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 لدى الطلبة املوهوبني اإلسهام النسبي لعادات العقل في التنبؤ بفاعلية الذات اإلبداعية
  

   *مهند القضاة 
  

 23/6/2019 قبوله تاريخ                                                                                              31/1/2019 تاريخ تسلم البحث

فـي  إلى الكشف عن اإلسهام النسبي لعادات العقـل   هدفت الدراسة الحالية :ملخص
التنبؤ بفاعلية الـذات اإلبداعيـة لـدى الطلبـة الموهـوبين فـي األردن، ومعرفـة مـا إذا         

هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي عـادات العقـل وفاعليـة الـذات اإلبداعيـة            تكان
مـن   طالبـا وطالبـة  ) 420( عينة مكونة مـن لدى متغيري الجنس والصف، إلى تعزى 

الطلبة الموهوبين في الصفين السابع والعاشر األساسيين في مدارس الملك عبدالله 
تم  ؛ولتحقيق أهداف الدراسة .اختيروا بالطريقة العنقودية ،الثاني للتميز في األردن

التحقق  لفاعلية الذات اإلبداعية، بعدلعادات العقل، وآبوت  رودجرز تطبيق مقياسي
 وأظهـرت نتــائج الدراسـة أن المتوســطات الحسـابية لإلنــاث    .مـن صـدقهما وثباتهمــا  

كمـا أظهـرت النتـائج أن     .فـي فاعليـة الـذات اإلبداعيـة     كانت أعلى منها لدى الـذكور 
لدى كانت أعلى فاعلية الذات اإلبداعية وعادات العقل المتوسطات الحسابية لبعض 

نحـدار  نتـائج تحليـل اإل  وكشـفت  . بة الصـف السـابع مقارنـة بطلبـة الصـف العاشـر      طل
المثابرة، وتطبيق المعارف، والتفكيـر والتواصـل بوضـوح ودقـة،      المتعدد أن عادات

ــات باســتخدام الحــواس، قــد أســهمت بشــكل دال         ــل، وجمــع البيان ــداع والتخي واإلب
في التنبؤ بفاعلية الذات اإلبداعية اإحصائي.  

  )نوعادات العقل، فاعلية الذات اإلبداعية، الطلبة الموهوب: الكلمات المفتاحية(

  
  

والتطــور التكنولــوجي الــذي يواحهــه    ن التغيــر المتســارع إ :مقدمــة
يجعل األفراد بحاجة إلى خبرات ومهارات جديـدة   العالم في عصرنا الحالي،

يصال العقل إلى ، وإوفعالة، تساعدهم في تنمية التفكير والنتاجات اإلبداعية
الحجـر األسـاس فـي     وناألفـراد الموهوبـ   ويمثـل . غايته من اإلبداع والعطـاء 

يختلفــون اختالفــًا ملحوظــًا     إذ المجتمعات، وهـم فئـة خاصـة وفريــدة؛     تقدم
لــذلك فهــم   ،وممارســاتهم عـــن أقرانهـــم فـــي قـــدراتهم ومواهـــبهم وتفكيــرهم    

ــى  ــة إلـ ــى     بحاجـ ــر تقليديـــة تعنـ ــات غيـ ــي توجيـــه    إتجاهـ ــهم فـ ــولهم، وتسـ بعقـ
 .حل المشـكالت  علىتطوير قدراتهم  في تساعدهمسلوكياتهم اإلبداعية، و

من فـرص نجـاحهم وتميـزهم، وتـدفعهم      ومواجهة المواقف المختلفة، وتعزز
  . إلى اإلبداع واإلبتكار

لتعلــيم المتميــزين فــي   وقــد ركــزت معظــم البــرامج التربويــة التقليديــة  
وكانت عملية التعلم والتعليم . لمجال المعرفي للعقلبعض دول العالم على ا

 .ينالمتميـز األفـراد  لتحديـد   في الماضي معتمدة علـى نسـبة الـذكاء كمعيـار    
النظريات المتعلقة بالدماغ البشري، ظهور لكن مع التقدم التقني والعلمي، و

ــتعلم المســتند  نظريــة ك ــى اال لــدماغ، ونظريــة النصــفين الكــرويين للــدماغ،    إل
ا ممــا كنـا نتصـور، فهـو ال يقتصـر علــى     كثـر تعقيـد  أ ن العقـل البشـري  أظهـر  

علــى  يقـوم  ،ذلـك كونـه نظامــا متكـامالً    فعاليـات الـذكاء والتفكيـر، بــل يتعـدى    
  .)Huroub, 1999( نفعال والحواس واإلبداعتفاعل المعرفة واال

  
_________________________  

  .ردناأل -التعليمالتربية ووزارة  *
  .الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق © 
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Abstract: The present study aimed at uncovering the 
contribution ratio of the mind’s habits in predicting creative 
self-efficacy of gifted students in Jordan, and to find out if 
there are statistically significant differences in mind’s habits 
and creative self-efficacy attributed to gender and class 
variables in a cluster sample of (420) gifted students in basic 
seventh and tenth grades in King Abdullah II Schools of 
Excellence, Jordan. To achieve the aims of the study, 
Rodgers’ scale for habits of mind and Abbott’s scale for 
creative self-efficacy were used, after verifying their validity 
and reliability. Results of the study showed that the mean 
scores for creative self-efficacy in females were higher than in 
males. Also, the results showed that the mean scores for some 
habits of students’ mind as well as their creative self-efficacy 
were higher among seventh grade students if compared to 10th 
graders. Finally, multiple regression analysis results showed 
that persistence habits, the application of knowledge, thinking 
and communicating clearly and accurately, along with 
creativity, imagination and collecting data by using their 
senses, have contributed effectively in predicting creative self-
efficacy 

(Keywords: Habits of Mind, Creative Self-efficacy, Gifted 
Students) 

  
  

التفكير  تنمية مهاراتوبخاصة ، وفي غمرة االهتمام بتنمية التفكير
، الدماغ ، وتطبيقات نواتج أبحاثوحل المشكالت ، والتفكير اإلبداعي،الناقد
اتجاه جديد يدعو إلى  في نهاية العقد األخير من القرن العشرينظهر 

صحاب هذا أ وقد ركز .التركيز على تحقيق عدد من النواتج التعليمية
ت فيما عرف ،ستراتيجيات التفكيريةتجاه على ضرورة تنمية عدد من االاال

 ).Nofal, 2010( بنظرية عادات العقل بعد

المهمة التي  المتغيراتمن ) Habits of Mind( عادات العقل تعدو
فقد  .في مراحل التعليم المختلفة لها عالقة باألداء األكاديمي لدى الطلبة

التربوية والنفسية مع بداية القرن الحادي  الدراسات أكدت العديد من
أهمية تعليم عادات العقل، وتقويتها، ومناقشتها مع الطلبة،  والعشرين

زم للطلبة من أجل تشجيعهم والتفكير فيها، وتقويمها، وتقديم التعزيز الال
 ,Qatami(على التمسك بها، حتى تصبح جزًءا من ذاتهم وبنيتهم العقلية 

2007.(  
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أهمية عادات العقل  (Campbell, 2006)ويؤكد كامبل 
ودورها في كيفية تعلم الطلبة، حيث يرى أنه يمكن اعتبار عادات 

األمثل في  العقل إطارا للتعلم، وأن عادات العقل تمثل األسلوب
تعليم سلوكيات التفكير بذكاء؛ للحصول على ذروة األداء في حل 
المشكالت وتنظيم التعلم في األوضاع األكاديمية والمهنية واألسرية 

 .المختلفة

عادات العقل في إطار تنمية قدرات  وجاء االهتمام بتنمية
بما هو متاح لهم من معارف في  ،الموهوبين في توظيف تفكيرهم

 ,Costa( كوستا ويؤكد .اإلكتشافو البحث والتقصيو الفهم
نخفاض مستوى اأن إهمال توظيف عادات العقل يؤدي إلى ) 2001

، التعلم ومن ثم ضعف مخرجات ،األداء في المهمات التعليمية
وفي ، بصورة مباشرة بةويشير إلى ضرورة تعليم عادات العقل للطل

أن  (Adams, 2006)كما أكد آدمز  .بيئة غنية وبأهداف محددة
    .تنمية عادات العقل تحسن مهارات التعلم والفاعلية الذاتية

عادات ) Costa & Kallick, 2000(ويعرف كوستا وكاليك 
لمهارات والمواقف والخبرات الماضية، تقف ان العقل بأنها تركيبة م

خلف اختيارنا، أو تفضيلنا لنمط من السلوكيات على غيره في 
أن إيجاد الحل قد يكون مجرد مهارة ان يعتقد كما .مواقف محددة

 طرح األسئلة واالحتماالتيتطلب أو تجريبية، بينما  ،رياضية
خالًقا  خياًال الجديدة والتمعن في مشكالت قديمة من زوايا جديدة

  .تقدم حقيقيبويبشر 

وتراعي عادات العقل الفروقات الفردية من خالل التركيز على 
بمفهومها الواسع، الذي ال يتقيد بنمط أو الصفات الشخصية العامة 
نجد أن الفرد يمكن أن يعبر عن  فمثًال .مستوى معين من الذكاء

كما أنه من  .المرونة الفكرية بطريقة شفوية، أو حركية، أو موسيقية
 .الممكن تطبيق المثابرة واقعيا على نشاطات تحت ظروف مختلفة

ور أو ألحان موسيقية، ويمكن طرح األسئلة على شكل كلمات، أو ص
أو توقف من التعبيرات بل  فعادات العقل ال تحد .أو حركات

أن اإلبتكار  :أينشتاين مقولةعلى  يؤكد كوستا وكاليككما  .تشجعها
الفرد، وأنه  ايعيش فيه تيال لبيئةمرهونة با ،واإلبداع عادة عقلية

ا على ادريمكن لنا عبر التجربة والممارسة والتعليم أن نجعل الفرد ق
 & Costa( نساناإلبداع، وأن نجعل من اإلبداع فطرة في اإل

Kallick, 2008(.  

على النتاجات المحددة ذات  النظم التقليدية في التعليم وتركز
اإلجابة الصحيحة فقط، في حين أن عادات العقل تسمح للطالب 

 Costa(تصنيف كوستا وكاليك  دويع .بمرونة البحث عن اإلجابة
& Kallick, 2000 ( لعادات العقل من أكثر التصنيفات شمولية

عادات العقل؛ تفسير  ويعد من أكثر التصنيفات إقناعا في .ووضوحا
عتماده على نتائج دراسات بحثية مهمة عن الدماغ البشري، وذلك ال

كدراسات فورشتين، وغالتهورن، وبارون، وبيركنز، وستيرنبيرغ، 
 .نوونموذج أبعاد التعلم لمارزا

ووصفت عادات العقل بأنها أحد التحديات التربوية التي 
فرضتها التطورات التكنولوجية المتالحقة في إعداد أفراد لديهم 

ندفاعية، والتعامل بإبداع مثابرة في مواجهة المشكالت، والتحكم باال
ستعداد للتعلم إضافة إلى التفكير التبادلي، واال .ومرونة مع المواقف

 ,Costa & Kallick( كوستا وكاليك وقد حددها .المستمر
  :بست عشرة عادة عقلية، كما يلي) 2008

لتزام بالمهمة الموكولة إليه قدرة الفرد على اال: المثابرة - 1
ومواصلة العمل وعدم االستسالم بسهولة للصعوبات التي تعترض 

نسان المثابر لديه القدرة على تحليل المشكالت التي سير عمله؛ فاإل
ستراتيجيات تواجهه بطرق منهجية؛ ويمتلك مخزوًنا واسعا من اال

كما يمتلك قدرة على  .المتنوعة لحل المشكالت التي تواجهه
  .ستراتيجيات البديلة الناجحة في الوقت المناسباستخدام اال

قدرة الفرد على تهذيب : التفكير والتواصل بوضوح ودقة - 2
سواء أكان ذلك كتابيا أم  ،اللغة وتوصيل ما يريد قوله بوضوح ودقة

من خالل استعمال اللغة الدقيقة والتعبيرات المحددة وتمييز  ،شفهيا
، والقدرة على صنع قرارات أكثر شمولية، تالتشابهات واالختالفا

األفراد الذين ف .بتعاد عن اإلفراط في التعميم والحذف والتشويهواال
. مفكرون ناقدونيمتلكون هذه العادة العقلية يتسمون بأنهم 

يدعمون فرضياتهم وأقوالهم من خالل تقديم اإليضاحات والقياسات 
  .الكمية واألدلة المقبولة

القدرة على التأني واإلصغاء لوجهات  :عيةاندفالتحكم باال - 3
النظر البديلة وللتعليمات، والتأمل والتفكير قبل تأسيس رؤية لمنتج 

تأمل في البدائل وتتضمن القدرة على ال .ما أو وضع خطة عمل
ستراتيجيات اوالنتائج من وجهات نظر بديلة، ومن ثم تطوير 

للتعامل مع المهمة، وتأجيل إصدار األحكام، والتأني والتفكير في حل 
المشكالت قبل إعطاء أحكام متسرعة حول فكرة معينة، والنظر في 

بعاد تلك إلى أن يحدث فهم تام أل ،البدائل والنتائج المتعددة
  .تالمشكال

الفرد على طرح األسئلة، قدرة : التساؤل وطرح المشكالت - 4
وتوليد العديد من البدائل لحل المشكالت، والقدرة على اتخاذ 

فاألفراد الذين يتسمون بالقدرة على حل المشكالت لديهم  .القرار
الفجوات بين ما  سدمن شأنها أن ت ،كيفية طرح أسئلة حولمهارة 

  .يعرفون وما ال يعرفون

قدرة الفرد على االستمتاع بالبحث : االستجابة بدهشة ورهبة - 5
ويتسم  .عن المشكالت وحلها وتقديمها لآلخرين باستقاللية تامة

ستمتاع بجمال األشياء، ستطالع، واالأصحاب هذه العادة بحب اال
 .والشعور بالحماس والتحدي، وتقصي الحلول ومواصلة التعلم

  .ال الحياة األخرىويتصفون بسلوكهم الرحيم تجاه أشك

قدرة الفرد على التفكير ببدائل وخيارات  :التفكير بمرونة - 6
 .مع طالقة في الحديث، وحلول جديدة، ووجهات نظر متعددة

ويتسم الفرد الذي يمتلك هذه العادة بالقدرة على تغيير حالته 
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كما تعني هذه  .الذهنية عند مواجهة موقف ما أو حل مشكلة معينة
ى األفكار القديمة برؤية جديدة وخيال مبدع، وطرح العادة النظر إل

  .بدائل متعددة عند حل مشكلة واحدة

قدرة الفرد على جمع  :جمع البيانات باستخدام جميع الحواس - 7
البصر، والسمع، : المعلومات من خالل الحواس المختلفة مثل

كما تعني استخدام المسارات  .والحركة، واللمس، والشم، والتذوق
فاألفراد الذين  .قظة وانتباه لجمع المعلومات المهمةالحسية بي

يمتلكون هذه العادة لديهم القدرة على استخدام جميع حواسهم 
والتحكم بها من أجل تحقيق الفهم والوصول إلى حل للمشكلة التي 

  .تواجههم

القدرة على العمل المتواصل بحرفية وإتقان دون  :السعي للدقة - 8
رون الدقة يأخذون وقًتا كافيا لتفحص واألفراد الذين يقد .أخطاء

لتزام اال يينبغي منتجاتهم ليتأكدوا من أنها تتوافق مع المعايير الت
بها، ويتصفون بالوفاء واإلخالص، ومراجعة قواعد العمل التي 

  .يتعين عليهم إتباعها بإستمرار

قدرة الفرد : على مواقف جديدة سابقةتطبيق المعارف ال - 9
الماضي واسترجاع مخزونه من المعارف والتجارب على الرجوع إلى 

واألفراد الذين يمتلكون هذه العادة لديهم  .لمواجهة مشكلة جديدة
القدرة على استخالص المعنى من تجربة ما، والسير به قدما ومن 

ولديهم القدرة على الربط بين  .ثم تطبيقه على أوضاع جديدة
ة المتنوعة لدعم فكرتين مختلفتين، واستخدام مصادر المعرف

 .أقوالهم

القدرة على اإلصغاء والتعاطف مع  :اإلصغاء بتفهم وتعاطف -10
وجهة نظر الشخص اآلخر وفهمها، واحترام أفكاره وآرائه، والتجاوب 

بحيث يكون قادرا على إعادة صياغة  ،معه بصورة سليمة ومالئمة
عان مفاهيم وعواطف ومشكالت وآراء اآلخرين بشفافية، أو إضافة م

ويعتقد علماء النفس أن هذه القدرة تمثل  .لتوضيحها وتفسيرها
  .أعلى أشكال السلوك الذكي

قدرة الفرد على : )ما وراء المعرفة(التفكير في التفكير  -11
إدراك الخطوات الالزمة لخطة عمله، ووصف قدراته وحاجاته 
 المعرفية، والقدرة على تقييم كفاءة خطته والتخطيط لمهاراته في

ويفيد التفكير  .التفكير، ومدى تأثير أفعاله على ذاته وعلى اآلخرين
ستراتيجياته احول التفكير في مساعدة الفرد على أداء مهمته وشرح 

في صنع القرار، وتطوير الخرائط العقلية والتجريب الذهني للتأكد 
  .من العمل قبل البدء بتنفيذه، ومراقبة الخطط وتقييمها

القدرة على إدراك العالقات واألوضاع من  :إيجاد الدعابة -12
موقع مناسب وأصيل ومثير لالهتمام، واستحسان دعابات اآلخرين، 
والسرور والمتعة والضحك من خالل االنتعاش من تقلب المزاج 
العقلي السريع والتعلم من حاالت عدم التطابق والمفارقات 

لعملية حيث وجد أن الدعابة والمرح تحرر الطاقة ل .والثغرات
  .اإلبداعية، وتثير مهارات التفكير عالية المستوى

رتقاء قدرة الفرد على اال: التخيل والتجديدواإلبداع  -13
بأسلوبه من أجل تحقيق مزيد من الطالقة والتفاصيل والتجديد 
والحرفية؛ من خالل تصور نفسه في أدوار مختلفة تمكنه من فحص 

ي مسارات عقلية تنشأ لتحقيق اإلمكانيات البديلة من عدة زوايا، وه
اإلبداع، وممارسة التفكير األصيل، وتوليد منتجات جديدة 

  .واستخدام أساليب بارعة وحلول ذكية للمشكالت

قدرة الفرد على تبرير األفكار واختبار مدى : التفكير التبادلي -14
صالحية استراتيجيات حلول اآلخرين، وتقبل التغذية الراجعة من 
صديق ناقد، والعمل ضمن مجموعات، والتواصل مع اآلخرين، 

فاألفراد الذين يتسمون بهذه العادة  .حتياجاتهماواإلحساس تجاه 
التحليل والتركيب  العقلية يركزون على عمليات التفكير العليا مثل

والتقييم، ولديهم قدرة على فهم كيف يفكر اآلخرون، ويقدمون 
  .أفكار اآلخرين علىتفسيرات وفرضيات، ويبنون أفكارهم 

قدرة الفرد على التعلم بشكل : االستعداد للتعلم المستمر -15
 ،مستمر وامتالك الثقة المقرونة بحب االستطالع ومواصلة البحث

 تحسسمو والتعلم والتعديل وتحسين الذات، ومن أجل تحسين الن
باعتبار أنها فرص ثمينة  ،المشكالت والمواقف والتوترات والظروف

واألفراد الذين يتسمون بهذه العادة العقلية يدركون تماما  .للتعلم
بل معرفة مستوى العمل الجديد  ،أن الخبرة ليست معرفة كل شيء

  .واألكثر تعقيدا

روح "وتسمى ايضا : م على المخاطرمسؤولية اإلقدا -16
نطالق إلى ما وراء ، وهي القدرة والدافع القوي لال"المغامرة

سترتيجيات وأساليب وأفكار جديدة، االحدود المستقرة لتجربة 
رتباك والشك، وعدم اليقين، والنظر إلى النكسات على أنها وقبول اال

رة من دالئل وتنطلق المخاط .وتنطوي على التحدي ،مثيرة لالهتمام
يعرف من خاللها المتعلم أن ليس كل المخاطر تستحق  ،علمية

  .اإلقدام عليها

ن عادات العقل من إيمكن القول  ،في ضوء مما سبق
الموضوعات المهمة في تعلم األفراد ونجاحهم، وقد يكون لها عالقة 

 ويمكن القول بأن عادات العقل تمثل .في سلوكاتهم اإلبداعية موجبة
بحيث النمطية،  سلوك عنيخرج من خالله الفرد  اجديد اتجاها

، وتجعل منه مفكرا ناقدا، وتساعده فعّالتتيح له التفكير بشكل 
، بطرق مبتكرة وجذابة قادرا على حل المشكالت المتنوعة ليصبح

 .النجاح واإلبداعتحقيق و، وتحفزه على التعلم المستمر

بطبعه، فهو أيضا  واجتماعيواع  اإلنسان كائن اعتبرنا أن وإذا
وتتجلى فاعليته اإلبداعية على مستوى  .كائن فاعل وصانع ومبدع

الطبيعة من خالل سعيه الدائم إلى رسم ذاتيته عليها، والعمل على 
يكون  ،فالفرد الذي يؤمن بقدراته .تغييرها لالستفادة من طاقاتها

 .في محيطهأكثر تقديرا لذاته، وأكثر نشاًطا وقدرة على التحكم 
قدرته بقد يواجه مشكالت تتعلق  ،نسان الذي ال يثق بنفسهواإل

  .على اإلبداع
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الذات مصدر الشخصية التي تّكون مالمح الفرد وتميزه وتمثل 
فالذات خليط من األحاسيس والصور الذهنية  .عن غيره من األفراد

وقد يتأثر نمو تقييم الذات  .التي يحللها العقل، وتنشأ من التفكير
، ةذكاء الفرد، وقدراته العقلية، وسماته الشخصي :بعوامل دائمة مثل

  .)Chio, 2004( والمرحلة العمرية والتعليمية التي يمر بها

في تقديم نظرية ) Bandura, 1997(باندورا  وقد ساهم
شكّلت نتاجا لعشرين عاما من البحث السيكولوجي،  لفاعلية الذات؛

فاعلية  باندورا ، ووصف)1997(إلى عام ) 1977(متدت من عام ا
ن أو الذات بأنها قوة مهمة تفسر الدوافع الكامنة وراء أداء األفراد،

 الذات؛ مفهوم تكوين تتدخل في الذاتية بالفاعلية المرتبطة التوقعات
 الذاتية الكفاءة مستوى رفع في يسهم اإليجابي تالذا ومإن مفه إذ

  .الفرد لدى

فاعلية الذات من العوامل المهمة في تحديد النجاح  دوتع
فاعلية الذات دورا مهما في  تؤديكما . الذي يمكن أن يحققه الفرد

الجهد الذي يبذله الفرد للتغلب على الصعوبة أو للقيام مقدار 
ا بكفاءته الذاتية هو الفرد فالفرد األكثر اعتقاد .باألعمال الشاقة
  ).Curry, 2007(قدرة على العمل األكثر تنافسية و

-Creative Self( اإلبداعية فاعلية الذاتّ تعدكما 
Efficacy ( ا في األدب النفسيمن الموضوعات الحديثة نسبي

ع القرن الحادي والعشرين والتربوي، حيث بدأ اإلهتمام بها منذ مطل
، وتيرني )Phelan, 2001(من الباحثين، مثل فيالن  لدى عدد
؛ إذ توصف بأنها حالة )Tierney & Farmer, 2002(وفارمر 

ففاعلية الذات العامة تمثل درجة  .خاصة من فاعلية الذات العامة
عتقاد الفرد بقدرته على أداء مهمة محددة بنجاح داخل سياق ا

ما فاعلية الذات أمعين، بصرف النظر عن درجة صعوبة ذلك السياق، 
 ف بأنهاوتعر ،إليجاد اإلبداعاإلبداعية، فهي من أهم عوامل التحفيز 

حكام الفرد الذاتية على قدرته اإلبداعية، أو االعتقاد الذي يمتلكه أ
 ,Beghetto(الفرد بأن لديه القدرة على تحقيق نتائج إبداعية 

بأنها معتقدات الفرد ) Abbott, 2010(كما عرفها آبوت ). 2006
 .اإلبداعي حول قدراته اإلبداعية في األداء اإلبداعي والتفكير

ويعتمد بناء الذات اإلبداعية على مستوى الكفاءة الذاتية لدى 
الفرد، ومدى ثقته بقدراته، وتوقعاته الذاتية حول نتائج األعمال 

واألفراد الذين يمتلكون فاعلية ذات إبداعية عالية  .اإلبداعية
يشعرون بالثقة العالية، والمثابرة ويتغلبون على الصعوبات، ولديهم 
القدرة على حل المشكالت بطريقة إبداعية، وإيجاد حلول وأفكار 
جديدة، ويفضلون التطبيق الحقيقي لقدراتهم اإلبداعية، ويشعرون 

ا على أدائهم التحصيلي وسلوكهم وهذا يؤثر إيجاب .بالرضا والتفاؤل
وقدراتهم العقلية وطريقة تفكيرهم ورسم أهدافهم المستقبلية، مما 

على مخاوفهم أثناء ممارسة العملية اإلبداعية يسهم في التغلب 
)Hsu, Sheng-Tsung & Hsueh-liang, 2011.(  

  

قد  ن فاعلية الذات اإلبداعية،أب يتضح، ن خالل ما تقدمم
تمثل المعتقدات التي ويمكن القول بأنها  .تؤثر على سلوك الفرد

اء يبنيها الفرد عن قدراته اإلبداعية، في التفكير اإلبداعي، واألد
وتمثل ايضا التقييم الذاتي لقدرة الفرد على إنجاز  .اإلبداعي

دورا مهما في بناء مفهوم الذات عند  ؤديتوالمهمات اإلبداعية، 
  .الفرد وتشكيل هويتة الذاتية، وصقل إبداعه

رف كالرك وتع)Clark, 2008 ( الموهبة بأنها مفهوم
يعني ذكاء مرتفعا، يشير إلى تطور متقدم  ،بيولوجي متأصل

ومتسارع لوظائف الدماغ وأنشطته بما في ذلك المعرفية والحسية 
ك بأنهم أولئ ن،بيكما عرفت كالرك الموهو. والحدسية واالنفعالية
على اقتدارهم على األداء الرفيع في المجاالت  الذين يعطون دليًال

واألكاديمية الخاصة، ويحتاجون  العقلية واإلبداعية والفنية والقيادية
  .إلى برامج وخدمات وأنشطة من أجل تنمية وتطوير استعداداتهم

الموهوبين في أربع  (Sternberg, 1997) ويصنف ستيرنبرج
  :فئات، كما يلي

 اتجلى موهبته في قدرته على التحليل والنقد ت :الموهوب تحليلي
والموهوب من هذه  .صدار األحكام والمقارنة والتقييم والتفسيرإو

 .الفئة عادة ما يكون أداؤه في المدرسة جيدا

 ابتكار والتخيل،كتشاف، واالموهبته في االر تظه :الموهوب إبداعي 
 .ووضع الفرضيات، وتوليد األفكار

 اتظهر موهبته في المهمات العملية التي تتطلب  :الموهوب عملي
التي ال تدرس التطبيق واالستخدام والتنفيذ للمعرفة الضمنية 

 .بصورة مباشرة

 يتمتع هذا الموهوب بمستويات جيدة من  :الموهوب المتوازن
  .القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية

وفاعلية  عادات العقل ن متغيريأ، نجد تأسيسا على ما سبقو
 مهما في دورا تؤديالذات اإلبداعية، من المتغيرات المهمة التي قد 

وقد تتأثر معتقدات الفرد  .األفراد الموهوبين وتعلمهمسلوك توجيه 
 .التي يمتلكها عادات العقلمن خالل  فاعليته اإلبداعية حول

يمكن لعادات  ،وبالتالي .باإلضافة إلى العوامل البيئية واالجتماعية
المتنبئات المهمة بفاعلية الذات اإلبداعية؛  العقل أن تكون احدى

 في تنمية مهارات األفراد وتطوير خبراتهمبحيث يستفاد منها الحًقا 
  .وأداءتهم

التي تناولت  عدد من الدراسات يأجرفي هذا السياق، و
ن أ والحظ الباحث .فاعلية الذات اإلبداعيةوعادات العقل،  موضوعي

فاعية و عددا قليًال من الدراسات فحصت العالقة بين عادات العقل
على أي دراسة ربطت بين بينما لم يعثر الباحث الذات العامة، 

عادات العقل وفاعلية الذات اإلبداعية، كما الحظ ندرة في الدراسات 
إلى وقد يعود ذلك  .حول موضوع فاعلية الذات اإلبداعية العربية

  .حداثة الموضوع نسبيا
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والية في دراسة  (Dostal, 2000) فقد أجرى دوستل
ية لعادات العقل كاليفورنيا هدفت إلى الكشف عن العالقة التنبؤ

 تكونت عينة الدراسة من .بالتحصيل الدراسي لدى الموهوبين
وقد استخدمت الدراسة مقياس . الموهوبين لبةمن الط) 297(

وأظهرت  .عداد الباحثإاألداء األكاديمي، ومقياس عادات العقل من 
بين أبعاد مقياس األداء األكاديمي  موجب النتائج وجود ارتباط

قوية بين  موجبةوجود عالقة  كما أظهرت .لعقلومقياس عادات ا
 .عادات العقل والتحصيل الدراسي

بدراسة هدفت الى استقصاء ) Nofal, 2006( وقام نوفل
عادات العقل الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس 
وكالة الغوث في األردن، والتعرف على الفروق في مستوى عادات 

. الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس والتحصيل والصفالعقل لدى عينة 
استخدم الباحث مقياس رودجرز لعادات  ،ولتحقيق أهداف الدراسة

العقل بعد ترجمته وتطويره على البيئة األردنية، حيث تكون من 
عادة عقلية، وتم تطبيقه على عينة الدراسة التي تكونت من ) 16(
. شر، والتاسع، والثامنطالبا وطالبة من طلبة صفوف العا) 834(

عادات العقل تعزى  وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في
الجنس والتحصيل والمستوى الدراسي، وأن أكثر  اتمتغيرإلى 

التحكم بالتهور، : على الترتيبهي العادات شيوعا لدى الطلبة 
المثابرة، السعي من أجل الدقة، االستعداد الدائم للتعلم المستمر، 

 .لتفكير التبادلي، اإلصغاء بتفهم وتعاطفا

دراسة في األردن هدفت ) Hajjat, 2008(وأجرى حجات 
إلى الكشف عن درجة امتالك عادات العقل والفاعلية الذاتية لدى 
طلبة المرحلة األساسية العليا وارتباطها ببعض المتغيرات 

طالب وطالبة من ) 1000(تكونت عينة الدراسة من . الديمغرافية
. سنة) 17-13(الصفين السابع والعاشر تراوحت أعمارهم بين 

تم استخدام مقياس عادات العقل،  ،ولتحقيق أهداف الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن عادات العقل . ومقياس الفاعلية الذاتية

جاء التفكير التبادلي وقد ". مرتفعة"حصلت على درجة امتالك 
كما  .المعرفي بالمرتبة األخيرة وراء بالمرتبة األولى، والتفكير ما

وجود فروق في درجة امتالك عادات العقل لصالح صت النتائج شّخ
وتطبيق المعارف السابقة في  ،اإلناث في كل من عادة التفكير بمرونة

وأشارت النتائج إلى  .واإلصغاء بتفهم وتعاطف ،مواقف جديدة
د عالقة ذات كما تبين وجو". متوسطة"امتالك الطلبة لفاعلية ذاتية 

بلغ معامل حيث  داللة إحصائية بين عادات العقل والفاعلية الذاتية،
كما تبين أن هناك عالقة إرتباطية موجبة بين ). 0.72( االرتباط

جميع أبعاد عادات العقل وبين درجة الفاعلية الذاتية، وتبين أن أعلى 
ثم  .)0.74( بتكار، حيث بلغاال-معامالت االرتباط كان لبعد التصور

السعي نحو الدقة، وايجاد الدعابة، حيث  :في المرتبة الثانية عادتي
وكان أقلها  ).0.73(بلغ معامل االرتباط لكل من هاتين العادتين 
 .)0.50(لبعد التفكير بمرونة، حيث بلغ معامل االرتباط 

دراسة في األردن، ) Hjairat, 2012(وأجرى حجيرات 
هدفت إلى التعرف على الذكاءات المتعددة وعالقتها بعادات العقل 

 اطالب) 360(تكونت عينة الدراسة من  .لدى الطلبة الموهوبين
وأستخدمت  .وطالبة من طلبة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز

أظهرت  .الدراسة مقياس الذكاءات المتعددة ومقياس عادات العقل
ئج الدراسة حصول مجاالت مقياس الذكاءات المتعددة على درجة نتا
كما أشارت النتائج أن جميع عادات  .متالك مرتفعة عند الطلبةا

العقل قد حصلت على درجة إمتالك مرتفعة، حيث جاءت عادة 
بالمرتبة " المثابرة"وعادة  ،بالمرتبة االولى" التفكير التبادلي"

التفكير "ة إلى وجود فروق في مجال وأشارت نتائج الدراس .األخيرة
لصالح الذكور، ووجود فروق في ولمتغير الجنس  اتبع "بمرونة

، استخدام الحواسبجمع البيانات ، والتفكير فوق المعرفي(مجاالت 
ا لمتغير الجنس تبع) التعلم المستمر، والتساؤل وطرح المشكالتو

إلى وجود فروق في مجالي  نتائجالكما أشارت  .ولصالح اإلناث
ا لمتغير الصف ولصالح تبع "التفكير التبادليوالتفكير بمرونة، "

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين معظم والصف العاشر، 
 .مجاالت مقياسي الذكاءات المتعددة وعادات العقل

 ,Nowab & Hussein(وهدفت دراسة النواب وحسين 
الفاعلية  عادات العقل، والفروق فيالفروق في فحص ، إلى )2013

الذاتية، لدى طلبة كلية التربية في جامعة ديالي في العراق، تبعا 
 كما هدفت إلى .الجنس، والتخصص، والمرحلة الجامعية :لمتغيرات
العالقة بين عادات العقل والفاعلية الذاتية، والعالقة بين فحص 

ام كل من عادات عادات العقل والتفكير عالي الرتبة، ومدى إسه
أظهرت النتائج أن  .العقل والتفكير عالي الرتبة في الفاعلية الذاتية

عادات العقل، ويمتلكون فاعلية ذاتية،  عينة الدراسة يمتلكون جميع
كما أظهرت النتائج أن عادات العقل ال  .أعلى من المتوسط مستوىب

بمتغيرات  ن الفاعلية الذاتية ال تتأثرأ كما. تتأثر بالجنس والتخصص
ن هناك أ أظهرت النتائجفيما  .الجنس والتخصص والمرحلة الجامعية

ن عادات العقل أعالقة طردية بين عادات العقل والفاعلية الذاتية، و
  .في الفاعلية الذاتية اسمهت بشكل دال إحصائيأقد 

) Morgan & Qudah, 2016(جرى مرجان والقضاة أكما 
ف عن اإلسهام النسبي لعادات دراسة في اليمن، هدفت إلى الكش

العقل بالتنبؤ بالذكاء الوجداني لدى طالبات المرحلتين األساسية 
هناك فروق ذات داللة  توالثانوية بمدينة إب اليمنية، ومعرفة إذا كان

تكونت عينة الدراسة . تبعا لمتغير الصف إحصائية في عادات العقل
عادات العقل قام الباحثان ببناء مقياس ل .طالبة) 466(من 

توصلت نتائج . أون-واستخدام مقياس الذكاء الوجداني لبارن
الدراسة إلى أن مستوى امتالك طالبات المرحلتين األساسية 

كما تبين وجود فروق ". متوسطة"والثانوية لعادات العقل كانت 
ذات داللة إحصائية بين الطالبات في عادات العقل لصالح طالبات 

عادة التحكم بالتهور، حيث كانت لصالح  الصف الثاني عشر، عدا
أظهرت النتائج عدم وجود فروق تبعا  فيما .طالبات الصف السابع

 .لمتغير الصف الدراسي في عادة التصور واإلبداع واإلبتكار
ارتباطية موجبة بين عادات العقل  عالقة وأظهرت النتائج وجود

تعدد أن عادة نتائج تحليل االنحدار الم كشفتو .والذكاء الوجداني
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ا اإلصغاء بتفهم وتعاطف لآلخرين، قد أسهمت بشكل دال إحصائي
  .في التنبؤ بالذكاء الوجداني

للدراسات السابقة المتعلقة بعادات  السابق يالحظ من العرض
: مثلت العقل أنها تناولت العالقة بين عادات العقل ومتغيرا

لمتعددة، والذكاء التحصيل الدراسي، والفاعلية الذاتية، والذكاءات ا
كما يتضح أن العينات قد تنوعت بين طلبة المدارس  .الوجداني

بين عادات  موجبةوجود عالقات  النتائجوكشفت . وطلبة الجامعة
العقل والتحصيل الدراسي، وهذا يدل على أهمية عادات العقل في 

ن الدراسات السابقة درست أالحظ يو. عملية التعلم وتحسين األداء
عقل مع متغيرات متعددة، واتفقت على أهمية عادات العقل، عادات ال

واختلفت في بعض النتائج؛ وقد يكون البحث في اختالف وتضارب 
العالقة بين حول  الحالية الدراسة نتائج هذه الدراسات مبررا إلجراء

  .متغيري عادات العقل وفاعلية الذات اإلبداعية

فاعلية الذات اإلبداعية، بوبالرجوع إلى الدراسات المتعلقة 
وقد يعود ذلك  .نها قليلة ومحدودة وخاصة في البيئة العربيةألوحظ 
حداثة الموضوع على المستوى العالمي، وفيما يلي عرض إلى 
  :الدراسات التي تم التوصل إليها لبعض

دراسة هدفت إلى  )Beghetto, 2006(فقد أجرى بيغيتو 
اإلبداعية والتوجه نحو االتقان  الكشف عن العالقة بين فاعلية الذات

والتغذية الراجعة، وقد أجريت الدراسة في شمال أمريكا على عينة 
دلت النتائج على أن  .ا وطالبةطالب) 1322(واسعة مكونة من 

مستوى الفاعلية الذاتية اإلبداعية لدى اإلناث كان أقل منه لدى 
ة الذات بين فاعليموجبة  وجود عالقة ارتباطيةت كشفو .الذكور

اإلبداعية وكل من توجهات الطلبة نحو اإلتقان، واعتقاداتهم حول 
كما أن  .أدائهم، والتغذية الراجعة من معلميهم حول أدائهم اإلبداعي

الطلبة الذين يمتلكون مستويات عليا من فاعلية الذات اإلبداعية 
مقارنة بذوي المستويات الدنيا كانت اعتقاداتهم حول قدراتهم 

باإلضافة إلى أنهم  .مية أعلى في جميع المجاالت الدراسيةاألكادي
كانوا أكثر مشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة األكاديمية كالواجبات 
البيتية والقراءة واألنشطة الجماعية كالرياضة والدراما، كما كانوا 

ا على االلتحاق بالجامعات بعد مرحلة المدرسةأكثر تصميم.  

-Hsu, Sheng-Tsung & Hsueh(وزمالؤه  هسيو وقام
Liang, 2011( جراء دراسة في تايوان، هدفت إلى بحث العالقة إب

التفاؤل وبين فاعلية الذات اإلبداعية، والتفاؤل، والسلوك اإلبداعي، 
خالل وقد تم جمع بيانات طولية عبر فترتين زمنيتين من  .المعتدل

المتخصصة في النظام  ا من النوادي الصحية والمراكزموظًف) 120(
 علىوتوصلت إلى نتائج كان أهمها أن الموظفين . الغذائي في تايوان

لديهم مستوى عال من ومستوى عال من الفاعلية الذاتية اإلبداعية 
السلوك اإلبداعي في العمل، والتفاؤل ليس له تأثير مباشر على 

كما  .في ذلك ا معتدًالدور ؤديالسلوك اإلبداعي للموظفين، لكنه ي
توصلت الدراسة إلى أنه عندما تكون فاعلية الذات اإلبداعية مرتفعة 

  .فإن المتفائلين يكون لديهم سلوك إبداعي كبير في العمل

 ,Shih-Ching & Shy-Yi(  وأجرى شيتشينج وتشي ياي
دراسة في تايوان، هدفت إلى الكشف عن دافعية التعلم  )2012

 .وسيطمتغير والسلوك االبتكاري ودور فاعلية الذات اإلبداعية ك
 .تايوانفي ا في ثالث جامعات طالب) 179(وشملت عينة الدراسة 

بتكاري، أظهرت النتائج أن هناك عالقة بين دافعية التعلم والسلوك اال
توسطت هذه العالقة، ووجود عالقة بين وفاعلية الذات اإلبداعية 

  .دافعية التعلم وفاعلية الذات اإلبداعية

، هدفت إلى )Maciej, 2012(ميتشيجي أجراها وفي دراسة 
الكشف عن العالقة بين مؤشرات مظاهر حب االستطالع وفاعلية 

الدراسة على  طبقت. الذات اإلبداعية والهوية الشخصية اإلبداعية
منهم من اإلناث في %) 55( ؛ا وطالبةالبط) 184(عينة شملت 

أظهرت نتائج  .سنة) 18-13(بولندا، تراوحت أعمارهن بين 
الدراسة وجود عالقة قوية بين حب االستطالع المرتفع وبين فاعلية 

  .الذات اإلبداعية والهوية الشخصية اإلبداعية

إلى التحقق من  )Zoubi, 2014(الزعبي  وهدفت دراسة
بداعية لدى الطلبة الموهوبين ومعلميهم في األردن، فاعلية الذات اإل

من خالل دراسة العالقة بين فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة 
والمعلمين، ومدى اختالفها باختالف جنسهم وصفوفهم الدراسية، 

اختيرت عينة عشوائية من طلبة مدارس الملك . وتخصصات معلميهم
ا وطالبة طالب) 190(تكونت من  ،عبد الله الثاني للتميز في األردن

باإلضافة إلى  .موهوبة من طلبة الصفين السابع والعاشر األساسيين
)44 (وتم استخدام مقياس آبوت  .موهوبينللطلبة الا ومعلمة معلم
)Abbott, 2010 ( لفاعلية الذات اإلبداعية بعد تطويره على البيئة

موهوبين ومعلميهم أشارت النتائج إلى أمتالك الطلبة ال .األردنية
أشارت إلى عدم  فيما .لمستويات مرتفعة من فاعلية الذات اإلبداعية

ا في فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة وجود فروق دالة إحصائي
ا فروق دالة إحصائي وجدتفي حين  .لجنسإلى اومعلميهم تعزى 

 ،لصف الدراسيإلى افي فاعلية الذات اإلبداعية عند الطلبة تعزى 
تخصصهم ى لإلصالح الصف السابع، وعند المعلمين تعزى 

دالة  افروًق كشفت كما. لصالح ذوي التخصص العلمي ،األكاديمي
ا بين الطلبة الموهوبين ومعلميهم في فاعلية الذات إحصائي

  .لصالح الطلبة ،اإلبداعية

يالحظ من الدراسات السابقة المتعلقة بفاعلية الذات اإلبداعية 
وندرة الدراسات العربية التي  أجري في البيئات األجنبية،أن معظمها 

بحثت في هذا الموضوع، مما يشير إلى حداثة تناول هذا الموضوع 
هتمت ادراسة سابقة  ةأيعدم وجود يضا أولوحظ . في البيئة العربية

كما  .العالقة بين فاعلية الذات اإلبداعية وعادات العقل فحصب
ولت العالقة بين فاعلية الذات اإلبداعية يتضح أن تلك الدراسات تنا

تقان، والتغذية الراجعة، والتفاؤل، اإل: ومتغيرات مختلفة، مثل
ودافعية التعلم، والسلوك اإلبداعي، ومؤشرات مظاهر حب 

 .االستطالع، والهوية الشخصية اإلبداعية
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من الدراسات السابقة المتعلقة  ومن خالل ما تم عرضه،
يالحظ أهمية هذين  ية الذات اإلبداعية؛بعادات العقل وفاعل

وارتباطهما بمتغيرات مهمة في عملية التعلم والتعليم،  الموضوعين،
وتحقيق النجاح، وتعزيز االداء، وتحسين النتاجات  وحل المشكالت،

سهامها في فاعلية إعادات العقل وولكن الدراسات حول  .اإلبداعية
 ومبررا إلجراء الدراسة ما يعطي أهمية ،محدودة الذات اإلبداعية

  .الحالية

  مشكلة الدراسة واسئلتها

أساسيا في تطور  تمثل فئة الطلبة الموهوبين جزًءا
إيجاد جيل واع نحن بحاجة إلى  حالي،وفي العصر ال .المجتمعات

 مبتكرة، بطرق المشكالت مواجهةو قادرة على التفكير عقول مرنةو
وبهذا . اإلنجاز من إلى مزيد وبحاجة إلى مهارات ذاتية تدفع األفراد

أهمية عادات العقل  فقد أكدت نتائج معظم الدراسات ،خصوصال
 & Costa(كدراسة كوستا ولوري  وفاعلية الذات اإلبداعية،

Lowery, 1991 (ودراسة دوستل )Dostal, 2000(  ودراسة
على أن جمعت هذه الدراسات أ، حيث )Nofal, 2006( نوفل

ضرورة تربوية من أجل  لدى الطلبة يعد التعرف على عادت العقل
تنشئة أفراد قادرين على مواجهة التحديات وحل المشكالت التي 

كما يؤكد آدمز  .تواجههم وتحفزهم على اإلنجاز واإلبداع
)Adams, 2006 ( أن تنمية عادات العقل تحسن من مهارات التعلم

المعرفي وإدارة ن المتعلم من تنظيم المخزون والفاعلية الذاتية وتمّك
فاعلية  تعدكما . أفكاره، وتساعده على إيجاد حلول للمشكالت
تفكير  في مستوى الذات اإلبداعية من أكثر المتغيرات التي قد تؤثر

   .من أهم عوامل التحفيز إليجاد اإلبداع واداء الطالب، وهي

طالع الباحث على الدراسات السابقة واألدب امن خالل و
نموذجا يحدد العالقة بين فاعلية الذات اإلبداعية أالنظري، لم يجد 

وخاصة على الطلبة الموهوبين؛ لذلك قد يكون  وعادات العقل،
 لدراسة هذين المتغيرين معا أهمية كبيرة في المجال التربوي، إذ

ن هناك أيوجد هناك تلميحات في بعض األطر النظرية تشير إلى 
العامة ومتغيرات مختلفة، في عادات عقل معينة ترتبط بفاعلية الذات 

النظرية من قبل إلى دراسة االرتباط بين  حين لم تتطرق هذه األطر
 الحالية عادات العقل وفاعلية الذات اإلبداعية؛ لذا تسعى الدراسة

 إلى الكشف عن االرتباط بين عادات العقل وفاعلية الذات اإلبداعية،
الين عند والوقوف على جوانب القوة والضعف في هذين المج

نتائج هذه الدراسة في تعليم الطلبة ونجاحهم  من ةالطلبة، واالستفاد
حاول وت .وصقل شخصياتهم، ودفعهم إلى التميز، واإلبداع واإلبتكار

  :تيةتحديدا اإلجابة عن االسئلة اآل الدراسة الحالية

1. اهل توجد فروق دالة إحصائي (α=0.05)  في عادات العقل
متغيري الصف الدراسي إلى لدى الطلبة الموهوبين في األردن تعزى 

 بينهما؟  والجنس، والتفاعل) السابع، العاشر(

2. اهل توجد فروق دالة إحصائي (α=0.05)  في فاعلية الذات
متغيري إلى الموهوبين في األردن تعزى  اإلبداعية لدى الطلبة

 بينهما؟ والجنس، والتفاعل )السابع، العاشر(الصف الدراسي 

سهام النسبي لعادات العقل في التنبؤ بفاعلية الذات ما درجة اإل .3
  اإلبداعية لدى الطلبة الموهوبين في األردن؟

 أهمية الدراسة

الدراسة الحالية في الجانب النظري، من خالل  تمثل أهميةت
أهمية كبيرة في األدب التربوي والنفسي، هما  لهماتناولها لموضوعين 

وعلى الرغم من وجود دراسات  .وفاعلية الذات اإلبداعية عادات العقل
ندرة في الدراسات  هناك عديدة تناولت موضوع عادات العقل؛ إال أن

العربية عموما والدراسات األردنية خصوصا والتي تناولت موضوع 
د موضوعا حديًثا في األدب التربوي فاعلية الذات اإلبداعية، إذ يع

طار نظري منظم يسلط إكما تحاول الدراسة الحالية توفير  .والنفسي
الضوء على أهمية عادات العقل وفاعلية الذات اإلبداعية عند الطلبة 

  .الموهوبين

 تتمثل فيف ،لدراسة الحاليةوالتطبيقية ل ما األهمية العمليةأ
عادات  حول معلومات مهمة في تقديممن نتائجها  ةمكانية االستفادإ

 .تتيح للمهتمين االستفادة منها العقل وفاعلية الذات اإلبداعية، بحيث
فاعلية الذات بعادات العقل التي يمكنها التنبؤ  كما تحاول الكشف عن

اإلبداعية عند الطلبة، األمر الذي قد يسهم في تمكين العاملين 
من التعرف إلى طبيعة العالقة  ومتخذي القرار في المؤسسات التعليمية
وبالتالي مساعدتهم في رسم  .بين عادات العقل وفاعلية الذات اإلبداعية

السياسات التربوية المستقبلية المتعلقة بهذا المجال، بحيث تسهم في 
تنمي من عادات العقل  ،عداد مناهج وبرامج نوعية تدريبية مستقبليةإ

كما تنعكس . الذاتية اإلبداعيةالتي تحسن من مهاراتهم في الفاعلية 
هذه الفئة المهمة في ؛ ، على فئة الطلبة الموهوبينالحالية أهمية الدراسة

  .مزيدا من الرعاية واالهتمام المجتمع، التي تحتاج

  التعريفات اإلجرائية

  عادات العقل(Habits of Mind):  مجموعة من المهارات
والمواقف والخبرات الماضية، وتقف خلف تفضيلنا لنمط من السلوكيات 

 :كما يليستة عشر عادة عقلية على غيره في مواقف محددة، وهي 
المثابرة، معالجة االندفاعية، اإلصغاء بتفهم وتعاطف، التفكير بمرونة، 

كالت، تطبيق ما وراء المعرفة، السعي نحو الدقة، التساؤل وطرح المش
المعارف الماضية على مواقف جديدة، التفكير والتواصل بوضوح ودقة، 

التخيل والتجديد، - استخدام الحواس في جمع البيانات، اإلبداع
االستجابة بدهشة ورهبة، مسؤولية اإلقدام على المخاطر، التفكير 

 &  Costa( التبادلي، االستعداد للتعلم المستمر، إيجاد جو من المرح
Kallick, 2000.( ابالدرجة التي يحصل عليها أفراد : وتعرف إجرائي

 .الحالية على مقياس عادات العقل المستخدم في الدراسة عينة الدراسة

 فاعلية الذات اإلبداعية )Creative Self-Efficacy(:  معتقدات
الفرد حول قدراته اإلبداعية، وتشمل معتقداته حول تفكيره اإلبداعي 

: وتعرف إجرائيا ).Abbott, 2010(حول أدائه اإلبداعي ومعتقداته 
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 فاعلية بالدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على مقياس

 .الحالية الذات اإلبداعية المستخدم في الدراسة

 الموهوبون الطلبة (Gifted Students) : السابع طلبة الصفين 
في المملكة األردنية  للتميز الثاني عبدالله الملك مدارس من والعاشر

وشروط  ألسس وفًقا المدارس لهذه اختيارهم تم حيث الهاشمية،
 األسس بالدرجة هذه وتعتمد .األردنية والتعليم التربية وزارة وضعتها
 هؤالء التي يمتلكها والمواهب واألكاديمي العقلي التفوق على األولى
وتنتهي بالصف الصف السابع  من تبدأ المدارس هذه بأن علما الطلبة؛

  .الثاني الثانوي

  حدود الدراسة ومحدداتها

طلبة الصفين السابع  اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من
مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في األردن،  والعاشر من

 .)إربد، وعجلون، والسلط( :وتحديدا في ثالث محافظات، هي
السيكومترية ألداتي بالدالالت  الحالية الدراسة وتتحدد نتائج

الرئيسية لموضوعي عادات  ألبعادا التي اقتصرت على الدراسة،
  .العقل وفاعلية الذات اإلبداعية

  مجتمع الدراسة

الطلبة الذكور واإلناث، من شمل مجتمع الدراسة جميع 
األساسيين، في مدارس الملك عبدالله الثاني  الصفين السابع والعاشر

محافظات ) 10(في  التربية والتعليم لمديريات التابعة للتميز،
في ) 950(وطالبة، منهم  اطالب) 1500(أردنية، والبالغ عددهم 

، حيث بلغ عدد الذكور في الصف العاشر) 550(الصف السابع و
  .طالبة) 718( طالبا، وبلغ عدد اإلناث) 782(

  عينة الدراسة

، حيث شملت عينة الدراسة بالطريقة العنقودية تم اختيار
في  األساسين ذكورا وإناًثا يع الطلبة من الصفين السابع والعاشرجم

محافظات في  ثالثداخل  ،مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز
من أصل  حيث تم اختيارهم .السلطوعجلون، و إربد، :هي األردن،

طريقة  محافظات موجودة فيها هذه المدارس باستخدام عشر
السابع والعاشر من فئتي الذكور الصفين  وقد تم اختيار .القرعة
خذ جميع الطلبة الذكور واإلناث من الصفين أوبهذا تم  .واإلناث

السابع والعاشر الموجودين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز 
وبذلك تكونت عينة الدراسة من . المذكورة محافظاتلل التابعة

وبهذا  .بةطال) 188(طالبا و) 232(منهم  ؛طالبا وطالبة) 420(
من المجموع الكلي %) 28(بلغت عينة الدراسة نسبة مقدارها 

يظهر توزيع عينة الدراسة حسب ) 1(والجدول  لمجتمع الدراسة،
  .متغيري الجنس والصف

  الجنس والصفا لمتغيري توزيع عينة الدراسة وفًق): 1(جدول 

  مجموع أفراد العينة  لعاشرا السابع الصف/ الجنس
 232 63  169  الذكور
 188 72  116  اإلناث

 420 135 285 المجموع الكلي
      

  أداتا الدراسة

 استخدمت أداتان ؛غراض تحقيق أهداف الدراسة الحاليةأل
للكشف عن عادات العقل، وفاعلية الذات اإلبداعية، وفيما يأتي 

  :وصف لهاتين األداتين

  مقياس عادات العقل: أوًال

مقياس  استخدم ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة الحالية
نوفل عربه  ، والذي)Rodgers(رودجرز المعد من عادات العقل 

)Nofal, 2006(،  وفًقا لتصنيف حيث يتكون مقياس عادات العقل
عادة ) 16(من ) Costa & Kallick, 2000(كوستا وكاليك 

وقد استفاد الباحث  .فقرات) 4(تتكزن من  عقلية، كل عادة عقلية
، بعد التأكد )Nofal, 2006( في الدراسة الحالية من مقياس نوفل

  .صدقه وثباته من دالالت

  

مقياس فاعلية الذات اإلبداعية :اثاني  

الدراسة الحالية مقياس فاعلية الذات اإلبداعية استخدم في 
 ,Zoubi(وطوره الزعبي ) Abbott, 2010(الذي أعده آبوت 

ويتكون المقياس بصورته األصلية من  .على البيئة األردنية) 2014
فاعلية الذات في التفكير : همارئيسين  بعدين، تشمل )فقرة 21(

 9( اء اإلبداعيفاعلية الذات في األدو .)فقرة 12(، اإلبداعي
  .)فقرات

  وثباتهما أداتي الدراسةصدق 

يتمتع مقياس عادات العقل بصورته األصلية بدالالت صدق 
بالتأكد من صدق ) Rodgers(حيث قام رودجرز  وثبات جيدة؛

ة من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكون البناء والثبات للمقياس
سنة، ) 16-11(وطالبة، تراوحت أعمارهم بين  اطالب) 171(من 

 -0.68(وتراوحت قيم معامالت الثبات لمجاالت المقياس بين 
كما وجد ). 0.94(بينما بلغ معامل الثبات الكلي للمقياس  .)0.88
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دالالت صدق وثبات جيدة لمقياس عادات ) Nofal, 2006( نوفل
امل االتساق إذ بلغ مع على البيئة األردنية؛ بعد تطويره العقل

  ).0.83(وبلغ معامل الثبات للمقياس  ،)0.85(الداخلي للمقياس 

وبالنسبة لمقياس فاعلية الذات اإلبداعية؛ فقد وجد الزعبي 
)Zoubi, 2014 ( دالالت صدق وثبات جيدة للمقياس بعد تطويره

 0.24(قيم معامالت االرتباط بين  تراوحت، حيث على البيئة األردنية
ا، وبلغ وقد كانت جميع القيم دالة إحصائي .لعينة الطلبة) 0.65 -

أما معامل الثبات بطريقة االتساق  .)0.87(معامل ثبات اإلعادة 
فبلغ  ،الداخلي باحتساب معادلة كرونباخ ألفا على التطبيق األول

الدالالت تحقق من وفي الدراسة الحالية، قام الباحث بال ).0.91(
  :تية، من خالل األدلة اآلألداتي الدراسة السيكومترية

  داتي الدراسة الحاليةأصدق 

تم التحقق من صدق المحتوى للمقياسين من خالل عرض 
في علم النفس  ينصصتخأساتذة جامعيين وم المقياس على ثمانية

، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات التربوي
وفي  .المقياسين ومدى تناسبها وتوافقها مع كل مجال تنتمي إليه

من %) 80( ضوء تلك المقترحات تم األخذ بما يتفق عليه
وتم اعتماد  .المحكمين لقبول الفقرات واجراء التعديالت المقترحة

معيار اتفاق ستة محكمين للحكم على صالحية بقاء الفقرة ضمن 
وبناًء على  .ن المقياسينالمجال الذي تنتمي إليه في كل م

فقرة في مقياس عادات  ةلم يتم حذف أي ،مالحظات المحكمين
 .فقرة) 64(العقل، وبذلك حافظ المقياس على عدد فقراته البالغة 

 لمحكمين إلى تغيير بعض الصياغات اللغوية؛اشارت اقتراحات فيما أ
لتتناسب والمعنى الذي يعبر عن المجال الذي تنتمي إليه، وبما 

  .يتوافق مع طبيعة عينة الدراسة

على إبقاء جميع الفقرات اتفق المحكمون  ،ومن جهة أخرى
التي يتضمنها مقياس فاعلية الذات اإلبداعية، باستثناء فقرتين لم 

وكان اتفاق المحكمين على حذف  ).%80(تنل على نسبة اتفاق 
 .خرىأفقرات  معحمالن معاني متقاربة تهاتين الفقرتين ألنهما 

للبعد األول من المقياس وهو بعد فاعلية  هاتان الفقرتان تنتميو
وبذلك أصبح عدد الفقرات  .الذات اإلبداعية في التفكير اإلبداعي

الكلي لمقياس فاعلية الذات اإلبداعية في الدراسة الحالية يتكون من 
بعد فاعلية الذات إلى فقرات تنتمي ) 10(منها  ؛فقرة) 19(

فقرات تنتمي لبعد فاعلية ) 9(و ،التفكير اإلبداعياإلبداعية في 
  .الذات اإلبداعية في األداء اإلبداعي

بإيجاد  كما تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداتين
الفقرات والبعد والدرجة الدرجة على معامل ارتباط بيرسون بين 

ن معامالت ارتباط الفقرة مع أ الكلية لكل من المقياسين؛ حيث
لمقياس  )0.922-0.318(تراوحت بين  ال الذي تنتمي إليهالمج

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات  فيما .عادات العقل
  ).0.641-0.227(والمقياس ككل بين 

قيم تراوحت  وبالنسبة لمقياس فاعلية الذات اإلبداعية؛ فقد
، بينما )0.619- 0.279(معامالت ارتباط الفقرة مع البعد بين 

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات والمقياس ككل بين 
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع قيم معامالت ). 0.628- 0.225(

ا االرتباط في كل من المقياسين كانت دالة إحصائي(α=0.01).  

  ثبات أداتي الدراسة الحالية

للتحقق من ثبات كل من مقياس عادات العقل ومقياس فاعلية 
 ملبداعية في الدراسة الحالية، قام الباحث بحساب معاالذات اإل

حيث تبين في مقياس عادات  .والمقياس ككل بعادكرونباخ ألفا لأل
ستعداد اال"بعدالعقل أن أعلى قيمة لمعامل كرونباخ ألفا كانت ل

، وكانت أدنى قيمة )0.76(، حيث بلغت "الدائم للتعلم المستمر

، إذ بلغت "الدعابة وجو من المرحإيجاد " بعدلكرونباخ ألفا ل
  ).0.90(كما بلغت قيمة كرونباخ للمقياس ككل  .)0.63(

فقد بلغ معامل  ،ما بالنسبة لمقياس فاعلية الذات اإلبداعيةأ
لبعد فاعلية الذات ) 0.68(، وبلغ )0.75(الثبات للمقياس الكلي 

لذات لبعد فاعلية ا) 0.70(كما بلغ  .اإلبداعية في التفكير اإلبداعي
  .في األداء اإلبداعي

  تصحيح مقياس عادات العقل

) 64(يتكون مقياس عادات العقل في الدراسة الحالية من 
: على تدريج خماسي من نوع ليكرت، وهي فيها اإلجابةم فقرة، تت

"5" (ادائم ( ،درجات"اغالب) "درجات، ) 3" (اأحياًن"درجات، ) 4
"درجتان" (انادر(و ،"اأبد) " وبناًء على ذلك؛ فإن  .)واحدةدرجة

، )20(درجة يحصل عليها المفحوص على كل عادة عقلية هي  أعلى
  ).4(وأدنى درجة يحصل عليها المفحوص هي 

  تصحيح مقياس فاعلية الذات اإلبداعية

يتكون مقياس فاعلية الذات اإلبداعية في الدراسة الحالية من 
" ادائم: "، وهيفقرة متبوعة بتدريج خماسي من نوع ليكرت) 19(
درجات، ) 3" (اأحياًن"درجات، و) 4" (اغالب"درجات، و) 5(
علما بأن جميع الفقرات . درجة) 1" (اأبد"درجة، و) 2" (انادر"و

وتتراوح الدرجات على بعد فاعلية الذات اإلبداعية في  .موجبة
كما تتراوح الدرجات على  .درجة) 50 - 10(بين ، التفكير اإلبداعي

 ،درجة) 45-9(بين  ،لية الذات اإلبداعية في األداء اإلبداعيبعد فاع
وبذلك تتراوح الدرجات على فاعلية الذات اإلبداعية الكلية بين 

  .درجة) 95 -19(

  جراءاتاإل

إربد وعجلون (االتصال بالمدارس المعنية، في محافظات تم 
بعدها، تم  .وتحديد الوقت المناسب لتطبيق الدراسة) والسلط
أداتي الدراسة على العينة من الباحث نفسه على مدار ثالثة تطبيق 

وقد قام الباحث . أيام، وبمساعدة المرشد التربوي في كل مدرسة
بتقديم التعليمات واإلرشادات حول طبيعة الدراسة وأهدافها 

كما تم توضيح طريقة اإلجابة للطلبة، والتأكيد  .وأهميتها للطلبة
 .سرية التعامل مع البياناتعلى ضرورة موضوعية اإلجابة و
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  النتائج

 اإحصائيهل توجد فروق دالة : السؤال األولنتائج 
(α=0.05) ى في عادات العقل لدى الطلبة الموهوبين في األردن تعز

 ؟والجنس) السابع، العاشر(متغيري الصف الدراسي إلى 

المتوسطات الحسابية  حسابتم ، لإلجابة عن هذا السؤال
لدرجات أفراد العينة على مقياس عادات العقل  المعيارية واالنحرافات

) 2(الكلي وأبعاده المختلفة في ضوء متغيرات الدراسة، والجدول 
  .يلخص النتائج

ري الجنس لمقياس عادات العقل تبعا لمتغي الكليةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على الدرجة ): 2(جدول 
  والصف

  العدد الصف المتغيرات
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  ذكر
 436. 4.21 169  السابع
 469. 4.06 63  العاشر

 انثى
 465. 4.38 116  السابع
 481. 4.14 72 العاشر

      
وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 2(تضح من الجدول ي

الحسابية لدرجات أفراد العينة على مقياس عادات العقل الكلي في 
 ،داللة هذه الفروق فحصول. ضوء توزيعها حسب متغيرات الدراسة

للدرجة  (Way ANOVA-2)فقد أجري تحليل التباين الثنائي 
  .يلخص النتائج) 3(والجدول  .الكلية

  ي الجنس والصفتحليل التباين الثنائي لدرجات أفراد العينة على المقياس الكلي لعادات العقل في ضوء متغير): 3( جدول

  مصدر
 التباين

  مجموع
  المربعات

  درجة
  الحرية

  مجموع متوسط
  المربعات

  قيمة ف
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

 008.* 7.110 1.484 1 1.484 الجنس
 000.* 16.889 3.525 1 3.525  الصف الدراسي

 338. 921. 192. 1 192. الصف الدراسي*الجنس
    419 7578.760  الكلي

       
 وجود فروق ذات داللة إحصائية) 3(الجدول يتضح من 

)α=0.01 ( متغيري الجنس والصف إلى تعزى في عادات العقل
في حين لم تظهر اية فروقات ذات داللة احصائية للتفاعل  .الدراسي

كما تم حساب المتوسطات الحسابية . بين الجنس والصف الدراسي

ل وفًقا لمتغيري واالنحرافات المعيارية على أبعاد مقياس عادات العق
يبين ) 4(والجدول  .الجنس والصف الدراسي، والتفاعل بينهما

  .ذلك
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 لمتغيري الجنس والصف امقياس عادات العقل وفًق أبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة على ): 4( جدول
  الدراسي

  الصف  البعد
  الجنس

  اإلناث  الذكور
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

  المثابرة
 38. 4.55 116 62. 4.40 169 السابع
 56. 4.36 72 68. 4.32 63 العاشر

بوضوح التفكير والتواصل 
  ودقة

 54. 4.15 116 52. 4.02 169 السابع
 55. 3.91 72 68. 3.82 63 العاشر

  التحكم باالندفاعية
 1.75 4.80 116 68. 4.37 169 السابع
 66. 4.21 72 69. 4.24 63 العاشر

  التساؤل وطرح المشكالت
 53. 4.50 116 66. 4.35 169 السابع
 66. 4.42 72 1.39 4.34 63 العاشر

  االستجابة بدهشة و رهبة
 47. 4.41 116 71. 4.26 169 السابع
 72. 4.16 72 78. 4.01 63 العاشر

  التفكير بمرونة
 55. 4.29 116 60. 4.21 169 السابع
 1.03 4.23 72 68. 4.13 63 العاشر

جمع البيانات باستخدام 
  الحواس

 49. 4.36 116 63. 4.23 169 السابع
 59. 4.27 72 72. 4.01 63 العاشر

  السعي للدقة
 56. 4.27 116 64. 4.08 169 السابع
 59. 3.96 72 66. 3.99 63 العاشر

  تطبيق المعارف الماضية
 58. 4.34 116 61. 4.17 169 السابع
 52. 4.16 72 66. 4.11 63 العاشر

  اإلصغاء بتفهم وتعاطف
 49. 4.36 116 64. 4.20 169 السابع
 72. 4.10 72 65. 4.09 63 العاشر

  التفكير ما وراء المعرفي
 2.84 4.31 116 83. 3.86 169 السابع
 70. 3.75 72 65. 3.70 63 العاشر

إيجاد الدعابة وجو من 
  المرح

 53. 4.34 116 56. 4.18 169 السابع
 1.73 4.26 72 72. 4.10 63 العاشر

  التخيل والتجديد -اإلبداع 
 68. 4.30 116 87. 4.26 169 السابع
 81. 4.12 72 79. 4.01 63 العاشر

  التفكير التبادلي
 52. 4.46 116 61. 4.30 169 السابع
 72. 4.13 72 79. 4.02 63 العاشر

اإلستعداد الدائم للتعلم 
  المستمر

 59. 4.45 116 70. 4.33 169 السابع
 82. 4.17 72 69. 4.09 63 العاشر

مسؤولية اإلقدام على 
  المخاطر

 65. 4.25 116 75. 4.14 169 السابع
 73. 4.00 72 86. 3.93 63 العاشر

    
وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 4(يظهر من الجدول 

الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس عادات العقل وفًقا 
تم ، الفروق داللةوللتحقق من  .الختالفات الجنس والصف الدراسي

 Way-2(إجراء تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات التابعة 
MANOVA( والجدول ،)نتائجاليظهر ) 5.  
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  مقياس عادات العقلالتباين الثنائي متعدد المتغيرات على أبعاد نتائج تحليل  ):5(جدول

 متغيرال
  االختبار

  المتعدد

  قيمة

  االختبار

 المتعدد

  قيمة ف

  الكلية

  المحسوبة

  درجة

  حرية

 الفرضية

  درجة

  حرية

  الخطأ

  الداللة

 اإلحصائية

 Hotelling's Trace .045 1.126 16.000 402.000 .328 الجنس

 Hotelling's Trace .102 2.554 16.000 402.000 .001 الصف الدراسي

 Hotelling's Trace .043 1.065 16.000 401.000 .387  الصف الدراسي*الجنس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 5(يتضح من الجدول 
)α =0.05 ( متغير إلى في أبعاد مقياس عادات العقل تعزى

في  .الجنس والصف الدراسي لتفاعل بين متغيريإلى او ،الجنس
في  (α=0.1) حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

  .متغير الصف الدراسيإلى مقياس عادات العقل تعزى 

تم  ،حقق من داللة الفروق على أبعاد مقياس عادات العقلوللت
على درجات  (Way ANOVA-2)تحليل التباين الثنائي  اجراء

يظهر ) 6(أفراد العينة على أبعاد مقياس عادات العقل، والجدول 
  .النتائج

  لدرجات أفراد العينة على أبعاد مقياس عادات العقل تحليل التباين الثنائينتائج ): 6(دولج

  مصدر

 التباين
  المتغير

 التابع
  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  متوسط

  مجموع

  المربعات

  قيمة ف

 المحسوبة
  الداللة

  اإلحصائية

  

 الجنس

 114. 2.503 798. 1 798.  المثابرة
 067. 3.382 1.049 1 1.049  التفكير والتواصل بوضوح ودقة

  079. 3.106 3.665 1 3.665  التحكم باالندفاعية
 151. 2.068 1.270 1 1.270  المشكالتالتساؤل وطرح 

 034. 4.517 2.021 1 2.021  االستجابة بدهشة و رهبة
 224. 1.482 714. 1 714.  التفكير بمرونة

 002. 9.716 3.534 1 3.534  جمع البيانات باستخدام جميع الحواس
 211. 1.570 598. 1 598.  السعي للدقة

تطبيق المعارف الماضية على مواقف 
 071. 3.266 1.159 1 1.159  جديدة

 189. 1.730 667. 1 667.  اإلصغاء بتفهم وتعاطف
 148. 2.105 5.579 1 5.579  التفكير ما وراء المعرفي

  087. 2.946 2.334 1 2.334  إيجاد الدعابة وجو من المرح
 385. 755. 486. 1 486.  التخيل والتجديد –اإلبداع 

  042. 4.143 1.691 1 1.691  التفكير التبادلي
 166. 1.925 928. 1 928.  اإلستعداد الدائم للتعلم المستمر
  241. 1.377 753. 1 753.  مسؤولية اإلقدام على المخاطر
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  مصدر

 التباين
  المتغير

 التابع
  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  متوسط

  مجموع

  المربعات

  قيمة ف

 المحسوبة
  الداللة

  اإلحصائية

  

  

  

  

  

  

  

الصف 

  الدراسي

  
  المثابرة

  
1.776 

  
1 

  
1.776 

  
5.567 

  
.019 

  000. 13.741 4.264 1 4.264  التفكير والتواصل بوضوح ودقة
  002. 9.916 11.702 1 11.702  التحكم باالندفاعية

 593. 286. 176. 1 176.  التساؤل وطرح المشكالت
 001. 12.192 5.456 1 5.456  االستجابة بدهشة ورهبة

  343. 900. 433. 1 433.  التفكير بمرونة
 014. 6.064 2.206 1 2.206  جمع البيانات باستخدام جميع الحواس

 002. 9.485 3.610 1 3.610  السعي للدقة
تطبيق المعارف الماضية على مواقف 

 065. 3.411 1.210 1 1.210  جديدة

  006. 7.630 2.943 1 2.943  اإلصغاء بتفهم وتعاطف
 039. 4.296 11.385 1 11.385  التفكير ما وراء المعرفي

 427. 631. 500. 1 500.  إيجاد الدعابة وجو من المرح
  012. 6.322 4.065 1 4.065  التخيل والتجديد –اإلبداع 

 000. 20.805 8.492 1 8.492  التفكير التبادلي
  000. 12.630 6.086 1 6.086  اإلستعداد الدائم للتعلم المستمر
  004. 8.277 4.529 1 4.529  مسؤولية اإلقدام على المخاطر

  Xالجنس
الصف 

 الدراسي

 365. 821. 262. 1 262.  المثابرة
 739. 111. 034. 1 034.  التفكير والتواصل بوضوح ودقة

 064. 4.091 4.828 1 4.828  التحكم باالندفاعية
 696. 153. 094. 1 094.  التساؤل وطرح المشكالت
 980. 001. 000. 1 000.  االستجابة بدهشة ورهبة

 904. 015. 007. 1 007.  التفكير بمرونة
 306. 1.051 382. 1 382.  باستخدام جميع الحواسجمع البيانات 

 088. 2.929 1.115 1 1.115  السعي للدقة
تطبيق المعارف الماضية على مواقف 

 362. 834. 296. 1 296.  جديدة

 242. 1.371 529. 1 529.  اإلصغاء بتفهم وتعاطف
 241. 1.376 3.646 1 3.646  التفكير ما وراء المعرفي

 3.992E-7 1 3.992E-7 .000 .999  الدعابة وجو من المرحإيجاد 
 667. 185. 119. 1 119.  التخيل والتجديد –اإلبداع 

 713. 135. 055. 1 055.  التفكير التبادلي
 800. 064. 031. 1 031.  اإلستعداد الدائم للتعلم المستمر
 793. 069. 038. 1 038.  مسؤولية اإلقدام على المخاطر

        
 ،وجود فروق ذات داللة إحصائية) 6(يتضح من الجدول 

المثابرة، : على عادات العقل اآلتية" الصف الدراسي"تعزى لمتغير 
االستجابة و، االندفاعيةبالتحكم والتفكير والتواصل بوضوح ودقة، و

السعي و جمع البيانات باستخدام جميع الحواس،و، بدهشة ورهبة

التفكير ما وراء المعرفي، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، و، للدقة
اإلستعداد الدائم والتفكير التبادلي، والتخيل والتجديد، –اإلبداعو

إلى وبالرجوع  .مسؤولية اإلقدام على المخاطروللتعلم المستمر، 
يتضح أن  ،الحسابية الخاصة بمتغير الصف الدراسي المتوسطات
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ا على جميع هذه العادات لصالح طلبة إحصائيالفروق كانت دالة 
  .الصف السابع

 (α=0.05) االة إحصائيًهل توجد فروق د: السؤال الثانينتائج 
زى إلى في فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة الموهوبين في األردن تع

  ؟والجنس) السابع، العاشر(متغيري الصف الدراسي 

الحسابية  المتوسطات حسبت ،السؤال هذا لإلجابة عن
واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس فاعلية 

الدراسة،  ريالذات اإلبداعية وأبعاده المختلفة في ضوء متغي
يبين نتائج استجابة أفراد العينة على الدرجة الكلية ) 7(والجدول 

  .الدراسة يلمقياس فاعلية الذات اإلبداعية تبعا لمتغير

 ريلمقياس فاعلية الذات االبداعية تبعا لمتغي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة على الدرجة الكلية): 7(جدول
  الدراسة

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد الصف الجنس

  ذكر
 507. 4.10 169  السابع
 479. 4.01 63  العاشر

 انثى
 516. 4.31 116  السابع
 458. 4.07 72 العاشر

      

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 7(يتضح من الجدول 
االبداعية  الحسابية لدرجات أفراد العينة على مقياس فاعلية الذات

فقد أجري  ،داللة هذه الفروق لفحصو. الدراسة يمتغير في ضوء

. للدرجة الكلية (Way ANOVA-2)تحليل التباين الثنائي 
  .يلخص النتائج) 8(والجدول 

  الدراسة يفاعلية الذات اإلبداعية في ضوء متغيرتحليل التباين الثنائي الستجابة أفراد العينة على مقياس ): 8(جدول

  مصدر
 التباين

  مجموع
  المربعات

  درجة
 الحرية

  متوسط
  مجموع
  المربعات

  قيمة ف
  المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

 008.** 7.103 1.756 1 1.756 الجنس
 002.** 10.170 2.514 1 2.514  الصف الدراسي

 148. 2.102 520. 1 520. الصف الدراسي X الجنس
    419 7299.654  الكلي

       
وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 8( يتضح من الجدول

(α=0.05) متغيري الجنس إلى تعزى  في فاعلية الذات اإلبداعية
الخاصة وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية  .والصف الدراسي

يظهر أن الفروق كانت لصالح فئة اإلناث،  ،بمتغيري الجنس والصف

ية فروقات ذات داللة احصائية أفي حين لم تظهر  .والصف السابع
  .للتفاعل بين الجنس والصف الدراسي

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لذات اإلبداعية وفًقا مقياس فاعلية ا أبعادالستجابة أفراد العينة على 

  .يوضح ذلك) 9(والجدول . لمتغيري الجنس والصف الدراسي

مقياس فاعلية الذات اإلبداعية وفًقا لمتغيري الجنس  أبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة على ): 9( جدول
  .والصف الدراسي

  

  البعد
  الصف

  الجنس

  اإلناث  الذكور

  العدد
المتوسط 

  الحسابي
  العدد  االنحراف المعياري

المتوسط 

  الحسابي
  االنحراف المعياري

فاعلية الذات في 

  التفكير اإلبداعي

 781. 4.31 116 604. 4.07 169  السابع
 504. 4.02  72 615. 3.98  63  العاشر

فاعلية الذات في 

  األداء اإلبداعي

 390. 4.31 116 525. 4.12 169  السابع
 473. 4.13  72 417. 4.03  63  العاشر
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 9(يظهر من الجدول 
مقياس فاعلية الذات  أبعادالحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على 

وللتحقق من  .اإلبداعية وفًقا لمتغيري الجنس والصف الدراسي

فقد تم إجراء تحليل التباين الثنائي متعدد  ،هذه الفروقداللة 
) 10(والجدول . )Way-MANOVA-2(المتغيرات التابعة 

 .نتائجاليظهر 

  أبعاد فاعلية الذات اإلبداعيةتحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات على نتائج  ):10( دولج

 متغيرال
  االختبار

  المتعدد

  قيمة

  االختبار

 المتعدد

  قيمة ف

  الكلية

 المحسوبة

  درجة

  حرية

  الفرضية

  درجة

  حرية

  الخطأ

  الداللة

 اإلحصائية

 Hotelling's Trace .021 4.389b 2.000 415.000 .013 الجنس
 Hotelling's Trace .025 5.129b 2.000 415.000 .006 الصف الدراسي

 Hotelling's Trace .006 1.151b 2.000 415.000 .317  الصف الدراسي X الجنس
        

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 10(يتضح من الجدول 
إلى في أبعاد مقياس فاعلية الذات اإلبداعية تعزى  (α=0.01) عند

في حين لم يظهر اي أثر  .)الجنس، الصف(الدراسة  يمتغير

 .في أبعاد مقياس فاعلية الذات االبداعية ينللتفاعل بين المتغير
أجري تحليل التباين الثنائي على درجات ، وللتأكد من هذه النتيجة

  .يلخص النتائج) 11(والجدول  .المقياس أبعادأفراد العينة على 

  مقياس فاعلية الذات اإلبداعية أبعادلدرجات أفراد العينة على  نتائج تحليل التباين الثنائي): 11( جدول

  مصدر

 التباين
  المتغير

 التابع
  مجموع

  المربعات

  درجة

 الحرية
  مجموع متوسط

  المربعات

  قيمة ف

  المحسوبة

  الداللة

 اإلحصائية

 الجنس
 047.* 3.977 1.653 1 1.653  فاعلية الذات اإلبداعية في التفكير اإلبداعي
 004.* 8.604 1.873 1 1.873  فاعلية الذات اإلبداعية في األداء اإلبداعي

الصف 

  الدراسي

 005.* 8.057 3.350 1 3.350  فاعلية الذات اإلبداعية في التفكير اإلبداعي
 005.* 7.925 1.726 1 1.726  فاعلية الذات اإلبداعية في األداء اإلبداعي

 فالصXالجنس

 الدراسي
  فاعلية الذات اإلبداعية في التفكير اإلبداعي
  فاعلية الذات اإلبداعية في التفكير اإلبداعي

.954  

.191 
1 
1 

.954 

.191 
2.294 
.875 

.131 

.350 
         

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 11(يتضح من الجدول 
(α=0.01)  فاعلية الذات (مقياس فاعلية الذات اإلبداعية  أبعادفي

إلى  تعزى )في التفكير اإلبداعي، فاعلية الذات في األداء اإلبداعي
وتعزى هذه الفروقات  .)الجنس، والصف الدراسي(متغيري الدراسة 

مقارنة بالذكور، وتبعا لمتغير " اإلناث"تبعا لمتغير الجنس لصالح 
مقارنة  ،قات لصالح الصف السابعالصف الدراسي تعزى هذه الفرو

  .بالصف العاشر

م النسبي لعادات العقل في ة اإلسهاما درج :السؤال الثالثنتائج 
  التنبؤ بفاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة الموهوبين في األردن؟

نحدار المتعدد معامل اال استخدم ،هذا السؤال نلإلجابة ع
لمعرفة إمكانية التنبؤ  (Stepwise) أسلوبالتدريجي باستخدام 

بمستوى فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة الموهوبين في األردن 
  .يبين ذلك) 12(، والجدول من خالل عاداتهم العقلية
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للمتغيرات المَتَنبئة  (Stepwise)حسب أسلوب  قدار تفسيرهللمتغير المتنبئ ومعامل اإلرتباط المتعدد له وم التنبؤنتائج اختبار ): 12( جدول
 نحداريةعلى المعادلة اإل

 المتنبأ به
  النموذج 
  الفرعي

  2ر  ر
  2ر

  المعدل

  الخطأ
  المعياري
  للتقدير

  إحصائيات التغير

  المحسوبة للتغير ف
  درجة
  حرية
  البسط

  درجة
  حرية
  المقام

  الداللة
  اإلحصائية
  للتغير

فاعلية 
الذات 
  اإلبداعية

 000.** 418 1 348.440 37552. 453. 455. 674. أ1
 000.** 417 2 217.520 35616. 508. 511. 715. ب2
 000.** 416 3 168.157 34266. 545. 548. 740. ج3
 000.** 415  4 138.380 33406. 567. 572. 756. د4
 000.** 414 5 114.829 33072. 576. 581. 762.  هـ5
  ؛ المثابرة)ثابت االنحدار: (المتنبئات أ
  .؛ المثابرة، تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة)ثابت االنحدار: (المتنبئات  ب

  ج
بوضوح ؛ المثابرة، تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة، التفكير والتواصل )ثابت االنحدار: (المتنبئات

  .ودقة

  د
؛ المثابرة، تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة، التفكير والتواصل بوضوح )ثابت االنحدار: (المتنبئات

  .والتجديد التخيل –ودقة، اإلبداع 

  هـ 
؛ المثابرة، تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة، التفكير والتواصل بوضوح )ثابت االنحدار: (المتنبئات

  .التخيل والتجديد، جمع البيانات باستخدام جميع الحواس –قة، اإلبداع ود
     

، أن النموذج المتنبئي الخاص )12(يتضح من الجدول 
فاعلية (والمتغير المَتَنبأ به ) المثابرة: المَتَنبئة(بالمتغيرات المستقلة 

 ،بأثر نسبي ، (α=0.01) اإحصائي قد كان داًال )الذات اإلبداعية
رفسر الكلي للنموذج  )%45.5(ما مقداره  امفسمن التباين الم
وهذا  ).فاعلية الذات اإلبداعية: التابع(الخاص بالمتنبأ به  ئيالتنب

كما يتضح أن النموذج التنبؤي الخاص  .من أفضل المنبئات
ة، تطبيق المعارف الماضية المثابر: المَتَنبئة(بالمتغيرات المستقلة 

) فاعلية الذات اإلبداعية: التابع(والمَتَنبأ به ) على مواقف جديدة
اكان داًال إحصائي (α=0.01)  رفسما مقداره  ابأثر نسبي م

من التباين المفسر الكلي للنموذج التنبئي الخاص  )51.1%(
ث أضافت عادة ، حي)فاعلية الذات اإلبداعية: التابع(بالمتنبأ به 

%) 5.6(ما مقداره " تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة"
كذلك يتضح من  ).فاعلية الذات اإلبداعية(إلى المتغير التابع 

الجدول نفسه أن النموذج التنبئي الخاص بالمتغيرات المستقلة 
تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة، والمثابرة، : المَتَنبئة(

فاعلية الذات : التابع(والمَتَنبأ به ) ير والتواصل بوضوح ودقةالتفك
ا ما بأثر نسبي مفسر (α=0.01) اكان داًال إحصائي) اإلبداعية
من التباين المفسر الكلي للنموذج التنبئي الخاص  )%54.8(مقداره 

، حيث أضافت عادة )فاعلية الذات اإلبداعية: التابع(بالمتنبأ به 
إلى المتغير التابع نسبة مقدارها " التفكير والتواصل بوضوح ودقة"
أما النموذج التنبؤي الخاص بالمتغيرات المستقلة %). 3.7(
تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة، والمثابرة، : المَتَنبئة(

) التخيل والتجديد - اإلبداعوالتفكير والتواصل بوضوح ودقة، 
 اكان داًال إحصائي )فاعلية الذات اإلبداعية: التابع(لمَتَنبأ به وا

(α=0.01)  رفسمن التباين  )%57.2(ا ما مقداره بأثر نسبي م
ر الكلي للنموذج التنبفسفاعلية : التابع(الخاص بالمتنبأ به  ئيالم

" التخيل والتجديد -اإلبداع"، حيث أضافت عادة )الذات اإلبداعية
ا، يتضح أن وأخير .في المتغير التابع%) 2.4(مقدارها  نسبة

المثابرة، : المَتَنبئة(النموذج التنبؤي الخاص بالمتغيرات المستقلة 
تطبيق المعارف الماضية على مواقف جديدة، التفكير والتواصل و

جمع البيانات باستخدام والتخيل والتجديد، -اإلبداعوبوضوح ودقة، 
قد كان  )فاعلية الذات اإلبداعية: التابع(َنبأ به والمَت) جميع الحواس
اداًال إحصائي (α=0.01)  رفس58.1(ما مقداره  ابأثر نسبي م%( 

: التابع(ي الخاص بالمتنبأ به ئمن التباين المفسر الكلي للنموذج التنب
جمع البيانات "، حيث أضافت عادة )فاعلية الذات اإلبداعية

 للمتغير التابع%) 0.9(نسبة مقدارها " الحواسباستخدام جميع 
في حين لم تدخل باقي عادات العقل في  .وبشكل دال إحصائيا

ا في متغير فاعلية ولم تساهم بشكل دال إحصائي ،معادلة اإلنحدار
وزان المعيارية وغير األيوضح ) 13(والجدول . الذات اإلبداعية

  .اعلية الذات اإلبداعيةمعيارية لعادات العقل المتنبئة بمستوى فال
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  معيارية لعادات العقل المتنبئة بمستوى فاعلية الذات اإلبداعيةالاالوزان المعيارية وال :)13(جدول 

  عادات العقل المتنبئة  النموذج

  المعياريالوزن   االوزان الالمعيارية

  ت
الداللة 

  بيتا  االحصائية
الخطأ 

  المعياري
  بيتا

  أ
(Constant) 1.476  .144    10.264  .000  

  000.  18.667  674.  032.  602. المثابرة

  ب

(Constant) .895  .160    5.583  .000  
  000.  16.564  597.  032.  533. المثابرة

تطبيق المعارف الماضية على 
  000.  6.905  249.  031.  211. مواقف جديدة

  ج

(Constant) .485  .169    2.865  .004  
  000.  13.908  518.  033.  462. المثابرة

تطبيق المعارف الماضية على 
  000.  6.899  239.  029.  203. مواقف جديدة

  000.  5.873  211.  032.  189. التفكير والتواصل بوضوح ودقة

  د

(Constant) .410  .166    2.473  .014  
  000.  11.863  456.  034.  407. المثابرة

تطبيق المعارف الماضية على 
  000.  5.747  200.  030.  170. مواقف جديدة

  000.  5.975  209.  031.  187. التفكير والتواصل بوضوح ودقة
  000.  4.766  174.  023.  110. والتجديد التخيل –اإلبداع 

  هـ

(Constant) .329  .166    1.982  .048  
  000.  10.779  425.  035.  379. المثابرة

تطبيق المعارف الماضية على 
  000.  4.635  167.  031.  142. مواقف جديدة

  000.  5.369  189.  032.  170. التفكير والتواصل بوضوح ودقة
  000.  4.571  166.  023.  105. والتجديد التخيل –اإلبداع 

جمع البيانات باستخدام جميع 
  002.  3.068  118.  032.  098. الحواس

         

  مناقشة النتائج

هل توجد فروق  :سؤال األولالمناقشة النتائج المتعلقة ب: أوًال
في عادات العقل لدى الطلبة الموهوبين   (α=0.05) اة إحصائيًدال

  ؟في األردن تعزى لمتغيري الصف الدراسي والجنس

ا عدم وجود فروق دالة إحصائي السؤال إلىشارت نتائج هذا أ
ما أشارت النتائج إلى في .في عادات العقل تعزى إلى متغير الجنس

متغير الصف الدراسي إلى تعزى  اإحصائيدالة  اهناك فروًقأن 
في العادات العقلية  مقارنة بالصف العاشر ولصالح الصف السابع

المثابرة، التفكير والتواصل بوضوح ودقة، التحكم : (اآلتية
جمع البيانات باستخدام جميع ، االستجابة بدهشة ورهبة، باإلندفاعية

اإلصغاء بتفهم وتعاطف، التفكير ما وراء ، الحواس، السعي للدقة

اد ستعدالتخيل والتجديد، التفكير التبادلي، اال–المعرفي، اإلبداع
ويمكن  .)الدائم للتعلم المستمر، مسؤولية اإلقدام على المخاطر

تفسير هذه النتيجة بأن طلبة الصف السابع قد يكون لديهم ثقة 
مرتفعة مقرونة بحب االستطالع واالنفتاح على التعلم المستمر 

أول  خاصة أن الصف السابع يعد .وااللتزام بالمهمات الموكولة إليهم
يه الطلبة في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميزقبل فصف دراسي ي 

وهذا بدوره قد  .التي أعدت خصيصا إلحتضان تميزهم ومواهبهم
نجاز المهمات، ويزيد من حماسهم وكفاحهم في إ يحفزهم على

توصيل ما يفكرون ويشعرون به ويريدون قوله بدقة باستخدام 
القبول في هذه ثي يوكونهم حد .جميع الحواس واإلمكانات المتوفرة

توفر لهم الفرص الجديدة من نوعها لتطوير طاقاتهم  يالت المدارس
والمناهج  طرق التدريس الحديثةاستخدامها لوقدراتهم، من خالل 
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فإن هذا قد  ،واألنشطة المنهجية والالمنهجية وغيرها اإلثرائية
مشكلة قد تواجههم، ويزيد  ةاإلبداعية ألي يحفزهم إليجاد الحلول

 ،ومن جهة اخرى. افعهم إلى االنطالق إلى ما وراء الحدودمن دو
قد يفسر تفوق طلبة الصف السابع على طلبة الصف العاشر في 
مستوى عاداتهم العقلية من خالل تركيزهم وتعمقهم في الدراسة 

باالضافة إلى سعيهم للنجاح  .والمطالعة والواجبات المطلوبة منهم
قبولهم  عند شترط على الطلبةي وخوفهم من الفشل؛ حيث االكاديمي

لكي  رتفع للمعدل التراكميم ستوىم ن يحققواأ هذه المدارس في
لذلك قد يعتبرون  .فيهاتثبيت قبولهم و استمرراهممكانية ا يضمنوا

ومسؤولية، مما يدفعهم إلى استخدام  نفسهم في موضع تحٍدأ
  .لتحقيق أهدافهم ،عاداتهم العقلية بشكل أكثر فاعلية

دراسة حجيرات نتائج مع جزئيا تائج هذا السؤال وتتفق ن
)Hjairat, 2012 ( أالتيا شارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائي

 معفيما اختلفت . متغير الجنسإلى في معظم عادات العقل تعزى 
ا تبعا لمتغير إحصائي فروق دالة حول وجودالدراسة نتائج نفس 

نات باستخدام جميع عادة جمع البيا عادتي العقل؛في الجنس 
الحواس، وعادة التفكير بمرونة؛ حيث أشارت دراسة حجيرات إلى 

، "جمع البيانات باستخدام جميع الحواس" امتالك اإلناث عادة العقل
في حين لم تظهر  ،"التفكير بمرونة"وامتالك الذكور عادة العقل 

تبعا  في عادات العقل افروق دالة إحصائي الدراسة الحالية وجود
جزئيا مع نتائج  نتائج الدراسة الحالية اختلفتكما  .لمتغير الجنس

 ،تبعا لمتغير الصف اإحصائيدالة  افروقًً أظهرتالتي  دراسة حجيرات
، بينما "التفكير التبادلي"لصالح طلبة الصف العاشر في عادة 

لصالح كانت  أن الفروق في هذه العادةالدراسة الحالية نتائج  أظهرت
  .لصف السابعا

 ,Hajjat(حجات  الدراسة الحالية جزئيا مع دراسة تتفقكما 
 .ثر لمتغير الجنس في معظم عادات العقلأفي عدم وجود ) 2008
في امتالك اإلناث للعادات  مع نتائج نفس الدراسةاختلفت فيما 
التفكير بمرونة، تطبيق المعارف السابقة على مواقف : (العقلية

دراسة نتائج  أظهرت حيث ؛)فتفهم وتعاطجديدة، واإلصغاء ب
متغير إلى ا في هذه العادات تعزى حجات وجود فروق دالة إحصائي

 أثرا الدراسة الحاليةنتائج الجنس لصالح اإلناث، بينما لم تظهر 
الدراسة الحالية مع  تتفقكما  .على هذه العادات لمتغير الجنس

) Morgan & Qudah, 2016(نتائج دراسة مرجان والقضاة 
ندفاعية لصالح طلبة ا في عادة التحكم باالبوجود فروق دالة إحصائي
نفس الدراسة في وجود نتائج مع  اختلفتالصف السابع، في حين 

عادة التصور واإلبداع واإلبتكار تبعا لمتغير الصف  فيفروق 
دراسة نوفل مع نتائج  تتفق نتائج الدراسة الحاليةكما  .الدراسي

)Nofal, 2006 (االتي توصلت الى عدم وجود فروق دالة إحصائي 
فيما اختلفت مع . متغير الجنسإلى في جميع عادات العقل تعزى 

نتائج نفس الدراسة حول أثر متغير الصف في عادات العقل، حيث لم 
ا في عادات تتوصل نتائج دراسة نوفل إلى وجود فروق دالة إحصائي

الدراسة الحالية نتائج  بينما أظهرتالعقل تبعا للصف الدراسي، 

ا للصف ولصالح وجود فروق دالة إحصائيا في عادات العقل تبع
 نتائج معأيضا الدراسة الحالية  تتفق نتائجو. طلبة الصف السابع

 ,Nowab & Hussein(النواب وحسين التي أجراها دراسة ال
تغير مال تتأثر ب ن جميع عادات العقلأى توصلت إل التيو )2013
  .الجنس

اختالف نتائج الدراسة الحالية عن  احتماليةويعزو الباحث 
، التعليمية نتائج بعض الدراسات السابقة، إلى اختالف البيئات

الدراسات اجريت على عينة من  هذه ن بعضإ ؛ إذواختالف العينات
، في حين )Nofal, 2006( الطلبة العاديين، مثل دراسة نوفل

 وقد يكون. ة على عينة من الطلبة الموهوبيناجريت الدراسة الحالي
في  ؛ فمثًالالنتائج اختالف في دورايضا  الدراسات حجم عينةل

طالبا ) 1000(كان حجم العينة ) Hajjat, 2008(دراسة حجات 
طالبا ) 420(في الدراسة الحالية  وطالبة، بينما كان حجم العينة

س يامقطبيعة االختالف إلى اختالف سبب كما قد يعود . وطالبة
 إنه في؛ حيث اتدراسمن هذه العادات العقل المستخدم في كل 

عداد الباحث إمن  كان مقياس عادات العقل هذه الدراسات بعض
، ودراسة مرجان )Hjairat, 2012(نفسه، مثل دراسة حجيرات 

ن الدراسة أ، في حين )Morgan & Qudah, 2016(والقضاة 
  .خدمت مقياس عادات العقل بصورته االصليةالحالية است

هل توجد فروق  :لثانياسؤال المناقشة النتائج المتعلقة ب: ثانيا
ًادالة إحصائي (α=0.05)   في فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة

  ؟متغيري الصف الدراسي والجنسإلى  الموهوبين في األردن تعزى

أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
متغيري الجنس والصف الدراسي على مقياس فاعلية إلى تعزى 

الذات اإلبداعية، كما أشارت نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد 
الفرعية للمقياس إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  ألبعادعلى ا
مقياس فاعلية  أبعادفي " اإلناث"ولصالح  ،متغير الجنسإلى تعزى 

فاعلية الذات اإلبداعية في التفكير االبداعي، (الذات اإلبداعية 
 وتعزى هذه النتيجة .)فاعلية الذات اإلبداعية في األداء اإلبداعيو

عوامل داخلية وخارجية أدت إلى إيجاد هذه  إمكانية وجود إلى
العقلية الداخلية والخصائص الفروقات لدى فئة اإلناث مثل الدافعية 

وقد تكون الطالبات الموهوبات أكثر . الشخصية والسلوك اإلبداعي
تكون الظروف االجتماعية  من الممكن أنو .تركيزا وعمًقا في التفكير

والثقافية المحيطة بالطلبة من العوامل التي أدت إلى تأطير 
فق مسارات المعتقدات الذاتية حول اإلبداع لدى الطالبات اإلناث و

معرفية محددة، وحيث ان النظرة االجتماعية لإلناث تختلف عن 
لبحث عن ليجعلهن أكثر دافعية قد هذا  ،النظرة االجتماعية للذكور

 ,Siegle & Reis( وأكثر سعيا للتفوق ،تحقيق الذات والهوية
حجم الدعم  اختالف في ضوء النتيجة هذه يمكن تفسيرو.)1998

  .للطالبات اإلناث مقارنة بالذكور األهل المقدم من
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وجود فروق ذات داللة ا إلى يضأوأشارت نتائج هذا السؤال 
 أبعادفي " الصف السابع"ولصالح  ،متغير الصفإلى إحصائية تعزى 

القدرات  أن إلى وتعزى هذه النتيجة .مقياس فاعلية الذات اإلبداعية
قدرات اإلبداعية اإلبداعية التي يمتلكها طلبة الصف السابع تفوق ال

الصف السابع قد  ن طلبةأكما  .التي يمتلكها طلبة الصف العاشر
لبحث عن اثبات الهوية وتحقيق ل ودافعية أكثر يكون لديهم حماس

 مما يجعلهم ،المدارس هذه في ايًثحدالتحقوا نهم أالذات، وخاصة 
القبول  شروط استطاعوا اجتياز إذ؛ أقرانهم على بالتفوق نويشعر
أقرانهم في المدارس التي  يحققه لم ما وهذا الموهوبين، مدارسفي 

 ،والمعلمين األهل كما قد يكون للتعزيز المقدم من .جاءوا منها
ووضعهم في حالة من التحدي دور في تفوقهم على طلبة الصف 

 أن وتعزى هذه النتيجة ايضا إلى. العاشر في فاعلية الذات اإلبداعية
 اإلبداعية بأن طموحهم وقدراتهم عتقدونقد ي الصف السابع طلبة

إبداعية في المستقبل من خالل  نتاجات تحقيق في سوف تسعفهم
 الزعبي جدفقد و. يهاالبيئة المدرسية اآلمنة والمحفزة التي انتقلوا إل

)Zoubi, 2014( الطلبة لدى الذات اإلبداعية فاعلية بأن 
 الصف طلبة لدى أعمارهم، فهي ازدياد مع ضفتنخ الموهوبين

 فاعلية في ن التطورأالصف العاشر، و طلبة لدى منها أعلى السابع
 في وحده العقلي للتطور يخضع بالضرورة ال قد اإلبداعية الذات
 الشخصي واإلنجاز االجتماعي بالمحيط تأثره  بقدر ،الصف هذا

 أن) Gibbs, 2009(جيبس  كما وجد. مرحلة المراهقة وخصائص
  .اإلبداعية الذات فاعلية منينقص  العمرب مالتقد

الزعبي دراسة نتائج مع جزئيا وتتفق نتائج هذا السؤال 
)Zoubi, 2014(، ا في التي توصلت الى وجود فروق دالة إحصائي

لصف الدراسي لصالح إلى ا فاعلية الذات اإلبداعية عند الطلبة تعزى
 وجود أثراختلفت مع نفس الدراسة حول فيما  .الصف السابع

حيث أظهرت دراسة الزعبي عدم وجود فروق دالة  ؛متغير الجنسل
متغير إلى ا في فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة تعزى إحصائي
وجود فروق ذات  إلى الدراسة الحالية توصلت في حين .الجنس
 اختلفتفيما  .الجنس ولصالح اإلناث متغيرإلى حصائية تعزى اداللة 

 ,Beghetto(بيغيتو  دراسة نتائج ا معايض نتائج الدراسة الحالية
أن مستوى فاعلية الذات اإلبداعية لدى التي توصلت الى  ،)2006

االختالف بين  أسبابعود توقد  .اإلناث كان أقل منه لدى الذكور
إلى اختالف حجم  ذكرها نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابق

  .الثقافية اتالعينات، واختالف مجتمع الدراسة، واختالف البيئ

ما درجة اإلسهام  :سؤال الثالثالمناقشة النتائج المتعلقة ب: اثالًث
النسبي لعادات العقل في التنبؤ بفاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة 

  الموهوبين في األردن؟

ي الخاص ؤالنموذج التنبلى أن إأشارت نتائج هذا السؤال 
والمتغير المَتَنبأ به ) عادات العقل أبعاد(بالمتغيرات المستقلة 

بأثر  (α=0.01) اإحصائي قد كان داًال )فاعلية الذات اإلبداعية(
من التباين المفسر الكلي  )%58.1(نسبي مفسرا ما مقداره 

هم عادات أن أ ، حيث تبينفاعلية الذات االبداعيةي ؤللنموذج التنب

هي  العقل التي يمكنها التنبؤ بمستوى فاعلية الذات اإلبداعية
تطبيق المعارف الماضية على والمثابرة، ( :اآلتيةالعادات العقلية 
التخيل واإلبداع والتفكير والتواصل بوضوح ودقة، ومواقف جديدة، 

وبلغ مقدار  .)جمع البيانات باستخدام جميع الحواسووالتجديد، 
 %)0.9، %2.4، %3.7، %5.6، %45.5(التنبؤ لهذه العادات 

  .على الترتيب

ويقصد بهذه النتيجة أن الطالب الموهوب الذي يملك درجة 
عادات العقل قد يمتلك درجة مرتفعة في  أبعادمن  بعدمرتفعة في 

وتعزى هذه  .مثًال "المثابرة" فاعلية الذات اإلبداعية كعادة العقل
جة إلى أن عادات العقل وفاعلية الذات اإلبداعية تمثل عمليات النتي

ن الطلبة أمع بعضها البعض، و ط وتتداخلمعرفية معقدة ترتب
في  اصرارإوهم أكثر  ،إبداعية الموهوبين لديهم استعدادات وقدرات

وخاصة في البيئات التعليمية ذات التفاعل البحث عن تحقيق الذات، 
كما يمكن عزو هذه النتيجة من خالل  .يراتالمعرفي والغنية بالمث

أن  (Bandura, 1997) باندورا يؤكد الطلبة بأنفسهم، إذ ثقة
جزء أساسي من مفهوم الفرد لذاته، وأن ثقة الفرد  بالنفس الثقة

 اعتقاد على ،النهائي بعملية الحكم ا قويارتباًطا ترتبط بنفسه

ن أباالضافة إلى  .في النتائج لتأثيرعلى ا قدرته حول الشخص
فهو  ،الطالب الموهوب لديه دافعية عقلية لإلندماج بقوة في المهمات

 ،اإلبداعية ها عن تحقيق ذاتأهدافه، ويبحث دائم إنجاز مثابر على
تفكيره، وتوظيف حواسه من خالل استخدام مخزونه المعرفي و

كما قد يكون سبب اإلسهام  .ةفه اإلبداعياهدأ تحقيقالمختلفة ل
النسبي المرتفع لبعض عادات العقل في الفاعلية الذاتية اإلبداعية، 

 همتلبية مختلف حاجاتمن  لما يلقاه الطلبة الموهوبون نظرا
في بيئة مدرسية إيجابية فاعلة، جتماعية واألكاديمية واإل نفعاليةاإل

 تنميةدفعهم إلى  دورا في وهذا يؤدي. من األسرة الكافيواالهتمام 
فقدرة الموهوب على تطوير تحقيق الذات بشكل  ؛اإليجابية المهارات

  .بيئة مناسبةله طبيعي تتحقق عندما تتوافر 

بمستوى  ؤتنبالويمكن عزو نتيجة تقدم عادة المثابرة في 
ية الذات اإلبداعية على جميع العادات العقلية االخرى، وبأثر لفاع

إلى أن الطلبة  ،اودال إحصائي) %45.5(نسبي مرتفع مقداره 
تحفزهم على تحقيق  لديهم دافعية، ولمثابرةباالموهوبين يتصفون 

هم اإلبداعية، إذ ان نظرية من فاعلية ذات يعزز هوهذا بدور .أهدافهم
عادات العقل تؤكد بشكل أساسي على دور المثابرة والتفكير واالداء 

 .ت الذاتية لدى الفردتنعكس إيجابا على المعتقدا اإلبداعي التي
ن األفراد الذين يمتلكون فاعلية ذات إبداعية عالية سوف إوبالتالي ف

بطرق  يشعرون بالثقة العالية، والمثابرة، ويتغلبون على مشكالتهم
  .إبداعية

وحسين  النوابدراسة مع نتائج  الحالية الدراسةنتائج  وتتفق
)Nowab & Hussein, 2013 ( عادات التي توصلت الى أن

كما اتفقت  .ا في الفاعلية الذاتيةالعقل أسهمت بشكل دال إحصائي
أظهرت نتائجها  التي) Dostal, 2000(دراسة دوستل مع نتائج 

 .ة قوية بين عادات العقل والتحصيل الدراسيموجبوجود عالقة 
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التي أظهرت ) Hajjat, 2008(يضا مع دراسة حجات أواتفقت 
  .ت العقل والفاعلية الذاتيةوجود عالقة موجبة بين عادا

  التوصيات

يوصي  الحالية، ضوء النتائج التي انبثقت عن الدراسة في
  :الباحث باآلتي

 على فاعلية الذات وهوبين الذكور في مدارس الم الطلبة تدريب
 .اإلبداعية

 والتفكير  ،التحكم بالتهورالمثابرة، و: (مثل تعزيز بعض عادات العقل
لدى الطلبة ) والتواصل بوضوح ودقة، واإلستجابة بدهشة ورهبة

  .موهوبينالذكور في مدارس ال

 عادة : تفعيل بعض عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر مثل
 .االستعداد للتعلم المستمر، وعادة التفكير التبادلي

  إجراء دراسات تهتم بفاعلية الذات اإلبداعية عند الطلبة، مع
 .متغيرات جديدة، مثل التفكير الناقد
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