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 ملخص

ة مستقبليّ ت الهدفت هذه الدراسة إلى تحّري العالقة بين التّفكير اإلبداعّي في حّل المشكال

 ق أهدافلتحقيووعالقته بالكفاءة الذاتية الُمدركة لدى طلبة الصف األّول الثانوي في األردن. 

ذاتية فاءة ال للكتقبلية ومقياسٍ الدراسة تّم تطوير مقياٍس للتفكير اإلبداعي في حل المشكالت المس

عينة  ة علىالُمدرَكة وجرى التحقق من الخصائص السيكومترية لهما، وتّم تطبيق أداتي الدراس

عة، واء الجامل( طالباً وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي في مديريّة تربية 403مكّونة من )

ة سطات الحسابيتحليلها باستخدام المتو( طالبة. وتّم جمع البيانات و175( طالبا، و)228بواقع )

تفكير ات الواالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للعينات المستقلة. أظهرت النتائج أن مستوي

اس د مقياإلبداعي في حل المشكالت لدى الذكور واإلناث جاءت بمستوى متوسط على جميع أبعا

أظهرت  . كمادركة جاء بدرجة متوسطةحل المشكالت المستقبلية، وأن مستوى الكفاءة الذاتية الم

 ي في حلبداعالنتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الدرجة الكلية لمقياس حل التفكير اال

  .المشكالت المستقبلية والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة

 .المدركةحل المشكالت، التفكير اإلبداعي، الكفاءة الذاتية  الكلمات المفتاحية:  

 

Abstract 

This study aimed at investigating the relationship between creative 

thinking in future problem solving and perceived self-Efficacy for first 
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secondary student in Jordan, to achieve the purposes of this study, two 

inventories were developed first: creative thinking in future problem 

solving, second: a perceived self-Efficacy, their validity and reliability 

were assured. both inventory were deployed on a sample consisted of 

(403) student from first secondary in Aljamma Directorate, divided in 

(228) male student and (176) female student, after collecting data it was 

analyzed using means, standard deviations, and T-Test for independent 

samples. The finding of the study showed a moderate means for creative 

thinking in future problem solving, for both males and female student on 

total score and the dimensions, also findings demonstrated a moderate 

perceived self-Efficacy, finally there a were positive correlation between 

total scores for creative thinking in future problem solving and perceived 

self efficiency. 

Keyword: Problem Solving, Creative Thinking, Perceived Self-

Efficacy. 

 

 تهاراسة وأهميّ ة الدّ لفيّ خ

 مةقدّ مُ 

تصادية لمستقبل وما يتصل به من دراسات تربوية واقا باا ملحوظً اهتمامً  العالم يشهد

 ي يتعرضت التمن التحديات والمشكال هائالً  اً كما يشهد كمّ  ،وسياسية وثقافية وتقنية وحضارية

د قت التي تحديارية واإلبداعية للا يتطلب تنشيط قدرات الطلبة التصوممّ  ؛لها البشر بشكل يوميّ 

 ما؛ مضلأفعلى التفكير في المستقبل بشكل  تهمذلك لمساعدو ،تواجه مجتمعاتنا في المستقبل

ديات ن التحأالتدريب على التفكير المستقبلي وحل المشكالت المستقبلية حيث  إلىيدعم الحاجة 

تعلم لاإن  ،لقادمةتزداد في األعوام ا توقع أنويُ  ،متعددةوالتي يتعرض لها المجتمع البشري كبيرة 

كما  ،مدة األب الطلبة مهارات تعليمية طويلكسيُ ن أيمكن المبني على حل المشكالت المستقبلية 

 .ستقبليكير الملتفوالناقد وا اإلبداعيكمهارات التفكير  ،يطور مهارات التفكير العليان أمكن يُ 

في  اً أساسيّ  اً المشاكل الحياتية المتجددة محكّ  في حل اإلنسانفيه كفاءة  أصبحت في عصرٍ وذلك 

لنظام من ا يرٍ يتغث في إحدا أمالً  اً لحّ ا مُ ومن هنا كان التفكير المستقبلي مطلبً  .األرض علىموقعه 

 قوم علىديد يليصبح مكانه نظام ج ،على احتياجات عصر التعليم الجمعي الكمي التقليدي المبنيّ 

ية ستقبلمقاء نحو مستويات بما يسمح لها باالرت ،شكل نوعيأساس قدرات الفرد واختياراته ب

 .(Terffinger & Isaksen, 2004) متقدمة

 "كيف تفكر؟" هامقال في( Lewis & Livsoviskis, 2005وترى لويس وليسوفسكس )

يتسابقون في ( أن العلماء 1950لنفسية األمريكية من عام )جون ديوي في الجمعية ا الذي ذكره
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ضع االستراتيجيات الفاعلة لمواجهة مشكالته وو ،ج لتعليم مهارات التفكيرتصميم برام

الذي   Future Problem Solving Modelنموذج حل المشكالت المستقبلية عدّ ويُ ، المستقبلية

 ستخدمة في تنمية التفكير المستقبلي.المُ الفاعلة و( من النماذج 1974تورنس عام ) رهطوّ 

ن إدراك م األفرادن مكّ ن التفكير في المشكالت المستقبلية يُ أGrof, 2000) ويرى جروف )

لميل اتجنب و ،وتحسس المشاكل الحالية والمستقبلية ،رض الواقعأأهمية المشكالت القائمة على 

لية من حل المشكالت المستقب استراتيجية وتُعدّ  .الخيار االول لحل هذه المشكالتلقبول 

اء لى بنفي إبراز أهمية المستقبل للطلبة وتساعدهم ع سهماالستراتيجيات النوعية التي تُ 

 .لديهم لعلياافيز مهارات التفكير من خالل تح ،ع حدوثهاتوقّ لول مشكالت مستقبلية يُ مخططات لح

  اإلطار النظريّ 

 ،موضوع مهمّ  ور مالمحه ومشكالته وتحدياته في مجتمعاتنااالهتمام بالمستقبل وتطّ  إنّ 

لى تنمية العقلية العربية المستقبلية القادرة على مواجهة التحديات التي التأكيد عمن الضرورّي و

وبسبب تزايد  اإلبداعيحل المشكالت المستقبلية التفكير  استراتيجياتوألن من  قد تحدث.

وجد مصممو البرامج في نماذج حل المشكالت مدخال جيدا  ،تنمية القدرات اإلبداعيةاالهتمام ب

 Terffingerف تريفنجر وايزكسن )عرّ يُ و بها بداعية والمراحل التي تمرّ لفهم ووصف العملية اإل

& Isaksen, 2004 الحل المبدع للمشكالت بأنه عملية معرفية تقوم على التفكير والقدرات )

وهو جزء من عمليات تنمية التفكير  ،ال تقوم على المشاعر واالنفعاالت العاطفيةواإلبداعية 

  .اإبداعً مشكالت يمكن اعتباره المبدع لل الحلّ والمبدع 

 موعة منن مجعر حددات التعلم المهمة التي تُعبّ مُ  ىحدة إدركَ الكفاءة الذاتية المُ  عدّ وتُ 

ه، ثابرتمومدى نجازه، بالحكم على ما يستطيع إ نجزه الفرد فقط، بلاألحكام ال تتصل بما يُ 

حاالت مته لالصعبة ومدى مقاو ومقدار الجهد الذي يبذله ومدى مرونته في التعامل مع المواقف

ما قط، وإنفلكها الفرد تة ال تهتم بالمهارات التي يمدركَ فالكفاءة الذاتية المُ  .الفشل التي يتعرض لها

راك على إد منها دركة في جزءوتعتمد الكفاءة الذاتية المُ  بتلك المهارات،بما يستطيع الفرد عمله 

داء أل في ى الجهد المبذوفسه حيث تؤثر في مستوطورها الفرد عن نالذات وهي الصورة التي يُ 

ذه إن هومن هنا، ف .، كما تعتمد على خبرات النجاح والفشل التي يتعرض لها الفردالمهمات

برات ن أن يطّور من خعلى حل المشكالت اإلبداعي يمك الطلبةالدراسة افترضت إن تدريب 

 .(Bandura, 2005) الكفاءة الذاتيةب ألمر الذي يمكن أن يُعّزز من شعورهم، االنجاح لديهم

من محاور النظرية  حوًرا رئيًسا( مSelf-Efficacyيُشكل مفهوم الكفاءة الذاتية )و

على  ( التي ترى أن لدى الفرد القدرةSocial Cognitive Theoryالمعرفية االجتماعية )

ية لذاتاعتقدات ضبط سلوكه نتيجة ما لديه من معتقدات شخصية؛ فاألفراد لديهم نظام من الم

(Self-Beliefs ُي ) ّرهم وأفكام في مشاعرهم نهم من التحكّ مك(Majer, 2009). 

يتصرف الطريقة التي ر في فإن الكيفية التي يفكر ويعتقد ويشعر بها الفرد تؤثّ  ،لذلك ووفقا

تفسير يعمل على  فهوكة لسلوك الفرد؛ حرّ ل هذه المعتقدات المفتاح الرئيس للقوى المُ شكّ إذ تُ  بها،
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ا يجعله يبذل قصارى جهده لتحقيق إنجازاته باالعتماد على القدرات التي يعتقد أنه يمتلكها، ممّ 

ى تحديد مقدار الجهد الذي دركة من خالل المساعدة علالنجاح. ويبرز أثر الكفاءة الذاتية المُ 

الصالبة أمام ، ومقدار قدار المثابرة في مواجهة العقباتفي نشاط معين باإلضافة إلى مبذل سيُ 

 والمواقف الصعبة، فكلما زاد اإلحساس بالكفاءة زاد الجهد والمثابرة والصالبة، فاألفراد ذو

الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاملون مع المشكالت واألنشطة الصعبة بمزيد من اإلحساس بالهدوء 

(Pajares, 2005.) 

ة المبكر الطفولة تبدأ في مرحلة ،اتهمراحل مبكرة من حي فيالذاتية  لكفاءتهيبدأ إدراك الفرد 

والدين ما ال، السيأنه ينال استحسان اآلخرينلما أدرك الفرد وتمتد عبر سنوات حياته كلها، فك

في حين أن  قتدار،شعر بالقيمة والكفاءة وااليقران لسلوكه االجتماعي الناجح معهم والمعلمين واأل

ت إلى لحاالاخرين يدفعه في كثير من جح مع اآلافتقار الفرد لمهارات التفاعل االجتماعي النا

ر د فينهاالفر ل والعجز، وبالتالي تضعف مقاومةالنسحاب والشعور بالوحدة والعزلة وعدم التقبّ ا

 ديه. على مستوى اإلنجاز والنجاح ل، األمر الذي ينعكس سلبًا تحت وطأة أي ضغوط نفسية

ن األبعاد م اعدً بُ ورفية، في النظرية االجتماعية المعدركة أساسيًا مفهوم الكفاءة الذاتية المُ  يُعدّ 

كفاءة عب اللما له من أثر في سلوك الفرد وتصرفاته، حيث تل إلنسانية؛ة في الشخصية االمهمّ 

لذاتية افاءة ، إذ يتضمن مفهوم الكهاً في توجيه السلوك وتحديدرئيسيّ  الذاتية المدركة دوًرا

معرفية ات الفي معلوماته وقدراته، وأنه يملك من المقوم اعتقادات الفرد حول إمكاناته وثقته

زنه، قق لتواحلمُ رضي له، وانه من تحقيق المستوى المُ مكّ واالنفعالية، والدافعية، والحسية، ما يُ 

 .(Bandura, 2002) ولطاقاته وجهوده ضمن هذا المستوى

عتها لطبي ا، ووفقًاحول الذات ومدى كفاءته ومعتقداتأفكار  وتظهر الكفاءة الذاتية بشكل

لفعلي، ادائه أالمعرفية فإن الكفاءة الذاتية تتوسط بين ما لدى الفرد من معرفة ومهارات وبين 

م ل للقيالمبذووتبرز أهمية هذه االعتقادات في مدى تأثيرها على سلوك المبادأة ومقدار الجهد ا

المهمة لقيام باار على مثابرة واإلصرتؤثر بمستوى ال طبيعتها الدافعية، باإلضافة أنهال وفقًاباألداء 

  .عند مواجهة الصعوبات والعقبات

ة التي العتقادات الشخصيدركة هي اأن الكفاءة الذاتية المُ ( Bong, 1997) بونج ويرى

داء أفي درة قبتوا دركة أثد أن الطلبة الذين لديهم كفاءة ذاتية مُ وأكّ ، هيمتلكها الفرد حول قدرات

رون هم قادوأنهم يتعرضون لالضطرابات أقل من غيرهم و ،اً اضافيّ  جهًداالوظائف التي تتطلب 

 على تنظيم أنفسهم.

يمانه بما إنما بإلفرد والتي ال ترتبط بما يملكه ادركة فالكفاءة الذاتية هي القدرة اإلجرائية المُ 

 عن بل ،تقدرالامتالكه لسأل الفرد عن درجة يستطيع عمله مهما كانت المصادر المتوافرة. فال يُ 

ألفراد يم اويعكس تقي .تطلبات الموقفقوة ثقته بقدرته على تنفيذ األنشطة المطلوبة في ظل مُ 

 (.Bandura, 2007مستوى الصعوبة التي يعتقدون أنهم سواجهونها ) لكفاءتهم الذاتية
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فراد ( أن هناك أربعة مصادر للكفاءة الذاتية لدى األBandura, 2001يرى باندورا )و

ت ماهمفالنجاح في  تجارب الفرد، وخبراته المباشرة،إلى وتشير  في: إنجازات األداء أّوالً متمثلةً 

ت التي لمعلوماا هيوثانيًا،  الخبرات البديلةو د النجاح ويزيد توقعاته في مهمات الحقة.ولّ سابقة يُ 

 اتنشاطلفرد من خالل ما يقوم به اآلخرون من نشاطات، فرؤية اآلخرين يقومون با يمتلكها

عدهم ن تساالحظيعات عند المُ باستطاعتهم أن تنتج توقّ ومهددة دون نتائج مؤلمة تعود عليهم، 

ك ا بذلموين قافبإمكانهم إقناع أنفسهم بأن اآلخر ،على تحسين جهودهم وتكثيفها واإلصرار عليها

 .وبإمكاننا القيام به أيًضا

 متلكهايظية التي المعلومات اللفوهي  ،الكفاءة الذاتيةالمصدر الثالث  اإلقناع اللفظييُعّد و

 ذا يمكنلهلة، سهذا المصدر واسع االنتشار، ألن إمكانية توفره  عدّ الفرد عن طريق اآلخرين، ويُ 

 اهنجاح تجبفهم توجيه األفراد من خالل ما يقترحه اآلخرون عليهم ليصبحوا معتقدين بإمكانية تكيّ 

 ،نفعاليةة االتمثّل المصدر الّرابع في االستثاروي ب عليها في الماضي.أشياء نجحوا في التغلّ 

ث فرد، حيية لليتوقف هذا المصدر على الدافعية المتوفرة أثناء الموقف، وعلى الحالة االنفعالو

رد رات الفول قدحفكار السلبية والمخاوف النفعال الشديد، فعندما تسيطر األينخفض األداء أثناء ا

تية الذا لفعل االنفعالية تعمل على خفض مستوى الكفاءةعلى أداء مهمات محددة، فإن ردود ا

عالية ت االنفلحاالمكن أن تقلل اولذلك فإن تحسين الحالة الجسدية واالنفعالية للفرد يُ  دركة؛المُ 

 السلبية، وبالتالي زيادة الكفاءة الذاتية.

وتتضمن إن أهمية الكفاءة الذاتية تنبع من تأثيرها في مظاهر متعددة من سلوك الفرد، 

ختار الفرد النشاطات التي يعتقد ( حيث يChoice of Activitiesبالتحديد: اختيار النشاطات )

 . (Deshon, 2009 & أنه سوف ينجح فيها، ويتجنب تلك التي يعتقد أنه سوف يفشل في حلها

(Schmidt وكذلك .( التعلم واإلنجازLearning & Achievement)،  فاألفراد ذوو اإلحساس

 الذاتية يميلون إلى التعلم واإلنجاز أكثر من نظائرهم ذوي اإلحساس المنخفض. الكفاءةفع بالمرت

يميل األفراد ذوو  إذ (Effort & Resistanceاإلصرار )تبني الجهد المبذول وكما أنّها تزيد 

اإلحساس المرتفع بالكفاءة الذاتية إلى بذل جهود أكبر عند محاولتهم إنجاز مهمات معينة، وهم 

ض أكثر إصراراً عند مواجهة ما يعيق تقدمهم ونجاحهم. أما األفراد ذوو اإلحساس المنخف

أقل في أداء المهام، ويتوقفون بسرعة عن االستمرار في العمل عند  بالكفاءة الذاتية فيبذلون جهًدا

 جهة عقبات تقف أمام تحقيق المهمة.موا

 لها، وهي: ر الكفاءة الذاتية تبًعابعاد تتغي( ثالثة أBandura, 2002حدد باندورا )وقد 

 الكفاءة رادمقويختلف تبًعا لطبيعة أو صعوبة الموقف، ويتضح  ،(Magnitude) الكفاءةمقدار 

في  فرادبصورة أكبر عندما تكون المهام مرتبة وفقًا لمستوى الصعوبة واالختالفات بين األ

تطلب تلكنها ومتوسطة الصعوبة، و ، ويمكن تحديده بالمهام البسيطة المتشابهة،الكفاءةتوقعات 

جه ي توامستوى أداء شاق في معظمها. ويذكر باندورا في هذا الصدد أن طبيعة التحديات الت

ة، ، والدقلجهدتقان، وبذل اا بمختلف الوسائل مثل: )مستوى اإلالشخصية يمكن الحكم عليه الكفاءة

 واإلنتاجية، والتهديد، والتنظيم الذاتي المطلوب(. 
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لى مواقف إ اءةالكفوتشير إلى انتقال توقعات البعد الثاني،  (Generalityالعمومية )ل وتُمثّ 

لتي اواقف شابهة للمفي المواقف المُ  الكفاءةمون إحساسهم بعمّ يُ  مشابهة، فاألفراد غالبًا 

ل مجاالت د من خالحدّ ( أن العمومية تُ Banduraوفي هذا الصدد يذكر باندورا ) ،ون لهايتعرضّ 

ة ل: )درجد مثمن األبعا تسعة مقابل المجاالت المحددة، وأنها تختلف باختالف عددٍ طة المُ األنش

ية، لمعرفر بها عن اإلمكانات أو القدرات السلوكية، واعبّ تشابه األنشطة، والطرق التي تُ 

سلوك ة للمواقف، وخصائص الشخص المتعلقة بالوالوجدانية، ومن خالل التفسيرات الوصفيّ 

 .(Krueger and Dickson, 1993)  الموجه

ا ى مالءمتهتتحدد في ضوء خبرة الفرد ومد ( التي تُمثّل البُعد الثالثStrengthالقوة )و

 كثر فيأالفرد الذي يمتلك توقعات مرتفعة يمكنه المثابرة في العمل، وبذل جهد وللموقف، 

لفرد ابرة في ضوء خ دمواجهة الخبرات الشاقة، ويؤكد على أن قوة توقعات فاعلية الذات تتحدّ 

 ومدى مالءمتها للموقف.

 ابقةراسات السّ الدّ 

لثانوي ا( بدراسة هدفت إلى معرفة درجة امتالك طلبة الصف الثاني 2014بخاري )القامت 

. إلبداعيابلية العاديين والموهوبين في المملكة العربية السعودية، لتفكير حل المشكالت المستق

راسة ة الددمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينولتحقيق هدف هذه الدراسة استخ

 .2012/2013ا من طلبة الصف الثاني الثانوي في مدينة الطائف للعام الدراسي ( طالبً 204من )

ل حفكير توصلت نتائج الدراسة إلى امتالك الطالب الموهوبين والعاديين مستوى متوسط من ت

ين بين الطلبة الموهوب عام، وأظهرت وجود فروق داعي بشكلالمشكالت المستقبلية اإلب

روق جود فوالعاديين في تفكير حل المشكالت المستقبلية اإلبداعي لصالح الموهوبين، وعدم و

داعي عزى لمتغير الجنس والتخصص. ووجود فروق في تفكير حل المشكالت المستقبلي اإلبتُ 

 .يعود إلى اختالف المستوى التحصيلي بين الطلبة

إلبداعية إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية ا (Chin, 2013) دراسة تشن وهدفت

شارت نتائج أ( طالباً جامعياً في الصين، 158والقدرة اإلبداعية وإدارة الذات المهنية لدى )

صد ة أو قود نيّ اإلجابة عن أسئلة الدراسة إلى وجود عاملين للكفاءة الذاتية اإلبداعية هما: وج

الل ة من خلمهنيّ ع، باإلضافة إلى السلوك اإلبداعي، كما أنه يمكن التنبوء بإدارة الذات الإلبدا

ة الذاتي كفاءةفاعلية الذات اإلبداعية، وأشارت النتائج كذلك إلى وجود عالقة ارتباطية بين ال

 .اإلبداعية والقدرة اإلبداعية

لى األفكار اإلبداعية دراسة هدفت إلى التعّرف ع (Spardello, 2012) أجرى سباردلو

( طالباً 740لطلبة المرحلة األساسية، والكفاءة الذاتية، وتقدير الذات، وتكونت عينة الدراسة من )

وطالبه من طلبة المدارس االبتدائية في والية جورجيا في الواليات المتحدة األمريكية، وقد 

ون في الدراسة باالستجابة مزجت الدراسة بين المنهج الكمّي والنوعّي مًعا، وقام المشارك

الستبيان قياس الكفاءة الذاتية واإلبداع وتقدير الذات، وبعد تحليل البيانات تّم اختيار عينة من 

الطلبة إلجراء مقابالت، توصلت الدراسة أن هناك عالقة دالة إحصائيا بين درجة اإلبداع التي 
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومبحاجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة الن

ت، كما أشارت نتائج الدراسة أن درجة لدى الطلبة ودرجة الكفاءة الذاتية الُمدركة وتقدير الذا

 .اإلبداع والكفاءة الذاتية وتقدير الذات لدى الطلبة أكبر منها لدى الطالبات

 & Shaabani, Maktabi, Yelagh) كما قام شابني وماكتابي ويالغ وموروفاتي

Morovati, 2011)كير ، بدراسة هدفت إلى التعرف على عالقة الكفاءة الذاتية باإلبداع والتف

( طالب؛ تّم 125( طالبة و)115( طالبًا وطالبة، بواقع )240الناقد، وتكونت عينتها من )

اختيارهم بالطريقة العشوائية. وتّم جمع البيانات باستخدام استبيان خاص باإلبداع واستبيان خاص 

اءة الذاتية أن الكف، أشارت نتائج الدراسة واختبار للتفكير الناقد ،بقياس الكفاءة الذاتية للطلبة

ارتبطت الكفاءة الذاتية  مع اإلبداع بمكوناته: المرونة، والطالقة، واإلعداد. كما ترتبط إيجابًا

بمكوناته: داالً إحصائياً مع التفكير الناقد. كما أشارت نتائج تحليل االنحدار أن اإلبداع  ارتباطًا

 .ا للتفكير الناقدإحصائيّ  ةصالة، والكفاءة الذاتية متنبئات دالّ المرونة والطالقة، واأل

لى ستند إي فاعلية برنامج تدريبي مُ دراسة هدفت إلى تقصّ ( 2010وأجرت أبو صفية )

 العاشر الصف تفكير حل المشكالت المستقبلية في تنمية التفكير المستقبلي لدى عينة من طالبات

بنات في نوية لل( طالبة من طلبة مدرسة رحمة الثا79في الزرقاء، تكونت عينة الدراسة من )

لى ستة أبعاد، ععة ( فقرة موزّ 72بناء مقياس التفكير المستقبلي، والذي  تكون من ) الزرقاء وتمّ 

لة ات دالذوأظهرت النتائج وجود فروق  ،وتم استخدام تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق

ر في لعاشاات الصف للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير المستقبلي عند طالب تُعزى إحصائية

 .الزرقاء

، دراسة هدفت إلى (Mathisen & Bronnick, 2009)وأجرى ماثيسين وبرونيك 

، حيث ى الطلبةلدية اختبار أثر التدريب على برنامج للتفكير اإلبداعي على الكفاءة الذاتية اإلبداع

 ناثواتبع الباح اعية،قام الباحثان بتطوير برنامج تدريبي استناًدا إلى النظرية المعرفية االجتم

ينة عكونت المنهجية التجريبية في البحث، وجرى تطبيق برنامج تدريبي للعينة التجريبية، وت

مدة خمسة لا وطالبة، وقد تم تدريبهم ( طالبً 560الدراسة من مجموعة من الطلبة بلغ عددهم )

ة إلى لدراستوصلت ا تدريبهم لمدة يوم واحد، وبعد تنفيذ البرنامجأيام، ومعلمين متخصصين تم 

ظ مما ملحو أن درجة الكفاءة الذاتية لدى المشاركين في المجموعات التجريبية قد تحسنت بشكل

ظهر ما لم تين بينالذاتية لدى المشارك الكفاءةيشير إلى األثر اإليجابي للتدريب على اإلبداع في 

 .الذاتية لديهم الكفاءةالمجموعة الضابطة أي تحسن في درجة 

كالت في تحديد أثر برنامج الحل اإلبداعي للمش ( بدراسة هدفت إلى2007الصمادي ) وقام

دة ي مافلصف التاسع تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات ما فوق المعرفية لدى طلبة ا

فرنجة ك( طالبة من طالبات الصف التاسع في مدرسة 86فراد العينة )الرياضيات. بلغ عدد أ

( 43ة )ريبيتج اً محافظة عجلون، وتم تقسيم الطالبات إلى شعبتين عشوائيّ  الثانوية للبنات في

 رتظهر، وأ تطوير البرنامج التدريبي ومقياس مهارات التفكي(طالبة، وتمّ 43وضابطة ) ،طالبة

 .تجريبيةعة البعاد التفكير اإلبداعي لصالح المجموحصائية في أالنتائج وجود فروق ذات داللة إ
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لذاتية ( دراسة هدفت للتعرف على مستوى النمو األخالقي والكفاءة ا2005جرى الصقر)وأ

( طالبًا 654الُمدركة والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة اليرموك، تكّونت عينة الدراسة من )

ة كة لعينلُمدروطالبة في مرحلة البكالوريوس أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الكفاءة الذاتية ا

 .وأن ثمة فروق دالة إحصائيّاً ولصالح الذكورالدراسة جاء متوسطًا، 

 هدفت إلى الكشف عن دور الجنس في  (Hanover, 2002) وفي دراسة أجراها هانوفر

الثانوية،  ( طالبًا وطالبة من المرحلة187تطوير الكفاءة الذاتية تكونت عينة الدراسة من )

ت ختالفاأن االالكفاءة الذاتية و أظهرت نتائج الدراسة أن متغير الجنس له دور أساسي في تطوير

ّمط المن في الطرائق التي يتغير بموجبها الذكور واإلناث عبر الزمن يمكن إرجاعها للسلوك

 .جنسياً 

استهدفت  (Landine & Stewart, 2000)  ا الندن وستيوارت جراهأوفي دراسة 

دراسي، ل الكة والتحصيدرالكشف عن العالقة بين القدرات فوق المعرفية والكفاءة الذاتية المُ 

ة وجود ( طالباً من الصف الثاني عشر، وأظهرت نتائج الدراس108تكونت عينة الدراسة من )

 .يميألكادادركة والقدرات فوق المعرفية والتحصيل عالقة إيجابية بين الكفاءة الذاتية المُ 

 ة بحلّ تصلوالم إليهاالوصول  ينمن خالل استعراض الدراسات السابقة التي أمكن للباحث

قد ف سات، الحظ االختالف والتنوع في أهداف الدرايُ  ،المشكالت المستقبلية كأحد متغيراتها

لت يث تناوها، حلطبيعة الدراسة، وظروفها والمنهجية التي استخدمت ا مختلفة تبًعاتناولت أهدافً 

فية ص أبي سةكدراأكثر الدراسات أثر برنامج قائم على حل المشكالت المستقبلي لدى الطلبة،  

برامج لتنمية مهارات حل المشكالت التي اعتمدت على ( 2007( والصمادي )2010)

خاري براسة دالمستقبلي، في تنمية التفكير المستقبلي ومهارات التفكير المستقبلي، كما جاءت 

 .وبين( لتوضح مدى امتالك مهارات حل المشكالت لدى الطلبة الموهوبين وغير الموه2014)

لك تركة أن الُمد لدراسات السابقة المتصلة الكفاءة الذاتيةمن خالل مراجعة ا ينللباحثن وتبيّ 

اتية الذ اءةه بالمتغيرات األخرى مع بالكفوعالقت، رمعرفة وبحث كل متغيّ الدراسات هدفت إلى 

 بةا بالنسة، أمالدراس عدّ مُ  بلعدادها من ق  تّم إدركة واستخدمت جميع هذه الدراسات مقاييس المُ 

( 2014) لخصائص وحجم عينة الدراسة فقد تباينت من دراسة ألخرى، ففي دراسة الهياجنة

كونت تكونت عينة الدراسة من صفوف العاشر والحادي عشر من المدارس الحكومية، بينما ت

 .عينة دراسيّة من طلبة المدارس االبتدائيّة من (Spardello, 2012) سباردلوعينة 

عن غيرها من الدراسات السابقة في تناولها العالقة بين تفكير حل  زت الدراسة الحاليةتميّ 

في  - ون، حيث لم يجد الباحثدركة مًعاعالقتها بالكفاءة الذاتية المُ والمشكالت المستقبلي اإلبداعي 

ي دراسة بحثت العالقة بين هذه المتغيرات على الدراسات واألبحاث السابقة أ -محدود اطالعه

هذه المتغيرات النظرية وضرورة نقل هذه المفاهيم النظرية إلى أرض  مجتمعة، مع أهمية

 عن غيرها من الدراسات، أنها بحثت في استخدام حلّ أيًضا ما يميز هذه الدراسة مالواقع،  و

ة والتفكير فيه لدى طلبة الصف األول دركالمشكالت اإلبداعي المستقبلي في الكفاءة  الذاتية المُ 
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ردنية وما تمتاز به هذه البيئة من خصوصية اجتماعية وثقافية باإلضافة ثانوي، في البيئة األ

 للمؤثرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

 مشكلة الدراسة

من  يةمستقبلوحل المشكالت ال اإلبداعيتتحدد مشكلة الدراسة بتحديد العالقة بين التفكير 

، إذ األردني ثانوي فالاألول طلبة الصف  لدى ثانيةمن جهة  دركةبالكفاءة  الذاتية المُ و جهة 

نا وه ،يميكاداأل قهمنجاح الطلبة وتفوّ من مصادر  امصدرً  دركةالكفاءة  الذاتية المُ  تكونيمكن أن 

لى عثره س أوالذي ينعكالمستقبلي  اإلبداعيالمشكالت  دور المعلمين في تنمية تفكير حلّ يأتي 

 داعياإلبكير التفة الغرض من هذه الدراسة هو دراس ا فإنّ لذ ؛لدى الطلبة دركةالمُ الكفاءة الذاتية 

ي ثانوي فلا ألولالدى طلبة الصف  دركةالذاتية المُ  بالكفاءةفي حل المشكالت المستقبلية وعالقته 

 .األردن

العمرية  في هذه المرحلةللطلبة مالحظات الباحثين شعور بهذه المشكلة من خالل الجاء و

خالل  منبالمشكلة  اإلحساسكما جاء المرحلة، ضوا لهذه بة تعرّ كطلالشخصية  ومن خبراتهم

 .هذه المشكلة إلىاالطالع على األدب النظري السابق والذي أشار 

 أسئلة الّدراسة

 : اآلتيةتتحدد مشكلة الدراسة الحالية باألسئلة 

ف لصلبة اطالمشكالت المستقبلية لدى  حلّ  بداعي فياإل تفكيرالما مستوى ول: السؤال األ −

 ؟األردنثانوي في الول األ

 انوي فيثالول لدى طلبة الصف األ دركةالكفاءة الذاتية المُ ما مستوى السؤال الثاني:  −

 ؟األردن

ت  المشكالحلّ بداعي في اإلتفكير الهل توجد عالقة ارتباطية بين مستويات السؤال الثالث:  −

 دن؟األرثانوي في ال ولألطلبة الصف الدى  دركةالكفاءة الذاتية المُ المستقبلية و

 حلّ  يفبداعي اإل تفكيرالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السؤال الرابع:  −

 ردناألفي ي ثانوالول طلبة الصف األلدى  دركةالذاتية المُ  الكفاءةوالمشكالت المستقبلية 

 الجنس؟ عزى لمتغيرتُ 

كة لُمدراى الكفاءة الذاتية السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستو −

 تُعزى لمتغير الجنس؟ األردنلدى طلبة الصف األول الثانوي في 

 أهمية الدراسة

ت لمشكالحل ابداعي في الحالية في اهتمامها بمتغير التفكير اإل ى أهمية الدراسةتتجلّ 

 :تييأكما ن انبيجي أهمية الدراسة الحالية ف وتظهر ،دركةالمُ  بالكفاءة الذاتيةالمستقبلي وعالقته 
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 األهمية النظرية

 اآلتي: خالللهذه الدراسة من األهمية النظرية  تتمثل

 حل المشكالتبداعي في اإل تفكيرالدعم األدب النظري بموضوعات عن العالقة بين  −

 .دركةالمُ  والكفاءة الذاتيةالمستقبلي 

ر التفكي حلّ  القة بينم هذه الدراسة قاعدة نظرية ينطلق منها الباحثون في دراستهم للعتقدّ  −

 .دركةالمُ  والكفاءة الذاتية ةالمشكالت المستقبليّ بداعي في اإل

 ت حلّ هارابم همتزويد الباحثين بدراسة عملية تساعد على حل المشكالت المستقبلية وتزويد −

 هذه المشكالت.

 األهمية التطبيقية

 :اآلتيخالل لهذه الدراسة من األهمية التطبيقية  تتمثل

تقبلية حل المشكالت المسبداعي في التفكير اإلسين بمستويات احثين والمدرّ تعريف الب −

 فين لمعلميومساعدة ا ،الثانوي ولاأللدى طلبة الصف  دركةبالكفاءة الذاتية المُ وعالقته 

 .ةبطلعند ال دركةالكفاءة الذاتية المُ زيادة االستفادة من هذه العالقة في 

 يرتفكاللقياس تصف بخصائص سيكومترية موثوقة تتزويد المعلمين والباحثين بأدوات  −

 .الكفاءة الذاتية المدركةو المستقبلية حل المشكالتبداعي في اإل

 الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات

 حلعي في اإلبداتفكير اليرى تورنس أن  :ةالمشكالت المستقبلي حلّ التفكير اإلبداعي في 

حددة قد م أولفرد على التعامل مع مشكالت غير واضحة الدى هو القدرة  ةالمستقبليالمشكالت 

 ،(Torrance, 1978( سنة مقبلة )25) ـتظهر في المستقبل بطريقة غير مألوفة على األقل ب

 ستقبليةالم المشكالت بأنه: الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس حلّ  اً عرف إجرائيّ يُ و

 .اإلبداعي

لومات الثغرات في المعوحساس بالصعوبات والمشكالت عملية اإل: المشكالت المستقبلية

ار هذه ص واختبفرض الفروض فيما يتعلق بهذه النواق أووالقيام بالتخمينات  ،المفقودةلعناصر وا

 (Torrance, 1993النتائج لألخرين ) إلىوالتوصل  ،عادة اختبارهاإالتخمينات وربما تعديلها و

 ي حلّ ف داعياإلبيحصل عليها الطالب على مقياس التفكير  الدرجة التي بأنها:جرائيا ف إعرّ وتُ 

 .المشكالت المستقبلية

دركة بأنها مُ ( الكفاءة الذاتية الBandura,1997: عرف باندورا )دركةالكفاءة الذاتية المُ 

 ق أنواعتحقي عمال التي تتطلبد على قدراتهم، لتنظيم وإنجاز األصدرها األفرااألحكام التي يُ 

 داء.واضحة من األ
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ركة دة المُ لذاتيا أنها: الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس الكفاءة ف إجرائياًّ عرّ وتُ 

 م في هذه الدراسة.ستخدَ المُ 

لتعليمي لنظام ااة في : الّصف الدراسّي الذي يُمثّل بداية المرحلة الثانويّ الّصف األول الثانويّ 

 ( سنة.16األردني، ويُمثّل سن )

 ومحدداتهاحدود الدراسة 

 :د الدراسة باآلتيتتحدّ 

 الثانوي. ولاألطلبة الصف عينة من سة على اعينة الدر اقتصرتحدود بشرية:  −

 .ردنّ ن/ األعّما /لواء الجامعة بعض مدارس مديرية تربيةالدراسة في  طُبّقتد مكانية: حدو −

 .2017) /(2016 من العام الدراسي ولاألالدراسة خالل الفصل  : طُبّقتحدود زمانية −

 ،اسةبمدى صدق وثبات أدوات الدرالدراسة محددات الدراسة: يتحدد تعميم نتائج هذه 

 ة عينة الدراسة في اإلجابة عنها.يّ ومدى جدّ 

 منهج الدراسة

ذه هغراض مته أللمالء ؛التحليلي الدراسة الحالية على المنهج الوصفي االرتباطي اعتمدت

 الدراسة.

 مجتمع الدراسة

ء الجامعة لوامديريّة تربية ثانوي في الاألول جميع طلبة الصف من راسة مجتمع الد نتكوّ 

   .(2450عددهم ) والبالغ ( 2016/2017)الدراسي  للعام العاصمة عمانفي 

 عينة الدراسة

ة الدراس عينة تنتكوّ حيث  ،ر الجنسلمتغيّ ا اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية تبعً  تم

 ،طالبة( 228) بواقع ،ثانوي في لواء الجامعةالاألول من طلبة الصف وطالبة ( طالبا 403من )

  .طالبًا( 175و)

 الدراسة أداتا

 :نآلتيتيا األداتينبإعداد  ونلتحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلتها، قام الباحث

 لمشكالت المستقبليةلحل ا اإلبداعي التفكيرأوال: مقياس 

فقرات هذا بتطوير  نو، قام الباحثوالدراسات السابقةبعد االطالع على األدب النظري 

 (،2006) القاضيو، (2014)بخاري مقياس  :اآلتيةالمقاييس  تمت االستفادة من المقياس إذ

 (،1997) تورانس (2011) السكاكرو (،2005) المصريو (،2004) قطامي (،2008) عبدهللا
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 مجاالت( 6توزعت على )( فقرة، 41) من األوليةون المقياس بصورته وتكّ  ،(2004)جيثروم و

 ،وتطوير المعايير ،وتوليد الحلول ،واختيار المشكلة ،)فهم المشكلة، تتمثّل في: لحل المشكالت

 وتطبيق خطة العمل(. ،وتطبيق المعايير

 المقياس قصد

صدق  باستخداملمشكالت المستقبلية لحل ا اإلبداعي التفكيرمن صدق مقياس  تم التحقق

علم النفس في واالختصاص حكمين من ذوي الخبرة من المُ  (11)عرضه على بحكمين المُ 

ها فاق عليغ االتعلى الفقرات التي بل باإلبقاءوقام الباحث  ،تقويم تحديًداالتربوي والقياس وال

( 8ددها )وبلغ ع تعديلهاتعديل وحذف الفقرات التي اتفق اغلب المحكمين على و ،%( فأكثر80)

فرعية  تمجاال( 6على ) ( فقرة موزعة33من ) صورته النهائية مكوناً المقياس بوخرج فقرات، 

 .المشكالت المستقبلية لحلّ 

 ثبات المقياس

خارج  منوطالبة ( طالب 30التحقق من ثبات المقياس من خالل تطبيق المقياس على ) تمّ 

 عاملمستخراج لي، واعينة الدراسة وإعادة التطبيق بعد مرور أسبوعين على التطبيق األوّ 

كما تم  ،مقياسالفرعية التي يتألف منها ال والمجاالتاالرتباط بين التطبيقين للدرجات الكلية 

االتساق  حساب ( لالتساق الداخلي حيث تمّ Cronbach’s Alpha) استخدام معادلة كرونباخ ألفا

 ( يُبيّن ذلك1والجدول ) .الداخلي للدرجة الكلية على المقياس

 باستخدام لمشكالت المستقبليةحّل ال اإلبداعي التّفكيرمالت الثبات لمقياس معا :(1جدول )

 .وطريقة اإلعادة نباخ ألفاوكر االتساق الداخلي باستخدام معادلة 

 ثبات اإلعادة االتساق الداخلي  البعد

 0** 75. 0 90. فهم المشكلة 

 0** 76. 0 88.  المشكلةاختيار 

 0** 84. 0 77. توليد الحلول 

 0** 83. 0 75. تطوير المعاير 

 0** 71. 740. تطبيق المعاير 

 0**78. 800. تطوير خطة الحل

 0** 76. 0.92 اإلبداعيالدرجة الكلية لمقياس حل المشكالت 

 α = 0.01**دال إحصائيا عند مستوى 

( 0.84و 0.71( أن معامالت الثبات باستخدام اإلعادة تراوحت بين )1ن الجدول )بيّ يُ 

 ،لية للمقياس ( للدرجة الك 0.76لحل للمشكالت المستقبلية و)التفكير االبداعي مقياس  مجاالتل

( للدرجة 0.92( لألبعاد و)0.90و 0.74وبلغت باستخدام االتساق الداخلي كرونباخ ألفا بين )

  .(Nunnally, 1994) ألغراض الدراسة الحاليةوهي قيم  مناسبة ، الكلية
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 تصحيح المقياس

 ،3، 2، 1): ربعة تقديرات، هيأباختيار تقدير واحد فقط من بين  اإلجابة عن المقياستتم 

الت قرب للتفكير اإلبداعي في حل المشكالطالب التقدير األ فترض أن يختار(، حيث يُ 4

( 20-15) اس بـستغرق لإلجابة عن فقرات المقيتقدير الزمن المُ  المستقبلية من وجهة نظره، وتمّ 

 دقيقة.

 :كاآلتيح فقرات المقياس صحتُ و

 مرتفع.في حل المشكالت المستقبلية  بداعيّ تفكير إ إلى( وتُشير 4الدرجة ) −

 .سط في حل المشكالت المستقبلية فوق المتو بداعيّ تفكير إ إلى( وتُشير 3الدرجة ) −

  .متوسطمن ال أقلفي حل المشكالت المستقبلية  بداعيّ تفكير إ إلى( وتُشير 2الدرجة )  −

  منخفض.في حل المشكالت المستقبلية  بداعيّ تفكير إ إلىوتُشير  ( 1)الدرجة  −

رجة ( أدنى د33ل )مثّ حيث تُ  ،(132 – 33بين )على المقياس الطلبة درجات وتتراوح 

 على درجة يحصل عليها.( أ132يحصل عليها الطالب، و )

 تمخداستُ  ،في حل المشكالت المستقبلية اإلبداعيوللحكم على متوسطات مقياس التفكير 

 :اآلتيةالمعايير 

 ( طول الفئة.1، وتمثل )   1= 3(/1-4طول الفئة )

 1.99       -    1المستوى المنخفض           

 2.99    -     2المستوى المتوسط           

 5       -     3المستوى المرتفع             

  دركةالذاتية المُ  كفاءةالثانيا: مقياس 

تفادة تمت االسويتناسب مع الفئة المستهدفة  بحيث دركةلكفاءة الذاتية المُ ا تطوير مقياستم 

السابق  دبمن خالل مراجعة األبتطوير المقياس إذ قام الهياجنة  ،(2014) هياجنةمن مقياس 

 ( ودراسة ايزك2004انجيال )وبرايان و، (2004)والدراسات السابقة كدراسة العجمي 

بات ث(. وللتحقق من 33من ) األوليةون المقياس بصورته كّ وت ،(2011) والخطاف ،(2004)

رتفعة سبة ومنام ظهرت النتائج قيماً أو ،عادة وثبات االتساق الداخليثبات اإلاستخدم المقياس 

 عادة واالتساق الداخلي ودليل على ثبات المقياس.لثبات اإل
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 المقياس قصد

وي ذحكمين من لمُ ( من ا11لى )من خالل عرضه عالمحتوى للمقياس صدق التحقق من  تمّ 

وحذف تعديل ثر و( فأك%80بلغ االتفاق عليها )على الفقرات التي  اإلبقاء وتم ،الخبرة في المجال

 كوناً مُ لنهائية وخرج المقياس بصورته احذفها  أوتعديلها غلب المحكمين على الفقرات التي اتفق أ

 .( فقرة30من )

 ثبات المقياس

ينة من خارج عوطالبة ( طالب 30على ) هقياس من خالل تطبيقالتحقق من ثبات الم تمّ 

رتباط مل االاستخراج معاوتم الدراسة وإعادة التطبيق بعد مرور أسبوعين على التطبيق األولي، 

خ ألفا استخدام معادلة كرونبا كما تمّ  (،0.85حيث بلغت )الكلية  للدرجةبين التطبيقين 

(Cronbach’s Alphaلالتساق الداخلي )( 0.90، حيث بلغت،) ( يُ 2والجدول ) ذه هقيم بين

 .المعامالت

داخلي تساق الاال المحسوبة بطريقة الكفاءة الذاتية المدركةمعامالت الثبات لمقياس : (2جدول )

 .(Test-Retest)اإلعادة  باستخدام معادلة كرونباخ الفا، وطريقة 

 ثبات اإلعادة االتساق الداخلي

0.90  0.85** 

 α = 0.01حصائيا عند مستوى **دال إ

 تطبيق المقياس 

وفق ، ةدركالكفاءة الذاتية المُ  مقياسمن فقرات تم تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة 

درجات،  (5عطى )بخمسة مستويات على النحو اآلتي: دائما ويُ ددت وحُ  ،مقياس ليكرت الخماسي

 (انادرً )( درجة، ومستوى 3عطى )ويُ  )أحيانا(( درجات، ومستوى 4عطى )ويُ  ،(غالبا)ومستوى 

ليها عتكون أعلى درجة يحصل بحيث  ( درجة.1عطى )ويُ ( ابدً أ)ومستوى درجة، ( 2عطى )ويُ 

لحكم على استخدام مقياس ا تمّ و(، 30(، وأدنى درجة يحصل عليها )150الطالب على المقياس )

  لقطع اآلتية:لدرجات ا ، متوسط، منخفض( وفقًامرتفع) إلىالنتائج الذي تم تقسيمه 

 1.33=  3(/1-5طول الفئة = )

 2.33    إلى       1المستوى المنخفض              من 

  3.66 إلى    2.34المستوى المتوسط               من 

 5     إلى     3.67المستوى المرتفع                من 
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 ات الّدراسةإجراء

 : مّرت عملية إعداد الدراسة  بالخطوات اآلتية

ذات  سابقةتم بناء فقرات المقياَسين وذلك بعد االطالع على األدب النظري والدراسات ال −

 الصلة.

 التأكد من صدق أداتي الدراسة وثباتهما. −

لجامعة الواء لفي مدارس مديرية التربية والتعليم  تطبيق األداتين على أفراد عينة الدراسة −

 .ةوالذين تعانوا بشكل كبير في انجاز المهم

 فريغ البيانات ثم تحليلها بالطرق اإلحصائية المناسبة.ت −

 .تفسير البيانات حسب أسئلة الدراسة، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة −

 نتائج الدراسة

بلية المستق ل المشكالتلح اإلبداعيدراسة العالقة بين التفكير  إلىالدراسة الحالية  هدفت

 نتائج الدراسة كاآلتي:، وكانت دركةالكفاءة الذاتية المُ و

ت ل المشكالاالبداعي لح تفكيرالما مستوى : السؤال األولباإلجابة عن النتائج المتعلقة 

 ؟في األردن الثانوياالول المستقبلية لدى طلبة الصف 

ارية استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي تمّ  ،جابة عن هذا السؤاللإل

 لنتائج:بين هذه ايُ  (3)والجدول  المستقبليةحل المشكالت  فيبداعي لمستويات التفكير اإل

قياس ألبعاد موالرتب  واالنحرافات المعيارية والمستوى المتوسطات الحسابية :(3جدول )

 ياً.تنازل مرتبة ول ثانوياألالمشكالت المستقبلية لدى طلبة الصف  في حلّ  اإلبداعيالتفكير 

 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري
 المستوى الرتبة

 متوسط 1 0.59 2.83 توليد الحلول 3

 متوسط 2 0.49 2.73 تطبيق المعاير 5

 متوسط 3 0.61 2.71 فهم المشكلة 1

 متوسط 4 0.56 2.59 تطوير خطة العمل 6

 متوسط 5 0.60 2.56 اختيار المشكلة 2

 متوسط 6 0.45 2.36 تطوير المعاير 4

 متوسط   0.45 2.62 مقياسالدرجة الكلية لل
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 ينة الدراسةعلمشكالت المستقبلية لدى لحل ا إلبداعيالتفكير ا( أن مستوى 3) بين الجدوليُ 

جميع  وجاءت (،0.45( بانحراف معياري )2.62ي )إذ بلغ المتوسط الحسابجاء بدرجة متوسطة 

 .(2.56 -2.83المجاالت بالدرجة المتوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية )

صف لبة الطلدى  دركةالكفاءة  الذاتية المُ ما مستوى  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 ؟في األردن ثانويالول األ

 ،ياريةواالنحرافات المع ،استخراج المتوسطات الحسابية تمّ  ،لإلجابة عن هذا السؤال

 ( يبين ذلك.4) والمستوى لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة والجدول ،والرتب

د فراات أوالمستوى الستجاب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب: (4جدول )

 دركة مرتبة تنازلياً.عينة الدراسة على مقياس الكفاءة الذاتية المُ 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

13 
أتمّكن من إنهاء أي عمل مهما واجهت من 

 ت.صعوبا
3.89 

 مرتفع 1 830. 

18 
التنفس بهدوء واعتدال عندما  يمكنني

 واجه مواقف مربكة.أ
3.88 

 مرتفع 2 870. 

 مرتفع 3 770.  3.87 .لتحقيق أهدافي بذل أقصى جهد ممكنأ 7

 مرتفع 4 900.  3.86 حافظ على عالقاتي بأصدقائي.أ 8

6 
أهتم بإنجاز العمل الموكل إلّي على أفضل 

 .وجه
3.78 

 مرتفع 5 930. 

11 
اذا لم يروقني الموضوع فإنني أغيّر 

 مجرى الحديث.
3.69 

 مرتفع 6 700. 

5 
أستطيع تكوين عالقات قوية مع من أرغب 

 في صداقته.
3.66 

 متوسط 7 0.87 

10 
أتمكن من التفكير في عدد من الحلول 

 الممكنة عندما تواجهني مشكلة ما.
3.66 

 متوسط 7 820. 

15 
في إقناع اآلخرين بوجهة أجد صعوبة 

 نظري.
3.66 

 متوسط 7 960. 

17 
أتخلص بصعوبة  من حالة الحزن عندما 

 تسيطر علي.
3.66 

 متوسط 7 830. 

3 
ال أتوقف عن إنهاء عمل حتى لو كنت 

 أكرهه.
3.59 

 متوسط 11 870. 
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 (4... تابع جدول رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

4 
من الصعب علّي التحدث مع شخص ال 

 أعرفه.
3.56 

 متوسط 12 770. 

12 
ال أحب مقاطعة اآلخرين، حتى لو كان 

 لدّي شيء مهم.
3.55 

 متوسط 13 900. 

 متوسط 14 930.  3.45 ال أثق بقدرتي في الحكم على األمور. 16

 وسطمت 15 800.  3.44 يمكنني التعبير عن مشاعري بدون حرج. 14

20 
يمكنني التركيز بأداء عملي حتى في ظل 

 الفوضى حولي.
3.42  .810 

 متوسط 16

 متوسط 17 850.  3.00 أنظر إلى  المشكالت بموضوعية. 1

 متوسط 18 920.  2.99 أتجنب القيام  بالمهمات الصعبة.  2

 متوسط 19 830. 2.96 عندما أكون منفعالً فإن تركيزي يقّل. 9

19 
في تسوية الخالفات بيني أجد صعوبة 

 وبين اآلخرين.
2.90  .880 

 متوسط 20

 متوسط  0.85 3.54 المتوسط الحسابي الكليّ 

 ة الذاتية( أن المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة على مقياس الكفاء4) يالحظ من الجدول

ياري عنحراف ماالو(، 3.52، إذ بلغ المتوسط الحسابي )دركة جاء في الدرجة المتوسطةالمُ 

 كما جاءت فقرات هذا المقياس في الدرجة المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت(، 0.85)

 ( والتي تنص على13)(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 2.90 – 3.90المتوسطات الحسابية )

 ( وانحراف3.90"، بمتوسط حسابي )أتمّكن من إنهاء أي عمل مهما واجهت من صعوبات "

ي تسوية أجد صعوبة ف " ( والتي تنصّ 19ي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )وف (،0.80)معياري 

 (.0.88(، وانحراف معياري )2.88بمتوسط حسابي ) "الخالفات بيني وبين اآلخرين.

بداعي اإل كيرتفالتوجد عالقة ارتباطية بين مستويات  له: لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالثا

ي ف ثانويلاول األلدى طلبة الصف  دركةاءة  الذاتية المُ لكفاالمشكالت المستقبلية و حلّ في 

  ؟األردن

كير التف مجاالتلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بيرسون بين 

بين هذه يُ  (5)والجدول  دركةالكفاءة الذاتية المُ في حل المشكالت المستقبلية و اإلبداعي

 المعامالت:
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ي في اإلبداع التفكيرلمقياس بيرسون لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية  معامل ارتباط: (5جدول )

 دركة.حل المشكالت المستقبلية والدرجة الكلية للكفاءة الذاتية المُ 

التفكير 

اإلبداعي 

في حل 

 المشكالت

فهم 

 المشكلة

اختيار 

المشكل

 ة

توليد 

 الحلول

تطوير 

المعايي

 ر

تطبيق 

المعايي

 ر

تطوير 

خطة 

 العمل

لكلية الدرجة ا

لمقياس 

التفكير 

اإلبداعي في 

حل 

المشكالت 

 المستقبلية.

الكفاءة 

الذاتية 

 المدركة

0.20** 0.35** 0.58** 0.66** 0.46 0.50** 0.57** 

 (α≤   0.01** دالة عند )

ستوى م( وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند 5يتبيّن من الجدول )

(0.01  ≥α بين الدرجة )اعي ر اإلبدس التفكيلمقياة والدرجة الكليّ  دركةياس الكفاءة الذاتية المُ لمق

قة ارتباطية جدت عال(، كما وُ 0.57إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) .في حل المشكالت المستقبلية

ر اإلبداعي مقياس التفكي مجاالت( بين جميع α≤  0.01إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 الرتباطاعامالت مإذ تراوحت قيم دركة، ومقياس الكفاءة الذاتية المُ ، ت المستقبليةفي حل المشكال

 (.  0.66( و )0.20بين )

 كيرتفالى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوالنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

 يرعزى لمتغتُ  في األردن ثانويالول لدى طلبة الصف األحل المشكالت المستقبلية اإلبداعي في 

 الجنس؟

ختبار ية والالجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار

ل الجدوو، في حل المشكالت المستقبلية اإلبداعي"ت" لفحص داللة الفروق في مقياس التفكير 

 ( يُبين ذلك.6)
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ار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختب :(6)جدول 

 .المشكالت المستقبلية في حلّ  اإلبداعيمقياس التفكير  مجاالتالمتوسطات الحسابية على 

 المجاالت
 جنس

 الطالب
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

  2.93 13.86 228 ذكر فهم المشكلة
2.210 401 0.001* 

  3.20 13.18 175 نثىأ

اختيار 

 المشكلة
 2.433 10.21 228 ذكر

-0.286 401 0.775 
 2.389 10.28 175 نثىأ

 3.372 16.81 228 ذكر توليد الحلول
-0.896 401 0.371 

 3.743 17.13 175 نثىأ

تطوير 

 المعايير
 2.580 16.00 228 ذكر

3.383 401 0.001* 
 3.250 16.75 175 ثىأن

 تطبيق

 المعايير
 2.793 12.29 228 ذكر

-2.582 401 0.010* 
 2.836 13.54 175 نثىأ

تطوير خطة 

 العمل

 8.389 86.16 228 ذكر
-4.435 401 0.000* 

 9.694 86.81 175 نثىأ

الدرجة الكلية 

  للمقياس
 2.934 13.86 228 ذكر

-0.724 401 0.469 
 3.202 13.18 175 نثىأ

 α = 0.05عند مستوى *دال إحصائيا 

 تمجاالفي  (α=0.05) ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى6بين الجدول )يُ 

كير التف من مقياس ،تطوير خطة العمل(و ،وتطبيق المعايير ،تطوير المعاييرو ،)فهم المشكلة

لح لصا (فهم المشكلة) على مجالجاءت الفروق و ،في حل المشكالت المستقبلية اإلبداعي

مل( ة العوتطوير خط ،وتطبيق المعايير ،تطوير المعاييرعلى مجاالت )جاءت الفروق ، ولذكورا

 توى( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس6الجدول ) نبيّ يُ كما ، لصالح اإلناث

(0.05=α) بداعياإل لحلّ اة لمقياس ليّ وتوليد الحلول والدرجة الكُ  ،المشكلةاختيار ) على مجاالت 

 ر الجنس.تغيّ ا لمُ الت المستقبلية( تبعً للمشك

 وق ذاته: هل توجد فرجابة عن سؤال الدراسة الخامس والذي نصّ المتعلقة باإلالنتائج 

 ألردنفي ا دركة  لدى طلبة الصف االول ثانويداللة إحصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المُ 

 ر الجنس؟تُعزى لمتغيّ 
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 ًعادركة تبالمُ  رافات المعيارية لدرجة الكفاءة الذاتيةحساب المتوسطات الحسابية واالنح تمّ 

ن ( يُبيّ 7مستقلتين والجدول ) ( لعينتينt-testاستخدام االختبار التائي ) ، كما تمّ ر الجنسلمتغيّ 

 ذلك.

تين ن مستقلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتي :(7جدول )

 جنس.الغير تبعاً لمت األردن في ثانويالدركة لطلبة الصف األول المُ  لدرجة الكفاءة الذاتية

 العدد الجنس البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

المقدرة على 

 التسامي

 0.74 3.55  ذكور
0.292 0.786 

 0.45 3.53  إناث

لداللة لة إحصائية عند مستوى اوجود فروق ذات دالعدم ( 7أظهرت النتائج في الجدول )

(α ≤ 0.05 بين المتوسطات الحسابية لدرجة  ) ُتائية لقيمة الإذ بلغت ادركة الكفاءة الذاتية الم

 (.≥ α  0.05( عند مستوى )0.292)

 مناقشة النتائج

ت لمشكالحل ا االبداعي في تفكيرالما مستوى مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

 ؟في األردنّ  ثانويالول األلدى طلبة الصف المستقبلية 

الت للمشكلحل  اإلبداعيلمتعلقة بالسؤال األول أن مستوى التفكير أظهرت النتائج ا

تفقت وا ،سطةجميعها بالدرجة المتوكذلك وجاءت أبعاد المقياس  ،المستقبلية جاء بدرجة متوسطة

تفكير  وجود مستوى متوسط من شارت إلىالتي أ( 2014دراسة بخاري )نتائج ه النتائج مع هذ

 بداعياإل ( أن الحلّ 2010) جروان إليهكما اتفقت مع ما أشار  ،حل المشكالت المستقبلية

طقية وفق خطوات من اإلبداعيعملية مركبة تتضمن استخدام مهارات التفكير هي للمشكالت 

اه هدف ق باتجقلوضع مُ  أوالحلول والخروج من مأزق  أفضل إلىمتعاقبة محددة بهدف الوصول 

ة ة بدرجوربّما جاء مستوى التفكير اإلبداعّي لحل المشكالت المستقبليّ  مرغوب. أومطلوب 

 لمهاراتكهم لمتوسطة ألّن الطلبة ُمختلفون وتتباين مستوياتهم التحصيليّة وتختلف درجة امتال

 وتمّكنهم من بلوغ أنواع التفكير المختلفة.

لبة لدى ط ةدركالذاتية المُ  الكفاءةما مستوى  لثاني:النتائج المتعلقة بالسؤال امناقشة 

 في األردن؟ ثانويالول األالصف 

لدى طلبة  دركةالكفاءة الذاتية المُ أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أن مستويات 

فراد عينة ويمكن تفسير هذه النتيجة أن أ ثانوي جاءت بالمستوى المتوسط،ال الصف األول

مستوى مرتفع  لوا في مرحلة النمو واكتساب الخبرات وبالتالي لم يصلوا بعد إلىالدراسة ما زا

كما أنّهم لم يمّروا بعد بكثيٍر من الخبرات التي تصقل وعيهم بذاتهم وإيمانهم  من الكفاءة الذاتية،
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شارت إلى والتي أ (2005واتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مع نتائج دراسة الصقر) بأنفسهم.

 دركة لعينة الدراسة.ود مستوى متوسط من الكفاءة الذاتية المُ وج

تفكير اليات توجد عالقة ارتباطية بين مستو لالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: همناقشة 

 ثانويالول ألالصف الدى طلبة  الذاتية المدركة الكفاءةو قبليةحل المشكالت المستاالبداعي في 

 في األردن؟

بداعي في جميع أبعاد مقياس التفكير اإلبين  يجابيةإود عالقة ارتباطية أظهرت النتائج وج

ويمكن أن يُعزى ذلك دركة، حل المشكالت المستقبلية والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية المُ 

إلى أن الفرد عندما يؤمن بذاته وقدراته، تتولّد لديه قدرة فائقة تُمّكنه من المضّي نحو تحقيق 

 ,Spardello)جابة عن هذا السؤال نسبياً مع نتائج دراسة سباردلو اتفقت نتائج اإلأهدافه. و

بداع لدى الطلبة ودرجة والتي أشارت إلى وجود عالقة دالة إحصائياً بين درجة اإل (2012

  (Bandura, 2005)باندورا إليهوهذا يتفق مع ما أشار دركة وتقدير الذات، الكفاية الذاتية المُ 

رها الفرد عن نفسه في مستوى الجهد دركة تعتمد على الصورة التي يطوّ اءة الذاتية المُ من أن الكف

المبذول في أداء المهمات، كما تعتمد على خبرات النجاح والفشل التي يتعرض لها الفرد، كما 

من أنه كلما زاد اإلحساس بالكفاءة  (Pajares, 2005)تتفق هذه النتيجة مع ما أشار له باجرس 

لجهد والمثابرة والصالبة، فاألفراد ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاملون مع المشكالت زاد ا

، كما أتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال نسبياً مع األنشطة الصعبة بمزيد من األحساس بالهدوء

والتي أظهرت وجود عالقة  (Landine and Stewart, 2000)نتائج دراسة الندن وستيوارت 

 دركة والقدرات فوق المعرفية.ية بين الكفاءة الذاتية المُ إيجاب

ى ي مستوفالنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية مناقشة 

زى عتُ  ردنفي األ االول ثانويالصف  لدى طلبةالمشكالت المستقبلية التفكير االبداعي في حل 

 لمتغيرالجنس؟

 وتطوير ،)فهم المشكلة مجاالتذات داللة إحصائية في  وجود فروق أظهرت النتائج

كالت ل المشفي ح اإلبداعيتطوير خطة العمل( من مقياس التفكير و ،وتطبيق المعايير ،المعايير

 لىعلصالح الذكور وجاءت الفروق  (فهم المشكلة) مجال علىوجاءت الفروق  ،المستقبلية

ن أمكن وي ،تطوير خطة العمل( لصالح اإلناثو ،وتطبيق المعايير ،)تطوير المعايير مجاالت

رض على لذي يفوعيًا بالمشاكل نتيجة الدور االجتماعي اكثر ذكور أن النعزو هذه النتيجة إلى أ

 من قبل ن بهاتحّمل مسؤوليات أكبر تتضّمن الخروج من المنزل والقيام بواجبات يُكلّفو الذكور

تائج ناختلفت و العمل بنظام ووفق معايير محددة. ىعلى عللديهن قدرة ناث في حين اإل الوالدين.

ات ذرت إلى عدم وجود فروق ( والتي أشا2014) اإلجابة عن هذا السؤال مع دراسة بخاري

  .المشكالت المستقبلي عزى لمتغير الجنس في تفكير حلّ حصائية تُ داللة إ

  ،)اختيار المشكلةا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد يضً أ جأظهرت النتائكما 

ا لمتغير ( تبعً حّل المشكالت المستقبليل اإلبداعي التفكيروالدرجة الكلية لمقياس  ،وتوليد الحلول

من تطبيقي  أكبربصورة  تفكيريّ أن هذا الجانب  إلىعدم وجود الفروق  ونويعزو الباحث الجنس.
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، ين في التعرف على المشكلةفإن الذكور واإلناث متشابه ، وتوليد الحلول، اختيار المشكلةففي 

 أو طرح الحلول؛ ذلك أنهم يتعرضون للخبرات نفسها التي تقّدمها المدرسة أو البيئة المحيطة.

ة هل توجد فروق ذات داللمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي نصه: 

عزى تُ ردن األ يفثانوي الول دركة لدى طلبة الصف األإحصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المُ 

 لمتغير الجنس؟

حصائية بين السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إجابة عن هذا رت نتائج اإلظهأ

ة عن جاباإل نتائج وقد اختلفتر الجنس، عزى لمتغيّ تُ دركة المتوسطات الحسابية للكفاءة الذاتية المُ 

صالح وجود فروق لوالتي أظهرت ، (Sardello, 2012)هذا السؤال مع نتائج دراسة سباردلو 

لسؤال ن هذا اجابة عاختلفت نتائج اإلكما  ع والكفاءة الذاتية وتقدير الذات،بداي درجة اإلالذكور ف

طات حصائياً بين متوسالتي أشارت إلى وجود فروق دالة إ (2005مع نتائج دراسة الصقر)

التي  (Hanover, 2002)لصالح الذكور، كما اختلفت مع دراسة هانوفر دركة الكفاءة الذاتية المُ 

تي رائق الي الطففي تطوير الكفاءة الذاتية وأن االختالفات  هرت أن متغير الجنس له دور ُمهمّ أظ

مكن وي ، ط جنسياً لسلوك المنمّ واإلناث عبر الزمن يمكن إرجاعها إلى يتغير بموجبها الذكور 

تية ءة الذالكفاكيل وتعزيز اة المسؤولة عن تشن الظروف االجتماعية والعامّ تفسير هذه النتيجة بأ

 هي ظروف مشتركة لدى الجنسين على الرغم من أن لكل منهما مصادر خارجية في تشكيل

مدن ناث يعتا اإلفالذكور يعتمدون على تقييمات األقران والرفاق بينم ،دركةالكفاءة الذاتية المُ 

 .هلعلى تقييمات األ

ءت ناث جا المشكالت لدى الذكور واإلأن مستويات التفكير اإلبداعي في حلّ وبهذا يتّضح 

تيار بمستوى متوسط على جميع أبعاد مقياس حل المشكالت المستقبلية )فهم المشكلة، واخ

ا جاء (، كمالمشكلة، وتوليد الحلول، وتطوير المعايير، وتطبيق المعايير، وتطبيق خطة العمل

جة ين الدرابية بالقة ارتباطية إيجوجود عمستوى الكفاءة الذاتية المدركة بدرجة متوسطة. وتبيّن 

اءة  اس الكفلمقي الكلية لمقياس حل التفكير االبداعي في حل المشكالت المستقبلية والدرجة الكلية

 .الذاتية المدركة

 التوصيات والُمقتَرحات

 في ضوء النّتائج التي توّصلت إليها هذه الّدراسة، يوصي الباحثون باآلتي:

 .لذاتيّةالكفاءة تُعزز اوالتفكير اإلبداعّي تُنّمي أنشطة وتدريبات  ةيّ تضمين المناهج الدراس .1

ذاتيّة فاءة الز الكتأهيل المعلّمين وتدريبهم على االهتمام بالتفكير اإلبداعي والعمل على تعزي .2

 لدى الطلبة.

 السعي إلى توفير بيئة مدرسيّة  ثريّة داعمة لهذا النوع من التفكير. .3
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