف السعخ ة ال

، و حلػ مسؾف السعخ ة السؾقفية المجا ية  فاف (Sig = ...0)وعشج مدتؾم  مة  إيجام 
لفخض: حيسسؽ ، وبشاا عما ما سبق نمبل ا(Sig = ...0)تي يخه إيجاميا  وعشج مدتؾم  مة 

التشبؤ مجرجات الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية مؽ  يؿ درجات ما وراا السعخ ة 
بسمية التخبية جامعة الدقازيق، وتختيب ىحيؽ السسؾنيؽ يعبخ  يؽالسعمس ةمبظالمجا ية لجم ال

 (  سا7عؽ قؾة تي يخىسا، ويسسؽ  تابة معادلة االنحجار السايارية مؽ  يؿ الججوؿ رقؼ )
 يم :

 

السعخ ة الحاتية ×  433..+   4.472الحل المجاع  لمسذسيت التجريدية = 
 السعخ ة السؾقفية المجا ية.× 304..المجا ية + 

 & ,Aurah, Koloi-Keaikitise, Isaacsتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسةو 
Finch (3.00)( و3.02، وغالية ،)Aurah (3.02) التشبؤ  إمسانيةالت  أكجت عما ، و

 بالحل المجاع  لمسذسيت مؽ درجات ما وراا السعخ ة.
وجؾد ارتبار مؾجب ميؽ الحل المجاع  ويخم البايناف أف ىحه الشتيجة قج تخجع إلا 

لمسذسيت التجريدية وما وراا السعخ ة المجا ية لجم الظمبة السعمسيؽ بسمية التخبية جامعة 
ت يتسيدوف بسجسؾعة مؽ السيارات السعخفية منل الدقازيق.  حوو الحل المجاع  لمسذسي

ميارات التففيخ االمتفاري، وميارات التففيخ الشاقج، وميارات التففيخ االستمخائ ، وميارات 
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التففيخ االستشباط ، وميارات التففيخ التمؾيس ، وميارات اتخاذ المخار، وميارات ما وراا 
بفاعمية مع السذسيت التجريدية والتحجيات السعخ ة، والسيارات الؾججانية،  يؼ يتعاممؾف 

يتسيدوف بالججة ويتدسؾف بالسخونة والجيشامية    التففيخ ليحا يبجعؾف    يل السذسيت، و 
. واألبالة والتحجي لمسيلؾؼ وغيخ السيلؾؼ مؽ أجل الؾبؾؿ إلا يمؾؿ إمجا ية لمسذسيت

ؽ درجات ما وراا السعخ ة بسسؾنييا ومؽ  ؼ أمسؽ التشبؤ بالحل المجاع  لمسذسيت التجريدية م
 ما وراا السعخ ة الحاتية المجا ية وما وراا السعخ ة السؾقفية المجا ية.

أي معخ ة الظالب السعمؼ لشمار قؾتو ويجوده -مسعخ ة الحاتية المجا ية وأمسؽ ل
بالحل المجاع  لمسذسيت التجريدية بمجر  التشبؤ -المجا ية دا ل مجاؿ محجد أو  دسة عامة

أعما مؽ السعخ ة السؾقفية المجا ية أي معخ ة متا وأيؽ و يف ولساذا يسؾف الظالب السعمؼ 
مبجعا ، وقج يخجع ذلػ إلا أف وع  الظالب السعمؼ مشمار قؾتو المجا ية    مجاؿ التجريذ 

 سذسيت التجريدية الت  يؾاجييا.يؤ خ بذسل  بيخ    إنتاجو لحمؾؿ إمجا ية فيسا يخص ال
 بسا يم : اف   ضؾا نتائج البحث يؾب  الباين توصيات ومكرتحات:

ضخورة تزسيؽ السمخرات بسمية التخبية ليستخاتيجيات الجاعسة لمحل المجاع  لمسذسيت  -
 مؾجو عاـ والسذسيت التجريدية مؾجو  اص.

تذجيع الظمبة السعمسيؽ عما مسارسة يمؾؿ إمجا ية لسختمن السذسيت التجريدية الت   -
 يؾاجيؾنيا أ شاا التخبية العسمية.

تؾ ية الظمبة السعمسيؽ بسختمن مرادر السذسيت التجريدية وإمجادىؼ بخظؾر عخيزة  -
 لفيفية الترجي ليا.

 تعديد ما وراا السعخ ة المجا ية لجم الظمبة السعمسيؽ. -
تجريب الظمبة السعمسيؽ عما ما وراا السعخ ة المجا ية لتحديؽ مدتؾم الحل المجاع   -

 لمسذسيت لجييؼ.
 وميهو إدراء بعض البحوخ املستكبلية مو خالل العهاويو التالية:

فرحل فإلبدفأي رنسذكالت فرتدريدية ردى معنسي فررف فعوى فرثن وي كسن يدركهن فرطنبة  -
 فء فرسعرفة فإلبدفعية.مرتضعي ومشخضزي من ور 

 فرحل فإلبدفأي رنسذكالت فرتدريدية ردى معنسي فرتعنيم فرثن وي فرعنم وفرضشي. -
 فربشنء فرعنمني رسن ورفء فرسعرفة فإلبدفعية وأالقت  بنرتحريل فردرفسي ردى طنبة فرجنمعة. -
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 قائنة املرادع

 أواًل: املرادع العربية:

(. مخنامج تجريب  ممتخح لتشسية 3.02أمؾ الغي ، إيساف عم  دمحم، وبخيت،  اطسة دمحم مياا الجيؽ )
المجرة عما الحل االمتفاري لمسذسيت الحياتية و فض قمق السدتمبل لجم طالبات  مية 

 ..04-22، 3، 77، دراسات عخبية    التخبية وعمؼ الشفذاالقتراد السشدل . 
(. أ خ 3.03، و ؾدة، إمخاليؼ دمحم دمحم، وإسساعيل، دعاا سعيج محسؾد )أيسج، أمؾ الدعؾد دمحم

استخجاـ استخاتيجيات ما وراا السعخ ة    تجريذ الفيسياا    تشسية ميارات المجاع العمس  
 .222-242، 20، 32، جامعة مشيا -مجمة  مية التخبية لجم طيب الرن األوؿ النانؾي. 

(. أ خ التعمؼ اللفتخون  المائؼ عما استخاتيجية ما وراا السعخ ة عما 3.03األيؾب، لبة وليج دمحم )
رسالة اتحريل والؾع  بعسميات الحل المجاع  لمسذسيت لجم الظيب    ممخر جامع . 

 .البحخيؽ –جامعة الخميج العخب   – مية الجراسات العميا  –ماجدتيخ 
عما الحل المجاع  لمسذسيت باستخجاـ بعض (.  اعمية التجريب 3.02ممجؾف،  ؾ خ جسيل سالؼ )
مجمة    تشسية ميارات السيتامعخفية لجم طالبات  مية التخية.  TRISاستخاتيجيات نسؾذج 

-24، 0، 04،  مية التخبية –جامعة دمذق  –اتحاد الجامعات العخبية لمتخبية وعمؼ الشفذ 
000. 

التعاون  عما الحل المجاع  لمسذسيت لجم  (.  عالية االتجاه نحؾ العسل4..3تؾ يق، نجاة عجل  )
 .37-0، 22، 2، دراسات الظفؾلة، جامعة عيؽ شسذطيب  مية التخبية. 

(. مخنامج تجريب  قائؼ عما نغخية حتخيدح )الحل 3.04جاد الحق، نيمة عبج السعظ  الرادؽ )
ة جامعة الدقازيق. المجاع  لمسذسيت( لتشسية ميارات ما وراا السعخ ة لجم طيب  مية التخبي

 .74-44، 3، 02، الجساية السرخية لمتخبية العمسية
(. أ خ مخنامج تعميس  قائؼ عما استخاتيجية 3.04جخواف،  تح  عبج الخيسؽ، والابادي، زيؽ يدؽ )

الحل المجاع  لمسذسيت    تشسية ميارات التففيخ المجاع  لجم الظمبة السؾىؾبيؽ ذوي 
 .42-00، 0، 03، مجمة اتحاد الجامعات العخبية لمتخبية وعمؼ الشفذبعؾبات التعمؼ. 

(. العيقة ميؽ ما وراا السعخ ة والحل المجاع  لمسذسيت وأىسيتيا 3.00يجازي، آنجي دمحم يدؽ )
الجساية الفؾيتية  –مجمة الظفؾلة العخبية التخبؾية: استخاتيجية ممتخية    تعميؼ األطفاؿ. 

 ...0-44، 42، 03، بيةلتمجـ الظفؾلة العخ 
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(. السذسيت التجريدية الت  تؾاجو معمس  العمؾـ 3.02الحخب ، عبج هللا مؽ معتق مؽ مرم  )
 -مجمة العمـؾ التخبؾية والشفديةالظبياية    نغاـ السمخرات لمسخيمة النانؾية بسشظمة المريؼ. 

 .47-42، 2، 0، السجمة العخبية لمعمـؾ ونذخ األبحاث
(.  اعمية مخنامج قائؼ عما عادات العمل    تعمؼ الخياضيات 3.04التؾند  الديج ) يديؽ، إمخاليؼ

لتشسية التحريل وميارات الحل المجاع  لمسذسيت الخياضية لجم تيميح السخيمة العجادية. 
 ..24-243، 7، 02، الجساية السرخية لتخبؾيات الخياضيات

   تشسية ميارات  TRIZمدتشج إلا نغخية تخيد  (. أ خ مخنامج تجريب 3.03الخيار، ماجج دمحم )
 –مجمة جامعة الشجاح لألبحاث تففيخ ما وراا السعخ ة لجم طمبة جامعة البمماا التظبيكية. 

 .4.7-474، 2، 34، العمؾـ الندانية
(. الح اا الخوي  وعيقتو بالحل المجاع  لمسذسيت لجم 3.07الجعيمج، ليفاا يسج عبج العديد )

، 24، جامعة أسيؾر -مجمة  مية التخبية السؾىؾبيؽ    السسمفة العخبية الدعؾدية. الظمبة 
2(3) ،442-477. 

(. أ خ استخجاـ أنسؾذج أوزبؾرف بارنذ الحل المجاع  3.03الجليس ، إيداف عميؾي نابخ )
مجمة لمسذسيت    ميارة ما وراا السعخ ة لجم طالبات الخابع العمس     مادة الخياضيات. 

 ..40-222، 2، امعة األنبار لمعمؾـ الندانيةج
 بالحل مشيسا كل وعيقة السعخ ة وراا وما الؾججان  (. الح اا.3.0سالؼ، ىانؼ أيسج أيسج )

،  مية رسالة د تؾراة )غيخ مشذؾرة(بالجامعة.  التجريذ ىيئة أعزاا لمسذسيت لجم المجاع 
 التخبية، جامعة الدقازيق.
(. أ خ مخنامج تجريب  مدتشج إلا استخاتيجيات الحل المجاع  3.00الدساكخ، عبج العديد عم  )

لمسذسيت السدتمبمية    تشسية ميارات التففيخ ما وراا السعخ   والسيارات الكيادية لجم 
 –جامعة عساف العخبية  – مية العمـؾ التخبؾية والشفدية  –رسالة د تؾراه الظمبة السؾىؾبيؽ. 

 .األردف
(. أ خ مخنامج تجريب  قائؼ عما نسؾذج الحل المجاع  لمسذسيت 2..3الرسادي، محارب عم  دمحم )

CPS  تشسية التففيخ اإمجاع  والسيارات  ؾؽ السعخفية    الخياضيات لجم طمبة الرن   
 .الجامعة األردنية – مية الجراسات العميا  –رسالة د تؾراه التاسع األساس     األردف. 

لتشسية  Triz(. مخنامج ممتخح قائؼ عما مبادما نغخية تخيد 3.04عبج هللا، تامخ دمحم عبج العميؼ )
مجمة الجساية التخبؾية لمجراسات ميارات ما وراا السعخ ة لجم الظالب السعمؼ شابة التاريخ. 

 .023-23، 74، االجتسا ية
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(: استخجاـ استخاتيجيات ما وراا السعخ ة وأ خىا عما 4..3العظار، دمحم عبج الخؤوؼ بامخ يدؽ )
جامعة  –مجمة  مية التخبية ميارات يل مذسيت الفيدياا لجم طيب الرن األوؿ النانؾي. 

 ..2-0، 47، 04، مشيا
(. دا اية النجاز والفاعمية الحاتية وما وراا السعخ ة  ستشبئات بسيارات 3.02غالية، عم  أيسج )
أطخوية د تؾراه، قدؼ عمؼ الشفذ جم الظيب العخب    الجامعات السخائيمية. يل السذسمة ل

 .، األردفالرشادي والتخبؾي، جامعة اليخمؾؾ
أ خ استخجاـ أسمؾب يل السذسمة  (.2..3دمحم، مرظف  يديب، والذخبيش ، مح  الجيؽ عبجه )

راسة السذسيت البيئية امتفاريا  عما التففيخ المجاع  لجم طيب  مية التخبية مؽ  يؿ د
 .344-3.3، 44، 02، جامعػػة مشيا -مجمة  مية التخبيةوالمزايا السعابخة. 

(. السذسيت التجريدية لسعمؼ المغة النجميدية بالسخيمة 2..3السظيخي، متعب مؽ عيج  يب )
 الدعؾدية.، جامعة أـ المخم، السسمفة العخبية رسالة ماجدتيخاالمتجائية بسحا غة السيج. 
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