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تتاّوعالقتهتتاّبتتالتفكيرّاإلبتتداعيّلتتدىّالطالبتتاتّالموهوبتتات ّّإستتتراتيجي اتّالتتتعللمّالمتتنظمّذاتيًّ
ّبالمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحة

ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي
ّية.قسمّالتربيةّالخاصة،ّكليةّالتربية،ّجامعةّالباحة،ّالمملكةّالعربيةّالسعود

 emmanaz60@gmail.comالبريدّااللكتروني:ّ
ّمستخلصّالدراسة:

ّوكذلكّ ّاألكثرّشيوًعا، ّالمنظم فّإلىّإستراتيجياتّالتعلم ّإلىّالتعر  ّالحالية راسة هدفتّالد 
ّبمنطقةّ ّالثانوية ّبالمرحلة ّالموهوبات ّالطالبات ّلدى ّاإلبداعي ّالتفكير ّدرجة ّإلى ف التعر 

راسةّإلىّ معرفةّالعالقةّماّبينّمتوسطّدرجاتّالطالباتّالموهوباتّالباحة،ّكماّهدفتّالد 
ّعنّ ّالكشف ّوكذلك ّاإلبداعي، ّوالتفكير ّذاتيًّا ّالمنظ م ّالتعلم ّإستراتيجيات ّمقياَسْي على
راسة،ّوالتيُّتعزىّلمتغيرّ الفروقّفيّمتوسطّدرجاتّالطالباتّالموهوباتّعلىّمقياَسْيّالد 

راسة نتّعي نةّالد  طالبةّموهوبةّفيّالمرحلةّالثانوية051ّّمنّّالصفّالدراسي،ّوقدّتكو 
ّتمّ ّوقد ّاتباعّالمنهجّالوصفيّالتحليلي، ّتم راسة ّولتحقيقّأهدافّالد  فيّمنطقةّالباحة،

ّالشكليةّ)ترجمةّّ–Trranceاستخدامّمقياسّمهاراتّالتفكيرّاإلبداعيّلتورانسّ الصورة
اتيًّاّوالذيّتمّإعدادهّمنّوتعريبّفؤادّأبوّالحطب(،ّومقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذ

ّذاتيًّاّ ّالمنظم ّإستراتيجياتّالتعلم ّأن  ّيأتي: ّإلىّما راسة ّالد  لتّنتائج ّوتوص  ّالباحثة. قبل
األكثرّشيوًعاّبينّالطالباتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحةّالمراقبة،ّوالتفكيرّ

الجهد،ّوجاءتّدرجةّالتفكيرّّالناقد،ّوالتخطيط،ّفيّحينّأقلّاإلستراتيجياتّشيوًعاّتنظيم
ّفيّ ّالطالقة ّاألولىّوجاءتّمهارة ّبالمرتبة ّاألصالة ّحيثّكانتّمهارة اإلبداعيّمرتفعة،
المرتبةّالثانيةّثمّمهارةّالتفاصيلّالثالثةّفيّحينّكانتّمهارةّالمرونةّفيّالمرتبةّاألخيرة،ّ

طّدرجاتّوكشفتّالنتائجّأيًضاّعنّوجودّعالقةّارتباطي ةّموجبةّدالةّإحصائيًّّ اّبينّمتوس 
أفرادّالعي نةّعلىّمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّودرجاتهنّعلىّمقياسّالتفكيرّ
راسةّعنّوجودّفروقّدالةّإحصائيًّاّبينّمتوسطاتّدرجاتّ اإلبداعي،ّولمّتكشفّنتائجّالد 

راسةُّتعزىّلمتغيرّالصف. ّأفرادّالعي نةّعلىّمقياَسْيّالد 
ّالمفتاحي ّالتفكيرّالكلمات ّذاتيًّا، ّالمنظم ّالتعلم ّإستراتيجي ات ّالموهوبات، ّالطالبات ة:

ّاإلبداعي.
ّ
ّ
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Abstract: 

The aim of the study was to identify the most common self-organized 
learning strategies, and the digree of creative thinking, among gifted 
femalestudents in the secondary stage in Al-Baha. The study also aimed to 
know the relationship between the average of digrees   on the scales of 
self-organized learning strategies and    creative thinking, among gifted 
femalestudents in the secondary stage in Al-Baha. It also detecting the 
differences in the average of digrees on the organized learning and the 
creative thinking skills due to the variable of the class. The study sample 
consisted of 150 gifted female students in the secondary stage in Al-Baha. 
In order to achieve the objectives of this study, a descriptive analytical 
method was applied. The Torrance Test of Creative Thinking: Figural 
Form (Translation by Fuad Abu Al-Hatab) and the Self-Organizing 
Strategies Scale prepared by the researcher were both applied. The 
results of the study reached the following: the most common of  Self-
organized learning strategies  among gifted female students in the 
secondary stage in Al-Baha were observation critical thinking, and 
planning, while the least common strategies was organizing effort, and the 
degree of creative thinking was high, where the skill of originality was 
first and skill of fluent was the second and  the third  was detail skill while 
the skill of flexibility was the last. The results also revealed a statistically 
significant positive correlation between the Averagedigrees of the sample 
on the self- Organizing learning strategies scale and their digrees on the 
creative thinking scale. The results of the study did not reveal any 
statistically significant differences between the average degrees on the two 
scales due to the grade variable. 

Kaywords: Gifted Female students, Self-Organizing learningStrategies, 
Creative Thinking 
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مة: ّمقد 
مّالمجتمعتتاتّالعصتتريةّ أصتتباّاالهتمتتامّبتتالثروةّالبشتتري ةّمتتنّالضتتروراتّالحتميتتةّلتقتتدص
ورقيهتتا،ّحيتتثّيستتعىّكتتلّمجتمتتوّلتوجيتتشّمتتواردهّالبشتتريةّخيتترّتوجيتتش،ّواستتتثمارّطاقتتاتّ
أبنائشّأفضلّاستتثمارّممكتن،ّويبترزّمتنّبتينّعناصترّالمجتمتوّأفترادّمتميتزونّبخصتائصّ

مستوياتّأدائهمّالعاليّيفوقّمتاّؤتؤديّأقترانهمّالعتادؤونّ)انشترا ّابتكاري ةّتظهرّجليةّفيّ
ّ(.5115المشرفي،ّ

ّاألفرادّالموهوبونّمنّالفئاتّالخاصةّالتيّتحتتا ّإلتىّاهتمتامّختاذ،ّوذلتكّلمتاّ ويعد 
ؤت صفونّبتشّمتنّخصتائصّفريتدةّتجعلهتمّمختلفتينّعتنّاألفترادّالعتادؤين،ّستواءّأكتانّذلتكّ

(.ّلتذاّفهتمّبحاجتة5102ّتفكيريّأمّاالنفعاليّ)كوثرّالربيتو،ّعلىّالمستوىّاألكاديميّأمّال
إلىّبرامجّخاصةّومتنوعةّلتلبيةّحاجاتهمّوقدراتهمّالمرتفعتة،ّمتنّأجتلّتوجيههتاّوتطويرهتاّ
واستغاللهاّبماّيعودّبالفائدةّعلىّالفردّوالمجتمو.ّفهمّبحاجةّإلتىّمنتاهجّخاصتةّوأنشتطةّ

ندما ّفيّالصفّالدراسيّمتوّبتاقيّزمالئهتمّمتنوعةّمنهجيةّوغيرّمنهجيةّتمكنهمّمنّااّل
 Freeman,1999, Al-Shehri, Al-Zoubi& Bani Abdel)وتبعدهمّعنّالروتينّّّ)ّ

Rahman, 2011ّ.ّ
(ّأنّالطلبتةّالموهتوبينّبحاجتةّإلتىّرعايتةّتربويتةّوختدمات5102ّوأكدّ)فتحيّجروان،

عاديتة،ّوهتوّمتاّذهتبّإليتشّمتميزةّعنّالبرامجّوالخدماتّالتقليديتةّالمتتوافرةّفتيّالمتدارسّال
(ّمنّضرورةّالعنايةّبالموهوبين،ّوذلكّمتنّأجتلّمستاعدتهمّعلتىّتطتوير5111ّ)القذافي،ّ

قتدراتهمّوتنميتةّاستتعداداتهمّمتنّجهتة،ّومتنّأجتلّحستنّاالستتفادةّمتنّقتدراتهمّومتتواهبهمّ
تاّاإلبداعية؛ّكيّالّتذبلّويصيبهاّاالنطفاءّمنّجهةّأخرى،ّفهتمّيمثلتونّمتورًداّبشتريًّاّمه مًّ

ّموردّمنّالمواردّالماديةّاألخرى. ّيفوقّقيمةّأي 
تتدّمتتنّحيتتثّتهيئتتةّ ّبرنتتامجّموجتتشّلرعايتتةّالموهتتوبينّيحتتتا ّإلتتىّإعتتدادّجي  ّأي  كمتتاّأن 
البيئةّالفيزيقيةّوالظروفّاالجتماعيةّوالنفسيةّالمناستبةّالتتيّتتماشتىّمتوّخصتائصّتلتكّ

ّ(.5105ّ:223الفئةّفيّقدراتهاّوإمكاناتهاّ)فؤادّخصاونة،ّ
ّالهدفّاألسمىّللتربيةّفيّالوقتّالحاضرّهوّتنميةّاإلبداعّوالتفكيرّبمختلتفّ وبماّأن 
أنواعتتش،ّفقتتدّحظتتيّالتفكيتترّاإلبتتداعيّبمكانتتةّمهمتتةّفتتيّالعدؤتتدّمتتنّدولّالعتتالم،ّوممتتاّؤتتدل ّ
راستتاتّالتتتيّتتختتذّمنتتشّموضتتوًعاّلهتتاّوالعتتاملينّفتتيّ علتتىّهتتذهّالمكانتتةّكثتترةّاألبحتتااّوالد 

يةّالتيّنادتّبضرورةّتدريبّالطلبةّعلتىّاستتخدامّأنتواعّالتفكيترّاإلبتداعيّالمجاالتّالتربّو
ّ(.5102المختلفةّ)جمال،ّ

ّالتعلصمّالمنظمّذاتيًّاّمنّالطترقّالمألوفتةّلنمذجتةّتعل تمّالتالميتذّداختلّمحتيطهمّ كماّيعد 
الدراستتيّويمتتنحهمّالفرصتتةّللتتتعلمّالمستتتمرّمتتنّختتاللّزيتتادةّاالستتتقالليةّوالنشتتا ّلتتدؤهم،ّ



 ...باتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةاتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالإستراتيجيّ 
ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي

ّ

 -943- 

الطريقةّالتيّيفضلهاّالمتعل مّفيّالتعل م،ّقدّتؤث رّفيّعددّمنّالنشاطاتّالمتعل قتةّبتعل متش،ّف
فتجعتلّمنتتشّأكثتترّفاعليتةّواهتماًمتتاّبالمهمتتة،ّدتيخططّويحتتددّاألهتتدافّويتنظمّويراقتتبّذاتتتش،ّ
وذلكّبدًءاّبالطرقّالتتيّيستتقبلّبهتاّالمعلومتاتّالتواردةّوكيجيتةّتجهيزهتاّلتش،ّوهتذاّؤتطلتبّ

متتنّالتتوعيّباألستتاليبّواإلستتتراتيجياتّالمناستتبةّلتحقيتتقّذلتتكّ)نستتياّالعتتاي ؛ّكنتتزةّقتتدًراّ
ّ(.5103مرغني،ّ

تةّكونتشّ ّاستخدامّالطلبةّالموهوبينّإلستراتيجياتّالتعلمّالمتنظمّذاتيًّتاّضترورةّملح  ويعد 
ّيساعدهمّفيّاالستجابةّلمتطلباتّالبيئةّالمتغي رة،ّبناًءّعلىّقدراتهمّوالتوافقّمعهتا،ّولتذلك
دعتّالحاجةّإلىّبرامجّتعليمّالتفكيرّكونهاّتساهمّأيًضتاّفتيّنقتلّالمتعلمتينّمتنّمتعلمتينّ
يّالمعلومةّ)سلبية(ّإلتىّمرحلتةّبنتاءّ سلبيينّإلىّمتعلمينّإيجابيين،ّونقلهمّمنّمرحلةّتلق 

ّ(.5112المعلومةّ)إيجابية(ّبماّيحق قّلهمّفرصةّالتعلمّالمستمرّمدىّالحياةّ)سليمان،ّ
دّوتطتتورّمستتتمر،ّتتترىّونظتتًراّألهم يتتةّالموةبتتةّومتتاّؤتترتبطّبهتتاّمتتنّإبتتداعّوتعل تتمّمتجتتد ى

الباحثةّأنشّمنّالواجبّاالهتمامّبهاّوالعملّعلىّتنميتهتاّوتكثيتاّالجهتودّالبحثيتةّللكشتفّ
عتتنّمالكيهتتاّبصتترفّالنظتترّعتتنّالجانتتبّالتتذيّؤبتترعّويبتتدعّبتتشّالموهوبتتون،ّألنهتتمّقتتادةّ

ّلتقدمّالعلميّوالتقني.الحاضرّوأملناّمستقباًلّللحاقّبركبّا
راسة:ّ ّمشكلةّالد 

تحتتتتا ّالطالبتتتاتّالموهوبتتتاتّإلتتتىّبتتترامجّخاصتتتةّومتنوعتتتةّلتلبيتتتةّحاجتتتاتهمّوقتتتدراتهمّ
المرتفعة،ّمنّأجلّتوجيههاّوتطويرهتاّواستتثمارهاّبمتاّيعتودّبالفائتدةّعلتىّالفتردّوالمجتمتو،ّ

كّاستتتخدامّفهتتمّبحاجتتةّإلتتىّمنتتاهجّخاصتتةّوأنشتتطةّمتنوعتتةّمنهجيتتةّوالّمنهجيتتة،ّوكتتذل
تتنهمّمتتنّاالنتتدما ّفتتيّ ًياّبالنستتبةّلقتتدراتهمّوتمك  اإلستتتراتيجياتّالتعليميتتةّالتتتيّتشتتكلّتحتتد 

ّ(.5102ّالصفّالدراسيّموّباقيّزمالئهمّوتبعدهمّعنّالضجرّوالمللّ)الدومي،ّوالربيو،ّ
وهتي:ّ اإلنستانية، الستمات متن مجموعتات ثتالا) تفاعتلّ)تقتاطو متن فالموةبةّتتكتوّن

 ومستويات ،)الدافعية(بالمهماتّ االلتزام من مرتفعة المتوسط،ّمستويات ّقفو عامة قدرات
ّأولئتك ،ّوالموهوبتات)اإلبداع(القدراتّاإلبداعيةّ من مرتفعة  لتدؤهن أو يمتتلكن اللتواتي هتنل

 لتدداء قتي م مجتال أيّ  فتي واستتخدامها الستمات متن التركيبتة هتذه تطتوير القتدرةّعلتى
المجموعتاتّ بتين تفاعتل تطتوير بمقدورهم الذؤن أو تفاعاًلّ وّنؤبد الذؤن اإلنساني،ّفاألطفال

البترامجّالتعليميتةّ عتادة توف رهتا ال التنتو ع واستعة تربويتة وفرًصتا ختدمات ؤتطلبتوّن الثالثتة
ّ(.5102العاديةّ)الربيو،ّ

ّ تتاّمتتنّاإلستتتراتيجي اتّالتعليميتتةّالتتتيّتنضتتويّعلتتىّوجتتودّتحتتد   ّالتتتعل مّالمتتنظمّذاتيًّ ويعتتد 
ّلقدراتّالط لبةّالموهوبينّوتناسبّالخصائصّالفريتدةّالتتيّؤتمي تزّبهتاّالموهوبتونّمتنّحتب 
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المغامرةّواالستقالليةّوغيرهاّمنّالخصائص.ّوالتعلمّالمنظ مّذاتيًّاّفيّأساسشّالنظريّيشتيرّ
ّأكثرّأنما ّالسلوكّاإلنسانيّالّيمكنّتغييرهتاّإالّمتنّختاللّالشتخصّنفستش،ّوذلتكّ إلىّأن 

قبتهتاّباستتمرار،ّفالطالتبّالبتدّأنّيستاهمّبفعاليتةّفتيّعمليتةّتعلمتشّلصعوبةّالعملّعلىّمرا
ّأوّمستقبلّ)ّالردادي، ّ(.5102وإالّسيكونّمجردّمتلق 

ّمتتنّاالهتمتتامّبمهتتاراتّ نّرئتتيسّمتتنّمكونتتاتّالموةبتتةّلتتذاّالّبتتد  ّاإلبتتداعّمكتتو  وبمتتاّأن 
اديميتتتةّالتفكيتتترّاإلبتتتداعي،ّوذلتتتكّألنّطريقتتتةّالتفكيتتترّتتتتؤثرّعلتتتىّمختلتتتفّالمجتتتاالتّاألك

واالجتماعيةّواالنفعاليةّلتدىّالطالبتاتّالموهوبتاتّإلستتراتيجياتّالتتعلمّالمتنظمّذاتًيتا،ّلتذلكّ
تتاّوالتفكيتترّ راستتةّلدراستتةّالعالقتتةّمتتاّبتتينّإستتتراتيجياتّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ جتتاءتّهتتذهّالد 

ّاإلبداعيّعندّالطالباتّالموهوبات.
راسةّتحدؤًداّلإلجابةّعنّاألسئلةّ ّاآلتية:وجاءتّهذهّالد 

تتتاّاألكثتتترّشتتتيوًعاّلتتتدىّالطالبتتتاتّالموهوبتتتاتّ -1 متتتاّإستتتتراتيجياتّالتتتتعلمّالمتتتنظمّذاتيًّ
 بالمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحة؟

متتاّدرجتتةّالتفكيتترّاإلبتتداعيّلتتدىّالطالبتتاتّالموهوبتتاتّبالمرحلتتةّالثانويتتةّبمنطقتتةّ -2
 الباحة؟

وهوبتتتاتّهتتتلّهنتتتاكّعالقتتتةّدالتتتةّإحصتتتائيًّاّمتتتاّبتتتينّمتوستتتطّدرجتتتاتّالطالبتتتاتّالم -3
راستتتةّإستتتتراتيجياتّالتتتتعلصمّ بالمرحلتتتةّالثانويتتتةّبمنطقتتتةّالباحتتتةّعلتتتىّمقياَستتتْيّالد 

ّالمنظمّذاتًياّوالتفكيرّاإلبداعي؟
هتلّتوجتدّفتروقّذاتّداللتشّإحصتائيًّاّمتتاّبتينّمتوستطّدرجتةّالطالبتاتّالموهوبتتاتّ -4

تتاّبالمرحلتتةّالثانويتتةّبمنطقتتةّالباحتتةّعلتتىّمقيتتاسّإستتتراتيجياتّالتتتعلمّالمتتنظمّذات يًّ
 تعزىّلمتغيرّالصفّالدراسي؟

هلّتوجدّفتروقّذاتّداللتشّإحصتائي ةّمتاّبتينّمتوستطّدرجتةّالطالبتاتّالموهوبتاتّ -5
 بالمرحلةّالثانويةّعلىّمقياسّالتفكيرّاإلبداعيُّتعزىّلمتغيرّالصفّالدراسي؟ّ

راسة: ّأهدافّالد 
راسةّالحاليةّإلىّماّيأتي: ّتهدفّالد 

تتتاّاألكثتتترّشتتتيوًعاّلتتتدىّالطالبتتتاتّالكشتتتفّعتتتنّإستتتتراتيجياتّالتتتتعلمّالمتتتن -1 ظمّذاتيًّ
 الموهوباتّفيّالمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحة.

فّإلتتىّدرجتتةّمهتتاراتّالتفكيتترّاإلبتتداعيّلتتدىّالطالبتتاتّالموهوبتتاتّبالمرحلتتةّ -2 التعتتر 
 الثانويةّبمنطقةّالباحة.
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تتاّوالتفكيتترّاإلبتتداعيّ -3 الكشتفّعتتنّالعالقتتةّمتتاّبتتينّإستتراتيجياتّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ
ّلدىّالطالباتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحة.

تتاّاألكثتترّشتتيوًعاّلتتدىّ -4 فّإلتتىّالفتتروقّفتتيّإستتتراتيجياتّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ التعتتر 
الطالباتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةّبمنطقتةّالباحتةّوالتتيّتعتزىّلمتغيترّالصتفّ

 الدراسي.
فّإلتتىّالفتتروقّفتتيّدرجتتةّالتفكيتترّاإلبتتداع -5 يّلتتدىّالطالبتتاتّالموهوبتتاتّفتتيّالتعتترص

 المرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحةّوالتيّتعزىّلمتغيرّالصفّالدراسي.
راسة:ّأهمية الد   

راسةّالحاليةّفي: ّبرزتّأهميةّالد 
ّاألهميةّالتطبيقية: (أ)
راسةّفيّمساعدةّالمعل ىمتينّلتتدريبّالتالميتذّعلتىّالمهتاراتّ -0 قدّتفيدّنتائجّهذهّالد 

ّمتتنّمهتتارا تتاّفتتيّالمؤسستتاتّالخاصتةّلكتتل   تّالتفكيتترّاإلبتداعيّوالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ
 التعليمّالمختلفة.

 قدّتفيدّالمقاؤيسّالتيّأعدتّفيّهذاّالبحثّفيّالتطبيقّعلىّعي ناتّأخرى. -5
راساتّالتيّتناولتّهتذاّالموضتوعّفتيّحتدودّعلتمّالباحثتة،ّوعليتشّقتدّتثيترّ -2 قل ةّالد 

تتت راستتتةّاهتمتتتامّالبتتتاحثينّللبحتتتثّوالتقص  راستتتاتّهتتتذهّالد  يّوإجتتتراءّالمزيتتتدّمتتتنّالد 
 المتعلقةّبذاتّالمتغيرات.

ّاألهميةّالنظرية:ّ (ب)
راستتتةّمعرفتتتةّجدؤتتتدةّإلتتتىّاألدبّالنظتتتريّذيّالعالقتتتةّ -0 ؤتوق تتتوّأنّتضتتتياّهتتتذهّالد 

 بمهاراتّالتفكيرّاإلبداعيّوإستراتيجياتّالتعلمّالمنظم.
مّالمتنظمّذاتيًّتاّمساؤرةّاالتجاهاتّالحدؤثةّفيّالمناداةّباستخدامّإستراتيجياتّالتعل -5

ومهتتتاراتّالتفكيتتتترّاإلبتتتتداعيّفتتتتيّالتتتتدريسّوذلتتتتكّلمواكبتتتتةّمستتتتتحدثاتّالعصتتتترّ
 وتطوراتش.
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راسة :مصطلحاتّالد   
ّاإلستراتيجيات:

هيّمجموعتةّمتنّالخطتطّواألنشتطةّواألدواتّالمتخصصتةّوالضتروريةّإلنجتازّأهتدافّ
ّبتذاتّمنظمةّوطويلةّاألمد،ّأوّأن هاّنتا ّاتفاقّجماعاتّوتحالفاتّمسي طرةّبتفاعلها،ّوتعد 

ّ(.0،ّذ5102الوقتّمتغيراتّذاتّقوةّوقيمةّتساعدّفيّإدراكّالبيئةّالمنظمةّ)زعالن،ّ
وتعرلفّاإلستراتيجياتّإجرائيًّتا:ّبأنهتاّاألدواتّوالطترقّواألنشتطةّالمستتعملةّفتيّالتتعلمّ

ّالذاتي.
ّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا:

،ّإذّإن شّمنّيقومّبالمبادرةّواإلقبالّعلىّهوّتوجيشّالفردّلنفسشّبنفسشّفيّمجالّتعلمش
دّأهتدافّومصتادرّالتتعلمّ التعلمّوتنظيمّاألنشتطةّالتعلميتةّالمرتبطتةّبموضتوعّالتتعلم،ّويحتد 

قهاّوالتثبتّمنّنتائجهاّالتعليمي ةّ)طريا،ّ  (.2،ّذ5102بالرجوعّلهاّللتأكدّمنّتحقص
فّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّإجرائيًّا: تيّتحصلّعليهاّالطالباتّالموهوباتّبأنشّالدرجةّالّويعر 
ّعلىّمقياسّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا.ّ

ّالتفكيرّاإلبداعي:
تلّ هوّنشا ّذهنيّأوّعقلتيّيختلتفّعتنّاإلحستاس،ّواإلدراكّالحستيّيقتومّعلتىّالتخي 
واختتتراعّأشتتياءّجدؤتتدةّعتتنّطريتتقّتوليتتاّاألفكتتارّوتعتتدؤلهاّوتغييرهتتا،ّويكتتونّالهتتدفّمنتتشّ

،5105ّجدؤتدةّوغيترّمألوفتةّلحتل ّمشتكلةّقائمتةّ)خصتاونة،ّالكشفّعنّعالقتاتّوطرائتقّ
ّ(.0501ذ

تتا:ّبأنتتشّالدرجتتةّالتتتيّتحصتتلّعليهتتاّالموهوبتتاتّعلتتىّ فّالتفكيتترّاإلبتتداعيّإجرائيًّ ويعتتر 
ّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي.

ويمكتتنّتعريتتاّكتتل ّمتتنّالتفكيتترّواإلبتتداع،ّإذّؤتتدلّالتفكيتترّعلتتىّنشتتا ّعقلتتي،ّوقتتدرةّ
نخترّوتتمتاؤزّديمتاّبيتنهم،ّأمتاّاإلبتداعّفهتوّأيّطريقتةّجدؤتدةّومهارةّتختلتفّمتنّفتردّإلتىّ

ّأصتواًلّ لحلّمشكلةّماّإذاّخر ّبإنتا ّجدؤدّأوّطريقةّتفكيرّأوّأداءّأوّعملّشيءّمتاّيعتد 
ّ(.5110وممي ًزاّللفردّدونّاآلخرينّ)البغدادي،ّ

ّ
ّ
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ّالطالباتّالموهوبات:
عتاديّفتيّمجتالّأوّأكثترّمتنّّهنّمنّيمتلكنّقدرةّاستتثنائيةّأوّاستتعداًداّفطريًّتاّغيتر

المجتاالتّالعقليتتةّواإلبداعيتتةّأوّاالجتماعيتتةّاالنفعاليتتةّوالفنيتة،ّوذلتتكّبداللتتةّأدائهتتنّعلتتىّ
اختبارّأوّأكثرّمنّاختبتاراتّالتذكاءّأوّاالستتعدادّواإلبتداعّوالقياديتةّوغيرهتا،ّبحيتثّيكتونّ

تمتتوّالمقارنتتةّتقريًبتتاّمتتنّأقتترانهنّفتتيّالمجتمتتوّالمدرستتيّأوّمجّ%5أداؤهتتنّضتتمنّأعلتتىّ
 (.5115ّ:255الذيّؤنتمينّإليشّ)جروان,

تتاّبتتأنهن:ّالطالبتتاتّاللتتواتيّتتتمّالتعتترفّعلتتيهنّعتتنّ وتعتترفّالطالبتتاتّالموهوبتتاتّإجرائيًّ
ّمقيتاسّ طريقّاختيارهنّمنّالمركزّالوطنيّللقياسّوالتقويمّ)قياس(،ّبنتاًءّعلتىّاجتيتازهنل

 موةبةّللقدراتّالعقليةّالمتعددة.
راسة: ّحدودّالد 

راستةّفتيّالفصتلّالدراستيّالثتانيّفتيّالعتامّ -1 الحدودّالزماني ة:ّتمث لتّفيّتطبيقّالد 
 (.5102ّ-5102الدراسيّّّّّّّّّّّ)

راسةّبمنطقةّالباحة. -2  الحدودّالمكاني ة:ّتمثلتّفيّتطبيقّالد 
راسةّعلىّمتغيتَرْيّإستتراتيجياتّالتتعل مّ -3 الحدودّالموضوعية:ّتمثلتّفيّاقتصارّالد 

 والتفكيرّاإلبداعي.المنظمّذاتيًّاّ
الحتتتدودّالبشتتتري ة:ّتمثلتتتتّفتتتيّالطالبتتتاتّالموهوبتتتاتّبالمرحلتتتةّالثانويتتتةّبمنطقتتتةّ -4

 الباحة.
ّّاإلطارّالنظريّوالدراساتّالسابقة

راساتّالسابقةّذاتّالعالقتةّبإستتراتيجي اتّالتتعلصمّ تناولّهذاّالفصلّاإلطارّالنظري،ّوالد 
ّالمنظمّذاتيًّاّوالتفكيرّاإلبداعي.

ّاإلطارّالنظري.أواًل:ّ
تمّإلتىّثالثتةّ راستة،ّوالتذيُّقس ى تناولّهذاّالجزءّمنّالفصتلّاإلطتارّالنظتريّالمتعل تقّبالد 
محتتتتاور،ّوهتتتتي:ّالتفكيتتتترّاإلبتتتتداعي،ّوإستتتتتراتيجي اتّالتتتتتعل مّالمتتتتنظم،ّالموةبتتتتةّوالطالبتتتتاتّ

ّالموهوبات.
ّ
ّ
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ّالمحورّاألول:ّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا.
رّستتريوّوهائتتلّللمعّر فتتةّبشتتتىّأنواعهتتا،ّممتتاّأدىّإلتتىّتزاؤتتدّاألعتتدادّظهتترّهنتتاكّتطتتو 

المقبلةّعلىّالتعل م،ّفظهرتّالحاجةّلتدىّالتربتوي ينّوعلمتاءّالتنفسّإلتىّضترورةّالتنتوصعّفتيّ
األستتاليبّالتعليميتتةّلمستتتخدميش،ّفلتتمّيعتتدّاألستتلوبّالتقليتتديّفتتيّالتتتعلمّمناستتًباّفتتيّهتتذاّ

رّالمعرفةّالذيّنعيششّاآلن،ّال ّمنّاتبتاعّأستلوبّتربتويّؤناستبّّالوقت،ّففيّعصرّتفجص بد 
مّالذيّيشهدهّهذاّالعالمّاآلن. ّالتكنولوجياّوالتقد 

وّالطلبتةّعلتىّتحمتلّ لذلكّكانّلزاًماّعلىّالمترب ين،ّتطتويرّطترقّوأستاليبّللتتعلمّتشتج ى
المسؤوليةّفيّالتعاملّموّالكمّالالمحدودّمنّالمعارف،ّكاستخدامّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّعلتىّ

تتزّعلتتىّمبتتدأّالتتتعل مّبالعمتتلّوالتشتتجيوّعلتتىّالتتتعلمّالعميتتقّالتتذيّستتبيلّالمثتتال ،ّالتتذيّؤرك 
يساعدّالطالبّفيّفهمّالمادةّالتعليميةّبشكلّأفضتل،ّويتوق توّأنّيكتونّقتادًراّعلتىّشترحهاّ
أوّتوضيحهاّبكلماتشّالخاصةّوبطر ّاألسئلةّالمختلفة،ّويجيتبّعتنّأستئلةّالمعلتم،ّويعمتلّ

تنوعتتةّبعتتدّالتعامتتلّبفاعليتتةّمعهتتاّوالوصتتولّإلتتىّتعميمتتاتّجاهتتًداّعلتتىّحتتل ّالمشتتكالتّالم
ّ(.5111مفيدةّواتخاذّالقراراتّبشأنهاّ)عشا،ّوأبوّعواد،ّوالشبلي،ّوعواد،ّ

ّمفهومّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا:
يمكنّتعرياّمفهتومّالتتعلمّالمتنظمّذاتيًّتاّبأنتشّالعمليتةّالتتيّمتنّخاللهتاّيضتوّالمتتعلمّ

لّأهتتداًفا،ّويستتتخدمّإستتتراتيجي ا تتشّخبتتراتّتعل متتش،ّويعتتد  تّمعي نتتةّلتحقتتقّتلتتكّاألهتتداف،ّويوج 
ّ(.5111سلوكشّلتسهيلّاكتسابّالمعلوماتّ)أحمد،ّ
تتدّكتتل ّمتتنّ)الستتيدّوستتليمان،ّ تتاّعمليتتةّؤتتتمكنّمتتن5112ّويؤك  ّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ (ّأن 
عمليتتةّالتتتعلمّالختتاذّبهتتم،ّفتتالمتعلمونّّومراقبتتةخاللهتتاّالمتعلمتتونّمتتنّمباشتترةّوتوجيتتشّ

تتتاّيستتتتطيعونّإدارةّخبتتتراتّالتتتتعلمّالخاصتتةّبهتتتم،ّكمتتتاّأنهتتتمّيشتتتتركونّفتتتيّا لمنظمتتونّذاتيًّ
خصائصّتدلّعلىّأنعمّمنظمونّذاتيًّاّفتيّعمليتةّالتتعلم،ّمثتل:ّالتحصتيلّالمرتفتو،ّتحدؤتدّ

ّاألهداف،ّمراقبةّعمليةّالتعلم.
تتاّبأنتتشّعمليتتة5105ّوعتترفّكتتل ّمتتنّ)العتتاي ،ّوالمرغنتتيّ ذهنيتتةّ(ّالتتتعل مّالمتتنظمّذاتيًّ

ؤتمكنّمنّخاللهاّالمتعلمونّمنّتوجيشّعمليةّالتعلمّالتتيّيقتومّبهتا،ّويتمثتلّدورّالطالتبّ
فتتيّاالستتتخدامّاألمثتتلّللمكونتتاتّالمعردي تتةّوالدافعيتتة،ّديعتمتتدّالمتتتعل مّبالدرجتتةّاألولتتىّعلتتىّ
ّمحتتورّ استتتخدامّإستتتراتيجياتّمعردي تتةّمختلفتتةّمتتنّأجتتلّتطتتويرّوتحستتينّتعلمتتش،ّألنتتشّيعتتد 

ّالتعليميةّفيتمّتدريبّالطلبةّعليهاّمنّقبلّالمعلمين.ّالعملية
لتت5103ّويشيرّ)مشري،ّ ّالتعلمّالمنظ مّذاتيًّاّؤتزامنّموّالتطوراتّالتتيّتحو  (ّإلىّأن 

إلىّاهتمامّالعدؤدّمنّالباحثينّوعلماءّالنفس،ّالذيّبدورهّيعملّعلىّتغييترّالنظترةّالعامتةّ



 ...باتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةاتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالإستراتيجيّ 
ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي

ّ

 -945- 

ّمتتنّاستتتخدامّال نمتتاذ ّوالنظريتتاتّالمختلفتتةّالتتتيّتستتاعدّفتتيّحتتولّنظريتتةّالتتتعلم،ّفتتالّبتتد 
ّالتعلم.

فّ) تتاّبأنتتشّتمت تتوّالمتتتعلمّبالضتتبط5112ّالستتميو،ّّعبتتدكمتتاّعتتر  (ّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ
تتتشّويتتتنظمّأفعالتتتشّتجتتتاهّالتتتتعلمّكاكتستتتابّ واالستتتتقالليةّتجتتتاهّعمليتتتةّالتتتتعلم،ّفتتتالمتعل ىمّؤوج 

ّلّالتعلم.معلوماتّمعي نةّأوّتحسينّالذاتّأوّتطويرّخبرتشّفيّمجا
تتاّبأنتتشّهتتوّمجمتتتتتتتتوعةّاألفتتتتتتتكارCleary, 2006ّكتتذلكّعتتترفّ) (ّالتتتعلمّالمنتتتتتتظمّذاتيًّ

ّوالمشاعرّوالنشتتتتتاطاتّالتيّؤنتجهاّالمتعلمونّلتحقيقّاألهدافّالتيّيصنعونهاّألنفسهم.
تتاّهتتوّعمليتتةّؤتتتمكنّمتتنّخاللهتتاّ ّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ ومتتنّوجهتتةّنظتترّالباحثتتة،ّفتتإن 

تعلمتتونّمتتنّتوجيتتشّومراقبتتةّوإدارةّعمليتتةّالتتتعلمّالخاصتتةّبهتتم،ّوكتتذلكّؤتميتتزّالطلبتتةّالم
دونّأهتتدافهمّمستتبًقا،ّؤراقبتتونّتقتتدمهمّفتتيّالعمليتتةّالتعليميتتة،ّ تتاّبتتأنهمّيحتتد ى المنظمتتونّذاتيًّ

ّمتنّ )الستيدّويتمي زونّكذلكّبالتحصيلّالدراستيّالمرتفتو،ّوهتذاّمتاّؤتماشتىّمتوّتعريتاّكتل  
ّ(.5112وسليمان،

ّصائصّالمتعل مونّالمنظمونّذاتيًّا:خ
ؤتميزّستلوكّالمتعلمتينّالتذؤنّيقومتونّبتالتعلمّالمتنظمّذاتيًّتاّبكونتشّطريقتةّإستتراتيجيةّ
تتاّ ّوالمثتتابرة،ّفتتالمتعلمونّالتتذؤنّيقومتتونّبتتالتعلمّذاتيًّ وهادفتتةّوعلتتىّدرجتتةّعاليتتةّمتتنّالجتتد 

تتزّعلتتىّيستتتطيعونّإدارةّعمليتتةّالتتتعلمّبكفتتاءةّوفاعليتتةّعاليتتةّإلنتتتا ّبيئتت ةّتعليميتتةّتحف 
التعليم،ّومنّأهمّالخصائصّالتيّؤتميزّبهاّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّماّيأتيّ)العاي ،ّمرغنتي،ّ

5105ّ،Mitra, Leat, Dolan, crawley,2010:)ّ
 المعرفةّبإستراتيجياتّالتعليمّوكيجيةّاستخدامهاّكالتنظيمّوالتسميو. -1
قليتتتةّلتحقيتتتقّاألهتتتدافّوزيتتتادةّالمعرفتتتةّبكيجيتتتةّالتخطتتتيطّوالتتتتحكمّبالعمليتتتاتّالع -2

 التحصيل.
تتتتةّالتتتتذاتّوتنميتتتتةّاألهتتتتدافّالتعليميتتتتةّوتعتتتتدؤلّالخلتتتتلّوفًقتتتتاّ -3 اإلحستتتتاسّبفاعلي 

 للمتطلبات.
 القدرةّعلىّتطبيقّاإلستراتيجياتّالتيّتحافظّعلىّالتركيزّفيّالتعليم. -4
 القدرةّعلىّالتعليمّالذاتيّوالثقةّبالنفسّومواجهةّالمشكالت. -5
ّوتعل مّذيّمغزى.القدرةّعلىّالنجا ّ -6  فيّالمهماتّالجدؤدةّالتيّتحتا ّإلىّتحد  
 التحكمّفيّالمهامّالدراسيةّوتنظيمهاّباستخدامّاألدواتّالمناسبة. -7
 تقييمّالنتائجّومعرفةّمدىّالتفاوتّبينّاألداءّالفعليّواألداءّالمطلوب. -8



ّم0202ّلسنةّّأبريل(ّاألول،ّالجزء681ّمجلةّكليةّالتربية،ّجامعةّاألزهر،ّالعدد:ّ)
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 استخدامّالتغذيةّالراجعةّفيّتقييمّاألداءّالذاتي. -9
مينّالمنظلمينّذاتيًّاّيجتبّأنّيكونتواّعلتىّمعرفتةّبإستتراتيجياتّوترىّالباحثةّأنّالمتعل

التعلمّالمنظ مّذاتيًّتاّالمختلفتة،ّوأنّؤتميتزواّبالثقتةّبتالنفسّوالقتدرةّعلتىّمواجهتةّالمشتكالتّ
ّالتيّتعترضهمّأثناءّالمواقاّالتعليمية،ّوقدرتهمّكذلكّعلىّتقييمّنتائجّتعلمهم.

ناتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا: ّمكو ى
ّمث لّمكوناتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّديماّيأتي:تت

نّالمعرفي. :ّالمكو  ّأوال 
المعرفتتةّمفهتتومّيشتتيرّإلتتىّالخطتتواتّالمتضتتمنةّفتتيّمحاولتتةّالفتتردّمعرفتتةّالعتتالمّمتتنّ
حولش،ّويشتملّعلىّتحدؤدّخطواتّاإلدراكّوالفهتمّوالمحاكمتةّالعقليتة،ّويتضتمنّفتيّالعتادةّ

نّالمعّر فتيّيعنتيّفهتمّالمتتعلمّلنظتامّالمعرفتةّعنتده،ّفكلمتاّعملياتّشعوريةّواعيتة.ّوالمكتو 
دّهذاّالمكونّعلىّ زادتّمعرفةّالمتعلمّبموقاّماّكلماّزادّالنجا ّالذيّسيحققش،ّحيثّؤؤك 
المعرفةّالتيّتدعمّقتدرةّالمتتعلمّعلتىّاستتخدامّاإلستتراتيجياتّالمعرديتةّفتيّعمليتةّتعلمتش؛ّ

ف،ّوتكوينّالتنبؤاتّوالتوقعاتّللنتتائج،ّبماّيمكنشّمنّفهمّالمهامّالمعروضةّوتحدؤدّاألهدا
وتعزيزّنشا ّالمعرفتةّالعقليتة،ّوتحقيتقّمستتوياتّعاليتةّمتنّالتحصتيلّالدراستي،ّويفتتر ّ
المكونّالمعرفيّفيّتتوافرّبنيتةّمعرديتةّمستتقرةّلتدىّالفترد،ّتستاعدهّفتيّعمليتاتّالتجهيتزّ

ّ(5102والمعالجةّ)الردادي،ّ
ّثانًيا:ّالمكونّماّوراءّالمعرفي.

مصطلاّماّوراءّالمعرفةّفيّبدايةّالسبعينياتّمنّالقرنّالماضيّعلىّؤدّفالفلّظهرّ
(Flavel, 1976ّشّمنّأبحاثتش أجراهتاّحتولّعمليتاتّالتذاكرة،ّوقتدّامتتدتّّالتتي(،ّوقدّاشتق 

أبحاثشّحولّهذاّالموضوعّإلىّالعدؤدّمتنّاألبحتااّفتيّالستنواتّالتاليتةّلتذلك،ّووضتوّمتنّ
لمتتاّوراءّالمعرفتتة،ّواستتتخلصّمتتنّخاللهتتاّأنّمتتاّوراءّّختتاللّهتتذهّاألبحتتااّعتتدةّتعريفتتات

المعرفةّتعني:ّ"معرفتةّالفتردّالمتعلقتةّبعملياتتشّالمعرديتةّونواتجهتا،ّومواضتوّقوتتشّوضتعفشّ
المعرفيّووعيشّبجميوّالعواملّالمتعلقةّبهذهّالعلميات،ّفهيّتشيرّإلىّاالهتمامّالشخصتيّ

ّ(.5101ة"ّ)إبراةيمّالحسينان،للفرد،ّوتبن يشّلعملياتشّوإستراتيجياتشّالمعردي
وتتضتتمنّالمعرفتتةّثالثتتةّأنتتواعّأولهتتا:ّالمعرفتتةّالتقريري تتةّوالتتتيّتتعلتتقّبمعرفتتةّالمتتتعلمّ

ّكبيترّمتنّالحقتائقّ ،ّوثانيهتا:ّالمعرفتةّاإلجرائيتةّوالمفتاةيملمحتوىّمعتين،ّويتكتونّإلتىّحتد  
شترطيةّوالتتيّتتعلتقّوالتيّتتعل قّبمعرفةّالمتعلمّبكيجيةّعمتلّشتيّمتا،ّوثالثهتا:ّالمعرفتةّال

بمعرفةّالمتعلمّبالشرو ّوالقوانينّالمصاحبةّإلجراءّمحدد،ّوتتصلّبمتىّيستعملّشيءّماّ
ّ(.5102جليلّ-أوّإجراءّماّوأليّغر ّيكونّاستعمالشّ)ّالعفوّن



 ...باتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةاتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالإستراتيجيّ 
ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي

ّ

 -996- 

نّإدارةّمصادرّالتعلصم: ّثالثا:ّمكو 
لمتتتادةّوتشتتتيرّإستتتتراتيجي اتّإدارةّمصتتتادرّالتتتتعلمّإلتتتىّاألنشتتتطةّالتتتتيّتتتتدؤرّوتضتتتبطّا

ّتحتّتصرفّالفتردّلتحقيتقّأهدافتش،ّوهتيّ المتعل مة،ّوالمصادرّالداخليةّوالخارجيةّالتيّتعد 
إستراتيجياتّلتنظيمّسلوكّالفرد،ّوبعضّنماذ ّالتنظيمّالّتحتويّعلىّهذهّاإلستتراتيجيات،ّ
كمظهتترّللتنظتتيمّالتتذاتي،ّحيتتثّإنهتتاّالّتتضتتمنّمحتتاوالتّواضتتحةّلضتتبطّوتنظتتيمّالتتذات،ّ

ونهاّمج ّ(.5112ردّضبطّالسلوكّ)شفيق،ويعد 
راستتتة،ّ وتشتتتتملّإستتتتراتيجياتّإدارةّالمصتتتادرّعلتتتىّاستتتتراتيجياتّإدارةّبيئتتتةّووقتتتتّالد 
وإستتتتراتيجياتّتنظتتتيمّالجهتتتد،ّوإستتتتراتيجياتّتعلتتتمّالرفتتتاق،ّوإستتتتراتيجياتّطلتتتبّالمستتتاعدةّ

ّ(.5112الخارجيةّ)الشماؤلة،
ذاتيًّتاّفتيّالموقتاّالتعليمتيّّوترىّالباحثتةّضترورةّتتوف رّجميتوّمكونتاتّالتتعلمّالمتنظم

حتىّؤتمكنّالطلبةّمتنّممارستةّإستتراتيجياتّالتتعلمّالمتنظمّذاتيًّتاّعلتىّأفضتلّوجتش،ّفهتذهّ
ّالمكوناتّليسّألحدهاّأفضليةّعلىّاآلخر،ّوإنماّهيّمكملةّلبعضهاّالبعض.

ّأبعادّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظم:
ّمنّتوافرهاّحتىّيستطيوّالطل بةّمنّممارسةّالتعلمّالمنظمّذاتيًّتاّهناكّعدةّأبعادّالّبد 

ّعلىّأكملّوجش،ّوتتمثلّهذهّاألبعادّبماّيأتي:
ؤتعلقّبدافعيةّالطالبّلتنظيمّتعلمهتمّذاتيًّتا،ّفلكتيّيصتباّالمتعلمتونّمنظمتينّّالبعدّاألول:

ّأنّيكونواّقادرينّعلتىّاختيتارّالمهتامّوالمشتاركةّفيهتاّبفاعليتةّ)وحيتد،ّوعطيتة،ّ ذاتيًّاّالّبد 
5112.)ّ

تزّكتذلكّّالبعدّالثاني: ؤركزّهذاّالبعدّعلىّطريقتةّالمتعل ىمتينّالخاصتةّبتالتنظيمّالتذاتي،ّويرك 
علىّتركّالحريةّللمتعلمينّاالختيارّمتنّبتينّاإلستتراتيجياتّالمتعتددةّوتحدؤتدّاإلستتراتيجيةّ
المناستتبةّلقتتدراتهمّمتتنّجهتتة،ّوالتتتيّتتفتتقّمتتوّمتطلبتتاتّالمهمتتةّمتتنّجهتتةّأختترىّ)إيمتتان،ّ

5105-ّ5102.)ّ
ؤتعلقّهذاّالبعدّبالوقتّالخاذّبالتعلمّالمنظمّذاتيًّا،ّفكلمتاّتقتدمّالتالميتذّفتيّّالبعدّالثالث:

مّفتتيّوقتتتّتعل مهتتم،ّ مستتتوىّالصتتفّالدراستتيّأصتتبحواّأكثتترّاستتتقالليةّفتتيّالتنظتتيمّوالتتتحكص
ويتميتتزّاألفتتترادّذوّالتنظتتيمّالتتتذاتيّبفاعليتتةّأكثتتترّلتخطتتتيطّأوقتتاتهمّعتتتنّغيتترهمّمتتتنّغيتتترّ

ّ(.5101ذاتيًّاّ)السليطي،ّّالمنظمين
تتا،ّفلكتتيّيصتتباّالفتتردّّالبعتتدّالرابتتو: وهتتوّؤتترتبطّبتتاألداءّالستتلوكيّللمتعلمتتينّالمنظمتتينّذاتيًّ

ّأنّيكتتونّقتتادًراّعلتتىّاختيتتارّوتعتتدؤلّوتغييتترّوتكييتتاّاستتتجاباتشّبمتتاّ تتا.ّوالّبتتد  منظًمتتاّذاتيًّ
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بحيتثّيحتداّذلتكّّؤتناسبّموّمتطلباتّالمهمة،ّوفيّضتوءّنتواتجّاألداءّالتتيّيصتلّإليهتا
ّ(.5103ّكلشّبالتزامنّموّالتغذيةّالراجعةّالناتجةّعنّهذهّاالستجاباتّ)حسن،ّ

يشيرّإلىّالطريقتةّالتتيّؤتنظمّبهتاّالمتعلمتونّبيئتتهمّالتعليميتةّستواءّديمتاّّالبعدّالخامس:
ؤتعلقّبمكتانّالتتعلم،ّأوّاستتخدامّبعتضّالوستائلّالتعليميتةّالتتيّتستاعدّعلتىّأداءّالمهتامّ

ة،ّوعلىّالرغمّمنّأنّالمتعلمينّذويّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّقدّؤواجهونّصعوباتّفتيّالمختلف
تنظتتيمّبيئتتتهمّبستتببّالزحتتامّأوّالضوضتتاءّأوّالتلفتتازّأوّنقتتصّالوستتائلّالتعليميتتةّإالّأنهتتمّ
غالًباّماّؤتميزونّبقدرتهمّعلىّالتكي تاّمتوّالظتروفّالبيئي تةّالمحيطتةّبهتم،ّنتيجتةّوعتيهمّ

ّ(.5102التحكمّالتنظيميّفيهاّ)قورة،ّأبوّلبنّ،بهاّوقدرتهمّعلىّ
البعدّالسادس:ّؤتعلقّبالبعدّاالجتماعيّللتعلمّالمتنظمّذاتيًّتا،ّوهتوّالستمةّالتتيّتظهترّلتدىّ
المتعلمينّالمنظمينّذاتيًّا،ّفلتدؤهمّوعتيّبإمكانيتةّتلقتيّالمستاعدةّمتنّاآلخترين،ّوهتمّعلتىّ

اّأنهتتمّواعتتونّتماًمتتاّللنمتتوذ ّالتتذيّدرايتتةّبطريقتتةّوأستتلوبّالمبتتادأةّلطلتتبّالمستتاعدة،ّكمتت
يختارونشّلطلبّالمساعدةّمنش،ّسواءّمتنّاألقترانّأمّالمعل متين،ّوذلتكّعلتىّالنقتيضّتماًمتاّ
عنّغيرهمّمنّغيرّالمنظمينّذاتيًّتاّوالتذؤنّؤبتدونّتتردًداّكبيتًراّعنتدّطلتبّالمستاعدةّبتلّقتدّ

عنشّأوّالخوفّمنّنظرةّيحجمونّعنّتلكّالخطوة،ّوذلكّلعدمّدراؤتهمّالكاديةّبماّيسألونّ
ّ(.5112اآلخرينّلهمّ)وحيد،ّعطية،ّ

ّتوفرّاألبعادّالمختلفةّإلستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّتساعدّفتيّ وتلخ صّالباحثةّأن 
استخدامّهذهّاإلستراتيجياتّعلىّالنحوّألفضل،ّوكلماّتوفرّلتدىّالمتعلمتينّأكبترّعتددّمتنّ

ّأنّيكتونّالمعلتمّهذهّاألبعادّكانّتنفيذهمّإلستراتيجياتّا لتعلمّالمنظمّبشكلّأفضتل،ّفتالّبتد 
علىّدرجةّمنّالوعيّالختيارّاإلستراتيجيةّالمناسبةّللمهمةّالتعليميتة،ّوكتذلكّقدرتتشّعلتىّ
إدارةّالوقتّوتنظيمّالبيئتةّالمناستبةّوطلتبّالمستاعدةّمتنّاآلخترينّستواءّمتنّالمعلمتينّأمّ

ّاألقران.ّ
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ّالمحورّالثاني:ّالتفكيرّاإلبداعي.
التفكيترّاإلبتداعيّمصتدًراّلتزويتدّالمجتمتوّباألفكتارّالتتيّيفتقترّإليهتاّدائًمتا،ّوالتتيّّيعدّ 

ؤتطلوّإليهاّبهدفّنقلشّمنّالتقليديةّإلىّالمعاصرةّوالتحدؤثّوالسيرّواالتفاقّعلتىّمعتاؤيرّ
المجتمعاتّالحدؤثة،ّفاإلبداعّهوّالقدرةّعلىّخلقّالبديوّالتذيّقتدّيكتونّرستًماّأوّنغًمتاّأوّ

قّمبتدع،ّّفكرةّأو نظريةّأوّتمثااًلّأوّاختراًعا،ّوالعملّالمبدعّالّيصتدرّإالّمتنّشتخصّختال 
 (.5112ّلشّخصائصشّوتفكيرهّ)السبيعي،ّ
ّمهاراتّالتفكيرّاإلبداعي:

ّأشارّّإلىّأهمّمهاراتّالتفكيرّاإلبداعي،ّوالتيّحاولّالباحثونّقياسهاّكاآلتي:
كبيترّمتنّالمترادفتاتّواألفكتارّّالطالقة:ّوتعنيّالقتدرةّعلتىّتوليتدّ)استتدعاء(ّعتدد -1

الغني ةّوالمتنوعةّلمعلومتاتّوخبتراتّستابقةّفتيّفتترةّزمنيتةّمحتددةّ)شتر (،ّوهتيّ
تتضتمنّجانًبتاّكميًّتاّمتتنّاإلبتداع،ّوالطالقتةّخمستةّأشتتكالّهتي:ّالطالقتةّاللفظيتتة،ّ

 Altakhaynehطالقةّالتداعي،ّطالقةّالتعبير،ّطالقةّاألفكار،ّطالقتةّاألشتكالّ)
&Hussain, 2018.) 

تترّالحالتتةّالذهنيتتةّلتتدىّالفتتردّبتغيتترّالموقتتا،ّأيّالقتتدرةّعلتتىّ -2 المرونتتة:ّوهتتيّتغي 
توليتتتدّأفكتتتارّمتنوعتتتةّومختلفتتتةّللمهتتتارةّالمعطتتتاة،ّكمتتتاّأنهتتتاّالقتتتدرةّعلتتتىّتغييتتترّ
ّذاتش.ّوالمرونةّنوعانّ)الرابغتي،ّ االتجاهاتّالفكريةّوعدمّاإلصرارّعلىّاتجاهّبحد 

5103:) 
 لقدرةّالسريعةّللفتردّعلتىّإنتتا ّأكبترّعتددّممكتنّمتنّالمرونةّالتلقائية:ّوهيّا

ّاالتجاهاتّواألفكارّالمرتبطةّبموقاّما.
 ّالمرونةّالتكيجي تة:ّوتعنتيّقتدرةّالفتردّعلتىّتغييترّالوجهتةّالذهنيتةّفتيّمواجهتة

مشكلةّماّوصوغّالحلولّالمقترحةّلهاّوتغييرّاستجاباتشّحسبّالمواقتاّالتتيّ
ّؤتعر ّلها.

لفتتردّعلتتىّتوليتتدّأفكتتارّغيتترّمألوفتتةّوالتميتتزّفتتيّالتفكيتترّاألصتتالة:ّوتعنتتيّقتتدرةّا -3
والنتتدرةّوالقتتدرةّعلتتىّالنفتتاذّإلتتىّمتتاّوراءّالمباشتترّوالمتتألوفّمتتنّاألفكتتار،ّوتعنتتيّ
دؤنّ)الجتدةّوالتفترد(ّ أيًضاّالقدرةّعلىّاإلتيانّبفكترةّجدؤتدةّفتيّمكتانّوزمتانّمحتدل

((Altakhayneh &Hussain, 2018. 
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مقدرةّالفردّعلىّتقديمّإضافاتّوتفاصيلّجدؤدةّلفكترةّالتفاصيلّ)التوسو(:ّوتعنيّ -4
متاّأوّموقتتا،ّوهتيّالمبالغتتةّفتتيّتفصتيلّالفكتترةّبتوضتتياّتفاصتيلهاّبدقتتةّلجعلهتتاّ

 .Altakhayneh & Hussain, 2018ّ)أكثرّفائدةّوجمال)
الحساسيةّللمشكالت:ّوهيّتعنتيّالتوعيّبتحستسّأوّوجتودّمشتكالتّأوّحاجتاتّ -5

الموقتتاّوإدراكّالثغتتراتّأوّمتتواطنّالضتتعفّفتتيّأوّعناصتترّضتتعفّفتتيّالبيئتتةّأوّ
 (.5103المواقاّالمثيرةّ)الرابغي،
ّمراحلّالتفكيرّاإلبداعي:

اختلفّالباحثونّفتيّتحدؤتدّمراحتلّالعمليتةّاإلبداعي تة،ّوذلتكّنتيجتةّالختتالفّالفلستفةّ
ّعمليتةّالتفكيترّاإلبتداعيّ التيّؤنطلقونّمنها،ّواألهدافّالتيّيسعونّلتحقيقهتا،ّحيتثّتمتر 

ّ(:5112دةّمراحلّتتمثلّبماّيأتيّ)سعادة،بع
مرحلتتةّاإلعتتدادّأوّالتحضتتير:ّويتتتمّفيهتتاّتحدؤتتدّالمشتتكلة،ّحيتتثّؤتتتمّفحصتتهاّمتتنّ -1

جميتوّالجوانتب،ّويشتملّذلتتكّتجميتوّالمعلومتاتّوالمهتتاراتّوالخبترات،ّعتنّطريتتقّ
الذاكرةّوالقراءاتّذاتّالعالقة،ّثمّؤتتمّتصتنيفهاّعتنّطريتقّربتطّعناصترّالمشتكلةّ

 موّبعضها.
رّالعقلّمنّالشتوائبّ -2 مرحلةّالحضانة:ّوهيّمرحلةُّتنظلمّفيهاّاألفكار،ّوفيهاّؤتحر 

واألفكتتارّالتتتيّالّصتتلةّلهتتاّبالمشتتكلة،ّويحتتداّفيهتتاّالتفكيتترّالعميتتقّوالمستتتمرّ
 بالمشكلةّوتقديمّاقتراحاتّغيرّنهائيةّلحلها.

لجدؤتتدةّأوّمرحلتتةّاإلشتتراق:ّوفيهتتاّتنبثتتقّشتترارةّاإلبتتداع،ّويتتتمّفيهتتاّوالدةّالفكتترةّا -3
 الحلّالمناسبّللمشكلة،ّالتيّتؤديّإلىّحل ّالمشكلة.

رّاإلبتداع،ّحيتثّؤتتمّالوصتولّ -4 مرحلةّالتحقيق:ّوهيّنخترّمرحلتةّمتنّمراحتلّتطتو 
إلىّنتيجةّأوّحل ّللمشكلة،ّوعلىّالرغمّمنّذلكّفإنّالمبدعّيقتومّباختبتارّالفكترةّ

جتربّالحتل،ّويتحقتقّمتنّاإلبداعيةّالتيّتمّالتوصلّإليها،ّويعيدّالنظرّفيها،ّثمّي
 نجاحش.

ّبمراحتتلّمتباؤنتتةّإالّأنّهتتذهّالمراحتتلّ وتتترىّالباحثتتةّأنّعمليتتةّالتفكيتترّاإلبتتداعيّتمتتر 
متصتلةّمتوّبعضتتهاّالتبعض،ّوكتتلّمرحلتةّتعتمتتدّعلتىّالمرحلتتةّالتتيّتستتبقها،ّفتالتفكيرّهتتوّ
هتاّاستجابةّلموقتاّأوّمثيترّمعتين،ّفتالفردّؤبتدأّباستتخدامّأنمتا ّستلوكيةّبستيطةّوينتقتلّب

تتتدريجًياّإلتتىّاألكثتترّتعقيتتًداّإليجتتادّالحتتلّاألنستتبّمتتوّالكشتتفّعتتنّحلتتولّبدؤلتتةّوارتباطتتاتّ
جدؤدة،ّوالتفكيرّعمليةّمعقدة،ّومستوىّالتعقيتدّفيهتاّيعتمتدّبصتورةّأساستيةّعلتىّمستتوىّ
الصعوبةّأوّالتجريدّفيّالمثيرّأوّالمهمةّالمطلوبة،ّفعندماّيسألّالفردّعتنّاستمشّمتثاًلّأوّ

شّفإنشّيجيبّبسترعةّدونّأنّيشتعرّبالحاجتةّإلتىّبتذلّجهتدّعقلتي،ّولكتنّإذاّعنّرقمّهاتف
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مّتصوًراّلمجتموّدونّمدارس،ّّفإنتشّبتالّشتكّستيجد نفستشّّطلبّمنّنفسّاإلنسانّأنّيقد ى
ّ. أمامّمهمةّصعبةّتتطلبّبذلّنشا ّعقليّأكثرّتعقيًدا
ّالمحورّالثالث:ّالموةبةّوالطالباتّالموهوبات:

لموةبتتةّبأنهتتاّ"مفهتتومّبيولتتوجيّيعنتتيّمستتتوىّمرتفًعتتاّمتتنّ(ّا0225عرفتتتّ)كتتالرك،ّ
ّمتسارعّلوظائفّالمخّوأنشطتش،ّيشملّاإلحساسّالبتدنيّوالعواطتفّ الذكاء،ّيشيرّإلىّنمو  
والمعرفةّوالحدس،ّويمكنّأنّيكونّالتعبيرّعتنّهتذاّالنشتا ّفتيّصتورةّقتدراتّمرتفعتةّفتيّ

تتةّّالمجتتاالتّالعقليتتةّالمعرديتتة،ّواإلبداعيتتة،ّواالستتتعداد األكتتاديمي،ّوالقيتتادة،ّوالفنتتونّالمرئي 
واألدائي ة،ّوهوّماّيستتلزمّختدماتّوبترامجّوأنشتطةّالّتوف رهتاّالمدرستةّالعاديتة،ّحتتىّيمكتنّ

." ّللموهوبينّتنميةّاستعداداتهمّوتطويرهاّبشكلّكاف 
ّتعرياّالطالباتّالموهوبات:ّّّّ

ّتعرياّمكتبّالتربيةّاألمريكيّلدفرادّالموهوبينّمنّأ كثرّالتعريفاتّشيوًعاّللطلبتةّيعد 
ّعلتىّأنّاألطفتالّالموهتوبينّأوّالمتميتزين،ّهتمّالتذؤنّؤتتمّالكشتفّ الموهوبين،ّوالذيّؤنص 
صتين،ّوالتذؤنّتكتونّلتدؤهمّقتدراتّواضتحةّوقتادرةّ عنهمّمنّقبتلّأشتخاذّمهني تينّومتخص 

ثترّمتنّعلىّاإلنجازّالمرتفو،ّويحتا ّهؤالءّاألطفالّإلىّبترامجّتربويتةّخاصتة،ّوختدماتّأك
تلتتكّالمقدمتتةّللطتتالبّالعتتادؤينّفتتيّبتترامجّالمدرستتةّالعاديتتةّمتتنّأجتتلّتحقيتتقّمستتاهماتهمّ
لذواتهمّوللمجتمو،ّوهؤالءّالطلبةّباإلضافةّإلىّأنهمّؤتمتعونّبدرجاتّعاليةّمنّالتحصتيلّ
األكتتاديمي،ّفتتإنهمّؤبتترزونّفتتيّواحتتدةّأوّأكثتترّمتتنّالقتتدراتّاآلتيتتة:ّقتتدراتّعقليتتةّعامتتة،ّ

يّمحدد،ّتفكيرّإبداعيّأوّإنتاجي،ّقدرةّقيادية،ّإنجازّفنيّأوّبصتري،ّقتدرةّاستعدادّأكاديم
ّ(.5111حركيةّ)السرور،

ويمكنّتعرياّالطالباتّالموهوباتّبأنهنّتلكّالطالباتّاللواتيّؤتتمّالتعترفّإلتيهنّمتنّ
ّبحاجتةّإلتىّّواللتواتيقبلّأفترادّمتؤهلينّمتخصصتين،ّ لتدؤهنّقتدرةّعلتىّاألداءّالرديتو،ّوهتن 

بويتتةّمتميتتزةّوختتدماتّإضتتاديةّفتتوقّمتتاّيقدمتتشّالبرنتتامجّالمدرستتيّالعتتاديّبهتتدفّبتترامجّتّر
 ,Coleman, 2004, Heller, Monks)تمكيتنهمّمتنّتحقيتقّفائتدةّلهتمّوللمجتمتوّمًعتاّ

Passow, 1993, Kirk&Gallagher,1989 ,Sisk&Novello.2009).ّ
ّأولئكّالطالباتّاللوا ّموهوبتاتّتعرياّالطالباتّالموهوباتّإجرائيًّا:ّهنل تيّتمّالتعترفّإلتيهن 

ّمنّخاللّاجتيازهنّاختبارّقياسّموةبة.
ّ
ّ
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ّخصائصّالطالباتّالموهوبات:
ّ الخصتائصّالستلوكي ةّللطالبتاتّالموهوبتاتّمتنّالموضتوعاتّالتتيّتحظتىّّموضتوعيعد 

تزتّدراستاتّوكتابتاتّالتروادّفتيّمجتالّ باهتمامّكبيرّفيّمراجوّعلمّنفسّالموةبة،ّوقتدّترك 
ءّالطالبتتتاتّورعتتتاؤتهنّعلتتتىّتجميتتتوّالخصتتتائصّالستتتلوكيةّوالحاجتتتاتّالكشتتتفّعتتتنّهتتتؤال

إذّتنبتتشّالعلمتتاءّإلتتىّأهميتتةّدراستتةّالخصتتائصّالفرديتتةّّ،المرتبطتتةّبهتتاّلدراستتتهاّوفهمهتتا
لشخصيةّالموهوبات،ّحتىّأصبحتّمنّأكثرّالموضوعاتّتناواًلّفيّحلقاتّالبحثّالعلمتي،ّ

تتتةّالتتتتيّفرضتتتتهاّظتتت رّوذلتتتكّاستتتتجابةّإلتتتىّالحاجتتتةّالملح  روفّاالنفجتتتارّالمعرفتتتيّوالتطتتتو 
ّ(.5102التكنولوجي،ّوالتسارعّالعلميّالذيّيسودّالعالمّ)الربيو،ّ

وتشيرّالدراساتّأنّالطالبّالموهوبينّلدؤهمّخصتائصّمعرديتةّخاصتةّمثتلّعمليتاتّّ
التفكيرّالسريعةّوالمرنةّوالقدرةّاللفظيةّوالتفكيرّالمجردّوتفضيلّاألعمالّالصعبةّوالمعقتدةّ

مّالمتتنهجّالعلمتيّفتتيّحتلّالمشتتكالتّوتكتتوينّعالقتاتّغيتترّعاديتةّأوّمألوفتتةّبتتينّواستتخدا
(.ّّويمكتتتتتنّإجمتتتتتالEilam&Vidergor,2011, Mills,2003ّاألشتتتتتياءّوالمواضتتتتتيوّ)

 الخصائصّالتيّتمتازّبهاّالطالباتّالموهوباتّبماّيأتي:ّّ
ّفيّمجالّالتعل م.ّ (أ)

ّ(:5105نهاّ)جروان،ّالعدؤدّمنّالخصائصّالتعليمي ةّمّالموهوباتتظهرّلدىّ
ّاستخدامهاّبشكلّواضاّوصحيا. -1 ّويتقن  ّحصيلةّلغوي ةّتفوقّمستوىّعمرهن 
ّحصيلةّكبيرةّمنّالمعلوماتّفيّشتىّالمجاالت. -2
ّّسرعةّالبدؤهةّوقوةّالذاكرة. -3
ّالفضلّوكثرةّاألسئلةّعنّكيجيةّاألشياءّوحْيثىي اتها. -4
ّدق ةّالمالحظة،ّورؤيةّاألشياءّمنّعدةّزوايا. -5
ّالقيادةّوالمبادرة.فيّمجالّ (ب)

ّمتنّغيترّالموهوبتاتّّالطالباتتتمي زّ ّعنّأقترانهن  الموهوباتّبخصائصّقياديةّتمي زهن 
ّ(:5112تتمثلّبماّيأتيّ)الزعبي،

 القدرةّعلىّقيادةّالطالباتّفيّالمدرسةّوصديقاتهنّخار ّالمدرسة. -1
القتتتدرةّعلتتتىّحتتتل ّالمشتتتكالتّالناجمتتتةّعتتتنّالتفاعتتتلّمتتتوّاآلختتترينّوإدارةّالحتتتوارّ -2

 والنقاش.
3- .  تحملّالمسؤوليات،ّوإنجازّكلّماّؤوكلّإليهن 
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اّأمامّالجمهور. -4  الثقةّالكبيرةّبالنفسّوجرأةّالتحد 
 محبوباتّبينّزميالتهن،َّيألفنّالجميو. -5
 يعبرنّعماّؤدورّفيّخاطرهنّبوضو . -6
 ؤتمت عنّبالمرونةّفيّالتفكيرّوالتعاملّموّاآلخرين. -7
ّتماعية.يشاركنّفيّمعظمّاألنشطةّالمدرسيةّواالج -8

ّالخصائصّالجسمي ة: ( )
الموهوبتتاتّبعتتددّمتتنّالخصتتائصّالجستتمية،ّيمكتتنّإجمالهتتاّبمتتاّيتتأتيّّالطالبتتاتتمتتتازّ

ّ(:5111عبيدات،ّعقل،ّ)
تت صفّالطالباتّالموهوباتّبتكوينّجسمانيّأفضلّمتنّالطلبتاتّالعادي تات،ّستواءّ -1

 منّحيثّالطولّأمّالوزنّأمّالنموّالجسميّوالحركي.
ّأفضلّمنهاّعندّالطالباتّالعاديات.ّالحالةّالصحي ةّللطا -2  لباتّالموهوباتّتعد 
 ؤتمي زنّبالطاقةّالكبيرةّوالنشا ّوالتفاعلّعلىّمستوىّكبير. -3
ي. -4 ّالخلوّمنّالقصورّالحس 

ّالخصائصّالعقلية. (د)
تتمث تتتلّأبتتترزّالخصتتتائصّالعقليتتتةّالتتتتيّتتصتتتفّبهتتتاّالطالبتتتاتّالموهوبتتتاتّبمتتتاّيتتتأتيّّ

ّ:(5112)الخطيب،ّ
فهتتمّوالحفتتظّوقتتوةّالتتذاكرةّوالمثتتابرةّوالتركيتتزّواالنتبتتاهّوالتفكيتترّستترعةّالتتتعلصمّوال -1

ّالهادفّلفتراتّطويلة.
ستتترعةّاالستتتتجابةّوحاضتتتتراتّالبدؤتتتتهة،ّؤتتتتملكنّالقتتتدرةّعلتتتىّالتحليتتتلّوالتتتتتتركيبّ -2

ّواالستداللّوربطّالخبراتّالسابقةّبالالحقةّوإصدارّاألحكام.
ستئلةّالمتنوعتةّوالمتعتددة،ّحبّلالستطالعّوالفضولّالعقلتيّالتذيّؤتنعكسّفتيّاأل -3

هاّالبعضّغريبة. ّواألفكارّالجدؤدةّوالمنظمة،ّواقترا ّأفكارّقدّيعد 
رّ -4 الخيتتتالّالخصتتتبّوالقتتتدرةّالذاتتتتتيةّعلتتتىّالمالحظتتتة،ّوالقتتتدرةّالعاليتتتةّعلتتتىّالتتتتذك 

 واالستتيعاب،ّوالتمت وّبنسبةّعالتيةّمنّالذكتاءّواإلبتداعّومستوىّالتحصيل.
ّالخصائصّاإلبداعي ة.ّ (ه)

تتزّتت بخصتتائصّإبداعيتتةّمختلفتتة،ّيمكتتنّإجمالهتتاّبمتتاّيتتأتيّ)ّالخطيتتب،ّّالموهوبتتاتمي 
5112:)ّ
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ّحبّاالستطالع. -1
دة،ّوتتسمّإجاباتهنّبالذكاء. -2 ّلدؤهنّأفكارّوحلولّللمشكالتّومسائلّمتعد ى
ّيعب رنّعنّرأؤهنّبجرأةّوالّيخشينّالنقد. -3
ّاكتشافّالشيءّالغامض. -4 ّحب 
ّسرعةّالبدؤهةّوالخيالّالواسو. -5
ّعنّبرو ّالطرافةّوالفكاهة.ؤتمت -6

وبعدّاستعرا ّكافةّهذهّالخصائص،ّتترىّالباحثتةّأنتشّلتيسّمتنّالضتروريّتتوافرّكتل ّ
هذهّالخصائصّفيّطالبةّواحدةّحتىّيطلقّعليهتاّموهوبتة،ّقتدّتجتمتوّفتيّطالبتةّمتا،ّفتيّ
حينّالّتتوفرّجميعهتاّفتيّطالبتةّأخترى،ّوقتدّتظهترّفتيّموقتاّمعتينّوالّتظهترّفتيّنختر،ّ

 المعلمةّأوّالمربيّمراعاةّذلكّوالتنبشّلش.ديجبّعلىّ
راساتّالسابقة: ّثانيًا:ّالد 

راستاتّالستابقةّذاتّالعالقتةّالمباشترةّأوّغيترّالمباشترةّ قامتّالباحثةّبجمتوّبعتضّالد 
راستةّالحاليتة،ّ راستاتّلتوظيفهتاّفتيّالد  راسةّالحالية؛ّهدفّاالستفادةّمنّنتتائجّهتذهّالد  بالد 

راست متّالباحثتةّالد  اتّالستابقةّإلتىّمحتورين،ّوهمتا:ّ)دراستاتّتناولتتّإستتراتيجي اتّوقدّقس 
التعلمّالمنظمّذاتيًّتا،ّودراستاتّتناولتتّالتفكيترّاإلبتداعي(،ّوديمتاّيتأتيّتتنتاولّالباحثتةّهتذهّ

راساتّبشيءّمنّالتفصيل. ّالد 
ّالمحورّاألول:ّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا.

تتاّ(ّإلتتىّالكشتتفّعتتنّالعالقتتة5101ّهتتدفتّدراستتةّ)العتيبتتي،ّ بتتينّالتعلتتيمّالمتتنظ مّذاتيًّ
ومستوىّّدافعي ةّاإلنجازّلتدىّطتالبّالمرحلتةّالثانويتةّبمتدراسّالريتا ،ّولتحقيتقّأهتدافّ

راسةّتمّاتباعّالمنهجّالوصفي،ّحيثّتمّاختيارّعي نةّقوامهاّ) مةّ)25الد  (ّطالًبتا32ّ(ّمقس 
تتاّودافعيتتةّاإلن32و) قتتتّ(ّطالبتتة،ّوتتتمّتطبيتتقّمقياستتيّالتتتعل مّالمتتنظمّذاتيًّ جتتاز،ّوقتتدّتحق 

راسة تقّوجتودّّالد  راستةّمرتفتو،ّكمتاّتحقل منّأنّمستوىّالدافعيةّلإلنجازّلدىّأفرادّعي نةّالد 
قتتتّالفرضتتيةّالتتتيّمفادهتتاّ"توجتتدّعالقتتةّ راستتةّوعليتتشّتحق  تتةّبتتينّمتغيتتريّالد  عالقتتةّحقيقي 

تتاّوالدافعيتتةّلإلنجتتاز"،ّكتتذ لكّتوصتتلتّارتباطيتتةّذاتّداللتتةّإحصتتائيةّبتتينّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ
راسةّإلىّأنشّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّبينّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّوالدافعيةّلإلنجتازّ الد 
لصتتالاّالتالميتتذّبالتخصتتصّاألدبتتي،ّكمتتاّتوصتتلتّأيًضتتاّإلتتىّعتتدمّوجتتودّفتتروقّذاتّداللتتةّ
إحصائيةّفيّمستتوىّالدافعيتةّلإلنجتازّعلتىّاالختبتارّالبعتديّعنتدّالجتنسّالواحتدّإناًثتاّأوّ

ّكوًرا.ذ
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ّمتنّالتتعلمّالمتنظم5103ّكماّهدفتّدراستةّ)جترادات،ّ (ّإلتىّالكشتفّعتنّمستتوىّكتل  
ذاتيًّتاّوالتفكيترّالناقتد،ّوديمتاّإذاّكتانّيختلفتتانّبتاختالفّمتغي تريّجتنسّالطلبتةّوالتخصتتص،ّ

راسةّمنّ) نتّعي نةّالد  (ّطالًباّوطالبةّمنّطلبة251ّوفحصّالعالقةّاالرتباطيةّبينهما.ّتكو 
تترة،011ّ(ّطالًبتتاّو)021ثانويتتةّمتتنهمّ)المرحلتتةّال (ّطالبتتة،ّتتتمّاختيتتارهمّبالطريقتتةّالمتيس 

تتتاّالتتتذيّاستتتتتخدمشّ راستتتةّتتتتتمّاستتتتخدامّمقيتتتاسّالتتتتعلمّالمتتتتنظمّذاتي  ولتحقيتتتقّأهتتتدافّالد 
(،ّوكشتتفت5102ّ(ّومقيتتاسّالتفكيتترّالناقتتدّالتتذيّاستتتخدمشّ)بنتتيّؤتتونس،5111)أحمتتد،

راستتةّعتتنّوجتتودّمستتتوىّمتتنخفضّمتتنّالتتت تتاّلتتدىّطلبتتةّالمرحلتتةّنتتتائجّالد  علمّالمتتنظمّذاتيًّ
الثانوية،ّومستوىّمتوسطّمنّالتفكيرّالناقدّلدىّالطلبة،ّوبي نتتّالنتتائجّعتدمّوجتودّفتروقّ
ّمتتنّتخصتتصّالطالتتبّوالتفاعتتلّبتتينّالجتتنسّوالتخصتتصّعلتتىّ ذاتّداللتتةّإحصتتائي ةّلكتتل  

دالتةّإحصتائيًّاّبتينّّالتفكيرّالناقد،ّوأخيًراّأشارتّالنتتائجّإلتىّوجتودّعالقتةّارتباطيتةّموجبتة
راسةّتتمّتقتديمّ ّمهاراتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوالتفكيرّالناقد،ّوفيّضوءّماّتوصلتّإليشّالد  كل ى

ّمجموعةّمنّالتوصيات.
وهدفتّدراسةّالهيالتّوالخواجاّإلىّالكشفّعنّاستارتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًاّلدىّ

ن،ّولتحقيقّهدفّالدراسةّتمّاستخدامّعينةّمنّالطلبةّالموهوبينّوالطلبةّغيرّالموهوبي
(ّ ّبوردي ّمقياس ّتطبيق ّتم ّحيث ّالوصفي، ّأحمدPurdieّالمنهج ّقبل ّمن ّوالمقنن )

(طالباّغيرّموهوبّمنّمدرسة001ّ(ّطالباّموهوباّو)001(ّعلىّعينةّشملتّ)5111)
ّالتعلمّ ّاستراتيجيات ّأن ّالدراسة، ّنتائج ّأشارت ّوقد ّالزرقاء، ّمدؤنة ّفي ّعادية حكومية

ظمّذاتياّلدىّالطلبةّالموهوبينّجاءتّعلىّالترتيبّالتاليّ)التسميوّوالحفظ،ّومنّثمّالمن
االحتفاظّبالسجالتّوالمراقبة،ّووضوّالهدفّوالتخطيط،ّوطلبّالمساعدةّالخارجية(،ّديماّ
كانتّلدىّالطلبةّغيرّالموهوبينّعلىّالترتيبّالتالي:ّ)وضوّالهدفّوالتخطيط،ّومنّثمّ

ّ ّوطلب ّوالحفظ ّأشارتّالتسميو ّكما ّوالمراقبة(، ّبالسجالت ّاالحتفاظ ّالخارجية المساعدة
نتائجّالدراسةّإلىّوجودّفروقّفيّاستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتياّبينّالطلبةّالموهوبينّ
ّوالتخطيط،ّ ّالهدف ّ)وضو ّاستراتيجيات ّفي ّالموهوبين ّالطلبة ّولصالا ّالعادؤين والطلبة

ّأش ّديما ّوالمراقبة(، ّبالسجالت ّداللةّاالحتفاظ ّذات ّفروق ّوجود ّعدم ّإلى ّالنتائج ارت
ّالتسميوّ ّو ّ)الحفظ ّاستراتيجيات ّفي ّالموهوبين ّوغير ّالموهوبين ّالطلبة ّبين إحصائية

ّواستراتيجيةّطلبّالمساعدةّاالجتماعية(.
(ّإلتتتىّالكشتتتفّعتتتنّقتتتوةّواتجتتتاهّالعالقتتتةّبتتتين5102ّوهتتتدفتّدراستتتةّجتتتابرّوستتتاطوّ)
تتتاّّو الكفتتتاءةّالذاتيتتتةّلتتتدىّالطلبتتتةّالموهتتتوبين،ّواستتتتخدمتّإستتتتراتيجياتّالتتتتعل مّالمتتتنظمّذاتيًّ

راستةّمتنّ نّمجتمتوّالد  راستة،ّوتكتول الباحثتانّالمنهجّالوصفيّاالرتباطيّلتحقيقّأهتدافّالد 
(ّطالًبتاّوطالبتة051ّ(ّطالًباّوطالبةّموزعينّعلىّالمحافظات،ّوبلغتّعي نتةّالبحتثّ)551)

،ّوتحقيًقاّلدهدافّقامتّالباحثتانّ(5102ّ-5105منّالطلبةّالموهوبينّللعامّالدراسيّ)
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نّمنّ) راسة،ّمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا،ّوالذيّتكول (31ّبتصميمّمقياسيّالد 
نّمتنّ) (ّتطبيًقتاّللمقياستين،ّوتوصتلت51ّفقرة،ّوكذلكّمقياسّالكفاءةّالذاتية،ّوالتذيّتكتول

(ّبتتين1,15ّوىّداللتتةّ)النتتتائجّإلتتىّأنتتشّالّتوجتتدّفتتروقّذاتّداللتتةّإحصتتائيةّعنتتدّمستتت
متوستتطيّدرجتتاتّعي نتتةّالبحتتثّفتتيّمقياستتي،ّتعتتزىّلمتغيتترّالجتتنسّ)ذكتتر،ّأنثتتى(.ّووجتتودّ
راستتةّ تتةّدالتتةّإحصتتائيًّاّبتتينّمتوستتطّدرجتتاتّأفتترادّالعي نتتةّعلتتىّمقياستتيّالد  عالقتتةّارتباطي 

ّ.والكفاءةّالذاتيةّلدىّالطلبةّالموهوبينّذاتيًّاوإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّ
تتا5102ّاستتةّالبتتدرانّ)وهتتدفتّدّر فّإلتتىّالعالقتتةّبتتينّالتتتعل مّالمتتنظمّذاتيًّ (ّإلتتىّالتعتتر 

علمتتي(ّفتتيّمحافظتتةّالبصتترة،ّّ-وإستتتراتيجياتّالتتتذكرّلتتدىّطتتالبّالمرحلتتةّالثانويتتةّ)أدبتتي
تتا،ّوتحتتتويّ وات بتوّالباحتتثّالمتتنهجّالوصتفيّوبنتتاءّأداتتتينّأولهمتاّلقيتتاسّالتتتعل مّالمتنظمّذاتيًّ

(ّفقترة،21ّوالثانيةّلقيتاسّإستتراتيجي اتّالتتذكر،ّوتحتتويّعلتىّ)(ّفقرةّبأربعةّمجاالت31ّ)
تراتّاإلحصتتائي ةّمتنّالصتتدقّوالثبتتات،ّوتتمّتطبيقهتتاّعلتىّعي نتتةّالبحتتثّ وتتمّاستتتخرا ّالمؤش 

اّفتيّاستتخدامّمهتارات311ّالبالغةّ) (ّطالبّوطالبة،ّحيثّأظهرتّالنتائجّتدن ًياّواضًحاّجتدًّ
تتا،ّوكتتذلكّفتتيّإستتت ر،ّوكتتذلكّفقتتدانّوضتتعفّالعالقتتةّبتتينّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيًّ راتيجياتّالتتتذك 

مّالباحتثّعتدةّتوصتياتّمنهتا:ّتتدريبّالطلبتةّ التعلمّالمنظمّذاتيًّاّوإستراتيجياتّالتذكر،ّوقتد 
علتىّاستتتخدامّإستتتراتيجياتّالتتتعل مّالمتتنظمّذاتيًّتاّوإستتتراتيجياتّالتتتذكرّوتوجيتتشّالطلبتتةّنحتتوّ

ّوالتخطيطّللقراءةّواالكتساب.ّاألساليبّالفاعلةّوالمنتجةّفيّالمراجعةّ
تتتيطرة5105ّوهتتتدفتّدراستتتةّجتتتادّ ّوالرقتتتادّ) (ّإلتتتىّالكشتتتفّعتتتنّالعالقتتتةّبتتتينّالس 

الدماغي ةّوالتعل مّالمنظمّذاتيًّا،ّولمعرفةّماّإذاّكانتتّهنتاكّفتروقّبتينّطلبتةّالصتفّالثتامنّ
وعّالتعلتيم،ّالجنسّونّإلىفيّمدؤريةّتربيةّعمانّالثانيةّفيّمستوىّهذؤنّالمتغيرينُّتعزىّ

راستتةّ) (ّذكتتور،521ّ(ّطالًبتتاّوطالبتتةّمتتنّالتعلتتيمّالختتاذّبواقتتوّ)321وشتتملتّعي نتتةّالد 
(021ّ(ّذكتور،ّو)011(ّطالًباّوطالبةّمنّالتعليمّالحكتومي،ّبواقتوّ)521(ّإنااّ)511و)

راستتتتةّتتتتتمّاستتتتتخدامّمقيتتتتاسّالستتتتيطرةّالدماغيتتتتةّومقيتتتتاسّ إنتتتتاا.ّولتحقيتتتتقّأهتتتتدافّالد 
راستتةّإلتتىّأنّنمتتطّالستتيطرةّالدماغيتتةّإستتتراتيجياتّالتتتعلمّال تتا.ّوأشتتارتّنتتتائجّالد  متتنظمّذاتيًّ

(،ّكمتاّكتانّمعظتمّ%25السائدّلدىّالطلبتةّهتوّنمتطّالستيطرةّالدماغي تةّالمتكامتلّبنستبةّ)
تتتاّبنستتتبةّ) تتتدؤنّإلستتتتراتيجياتّالتتتتعلمّالمتتتنظمّذاتيًّ (،ّوأشتتتارتّ%31الطلبتتتةّمستتتتخدمينّجي 

سالبةّبينّالسيطرةّالدماغيتةّوالتتعلمّالمتنظمّذاتيًّتا،ّّالنتائجّكذلكّإلىّوجودّعالقةّارتباطية
ووجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّالطلبةّفتيّنمتطّالستيطرةّالدماغيتةّولصتالاّالتعلتيمّ
الختتاذ،ّكمتتاّأظهتترتّالنتتتائجّوجتتودّفتتروقّذاتّداللتتةّإحصتتائيةّبتتينّالطلبتتةّفتتيّمستتتوىّ

ّنسّلصالاّاإلناا.إستراتيجي اتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا،ُّتعزىّلمتغيرّالج
ّ



 ...باتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةاتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالإستراتيجيّ 
ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي

ّ
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ّالمحورّالثاني:ّالتفكيرّاالبداعي:
(ّإلتتىّالتعتتر فّإلتتىّمستتتوىّالخيتتالّالعلمتتيّومهتتارات5102ّهتتدفتّدراستتةّالعصتتيميّ)

التفكيرّاإلبداعيّلدىّطالبتاتّالصتفّالستادسّاالبتتدائيّبمدؤنتةّمكتةّالمكرمتة،ّوالتعتر فّإلتىّ
راستةّتبًعتاّالفروقّفيّدرجاتّالخيالّالعلميّودرجاتّمهتاراتّالتفكيترّ اإلبتداعيّلتدىّعي نتةّالد 

راستةّالمتنهجّالوصتفيّالمستحيّللمشتاركينّ لمتغيراتّ)دختلّاألسترة،ّنتوعّالتعلتيم(،ّوات بعتتّالد 
راستتةّالبتتالمّعتتددهمّ) (ّطالبتتة،ّوطب قتتتّعلتتيهمّمقيتتاسّالخيتتالّالعلمتتيّلتتدىّتالميتتذ21ّفتتيّالد 

ّالمرحلتتةّاالبتدائيتتةّومقيتتاسّالتفكيتترّاإلبتتداعيّلتتتورانسّ)األشتتك الّب(،ّوأظهتترتّالنتتتائجّأن 
راسةّكانتتّبدرجتةّمرتفعتة،ّوأنّمهتارةّاألصتالةّهتيّ مستوىّالخيالّالعلميّلدىّأفرادّعي نةّالد 
األكثتترّأهميتتةّوتتتوف ًراّمتتنّبتتينّمهتتاراتّالتفكيتتر،ّؤليهتتاّمهتتارةّالتفاصتتيلّوأخيتتًراّكانتتتّمهتتارةّ

راستةّالطالقة،ّوعدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّمتوسطاتّاستجاب اتّأفرادّعي نتةّالد 
ّعلىّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي،ّتبًعاّللمتغي راتّ)دخلّاألسرة،ّنوعّالتعليم(.

إلتتىّتحدؤتتدّّ(Getzels & Jackson, 1968وهتتدفتّدراستتةّجيتزلتتزّوجاكستتونّ)
العالقةّبينّقدراتّالتفكيرّاإلبداعيّوالذكاءّومعرفةّأثرّقدراتّالتفكيرّاإلبداعيّوالذكاءّفتيّ

راسةّ) (ّمنّطلبتةّالمتدارسّالثانويتةّفتيّمدؤنتة332ّالتحصيلّالدراسي،ّوقدّبلغتّعي نةّالد 
متّإلىّمجموعتين:ّاألولىّتمث لّأعلىّ فتو،ّمنّالطلبةّذويّالذكاءّالمرتّ%51شيكاغوُّقس 

متتنّالطلبتتةّذويّالتفكيتترّاإلبتتداعي،ّواستتتبعدّالباحثتتانّالطلبتتةّّ%51والثانيتتةّتمث تتلّأعلتتىّ
الذؤنّتفوقواّفيّالقتدراتّاإلبداعيتةّوالتذكاءّمًعتا،ّواستتخدمّالباحثتانّاختبتاًراّيقتيسّاإلبتداعّ
الّإلىّعدمّوجودّفروقّدالتةّإحصتائيًّاّبتينّالطلبتةّذويّالتفكيترّ ونخرّيقيسّالذكاء،ّوتوص 

بداعيّالمرتفو،ّوالطلبةّذويّالذكاءّالمرتفوّفيّالتحصتيلّالدراستي،ّكمتاّأستفرتّالنتتائجّاإل
عنّوجودّعالقةّضعيفةّبينّالتفكيرّاإلبداعيّكماّتقيسشّاختباراتّاإلبداعّوبينّالتحصتيلّ

ّالدراسي.
(ّإلتتتىّمعرفتتتةّمستتتتوى5101ّّ-5112وتهتتتدفّدراستتتةّالحتتتدابيّوالجتتتاجيّومظفتتترّ)

ّأحتتدّالتحصتتيلّالدراستتي،ّوالتتذيّ تتةّلعمليتتةّالتعلتتيمّوالتتتعل م،ّوعالقتتتشّّالمخرجتتاتيعتتد  النهائي 
راستتةّالمتتنهجّالوصتتفيّفتتيّجمتتوّالبيانتتاتّ بمهتتاراتّالتفكيتترّاإلبتتداعي،ّوقتتدّاستتتخدمتّالد 
راستةّ الخاصةّديماّؤتعللقّبمتغي ريّالتحصيلّالدراسيّوالتفكيرّاإلبداعي،ّوذلكّلمجموعتةّالد 

الصفّالتاسوّمنّالتعليمّاألساسيّتمّاختيارهمّبطريقتةّ(ّطالًباّمنّطالب51ّالمؤل فةّمنّ)
م،ّولهتذا5101ّّ-5112قصدي ةّمنّمؤسسةّالعمرانيّبالجمهوريةّاليمني ةّللعامّالدراستيّ

الغتتر ّتتتمّاستتتخدامّاختبتتارّتتتورانسّللتفكيتترّاإلبتتداعيّالصتتورةّاللفظيتتةّ)أ(ّالمقتتن نّعلتتىّ
ّ-5112اتّنهايتتةّالعتتامّالدراستتيّالبيئتتةّاليمني تتةّودرجتتاتّالتحصتتيلّالنهائيتتةّفتتيّاختبتتاّر

مّالخاصتتةّبتتأفرادّالعي نتتة،ّوكانتتتّالنتيجتتةّتتتدل ّعلتتىّعتتدمّوجتتودّعالقتتةّذاتّداللتتة5101ّ
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إحصائي ةّبينّمتغي ريّالتحصيلّالدراسيّوالتفكيرّاإلبداعيّلدىّعي نةّمنّالطلبةّالموهوبينّ
ّفيّالجمهوريةّاليمنية.

ةّبينّالقتدراتّاإلبداعي تةّ)الطالقتة،ّ(ّإلىّمعرفةّالعالق5112دراسةّحبيبّ)ّهدفتكماّ
المرونة،ّواألصالة(ّوالدرجةّالكلي ةّالمعب رةّعتنّالقتدراتّاإلبداعيتةّوبتينّالتحصتيلّالدراستيّ
راستتةّ لتتدىّطتتالبّالمرحلتتةّالثانويتتةّفتتيّمتتدراسّأمانتتةّالعاصتتمةّ)صتتنعاء(،ّوبلغتتتّعي نتتةّالد 

ختصاصتينّالعلمتيّواألدبتي،ّ(ّطالًباّوطالبةّمنّطلبةّالصفينّالثتانيّوالثالتثّفتيّاال120)
واستخدمّالباحثّمقياسّالقدرةّعلىّالتفكيرّاإلبداعيّلقياسّقدراتّاإلبداعّمنّإعدادّستيدّ
راسةّإلتىّوجتودّفتروقّدالتةّإحصتائيًّاّ لتّالد  خيرّ ،ّوالمأخوذّعنّتورانسّوبارون،ّوتوص 

لطتتالبّبتتينّالطتتالبّالمبتتدعينّوالطتتالبّغيتترّالمبتتدعينّفتتيّالتحصتتيلّالدراستتيّلصتتالاّا
المبتتدعين،ّكمتتاّأشتتارتّالنتتتائجّإلتتىّعتتدمّوجتتودّفتتروقّذاتّداللتتةّإحصتتائي ةّفتتيّالتحصتتيلّ

ّالدراسيّبينّالطلبةّالمبدعينّفيّاالختصاصينّالعلميّواألدبي.
فّإلتىّالتفكيترّاإلبتداعي،ّوعالقتتشّبستمات5111ّوهدفتّدراستةّالطتاهرّ) (ّإلتىّالتعتر 

حتتتري،ّحيتتتثّاستتتخدمّالباحتتتثّالمتتتنهجّالشخصتتيةّلتتتدىّطتتالبّالمرحلتتتةّالثانويتتتةّبمحليتتةّب
الوصفيّاالرتباطي،ّوتمّاختيارّعي نةّالبحثّمنّطالبّمدرسةّودّالسائاّوكمبتونيّبحتري،ّ

(ّطالًبتتاّوطالبتتة،ّالتتذؤنّتتتمّاختيتتارهمّبالطريقتتةّالعشتتوائيةّفتتي022ّحيتتثّبلتتمّعتتددّالعي نتتةّ)
اريّلتدىّطتالبّالمرحلتةّتحليلّالبيانات،ّوتمث لتّأهمّالنتائجّفيّاآلتي:ّؤت سمّالتفكيرّاالبتك

الثانويةّبمحليةّبحريّباالرتفاعّ)الطالقةّوالمرونة(ّواالنخفتا ّ)األصتالةّوالدرجتةّالكلي تة(،ّ
تت سمّسماتّالشخصيةّلدىّطالبّالمرحلتةّالثانويتةّبمحليتةّبحتريّاالرتفتاع،ّوتوجتدّفتروقّ

يتةّبحتريّبتينّذاتّداللةّإحصائي ةّفيّالتفكيترّاالبتكتاريّلتدىّطتالبّالمرحلتةّالثانويتةّبمحل
التتذكورّواإلنتتااّمتتاّعتتداُّبعتتديّالطالقتتةّوالمرونتتة.ّتوجتتدّفتتروقّذاتّداللتتةّإحصتتائي ةّفتتيّ
تتةّبحتتريّبتتينّنتتوعّالديانتتةّ)مستتلمّ ستتماتّالشخصتتيةّلتتدىّطتتالبّالمرحلتتةّالثانويتتةّبمحلي 

ّّمسيحي(ّماّعداُّبعدّالشعورّبالمسؤولية.
فّإلتتىّمستتتوىّالتف5101وهتتدفتّدراستتةّالتميمتتيّ) كيتترّاالبتكتتاريّلتتدىّ(ّإلتتىّالتعتتر 
هّستيدّخيترّ ،ّّالباحثالطلبةّبصورةّعامة،ّواستخدمّ مقياسّالتفكيرّاالبتكاريّالتذيّأعتد 

تتدةّمتتنّالصتتدقّ وطب تتقّفتتيّدراستتاتّستتابقةّفتتيّالبيئتتةّالعربيتتةّوالعراقيتتة،ّوتمت تتوّبدرجتتةّجي 
الًبتاّ(ّط322والثبات،ّوأجريتّبعضّالتعدؤالتّعليةّوطب قّاالختبارّعلىّعي نةّمؤلفةّمنّ)

وطالبتتةّاختيتترواّمتتنّمتتدارسّالمتمي تتزينّواالعتيتتادؤين،ّوتوصتتلّإلتتىّنتتتائجّأهمهتتا:ّطلبتتةّ
اإلعداديتتةّلتتدؤهمّتفكيتترّابتكتتاريّبدرجتتةّمقبولتتةّوبمستتتوياتّمتفاوتتتة،ّوأنّمستتتوىّالتفكيتترّ
االبتكاريّلدىّاإلنااّأعلىّمماّلدىّالذكورّوبداللةّإحصائية،ّللطلبةّالمتميزينّأعلىّممتاّ

ةّاالعتيادؤينّوبداللةّإحصتائيةّومتنّالتوصتياتّالمقدمتةّتطتويرّطرائتقّالتتدريسّلدىّالطلب
تتةّفتتيّالتتتدريسّالمعتمتتدةّعلتتىّالحفتتظّوالتلقتتين،ّ الحدؤثتتة،ّوالختترو ّعتتنّالطريقتتةّالتقليدي 



 ...باتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةاتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالإستراتيجيّ 
ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي

ّ

 -913- 

تزّعلتىّاالبتكتارّعنتدّالطلبتة،ّ واالهتمامّبأساليبّالتدريسّالفاعلّوالموادّالدراسي ةّالتتيّتحف 
 لّالمدرسّالوسائلّالتعليميةّبشكلّأكثرّفاعلي ة.ّوالتركيزّعلىّاستعما

راساتّالسابقة: ّالتعقيبّعلىّالد 
راستةّالحاليتةّفتيّ راستاتّالستابقةّأنّجمعيهتاّتتشتابشّمتوّالد  ؤالحظّمنّختاللّستردّالد 
ّكلهتتاّاهتمتتتّبموضتتوعيّ جوانتتب،ّوتختلتتفّفتتيّجوانتتبّأختترى،ّمتتنّأوجتتشّالشتتبةّعموًمتتاّأن 

راستتاتّالتتتيّتناولتتتّالموضتتوعينّّالتفكيتترّاإلبتتداعيّوإستتتراتيجيات التتتعلمّالمتتنظ مّذاتًيتتاّكالد 
تتتراتّدراستتةّالعتيبتتتي، ،ّومعرفتتتة5102ّودراستتةّجتتتابرّوستتاطو5101ّّوعالقتهتتاّبعتتدةّمتغي 

ودراستتةّالعصتتيمي5115ّّالمهتتاراتّواإلستتتراتيجياتّالخاصتتةّبكتتل ّمتغي تترّكدراستتةّالعستتيريّ
ّ.5111ودراسةّالطاهر5100ّّ-5101ودراسةّالتميمي5102ّّ

راسةّفتيّاستتخدامّالمتنهجّالوصتفيّّمنهجوات فقتّمنّحيثّ 5111ّكدراستةّالطتاهرالد 
تتتاّمتتتنّناحيتتتة5102ّودراستتتةّالعصتتتيمي5101ّّ-5112ودراستتتةّالحتتتدابيّوالجتتتاجيّ ،ّأم 

تتةّ راستتاتّأجريتتتّفتتيّبيئتتاتّأجنبي  ّتلتتكّالد  الهتتدفّفتتنالحظّمتتنّختتاللّالعتتر ّالستتابقّأن 
راستتةّالح اليتتةّمجتمعتتةّوهتتيّإستتتراتيجياتّالتتتعل مّالمتتنظ مّوعربي تتة،ّولتتمّتتنتتاولّمتغيتتراتّالد 

ّوعالقتشّبالتفكيرّاإلبداعي.ّ
راساتّ راسةّالحاليةّمنّحيثّالحدودّالمكانية،ّوفيّمجتمتوّّالسابقةوتختلفّالد  موّالد 

نّمنّالطالباتّالموهوباتّفيّالقطاعاتّالتعليميةّبمنطقةّالباحة. راسةّوالذيّتكو  ّالد 
راستتةكمتتاّاستتتفادتّ راستتاتّالستتابقةّفتتيّبنتتاءّوتتتدعيمّاإلطتتارّالحاّالد  ليتتةّمتتنّجميتتوّالد 

راستةّ)االستتبانة(ّوفتيّ النظريّللدراسةّالحاليتةّواالستتفادةّمتنّمراجعهتا،ّوفتيّبنتاءّأداةّالد 
ّتحدؤدّاألهدافّوبناءّاألسئلة.
ّ:منهجّالدراسةّوإجراءاتها

راس ّللطريقةّواإلجراءاتّالمنهجيةّلتطبيقّالد  ّالفصلّوصًفا ةّالتيّأتبعتهاّؤتناولّهذا
راسة،ّ ّالد  ّومجتمو ّللمنهج، ّوصًفا ّتضملن ّحيث راسة، ّالد  ّأهداف ّتحقيق ّفي الباحثة
ّوالمعالجاتّ راسة، ّالد  ّومتغيرات ّالسيكومترية، ّوخصائصها راسة، ّالد  ّوأدوات وعي ىنتها،

راسة.ّ ّاإلحصائيةّالتيّاستخدمتهاّالباحثةّفيّاإلجابةّعنّأسئلةّالد 
راسة: ّمنهجّالد 
ّبينّّاستخدمت ّالعالقة ّطبيعية ّالستكشاف ّاالرتباطي ّالوصفي ّالمنهج الباحثة

إستراتيجي اتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتشّبالتفكيرّاإلبداعي،ّوألنشّأكثرّمالءمةّلطبيعةّهذهّ
راسةّوأهدافهاّوأسئلتهاّوحدودها.ّ ّالد 
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راسة: ّمجتموّالد 
راسةّمنّجميوّالطالباتّالموهوباتّف نّمجتموّالد  ّبالمناطقّتكول ّالثانوية يّالمرحلة

(،ّوذلكّحسبّإحصاءاتّإدارة551ّالتعليميةّلتابعةّلمنطقةّالباحة،ّحيثّبلمّعددهنّ)
ّ(.moe.gov.sa)(0331ّ-0322التعليمّالعام،ّبمنطقةّالباحةّللعامّالدراسيّ)

راسةّتبًعاّللصفّالدراسيّفيّالمرحلةّالثانويةّبمنطقة0ّجدولّ) (:ّتوزيوّمجتموّالد 
ّ.الباحة

ّالنسبةّالعددّالصفّالدراسي

ّ%55ّ25ّاألولّثانوّي
ّ%22ّ32ّالثانيّثانوّي
ّ%52ّ02ّالثالثّثانوّي

ّ%051ّ011ّالمجموع

ّعددّالطالباتّالموهوباتّللمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحة0ّؤت ضاّمنّالجدولّ) (ّأن 
(55ّيةّ)(ّوكانّعددّطالباتّالصفّاألولّالثانويّفيّكافةّالقطاعاتّالتعليم051بلمّ)

(ّطالبة،ّوبلمّعددّطالباتّالصف22ّطالبة،ّبينماّبلمّعددّطالباتّالصفّالثانيّالثانويّ)
ّ(.52ّّالثالثّالثانويّ)
راسة: ّعي نةّالد 

راسةّمنّ) نتّعي نةّالد  (ّطالبةّمنّالمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحة،ّوذلكّما051ّتكو 
راسةّوتمّاختيارّالعي نةّّوّ٪21نسبتشّ ّفقّالعي نةّالميسرة.منّمجتموّالد 

راسة:ّ ّأدواتّالد 
نت راسةّمنّمقياسينّهما:ّمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّمنّّتكو  أدواتّالد 

ّتصميمّالباحثة،ّومقياسّالتفكيرّاإلبداعيّلتورانس.
ّأواًل:ّمقياسّإستراتيجياتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّا:ّ

ّاالطّقامت ّخالل ّمن ّالمقياس ّبإعداد ّالخاذّالباحثة ّالنظري ّاألدب ّعلى الع
ّالمتعلقةّ ّواألجنبية ّالعربية راسات ّالد  ّمراجعة ّوكذلك ّذاتيًّا، ّالمنظم ّالتعلم بإستراتيجيات
25ّبمفهومّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتًيا،ّحيثّتكونّالمقياسّفيّصورتشّاألولية،ّمنّ
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ّ ّمحاور، ّثالثة ّعلى ّموزعة ّعبارة ّاالستجابات ّإحدى ّالمفحوصة ّ)أوافقّوتختار اآلتية:
بشدة،ّأوافق،ّمحاؤد،ّالّأوافق،ّالّأوافقّبشدة(،ّوفقّمعيارّليكرتّالخماسيّوتعطىّالقيمّ

ّ(،ّوذلكّعلىّالترتيب.0-5-2-3-5اآلتيةّلالستجاباتّ)
ّالخصائصّالسيكومتريةّلمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا:

ّالصدق: (أ)
ّالصدقّالظاهريّ)المحك ىمين(: -1

ّالمقيا ّعر  ّ)تم ّعددهم ّبلم ّوقد ّالمحك ىمين، ّالسادة ّمن ّمجموعة ّعلى (01ّس
ّالفقراتّ ّومناسبة ّاألبعاد ّومناسبة ّالعبارات، ّمدىّمناسبة ّبغر ّتحدؤد ّوذلك محك ىمين،
ّإعادةّ ّوتم ّالمحك ىمين، ّالسادة ّتوجيهات ّضوء ّالمقياسّفي ّعبارات ّتعدؤل ّوتم لدبعاد،

21ّنةّاالستطالعيةّالتيّتكونتّمنّصياغةّعباراتّالمقياسّوتطبيقّالمقياسّعلىّالعيّ 
راسة. ّطالبةّمنّخار ّعي نةّالد 

ّالصدقّالداخليّللمقياس: -2
ّالستخرا ّ ّبيرسون، ّارتبا  ّمعامل ّاستخدام ّللمقياسّتم ّالصدقّالداخلي ّمن للتأك د
ّعبارةّمنّعباراتّالمقياسّوأبعاده،ّويوضاّالجدولّ) (5ّمعامالتّاالرتبا ّبينّدرجةّكل ى

ّبينّالعباراتّواألبعادّالتيّتتبعها.ّمعامالتّاالرتبا 
ّ(:ّالتجانسّالداخليّلمقياسّإستراتيجياتّالتعلم.5جدولّ)

رقمّ
ّالمفردة

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللبعد

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللمقياس

رقمّ
ّالمفردة

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللبعد

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ

ّقياسللم
ّالبعدّاألول

0ّ1,252ّ**ّ1,555ّ**ّ2ّ1,135ّ**ّ315ّ**ّ
5ّ1,221ّ**ّ1,502ّ**ّ3ّّ1,132ّ**ّ552ّ**ّ

 البعدّالثاني
5ّ1,221ّ**ّ1,521ّ**ّّ2ّ1,255ّ**ّ232,1ّ** 
2ّ1,252ّ**ّ1,352ّ**ّ2ّ1,521ّ**ّ1,525ّ**ّ
1ّ1,525ّ**ّ1,250ّ**ّّّ 

 البعدّالثالث
01ّ221,1ّ**ّ522,1ّ** 02ّ1,255ّ**ّ1,232ّ**ّ
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رقمّ
ّالمفردة

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللبعد

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللمقياس

رقمّ
ّالمفردة

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللبعد

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ

ّقياسللم
00ّ215,1ّ**ّ251,1ّ** 03ّ1,521ّ**ّ1,525ّ**ّ
05ّ1,523ّ**ّ1,215ّ**ّّّ 

 البعدّالرابو
05ّ202,1ّ**ّ255,1ّ** 02ّ1,525ّ**ّ1,205ّ**ّ
02ّّ511,1ّ**ّ530,1ّ** 02ّ1,321ّ**ّ1,012ّ**ّ
01ّ1,501ّ**ّ1,251ّ**ّ51ّ1,552ّ**ّ1,212ّ**ّ

 البعدّالخامس
50ّ522,1ّ**ّ355,1ّ** 53ّ235,1ّ**ّ231,1ّ** 
55ّ125,1ّ**ّ505,1ّ** 55ّ201,1ّ**ّ353,1ّ** 
52ّ1,222ّ**ّ1,513ّ**ّّّ 

 البعدّالسادس
52ّ323,1ّ**ّ223,1ّ** 52ّ1,222ّ**ّ1,522ّ**ّ
51ّ255,1ّ**ّ551,1ّ** 21ّّ1,250ّ**ّ1,222ّ**ّ
52ّ1,223ّ**ّ1,331ّ**ّ20ّ1,231ّ**ّ1,532ّ**ّ

 والبعدّالساب
25ّ225,1**ّ522,1** 25ّ323,1**ّ255,1** 
22ّ322,1**ّ211,1** 22ّ232,1**ّ355,1** 
23ّ1,251**ّ1,325**ّّّّ

ّالبعدّالثامن
21ّ1,222**ّ1,311** 31ّ1,211**ّ1,221** 
22ّ1,205**ّ1,321** 30ّ1,512**ّ1,322** 
22ّ1,255**ّ1,325** ّّ 

ّالبعدّالتاسو
35ّ1,100**ّ1,252** 33ّ,3231**ّ1,222**ّ
32ّ1,103**ّ1,352** 35ّ1,215**ّ1,200**ّ

ّالبعدّالعاشر
32ّ1,132**ّ1,312** 32ّ1,250**ّ1,535** 
31ّ1,202** 1,302** ّّّ

ّالبعدّالحاديّعشر
32ّ1,151**ّ1,221** 50ّ1,121**ّ1,212**ّ
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رقمّ
ّالمفردة

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللبعد

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللمقياس

رقمّ
ّالمفردة

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ
ّللبعد

معاملّاالرتبا ّ
بالدرجةّالكليةّ

ّقياسللم
51ّ1,213**ّ1,021** ّّ 

ّالبعدّالثانيّعشر
55ّ1,522**ّ1,221** 53 1,152**ّ1,522** 
52 1,110**ّ1,020* 55 1,521ّ1,215** 

 1.0ّّّدالّعندّمستوىّداللةّّ)**(
1.5ّّدالّعندّمستوىّداللةّّ)*(

ّجميوّمعامالتّاالرتبا ّدالةّإحصائيًّا،ّومنّثمّيشير5ّمنّنتائجّجدولّ)ّؤتضا (ّأن 
ّ.ذلكّإلىّأنّالمقياسّؤتمتوّبصدقّداخليّعالّ 

ّثباتّالمقياس: (ب)
حسابّثباتّاختبارّالتجزئةّالنصجية،ّوالتيّتقومّعلىّتجزئةّالمقياسّقامتّالباحثةّب

ّ(.2كرونباخّكماّفيّالجدولّ)-إلىّنصفينّوحسابّمعاملّاالرتبا ّبينهما،ّوكذلكّألفا
ّ(:ّنتائجّمعامالتّثباتّمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا.2جدولّ)

عددّّالمحور
ّالمفردات

معاملّالتجزئةّ
ّ"سبيرمان"

-املّألفامع
ّكرونباخ

 51ّ1,232ّ1,253ّاإلستراتيجياتّالمعردية
اإلستراتيجياتّماّوراءّ

1,252ّ 02ّ1,225ّالمعردية

 02ّ1,125ّ1,225ّإدارةّمصادرّالتعلم

1,222ّ 55ّ1,250ّالمقياسّككلّ 

(ّأنّجميوّمعامالتّثباتّالمقياسّمرتفعة،ّوتشيرّتلك2ّؤت ضاّمنّنتائجّجدولّ)
ّةّالمقياسّلالستخدامّفيّالبحثّالحالي.النتائجّإلىّصالحي

ّ
ّ
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ّ(:ّمعاؤيرّتصحياّمقياسّإستراتيجياتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّا3جدولّ)

ّالدرجةّالمعيار

ا0-0,21ّ ّدرجةّقليلةّجدًّ
ّدرجةّقليلة5,21ّّ-0,21أكبرّمنّ
ّدرجةّمتوسطة2,31ّّ-5,21أكبرّمنّ
ّدرجةّكبيرة3,51ّّ-2,31أكبرّمنّ
ادّر5ّّ-3,51أكبرّمنّ ّجةّكبيرةّجدًّ

ّثانًيا:ّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي:
ّوصفّالمقياس: (0

استخدمتّالباحثةّمقياسّالتفكيرّاإلبداعيّلتورانسّبصورتشّالشكلية،ّوالذيّتكونّ
ّمنّثالثةّأشكال،ّويقيسّالمقياسّأربوّمهارات.ّ

ّالخصائصّالسيكومتريةّللمقياس: (5
ّصدقّالمقياس: (أ)

ّ ّالداخلي ّاالتساق ّبحساب ّالباحثة ّمعاملّقامت ّحساب ّخالل ّمن ّوذلك للمقياس،
(ّ ّالجدول ّويوضا ّللمقياس، ّالكلية ّالدرجة ّوكذلك ّبعد ّكل  ّعلى ّالدرجة ّبين (3ّاالرتبا 

ّالنتائجّالتيّحصلتّعليهاّالباحثة.
ّ(:ّاالتساقّالداخليّالختبارّالتفكيرّاإلبداعي.5جدولّ)

ّمعاملّاالرتبا ّبالدرجةّالكليةّللمقياسّالبعد

 **1,225ّاألصالة
ّ**1,222 المرونة
ّ**1,230 الطالقة
ّ**1,231 التفاصيل

1,0ّدالّعندّمستوىّداللةّ)**(
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(ّأنّجميوّمعامالتّاالرتبا ّدالةّإحصائيًّا،ّومنّثمّيشير3ّؤتضاّمنّنتائجّجدولّ)
ّذلكّإلىّتجانسّالمقياس.

 ثباتّالمقياس: (ب)
ّوالتيّتّّّّّّ ّالنصجية، ّالتجزئة ّبحسابّثباتّاختبار ّعلىّتجزئةّقامتّالباحثة قوم

ّوكذلكّ ّوحسابّمعاملّ)سبيرمان( المقياسّإلىّنصفينّوحسابّمعاملّاالرتبا ّبينهما،
ّكرونباخ،ّكماّيأتي:-ألفا

ّ(:ّنتائجّمعامالتّثباتّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي.2ّجدولّ)

عددّّاالختبار
ّكرونباخ-معاملّألفاّمعاملّالتجزئةّ"سبيرمان"ّالمفردات

التفكيرّ
 3ّ1,215ّ1,212ّاإلبداعي

ّجميوّمعامالتّثباتّالمقياسّمرتفعة،ّوتشيرّتلك5ّؤتضاّمنّنتائجّجدولّ) (ّأن 
 النتائجّإلىّصالحيةّالمقياسّلالستخدامّفيّالبحثّالحالي.

 طريقةّتصحياّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي: (2
ّالخطوةّاألولى:ّتصحياّنشا ّتكوينّالصورة:

دّوزنّاألصالة.ّهذاّالنشا ّبالنسبةّلدصالةّومعرفةّالّتصحياؤتمّ ّتفاصيلّفقطّويحدى 
ّالخطوةّالثانية:ّكيجي ةّاستخرا ّالدرجات:

ّأواًل:ّاألصالة:
ّنشا ّتكوينّالصورة. -أ

رّدرجةّاألصالةّعلىّأساسّندرةّاالستجابةّودرجةّشيوعها،ّوتتراو ّالدرجةّمنّ تقدل
ّخمسّدرجات،ّكماّيأتي:-صفر
رّبنسبةّأكثرّمنّ -1 ّا.تأخذّصفرًّّ%5االستجابةّالتيّتتكر 
رّبنسبةّ -2 ّتأخذّواحًدا.ّ%3.22ّ-3االستجابةّالتيّتتكر 
رّبنسبةّ -3 ّتأخذّدرجتين.ّ%2.22-2االستجابةّالتيّتتكر 
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رّبنسبةّ -4 ّتأخذّثالاّدرجات.5.22ّ%-5االستجابةّالتيّتتكر 
رّبنسبةّ -5 ّتأخذّأربوّدرجات.0.22ّ%-0االستجابةّالتيّتتكر 
رّبنسبةّأقلّمنّ -6 ّدرجات.ّتأخذّخمسّّ%0االستجابةّالتيّتتكر 
ّإكمالّاألشكال. -ب

ّمنُّّتحسب ّشكل ّلكل ى ّاالستجابة ّوتكرار ّشيوع ّحسبّدرجة ّالنشا  ّهذا ّفي الدرجة
ّاألشكالّالعشرة،ّوتتراو ّالدرجةّعليهاّمنّصفرّإلىّدرجتين.

ّفأكثرّتأخذّصفًرا.ّ%5االستجابةّالتيّتتكررّبنسبةّ -0
ّتأخذّدرجةّواحدة.ّ%3.22ّ-5االستجابةّالتيّتتكررّبنسبةّ -5
ّ.%5تتكررّبنسبةّأقل ّمنّالتيّ -2
 الدوائر. -ج
ّدرجات،ّكاآلتي:2ّ-تتراو ّالدرجةّلدصالةّفيّهذاّالنشا ّبينّصفرّّ
ّفأكثرّتأخذّصفًرا.ّ%01االستجابةّالتيّتتكررّبنسبةّ -0
رّبنسبةّ -5 ّتأخذّواحًدا.ّ%2.22ّ-5االستجابةّالتيّتتكر 
ّفأكثرّتأخذّدرجتين.ّ%3.22ّ-5االستجابةّالتيّتتكررّبنسبةّ -2
رّأقتلّمتنّذلتكّأوّتظهترّفيهتاّقتوةّالخيتالّتأختذّاالستج -3 2ّاباتّاألخرىّالتتيّتتكتر 

ّدرجات.
ّ ّأن ّفيّّتضافويمكن ّدائرة ّمن ّأكثر ّتجميو ّتم ّما ّإذا ّتشجيعية ّواحدة ّدرجة هنا
 تكوينّشكل.
ّثانًيا:ّالمرونة:
ّالفئاتّالتيّيمكنّتصنياّاالستجاباتّفيهاّعلىّّتحتسب درجةّالمرونةّبجموّعدد

ّفئة،ّوذلكّبعدّحذفّأنّيحتسبّفيّذل ّمنّالعنوانّوالرسم،ّبحيثّتعطىّدرجةّلكل  كّكل 
ّالتكراراتّمنها.
ّثالًثا:ّالطالقة:
ّأقصىّّتحتسب 01ّعلىّنشا ّإكمالّالصورّمنّخاللّعددّاألشكالّالتيّأكملتّبحد 

ّاالستجاباتّ ّجميو ّعد  ّخالل ّمن ّفتحتسب ّالدوائر ّالثالث ّللنشا  ّبالنسبة ّأما درجات،
رّأوّغيرّوثيقّالصلة،ّويعطيّدرجةّلكلّاستجابة.محذوًفاّمنهاّ ّالمكر 

ّ
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ّرابًعا:ّإدراكّالتفاصيل:
ّاالستجابةّّتحتسب ّإلى ّويضاف ّالخيال ّديش ّويظهر ّمعنى ّلش ّتفصيل ّلكل  درجة

األصليةّشريطةّأنّتكونّذاتّمعنى،ّكماّتحتسبّدرجةّلكل ّمنّاأللوانّوالتظليلّوالزخرفةّ
حيثّيكونّذاّمعنىّوتفاصيلّالعنوان،ّماّعداّالنشا ّوالتغييرّغيرّالكميّفيّالتصميم،ّب
ّالثالثّفالّتحتسبّدرجةّللعناوين.

 األساليبّاإلحصائية:
 المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياري ة. -0
 معاملّسبيرمان. -5
 كرونباخ.ّ-معاملّألفا -2
 تحليلّاالنحدار. -3
 معاملّاالرتبا . -5
 تحليلّالتباؤنّاألحادي. -2
1-  .t-test 

ّ::ّمناقشتهاّوتفسيرهانتائجّالدراسة
هذاّالفصلّعرًضاّألهمّالنتائجّالتيّتمّالتوصلّإليها،ّمنّخاللّإجابةّأفرادّّتضم ن

ّإلىّ ف ّللتعر  ّعليها ّالحصول ّتم ّالتي ّالبيانات ّتحليل ّوتم ّاألسئلة، ّعن راسة ّالد  عي نة
ّالموهوبات ّالطالبات ّلدى ّاإلبداعي ّوالتفكير ّذاتًيا، ّالمنظم ّالتعلم ّإستراتيجيات ّدرجة

راسة. ّبالمرحلةّالثانويةّفيّمنطقةّالباحةّوتمّمناقشةّالنتائجّفيّضوءّأدبياتّالد 
ّشيوًعاّ ّاألكثر ّذاتًيا ّالمنظم ّالتعل م ّإستراتيجيات ّماهي ّاألول: ّالسؤال إجابة

ّلدىّالطالباتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةّبمنطقةّالباحة؟
ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالسؤال ّهذا ّعن ّالمعياريةّّولإلجابة واالنحرافات
راسةّالرئيسيةّوالفرعية،ّولدداةّككل .ّوالجدولّرقمّ) المتوسطاتّ(ّؤوضا1ّألبعادّأداةّالد 

ّالتعلمّ ّإستراتيجيات ّلمقياس ّالرئيسية ّلإلستراتيجيات ّالمعيارية ّواالنحرافات الحسابية
ّالمنظمّذاتيا.ّ

ّ
ّ
ّ
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لإلستراتيجياتّالرئيسيةّّ(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارية1جدولّ)
ّلمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا.

ّالترتيبّالدرجةّاالنحرافّالمعيارّيّالمتوسطّاإلستراتيجية
 5ّكبيرةّجداّ,22 2,21ّالمعردية

0ّّكبيرةّجداّ,3,22ّ21ّماّوراءّالمعردية
 2ّمتوسطةّ,2,02ّ22ّإدارةّمصادرّالتعلم
(ّ ّالجدول ّالمتوسطا1ؤبين ّأن ّلمقياسّ( ّالرئيسية ّلإلستراتيجيات ّالحسابية ت

ّبين) ّترواحت ّذاتيا ّالمنظم ّالتعلم ّاألولى2,02ّّ-3,22ّإستراتيجيات ّالمرتبة ّواحتلت )
(ّ ّحسابي ّبمتوسط ّالمعردية ّماوراء ّ)3,22إستراتيجية ّمعياري ّوانحراف ّديما22ّ(، ،),

(،ّوانحرافّمعياري2,21ّجاءتّإستراتيجيةّالمعرديةّفيّالمرتبةّالثانيةّبمتوسطّحسابيّ)
(22(ّ ّحسابي ّبمتوسط ّاألخيرة ّالمرتبلة ّفي ّالتعلم ّمصادر ّإدراة ّجاءت ّكما ،),2,02ّ)

22ّوانحرافّمعياريّ) طاتّالحسابيةّلإلستراتيجياتّالفرعيةّ,(. ّحسابّالمتوس  ّأيضا وتم
ّ(ّؤوضاّهذهّالمتوسطات.2للتعلمّالمنظمّذاتياّوالجدولّرقمّ)

راسة(:ّالمتوسطاتّالحسابية2ّجدولّ) ّواالنحرافاتّالمعياريةّألبعادّأداةّالد 
ّالترتيبّالدرجةّاالنحرافّالمعيارّيّالمتوسطّاإلستراتيجي ة
 2ّمتوسطة 0,32 2,52 التسميو
 1ّكبيرة0,00ّ 2,22ّالتفصيل
 2ّكبيرة2,25ّ1,22ّّالتنظيم

 5ّكبيرةّجدا1,25ّ 3,12ّالتفكيرّالناقد
 2ّكبيرةّجدا3,23ّ1,23ّّالتخطيط
 0ّكبيرةّجدا1,23ّ 3,12ّبةالمراق
 5ّكبيرةّجدا1,22ّ 2,25ّالتقويم

3ّّكبيرةّجدا1,22ّ 3,10ّالترتيبّالبيئي
2ّّمتوسطة2,3ّ0,22ّّطلبّالعونّ
00ّّقليلة5,25ّ0,55ّّتعلمّاألقران
 05ّقليلة5,5ّ0,52ّّتنظيمّالجهد
 01ّمتوسطة0,02ّ 2,12ّإدارةّالوقت
  1,21ّ 3.03ّالمقياسّككل

(ّأنّالمتوسطاتّالحسابيةّلتقدؤراتّأفرادّعينة2ّخاللّالجدولّالسابقّ)ّمنؤت ضاّ
ّلدىّالطالباتّالموهوباتّبالمرحلةّ ّذاتيًّا ّالمنظم الدراسةّعلىّمقياسّإستراتيجياتّالتعلم

(ّ ّبين ّترواحتّما ّقد ّالباحة ّفيّمنطقة ّحيثّجاءتّفيّالمرتبة5,5ّ-2,12الثانوية .)
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ّبمتوسط ّالمراقبة ّوانحرافّمعياريّ)3,12حسابيّ)ّاألولىّإستراتيجية ّوجاء1,23ّ(، ،)
(،ّثم1,25ّ(،ّوانحرافىّمعياريّ)3,12التفكيرّالناقدّفيّالمرتبةّالثانيةّبمتوسطّحسابيّ)

(ّ ّحسابي ّبمتوسط ّالثالثة ّالمرتبة ّفي ّالتخطيط ّ)3,23جاء ّوانحرافّمعياري ،)1,23ّ)
(،ّوانحراف5,5ّطّحسابيّ)بينماّجاءّفيّالمرتبةّاألخيرهّإستراتيجيةّتنظيمّالجهدّبمتوس

(ّفيّالدرجة5105ّ(.ّوقدّاتفقتّهذهّالنتيجةّموّدراسةّجاد ّوالرقادّ)0,52معياريّ)
الكليةّللمقياسّوالتيّتشيرّإلىّإستخدامّأفرادّعينةّالدراسةّالستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّ

ّوالخواجا) ّالهيالت ّدراسة ّمو ّكذلك ّواتفقت ّجيدة، ّبدرجة ّتّو5105ذاتيا ّوالتي صلتّ(
نتائجهاّإلىّأنّدرجةّالتعليمّالمنظمّلدىّالطلبةّالموهوبينّأعلىّمنهاّلدىّالعادؤينّديماّ
ّوتختلفتّ ّوالمراقبة(، ّبالسجالت ّاالحتفاظ ّوالتخطيط، ّالهدف ّ)وضو ّباستراتيجيات ؤتعلق

ّالنتيجةّموّدراسةّجراداتّ) ّوالتيّتوصلتّإلىّوجودّمستوىّمنخفضّفي5103ّهذه )
ّلدىّطلبةّالمرحلةّالثانوية.ّوكذلكّاختلفتّموّّإستخدامّإستراتيجيات التعلمّالمنظمّذاتيا
(ّ ّالبدران ّالثانوية5102ّدراسة ّالمرحلة ّطلبة ّاستخدام ّدرجة ّأن ّإلى ّتوصلت ّوالتي )

ّالستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّجاءتّمتدنية.
ّالثانويةّقدّتطورتّ ّالنتيجةّبأنّالطالباتّالموهوباتّفيّالمرحلة ويمكنّتفسيرّهذه

دؤهنّالمهاراتّماّوراءّالمعرديةّوانتقلنّمنّمرحلةّالعملياتّالماديةّإلىّمرحلةّالعملياتّل
ّالمراقبةّ ّفي ّمهارتهن ّزيادة ّوبالتالي ّالمعرفي، ّللنمو ّبياجيش ّنظرية ّحسب المجردة

ّوالتخطيطّوالتفكيرّالناقدّوالتنظيمّوالتقييم.
الباتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةّإجابةّالسؤالّالثاني:ّماّدرجةّالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالط

ّبمنطقةّالباحة؟
عنّهذاّالستؤالّقامتتّالباحثتةّباستتخرا ّالمتوستطاتّالحستابيةّواالنحرافتاتّّولإلجابة

راسةّولدداةّككل . ّالمعياريةّألبعادّأداةّالد 
ّ(:ّاإلحصاءاتّالوصجيةّلمقياسّالتفكيرّاالبتكاري.2جدولّ)

ّالترتيبّالمعيارّيّاالنحرافّالمتوسطّالحسابيّالمهارة
 51,51ّ03,55ّ0ّاألصالة
 01,02ّ2,23ّ3ّالمرونة
 51,12ّ2,02ّ5ّالطالقة
 02,12ّ1,32ّ2ّالتفاصيل
 012,21ّ52,25ّّالدرجةّالكلية
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ّّّّّّ(ّ ّجدول ّبالمرحلة2ّؤبين ّالموهوبات ّالطالبات ّلدى ّاإلبداعي ّالتفكير ّدرجة ّأن )
ّ ّحيث ّمرتفعة ّجاءت ّالباحة ّمنطقة ّفي ّاألولىّالثانوية ّبالمرتبة ّاألصالة ّمهارة جاءت

(ّ ّحسابي ّ)51,51بمتوسط ّمعياري ّوانحراف ّفي03,55ّ(، ّالطالقة ّمهارة ّوجاءت )
(،ّثمّمهارةّالتفاصيل2,02ّ(،ّوانحرافّمعياريّ)51,12المرتبةّالثانيةّبمتوسطّحسابيّ)

ّ(ّفيّحينّكانت1,32(،ّوانحرافّمعياريّ)02,12فيّالمرتبةّالثالثةّبمتوسطّحسابيّ)
(.2,23ّ(،ّوانحرافّمعياريّ)01,02مهارةّالمرونةّفيّالمرتبةّاألخيرةّبمتوسطّحسابي)
ّالنتيجةّموّدراسةّكلّمنّالتميميّ) ّاتفقتّهذه ّبأن5101ّوقد (ّوالتيّأظهرتّنتائجها

(،ّوالتي5102ّدرجةّمهاراتّالتفكيرّاإلبداعيّجاءتّبدرجةّمقبولة،ّودراسةّالعصيميّ)
ّبأنّدرجةّمه ّاألصالةّأظهرتّنتائجها ّحيثّجاءتّمهارة ّاإلبداعيّمرتفعة، اراتّالتفكير

األكثرّأهميةّوتوافرًا،ّؤليهاّمهارةّالتفاصيلّثمّمهارةّالطالقة،ّواختلفتّموّدراسةّكلّمنّ
ّ(ّالتيّجاءتّفيهاّدرجةّالتفكيرّاإلبداعيّمنخفضة.5111ّّ(،ّوالطاهر)5112حبيبّ)

اتّلتتتدؤهنّالقتتتدرةّعلتتتىّالتفكيتتترّويمكتتتنّتفستتتيرّهتتتذهّالنتيجتتتةّبتتتأنّالطالبتتتاتّالموهوبتتت
اإلبداعيّوتوليتدّاألفكتار،ّحيتثّأنّاإلبتداعّيعتبترّمتنّأهتمّخصتائصّالطالبتاتّالموهوبتات،ّ
وهتتوّمكتتونّأساستتيّمتتنّمكونتتاتّالموةبتتة،ّوكتتذلكّالتمتتتوّبالخيتتالّالخصتتبّوتوليتتدّأفكتتارّ

ّوحلولّأصيلة،ّوالقدرةّعلىّالتفكيرّالتباعدي.ّ
قةّدالةّإحصائيًّاّماّبينّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّهلّهناكّعالّإجابةّالسؤالّالثالث:

ّالثانويةّ ّالمرحلة ّفي ّالموهوبات ّالطالبات ّلدى ّاإلبداعي ّوالتفكير ذاتيًّا
ّبمنطقةّالباحة؟

عتتنّهتتذاّالستتؤال،ّتتمّحستتابّمعامتتلّبيرستتونّبتينّدرجتتاتّأفتترادّالعي نتتةّعلتتىّّولإلجابتة
مّعلىّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي،ّوالجتدولّمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّودرجاته

ّ(ّؤوضاّذلك.01)
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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(:ّنتائجّمعامالتّاالرتبا ّبيرسونّبينّدرجاتّأفرادّالعي نةّعلىّمقياس01ّجدولّ)
ّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّودرجاتهمّعلىّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي.

إدراكّّالمرونةّالطالقةّاألصالةّاإلستراتيجية
ّاالبداعّككلّلالتفاصي

 **1,515 **1,552 **1,552 **1,555 **1,515ّالتسميو
ّ**1,250 **1,525ّ**1,220ّ**1,205ّ**1,230ّالتفصيل
ّ**1,203ّ**1,521ّ**1,522ّ**1,515ّ**1,213ّالتنظيم

ّ**1,352ّ**1,355ّ**1,355ّ**1,301ّ**1,335ّالتفكيرّالناقد
ّ**1,522ّ**1,531ّ**1,502ّ**1,502ّ**1,522ّالتخطيط
ّ**1,552ّ**1,515ّ**1,322ّ**1,312ّ**1,522ّالمراقبة
ّ**1,522ّ**1,532ّ**1,552ّ**1,510ّ**1,523ّالتقويم

ّ**1,522ّ**1,521ّ**1,552ّ**1,531ّ**1,552ّالترتيبّالبيئي
ّ**1,322ّ**1,212ّ**1,321ّ**1,330ّ**1,325ّطلبّالعوّن
ّ**1,225ّ**522,1ّ**1,255ّ**1,551ّ**1,222ّتعلمّاألقران
ّ**1,220ّ**1,255ّ**1,522ّ**1,522ّ**1,233ّتنظيمّالجهد
ّ**1,210ّ**1,521 **1,212ّ**1,312ّ**1,221ّإدارةّالوقت
ّ**1,123ّ**1,105ّ**1,155ّ**1,112ّ**1,155ّالمعردية
ماّوراءّ
ّ**1,222ّ**1,225ّ**1,252ّ**1,253ّ**1,221ّالمعردية

إدارةّمصادرّ
ّ**1,252ّ**1,512ّ**1,255ّ**1,253ّ**1,221ّالتعلم

1,0ّ**دالّعندّمستوىّداللةّ
(ّ ّجدول ّنتائج ّمن ّالطالبات01ّؤت ضا ّدرجات ّبين ّموجبة ّارتبا  ّعالقة ّوجود )

ّودرجاتهنّعلىّمقياسّمهاراتّ ّذاتيا الموهوباتّعلىّمقياسّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظم
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دالةّإحصائيا.ّوتعزىّهذهّالنتيجةّالتفكيرّاإلبداعي،ّحيثّجاءتّجميوّقيمّمعاملّاالرتبا ّ
ّأنّ ّكما ّذاتيا، ّالمنظم ّالتعليم ّاستراتيجيات ّعلى ّتؤثر ّاإلبداعي ّالتفكير ّمهارات ّأن إلى
استخدامّاستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتياّؤؤثرّكذلكّعلىّمستوىّمهاراتّالتفكيرّاإلبداعيّ

ّالتفك ّلمهارات ّالطالبة ّامتالك ّأن ّحيث ّالموهوبات. ّالطالبات ّ)األصالةّلدى ّاإلبداعي ير
والطالقةّوالمرونةّوالتفاصيل(ّيساهمّبشكلّكبيرّفيّاستخدامّاالستراتيجياتّالمعرديةّوماّ
ّمنّ ّوطلبّالمساعدة ّالتعلم ّمصادر ّعلىّإدارة ّوكذلكّيحسنّمنّقدرتها ّالمعردية، وراء

ّاآلخرين.
ّ ّالرابو: ّالسؤال ّدّرإجابة ّمتوسط ّبين ّما ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّتوجد جةّهل

ّمقياسّ ّعلى ّالباحة ّبمنطقة ّالثانوية ّبالمرحلة ّالموهوبات الطالبات
ّإستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّتعزىّلمتغيرّالصفّالدراسي؟

ولإلجابةّعنّهذاّالسؤالّقامتّالباحثةّبإجراءّاختبارّتحليلّالتباؤنّبينّالمجموعاتّ
ّالتيّحصلتّعليهاّالباحثة:ّالثالث(،ّوديماّيأتيّالنتائجّ-الثاني-الثالاّ)الصفّاألول

راسةّعلىّأبعادّمقياسّإستراتيجيات00ّجدولّ) (:ّنتائجّتحليلّالتباؤنّلدرجاتّعي نةّالد 
ّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّوفًقاّلمتغيرّالصفّالدراسي.

درجاتّّمجموعّالمربعاتّمصدرّالتباؤنّاالستراتيجية
ّالحرية

متوسطّ
مستويّ قيمةّ)ف(ّالمربعات

ّالداللة

ّالتسميو
 0,125 2,523ّ5ّبينّالمجموعات

221,201ّ031ّ3,132ّّداخلّالمجموعات 1,222 1,215
110,012ّ032ّّّكلي

ّالتفصيل
21,225ّ 20,211ّ5ّبينّالمجموعات

5025,222ّ031ّ03,251ّّداخلّالمجموعات 1,052 5,122
5533,222ّ032ّّّكلي

ّالتنظيم
1,215ّ 03,151ّ5ّبينّالمجموعات

0132,252ّ031ّ00,222ّّداخلّالمجموعات 1,522 1,251
0122,112ّ032ّّّكلي

ّالتفكيرّالناقد
5,501ّ 00,150ّ5ّبينّالمجموعات

1,511 1,212 
0251,355ّ031ّ00,152ّّداخلّالمجموعات
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درجاتّّمجموعّالمربعاتّمصدرّالتباؤنّاالستراتيجية
ّالحرية

متوسطّ
مستويّ قيمةّ)ف(ّالمربعات

ّالداللة

0220,312ّ032ّّّكلي

ّالتخطيط
 0,523 5,322ّ5ّبينّالمجموعات

0015,110ّ031ّ1,222ّّداخلّالمجموعات 1,251 1,053
0012,531ّ032ّّّكلي

ّالمراقبة
0,505ّ 5,321ّ5ّبينّالمجموعات

5221,201ّ031ّ02,122ّّداخلّالمجموعات 1,225 1,121
5222,131ّ032ّّّكلي

ّالتقويم
2,052ّ 2,555ّ5ّبينّالمجموعات

0232,122ّ031ّ00,500ّّداخلّالمجموعات 1,151 1,512
0253,522ّ032ّّّكلي

ّالترتيبّالبيئي
0,255ّ 5,233ّ5ّبينّالمجموعات

0111,521ّ031ّ00,203ّّداخلّالمجموعات 1,225 1,003
0112,212ّ032ّّّكلي

ّطلبّالعوّن
02,221ّ 21,222ّ5ّبينّالمجموعات

0552,221ّ031ّ2,252ّّداخلّالمجموعات 1,000 5,522
0522,111ّ032ّّّكلي

ّتعل مّاألقران
0,322ّ 5,215ّ5ّوعاتبينّالمجم

252,252ّ031ّ3,515ّّداخلّالمجموعات 1,111 1,232
220,222ّ032ّّّكلي

ّتنظيمّالجهد
2,150ّ 05,135ّ5ّبينّالمجموعات

111,352ّ031ّ3,202ّّداخلّالمجموعات 1,522 0,550
102,511ّ032ّّّكلي

 1,525 5,511ّ1,522 00,030ّ5ّبينّالمجموعاتّإدارةّالوقت
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درجاتّّمجموعّالمربعاتّمصدرّالتباؤنّاالستراتيجية
ّالحرية

متوسطّ
مستويّ قيمةّ)ف(ّالمربعات

ّالداللة
0502,555ّ031ّ01,221ّّداخلّالمجموعات

0521,222ّ032ّّّكلي

ّالمعردي ة
021,330ّ 521,225ّ5ّبينّالمجموعات

02152,252ّ031ّ22,252ّّداخلّالمجموعات 1,550 0,221
02223,531ّ032ّّّكلي

ماّوراءّ
ّالمعردية

1,010ّ 03,515ّ5ّبينّالمجموعات
00125,010ّ031ّ15,552ّّداخلّالمجموعات 1,201 1,123

00112,212ّ032ّّّكلي

إدارةّمصادرّ
ّالتعلم

1,115ّ 0,551ّ5ّبينّالمجموعات
1,101 

 
1,221 

00252,221ّ031ّ20,023ّّداخلّالمجموعات 
00252,531ّ032ّّّكلي

(ّ ّجدول ّنتائج ّمن ّمستوى00ّؤتضا ّعند ّإحصائية ّذاتّداللة ّفروق ّوجود ّعدم )
وسطّدرجاتّالطالباتّالموهوباتّعلىّمقياسّالتعلمّالمنظمّذاتياّ(ّفيّمت1.51الداللةّ)

تعزىّلمتغيرّالصف.ّوتعزوّالباحثةّهذهّالنتيجةّإلىّأنّأفرادّعينةّالدراسةّؤنتمينّلنفسّ
ّوأنّ ّالطالبات ّبين ّالعمر ّتقارب ّوكذلك ّالثانوية، ّالمرحلة ّوهي ّواحدة ّتعليمية المرحلة

ّلت ّتدرس ّوالالمنهجية ّالمنهجية ّالدوراتّالبرامج ّأن ّكما ّمتشابهة. ّتقريبا ّالمرحلة لك
ّالتدريبيةّوالنشاطاتّاإلثرائيةّأليضاّمتشابهة.

هلّتوجدّفروقّدالةّإحصائيًّاّماّبينّمتوسطّدرجاتّالطالباتّإجابةّالسؤالّالخامس:ّ
ّلمتغيرّ ُّتعزى ّاإلبداعي ّمقياسّالتفكير ّعلى ّالثانوية ّبالمرحلة الموهوبات

ّالصفّالدراسي؟
نّهذاّالسؤالّتمّحسابّتحليلّالتباؤنّاألحاديّلمعرفةّأثرّمتغيرّالصفّولإلجابةّع

ّالدراسيّعلىّاختالفّمتوسطّالدرجاتّعلىّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي.
ّ
ّ
ّ



 ...باتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةاتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالإستراتيجيّ 
ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي

ّ
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ّ(:ّنتائجّتحليلّالتباؤنّأحاديّاالتجاهّعلىّمتغيرّالتفكيرّاإلبداعي05جدولّ)

درجاتّّمجموعّالمربعاتّمصدرّالتباؤنّالبعد
مستوىّ قيمةّ)ف(ّمربعاتمتوسطّالّالحرية

ّالداللة

ّاألصالة
221,251ّ 123,252ّ5ّبينّالمجموعات

52303,021ّ031ّ511,122ّّداخلّالمجموعات 1,022 0,222
21032,222ّ032ّّّكلي

ّالطالقة
05,252ّ 20,255ّ5ّبينّالمجموعات

0222,202ّ031ّ00,025ّّداخلّالمجموعات 1,532 0,321
0222,112ّ032ّّّكلي

ّالمرونة
11,223ّ 055,222ّ5ّبينّالمجموعات

5552,322ّ031ّ21,112ّّداخلّالمجموعات 1,025 5,152
5112,222ّ032ّّّكلي

إدراكّ
ّالتفاصيل

11,015ّ 031,251ّ5ّبينّالمجموعات
2011,221ّ031ّ55,522ّّداخلّالمجموعات 1,522 0,522

2200,131ّ032ّّّكلي

ّاالبتكارّككل
0513,211ّ 2032,202ّ5ّمجموعاتبينّال

021531,151ّ031ّ222,125ّّداخلّالمجموعات 1,012 0,112
022222,22ّ032ّّّكلي

(ّ ّجدول ّنتائج ّمن ّمستوى05ّؤتضا ّعند ّإحصائية ّذاتّداللة ّفروق ّوجود ّعدم )
(ّ ّاإلبداعي1,51ّالداللة ّمقياسّالتفكير ّالموهوباتّعلى ّالطالبات ّدرجات ّمتوسط ّفي )
غيرّالصف،ّويمكنّتفسيرّهذهّالنتيجةّبأنّأفرادّعينةّالدراسةّؤدرسنّفيّنفسّتعزىّلمت

ّالطالباتّ ّأن ّإضافة ّالثانوية ّالمرحلة ّوهي ّالتعليمية ّالمرحلة ّوكذلك ّالعمرية المرحلة
يخضعنّلنفسّبرامجّالتفكيرّاإلبداعيّأوّدوراتّالتفكيرّاإلبداعيّالتيّتعقدهاّإدراةّالتعلمّ

ّات.العامّللطالباتّالموهوب
ّملخصّالنتائج:

راسة،ّوتفسيرهاّومناقشتها؛ّفإنشّ فيّضوءّماّتمّعرضُشّمنّتحليلّلنتائجّأسئلةّالد 
ّؤتعلقّبإستراتيجياتّ راسةّالحاليةّديما ّالد  يمكنّتلخيصّأبرزّالنتائجّالتيّتوصلتّإليها
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الثانويةّّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالباتّالموهوباتّبالمرحلة
ّبمنطقةّالباحة،ّوذلكّعلىّالنحوّاآلتي:

ّلدىّالطالباتّالموهوباتّبالمرحلةّ -1 ّاألكثرّشيوًعا ّإستراتيجي اتّالتعل مّالمنظمّذاتًيا أن 
ّأقلّ ّحين ّفي ّوالتخطيط ّالناقد ّوالتفكير ّالمراقبة ّهي ّالباحة ّبمنطقة الثانوية

ّاإلستراتيجياتّاألقلّشيوًعاّتنظيمّالجهد.
فكيرّاإلبداعيّمرتفعةّوجاءتّمهارةّاألصالةّبالمرتبةّاألولىّوجاءتّجاءتّدرجةّالت -2

مهارةّالطالقةّفيّالمرتبةّالثانيةّثمّمهارةّالتفاصيلّفيّالمرتبةّالثالثةّفيّحينّكانتّ
ّمهارةّالمرونةّفيّالمرتبةّاألخيرة.

ّمقياسّ -3 ّعلى ّالعي نة ّأفراد ّدرجات ّبين ّإحصائيًّا ّدالة ّموجبة ّارتباطية ّعالقة توجد
ّتراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّاّودرجاتهنّعلىّمقياسّالتفكيرّاإلبداعي.إس

ّبينّمتوسطاتّدرجاتّالطالباتّالموهوباتّبالمرحلةّّ -4 ّإحصائيًّا ّفروقّدالة ّتوجد ال
ّوالتفكيرّ ّذاتيًّا ّالمنظم ّالتعل م ّإستراتيجيات ّمقياَسْي ّعلى ّالباحة ّبمنطقة الثانوية

ّاإلبداعيّتعزىّإلىّمتغيرّالصف.
راسة:تّو ّصياتّالد 

لتّ راسةّالحالية،ّتوص  راساتّالسابقةّونتائجّالد  فيّضوءّاإلطارّالنظريّللدراسةّوالد 
ّالباحثةّإلىّمجموعةّمنّالتوصياتّمتمثلةّديماّيأتي:

ّومهاراتّ - ّذاتيًّا ّالمنظم ّالتعلم ّإستراتيجيات ّاستخدام ّعلى ّبالتدريب ّاالهتمام زيادة
ّوبرامجّتربويةّللطلبةّالموهوبينّفيّالمدارس.ّّالتفكيرّاإلبداعيّعنّطريقّعقدّدورات

ّتوفيرّّ - ّخالل ّمن ّاإلبداعي ّالتفكير ّتنمية ّعلى ّتساعد ّالتي ّالدراسية ّالبيئة تهيئة
ّجميوّاإلمكانياتّالالزمةّلذلك.

ّاالبتعادّعنّالطرقّالتقليديةّواتباعّالتكنولوجياّوتطوراتهاّفيّالتعليم. -
يّتدفوّالطلبةّعلىّاستخدامّإستراتيجياتّالتأكيدّعلىّالتنويوّفيّطرقّالتدريسّلك -

ّتعليميةّمتنوعة.
راسة: ّمقترحاتّالد 

ّإجراءّدراساتّمستقبليةّعنّعالقةّإستراتيجياتّالتعليمّالمنظمّبمتغيراتّوأبعادّأخرى. -
إجراءّدراسةّمشابهةّللدراسةّالحاليةّعلىّعي نةّمختلفةّكالمرحلةّالمتوسطةّوالمرحلةّ -

 االبتدائية.
ّم - ّدراسة ّاستخدامّإجراء ّدرجة ّعن ّللكشف ّوالعادؤين ّالموهوبين ّالطلبة ّبين قارنة

 إستراتيجياتّالتعلمّالمنظمّذاتيًّا.
ّ



 ...باتّالموهوباتّبالمرحلةّالثانويةاتّالتعل مّالمنظمّذاتيًّاّوعالقتهاّبالتفكيرّاإلبداعيّلدىّالطالإستراتيجيّ 
ّإيمانّسفرّمحمدّالغامدي

ّ

 -986- 

 المراجو
ّأوالّ:ّالمراجوّالعربية
.ّأستتاليبّالتفكيتترّالمميتتزةّلدنمتتا ّالمختلفتتةّللشخصتتية(.5115ّأبتتوّالمعتتاطي،ّؤوستتف.ّ)

 المجلةّالمصريةّللدراساتّالنفسية.
(.ّتنميةّمهاراتّالتفكيرّالعلياّوالتفكيترّاإلبتداعي.ّمجلتة5105ّ)أبوجاللة،ّصبحيّحمدان.

 (.020اللجنةّالوطنيةّالقطريةّللتربيةّوالثقافةّوالعلوم.ع)-التربية
(.ّالتنظتتيمّالتتذاتيّللتتتعلمّوالدافعيتتةّالداخليتتةّفتتيّعالقتهمتتا5111ّأحمتتد،ّإبتتراةيمّأحمتتد.)

جامعتةّعتينّّ-التربيتةبالتحصيلّاألكاديميّلدىّطتالبّكليتةّالتربيتة.ّمجلتةّكليتةّ
 شمس.

(.ّالتتعلمّالمتنظمّذاتيتاّوعالقتتشّباستتراتيجياتّالتتذكرّلتدى5102ّالبدران،ّعبتدالزهرةّلفتتة.)
 طالبّالمرحلةّالثانويةّفيّمحافظةّالبصرة.ّالمجالتّاالكاديميةّالعلمية

(،ّالقتتاهرة:ّدارّالفكتتر0ّ.ّ) االنشتتطةّاإلبداعيتتةّلدطفتتال(.5110ّالبغتتدادي،ّمحمتتدّرضتتا.)
 عربي.ال

(.ّالكفاءةّالذاتيةّاألكاديميتةّواستتراتيجياتّالتتعلمّالمتنظمّذاتيتًاّلتدى5102ّبوقفش،ّإيمان.)
-المتتراهقينّذويّصتتعوباتّالتتتعلمّوّاألستتوياء.ّ)رستتالةّماجستتتير(.كليةّالتربيتتةّ

 الجزائر.ّّ-جامعةّسطيا
(.ّالتفكيتتتترّاألبتكتتتتاريّعنتتتتدّالطلبتتتتةّالمتميتتتتزين5100ّالتميمتتتتي،ّنتتتتدىّشتتتتوفيّحميتتتتد.ّ)

 االعتيادؤينّفيّالمرحلةّاإلعداديةّ.مجلةّالعلومّالنفسية.ّّو
(.استتتراتيجياتّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيتتا5102ّجتتابر،ّوصتتالّمحمتتد،وّستتاطو،ّنتتورّوضتتا .ّ)

 والكفاءةّالذاتيةّلدىّالطلبةّالموهوبين.ّمجلةّالبحواّالتربويةّوالنفسية.ّ
يتتةّوعالقتتتشّبتتالتعلمّالمتتنظمّ(.ّنمتتطّالستتيطرةّالدماغ5105جتتادّ ،ّوداد،ّوالرقاد،هنتتاء.ّ)

ذاتيتتاّلتتدىّطلبتتةّالصتتفّالثتتامنّفتتيّعمتتانااألردن،ّمجلتتةّجامعتتةّالنجتتا ّألبحتتااّ
 العلومّاإلنسانية.ّ
(.ّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيتتاّوعالقتتتةّبتتالتفكيرّالناقتتدّلتتدىّطلبتتة5103ّجتترادات،ّإيمتتانّعبتتد .)

 األردن.جامعةّاليرموك،ّ-المرحلةّالثانويةّفيّمحافظةّجرش.ّكليةّالتربية
.ّأساليبّالكشفّعنّالموهوبينّوالمتفوقينّورعاؤتهم(.5105ّجروان،ّفتحيّعبدالرحمن.)

 (ّعمان:ّدارّالفكرّللنشرّوالتوزيو.2) 
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.ّالقاهرة:ّدارّالفكرّأساليبّالتفكيرّمفاةيمّوتطبيقات(.5102ّجروان،ّفتحيّعبدالرحمن.)
 للطباعةّوالنشر.

،ّترجتة:ّصتالاّمرجتوّفتيّتربيتةّالموهتوبينالّ-(Getzels, Jacksonجينزلتزّوجاكستونّ)
 محمودّمحمدّأبوّجادو.ّ-محمدّأبوّجادو
(.ّالتفكيتترّاإلبتتداعيّوعالقتتتةّبالتحصتتيلّالدراستتيّلتتدىّطلبتتة5112ّحبيتتب،ّجاستتمّكتتريم.)

المرحلةّالثانويةّبأمانةّالعاصمةّفتيّالجمهوريتةّاليمنيتة.ّ)رستالةّماجستتيرّغيترّ
 ،ّالجامعةّاليمنية.منشورة(،كليةّاللغاتّواآلدابّوالتربية

(.ّالتحصتتيلّوعالقتتتة5101ّالحتتدابي،ّداودّعبتتدالملك؛ّوالجتتاجي،ّرجتتاء؛ّومظفتتر،ّنتتدى.)
بتنميةّمهاراتّالتفكيرّاإلبداعيّلدىّعينةّمنّالطلبتةّالموهتوبينّفتيّالجمهوريتةّ
اليمينتتة.المجلسّالعربتتيّللموهتتوبينّوالمتفتتوقين،ّالمتتؤتمرّالعلمتتيّالعربتتيّالثتتامنّ

 والمتفوقين.لرعايةّالموهوبينّ
(.ّقتتدرةّمهتتاراتّالتتتعلمّالمتتنظمّذاتيتتاّعلتتىّالتنبتتؤّلقلتتق5103ّحستتن،ّباستتمّطتتشّعتتامر.)

الرياضتياتّلتتدىّتالميتتذّالمرحلتتةّاإلعداديتة.ّمجلتتةّكليتتةّالتربية،جامعتتةّالستتويس،ّ
 المجلدّالثاني.

(.ّاستتتتراتيجياتّالتتتتعلمّالمتتتنظمّذاتيتتتًاّفتتتيّضتتتوء5101ّالحستتينات،ّإبتتتراةيمّبتتتنّعبتتتد .ّ)
بينتتتري ّوعالقتهتتاّبالتحصتتيلّوالتخصتتصّوالمستتتوىّالدراستتيّواألستتلوبّّنمتتوذ 

المفضتتلّللتعلم.)رستتالةّدكتتتوراهّغيتترّمنشتتورة(.ّجامعتتةّاإلمتتامّمحمتتدّبتتنّستتعودّ
 اإلسالمية.

(،0ّ.ّ) ستتتيكلوجيةّالفتتتروقّالفرديتتتةّوالتفتتتوقّالعقلتتتي(.5112الخالتتتدي،ّادؤتتتبّمحمتتتد.ّ)
 عمان:ّدارّوائل.

مليةّالتفكيرّاإلبداعيّفيّالتصتميم.ّمجلتةّدراستاتّالعلتومّ(.ّع5105خصاونة،ّفؤادّاياد.)
 اإلنسانيةّواإلجتماعية.

(.ّدافعيةّاإلنجازّلدىّالتالميذّالموهوبينّبمدرسةّالقتبسّعالقتهتا5112ّالخطيب،ّمها.ّ)
بتتتبعضّالمتغيتتتراتّالديمغرادية.)رستتتالةّماجستتتتيرّغيتتترّمنشورةتتتت(.ّجامعتتتةّجوبتتتا،ّ

 السودان.
م(.ّتنميتةّالموةبتةّورعايتةّالموهتوبينّمتنّمنظتور5102ّكتوثرّ)الدومي،ّمحمتد؛ّوالربيتو،ّ

القتترننّالكتتريمّوالستتنةّالنبويتتة،ّمجلتتةّدراستتاتّعلتتومّالشتتريعةّوالقتتانون،ّالمجلتتدّ
 األردن.ّ-الجامعةّاألردنية،ّعمانّ-2ملحقّ-32
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التفكيتترّاإلبتتداعيّوالمتغيتتراتّالنفستتيةّواالجتماعيتتةّلتتدىّالطلبتتةّ(.5103ّالرابغتتي،ّخالتتد.ّ)
 .ّوبينالموه

(.ّالعوامتتلّالمتتؤثرةّعلتتىّالخيتتاراتّالمهنيتتةّلتتدىّالطلبتتة5102ّالربيتتو،ّكتتوثرّإستتماعيل.ّ)
الموهتتوبينّفتتيّمتتدارسّالملتتكّعبتتد ّالثتتانيّللتميتتزّفتتيّاألردن.ّمجلتتةّالجامعتتةّ

 اإلسالميةّللدراساتّالتربويةّوالنفسيةّ)مقبولّللنشر(،ّغزة،ّفلسطين.
 لمنظمّذاتياّوالتحصيلّالدراسي.(.ّالتعلمّا5102الرداري،ّفهدّعاؤد.ّ)
.ّالقتاهرة:ّعتالمّالتعلمّالمنظمّذاتياّوتوجهاتّأهتدافّاإلنجتاز(.5112ّرشوان،ّربيوّعبده.)
 الكتب.

(.ّالتفكيتترّاالبتكتتاريّوعالقتتتشّبستتماتّالشخصتتيةّلتتدى5111ّالرشتتيد،ّإستتماعيلّالطتتاهر.ّ)
يلتين،ّمجلتةّطالبّالمرحلةّالثانويتةّبمحليتةّبحتري.ّالمستتودعّالرقمتيّلجامعتةّالن

 الدراساتّالعليا.
.ّعمتتان:ّمكتبتتةّالفتتال ّللنشتترّالتفكيتترّالناقتتدّوالتفكيتترّاالبتكتتارّي(.5100ّريتتان،ّمحمتتد.ّ)
 والتوزيو.
م(.ّالتربيةّالخاصتةّللموهتوبينّوالمعتوقينّوستبلّرعتاؤتهمّوإرشتادهم5112ّالزعبي،ّأحمد.)
 ،ّدمشق،ّدارّالفكر.0 

كليتةّ-.ّجامعتةّكتربالءاإلستتراتيجيةّومستتوياتهااإلدراةّ(.5102ّزعالن،ّعبدالفتا ّجاسم.)
 اإلدراةّواإلقتصاد.

.ّعمتتتان:ّدارّالكشتتتفّعتتتنّالموةبتتتةّفتتتيّاإلنشتتتطةّالمدرستتتية(.5112ّالستتتبيعي،معيوف.)
 اليازوري.

.ّمفتتاةيمّوبتترامجّعالميتتةّفتتيّتربيتتةّالمتميتتزينّوالموهتتوبين(.5111ّالستترور،ّناديتتاّهاؤتتل.)
 عمان:ّدارّالفكرّللنشر.

.ّعمتتتان:ّدارّالمتتتنهجّالمدرستتتيّللموهتتتوبينّوالمتميتتتزين(.5112ّأحمتتتد.ّ)ستتتعادة،ّجتتتودةّ
 الشروقّللنشرّوالتوزيو.

 .ّعمان:ّدارّالشروقّللنشرّوالتوزيو.ّتدريسّمهاراتّالتفكير(.5112ّسعادة،ّجودت.ّ)
(.ّفاعليتةّبرنتامجّقتائمّعلتىّالتتعلمّالمتنظمّذاتيتاّفتيّتنميتة5101ّالسليطي،ّظبيشّستعيد.)
ّ-مجلتةّكليتةّالتربيتةّ-دىّطتالبّالصتفّالعاشترّفتيّدولتةّقطترمهاراتّالكتابتةّلت
 جامعةّاألزهر.
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(.ّفعاليتتةّبرنتتامجّقتتائمّعلتتىّالتتتعلم5112ّالستتيد،ّحتتافظّوحيتتد؛ّوستتليمان،ّعطيتتشّجمتتالّ.)
المنظمّذاتيًاّفيّتنميةّالمهاراتّالكتابيتةّاإلبداعيتةّلتدىّطتالبّالمرحلتةّالثانويتة.ّ

 مجلةّكليةّالتربيةّجامعةّبنها.
(.ّطتترقّالمعرفتتةّاإلجرائيتتةّوالمعتقتتداتّالمعرديتتةّوعالقتهتتا5112ّوليتتدّشتتوقي.ّ)شتتفيق،ّ

باستتتتراتيجياتّالتتتتعلمّالمتتتنظمّذاتيتتتًا.ّ)أطروحتتتةّدكتتتتوراهّغيتتترّمنشتتتورة(،ّجامعتتتةّ
 الزقازيق،ّمصر.
(.ّأثرّبرنامجّتدريبيّللدافعيةّالداخليةّللتعلمّعلتىّدرجتة5112ّالشمالية،ّنسرينّبهجت.)

لطلبتتتةّالمرحلتتتةّاألساستتتيةّالعليتتتا.ّ)أطروحتتتةّدكتتتتوراهّغيتتترّّالتتتتعلمّالمتتتنظمّذاتيتتتاًّ
 األردن.ّ-منشورة(.ّجامعةّعمانّالعربية،ّعمان

(.ّواقوّالطلبتةّالموهتوبينّوالمتفتوقينّبمحافظتةّغتزة5105ّالعاجز،ّفؤاد؛ّومرتجي،ّزكي.ّ)
المجلتتدّّ-مجلتةّالجامعتةّاإلستتالميةّللدراستاتّالتربويتةّوالنفستيةّ-وستبلّتحستينش

51(0.) 
(.ّالتعليمّالمنظمّذاتيًاّوعالقتتشّبالدافعيتةّللتتعلمّلتدى5105ّاي ،نسيا؛ّوكنزه،ّمرغني.)الع

كليتتةّالعلتتومّ-الطالتتبّالجامعي.)رستتالةّماجستتتيرّغيتترّمنشتتورة(.ّجامعتتةّالتتوادي
 االجتماعيةّواإلنسانية.
كيتاّتتعامتلّمتوّأبنائتكّالموهتوبينّوالمبتدعينّ(.5111ّعبيدات،ّذوقان؛ّوعقتل،ّمحمتود.)

 ؟.ّالريا :ّمكتبّالتربيةّالعربيّلدولّالخليج.قينوالمتفّو
م(.ّأثتترّالعالقتتةّبتتينّالتعلتتيمّالمتتنظمّذاتيتتًاّودافعيتتة5101ّالعتيبتتي،ّرستتميةّفتتال ّقاعتتد.ّ)

اإلنجازّلدىّطالبّالمرحلتةّالثانويتةّبمتدارسّالريتا .ّمجلتةّالبحتثّالعلمتيّفتيّ
 العددّالثامنّعشرّّ–التربيةّ

اتجاهتتاتّمعلمتتيّالدراستتاتّاالجتماعيتتةّنحتتوّتنميتتةّّ(.5102العستتاف،ّجمتتالّعبتتدالفتا .)
مهتتاراتّالتفكيتترّاالبتتداعيّلتتدىّطلبتتةّالمرحلتتةّاألساستتيةّالعليتتاّفتتيّمدؤريتتةّتربيتتةّ
عمتتانّالثالثتتة.ّمجلتتةّالجامعتتةّاإلستتالميةّللدراستتاتّالتربويتتةّوالنفستتية،ّالمجلتتدّ

00(0ّ.) 
؛ّورستتمي،ّإيمتتان.ّعشتتا،ّإنتصتتارّخليتتل؛وأبوّعتتواد،ّفريتتالّمحمتتد؛ّوالشتتلبي،ّإلهتتامّعلتتي

(.ّأثتترّاستتتراتيجياتّالتتتعلمّالنشتتطّفتتيّتنميتتةّالفاعليتتةّالذاتيتتةّوالتحصتتيل5105ّ)
كليتتةّّ–األكتتاديميّلتتدىّطليتتةّكليتتةّالعلتتومّوالتربيتتةّالتابعتتةّلوكالتتةّالفتتواّالدوليتتة.

 (.0)52المجلدّّ-العلومّالتربويةّالجامعية.ّمجلةّجامعةّدمشق
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(ّ.الخيتتالّالعلمتتيّوعالقتتتشّبمهتتاراتّالتفكيتتر5102ّالعصتتيمي،ّبتتدرّبنتتتّعبتتد ّقتتبالن.)
اإلبداعيّلدىّعينةّمنّتلميذاتّالصفّالسادسّاإلبتدائيّبمدراسّمكةّالمكرمة.ّ

 المجلةّالتربية.ّ
التعلمّالمعرفيّواستراتيجياتّمعالجتةّ(.5103ّالعفون،ّناديةّحسين؛ّوجليل،ّوسنّماهر.)

 .ّدارّالمناهجّللنشرّوالتوزيو.المعلومات
 .الموهوبونّوالمتفوقونّخصائصهمّواكتشافهم(.5113عبدالمطلبّأمين.)ّالقريطي،

االستتراتيجياتّالحدؤثتةّلتعلتيمّ(.5102ّقتورة،ّعلتيّعبدالستميو؛ّوأبتولبن،ّوجيتشّالمرستى.)
 .وتعلمّاللغة

(.ّأثتتترّالتتتتدريسّباستتتتخدامّمهتتتارتيّالطالقتتتة5101ّمحستتتن،ّعبتتتدالعزيزّمحمتتتودّحستتتن.)
ألولّالثانويّفيّمنطقةّعمتانّبمتادةّعلتومّواألصالةّفيّتحصيلّطالباتّالصفّا

 األر ّوالطبيعةّواتجاهاتهنّنحوها،ّجامعةّالشرقّاألوسط.
(.ّالقتاهرة:ّالتدار0ّ.ّ) تعليمّالتفكيرّاإلبداعيّلطفلّالروضة(.5115ّالمشرفي،ّانشرا .ّ)

 المصريةّاللبنانية.
سّمتتادةّصتتعوباتّتطبيتتقّالتفكيتترّاإلبتتداعيّفتتيّتتتدريّ(.5103المطيتتري،ّأحمتتدّعيستتى.)

التربيتتةّاإلستتالميةّمتتنّوجهتتةّنظتترّالمعلمتتينّللمرحلتتةّالمتوستتطةّبدولتتةّالكويتتت.ّ
 جامعةّالشرقّاألوسط.ّ-)رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة(.كليةّالعلومّالتربوية

 .ّالعين،ّدارّالكتابّالجامعي.اإلبداعّماهيتشّاكتشافش(.5113ّالهويدي،ّزيدّ)
 .ّالعين:ّدارّالكتابّالجامعي.كتشافةاإلبداعّماهيتشّا(.5113ّالهويدي،ّزيد.ّ)

(.ّاستتراتيجياتّالتتعلم5105ّالهيالت،ّمصطفىّقسيم؛ّورزق،ّعبد ؛ّوالخواجا،ّؤوستف.)
المتتتنظمّذاتيتتتاّدراستتتةّمقارنتتتةّبتتتينّعينتتتةّمتتتنّالطلبتتتةّالموهتتتوبينّوالطلبتتتةّغيتتترّ

ّجامعةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة.-الموهوبين.كليةّالتربية
ّ
ّ
ّ
ّ
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