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 الحالي التعرؼ عمى :ييدؼ البحث 
 فاعمية الذات االبداعية لدى طمبة الجامعة. -ٔ
 التنظيـ الذاتي المعرفي لدى طمبة الجامعة .  -ٕ
 العالقة االرتباطية بيف فاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي لدى طمبة الجامعة. -ٖ
 تبعًا لممتغيرات االتية: المعرفيفاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي الفروؽ في العالقة بيف  -ٗ
 انساني(. –أناث(،  التخصص )عممي  –الجنس )ذكور  

كال ل  ( طالب وطالبة  مف طمبة  جامعة تكريتٕٓٓاقتصر البحث عمى عينة مؤلفة مف )       
ناث(، والتخصص )العممي,  واإلنساني( لمعاـ الدراسي )ذكورالجنسيف )  .(ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ,  وا 

تبنت الباحثة مقياس فاعمية الذات اإلبداعية والمبني في ضوء نظرية  البحث الحاليولتحقيؽ أىداؼ 
يتكوف   (ٕٛٔٓاذ تـ تعريب المقياس لمبيئة العراقية الباحث )فميح ، ( Abbott,2010أبوت )

( فقرة، ٕٔ( فقرة وقد توزعت الفقرات عمى مكونيف، التفكير اإلبداعي مف )ٕٔ( فقرة )ٕٔالمقياس مف )
( فقرات, اما بدائؿ المقياس فيي خمسػػػة بدائؿ ىي )دائمًا، ٜوف الثاني: األداء اإلبداعي مف )والمك

الباحثة مقياس التنظيـ الذاتي اعدت كما  (.ٔ-٘غالبًا، أحيانًا، نادرًا ، أبدًا(، ترتيب أوزاف البدائؿ مف )
( فقرة, وزعت عمى اربع ٕٗتكوف المقياس مف )( (Bandura باندوراالمعرفي اذ اعتمدت عمى نظرية 

فقرة،  ٔٔفقرة، التنظيـ المعرفي  ٓٔفقرة، النشاط الذاتي  ٓٔمجاالت ىي: )وسائؿ اكتساب المعرفة
تنطبؽ عمّي تمامًا، تنطبؽ عمّي غالبًا، تنطبؽ عمّي ) ذات البدائؿ الخمس فقرة( ٔٔالتوظيؼ المعرفي 

لحساب الدرجة الكمية لممستجيب عمى المقياس أحيانًا، تنطبؽ عمّي نادرًا، ال تنطبؽ عمّي مطمقًا(، و 
تحققت الباحثة مف الخصائص السيكومترية لممقياسيف مف صدؽ وقد  ( ٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔتعطى االوزاف )

 وثبات المقياس، وبعد تحميؿ البيانات اظيرت النتائج االتي:
 العينة كاف ، واف متوسط درجات أفراد   تتمتع العينة بمستوى جيد مف فاعمية الذات االبداعية

 داؿ إحصائية. 
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   تتمتع العينة بمستوى جيد مف التنظيـ الذاتي المعرفي، واف متوسط درجات أفراد العينة كاف
 داؿ إحصائية. 

  وجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة بيف فاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي لدى
 طمبة الجامعة.

 ية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي وفقًا لمتغيرات ال توجد فروؽ في العالقة بيف فاعم
 الجنس والتخصص 

 وفي ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بمجموعة مف التوصيات والمقترحات.
 : ) الذات اإلبداعية، التنظيـ الذاتي، طمبة الجامعة(.الكممات المفتاحية

Creative self-efficacy and its relationship to cognitive self-regulation 
among university students 

 saraa 'asead jamil latif 
Tikrit University / College of Education for Humanities / Specialization 

in Educational Psychology 
Abstract: 
The research aims at recognizing: 
1- Creativity of Self-Efficacy  of University students . 
2- cognitive self-regulation  of University Students . 

3- The correlation between Creativity of Self-Efficacy and cognitive self-

regulation of University Students . 

4-The difference between Creativity of Self-Efficacy and  cognitive self-

regulation of University Students according to the following variables:  sex: 

(male/ female) and specialization ( scientific/ humanities)  

The chosen sample was only (200) male and female students with scientific 

and human specializations chosen from the  University    of Tikrit   2021-

2022. in order to achieve the goals of the research, the researcher adopted 

measuring the Creativity of Self-Efficacy according to the theory of Abbot 

(2010) which was converted  to suite the Iraqi environment by Flayih (2018). 

the scale consists of (21) items which are classifies into two categories: the 

creative thinking which is composed of (12) items, and the creative 

performance which involves (9) items. The alternatives of the scale are the 

following: (always, often, sometimes, rarely, never) which were weighed as 

follows (5-1). additionally, the researcher adopted measuring cognitive self-

regulation which was structured by Thamir (2017) according to the theory of 

Bandura. The scale consists of (42) items classified into the following four 

categories: (10 items for means of acquiring knowledge), (10 items for self-

activity), (11 items for cognitive regulation), and (11 items for cognitive 
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employment). The four categories have the following alternatives: (it is 

always applicable to me, it is often applicable to me, it is sometimes 

applicable to me, it is rarely applicable to me, it is never applicable to me). 

Accordingly, the final grade will be calculated by the following weighs 

which were given to the previous alternatives as (5,4,3,2,1). the researcher 

investigated the   psychometric properties such as credibility and stability of 

both scales. The analysis of the data lead to the following results:  
-the chosen sample has a good level Creativity of Self-Efficacy and the 

average of the samples’ members’ grade was d. 
-the chosen sample has a good level of cognitive self-regulation, and the 

average of the samples’ members’ grade was d. 
- there is a positive correlation between Creativity of Self-Efficacy and Its 

Relationship to cognitive self-regulation  for University Students . 
- there are no differences between Creativity of Self-Efficacy and Its 

Relationship to cognitive self-regulation  in accordance with gender and 

specialization. 
According to the results obtained, the researcher has some recommendations 

and suggestions. 
Keywords: (creative self, self-regulation, university students). 

 

 الفصل االول
 مشكمة البحث

يعد االىتماـ بالفرد المنتج القادر عمى حِؿ ما يواجيو مف مشكالت مف         
الضرورات الحتمية في ظؿ عصر معقد ومتغير مثير لممشكالت الحياتية واألكاديمية 
في مختمؼ المجاالت، والشباب القادر عمى حؿ ما يقابمو مف مشكالت يعد كنزا 

امؿ رفعتو ورقيو، فالشباب ىـ قادة المجتمع وحجر الزاوية في عممية لمجتمعو وأحد عو 
التنمية ومف ثـ فنحف بحاجة إلى فكر متفتح قادر عمى تقديـ الحموؿ الجديدة والمبتكرة 

(، ٜٖٚ: ٜٜٓٔواستخداـ األساليب واإلجراءات الفّعالة النشطة وغير المألوفة )دسوقي،
مية مف تطورات ومستجدات في الميداف التربوي وعمى الرغـ مما تفرضو التوجيات العال

فال زالت أساليبنا ووسائمنا التعميمية تقميدية ال تتماشى مع ظروؼ العصر الحالي 
(, حيث أف التعميـ في المدارس والجامعات يركز وبصورة دائمة ٕٔٙ: ٕٓٔٓ)العباسي,

يا، وتمقيف وحشو عمى عممية نقؿ المعمومات بداًل مف التركيز عمى توليدىا أو استعمال
والبد لطالب القرف الحادي والعشريف اف يعتمد عمى نفسو في اكتساب  عقوؿ الطمبة
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المعرفة بحيث يكوف ناشطا في البحث، مكتشفًا لممعرفة، منظما ليا، متحكما بنتائجيا، 
منتقيا ما يناسبو مف أجزائيا، قادرًا عمى اتخاذ القرار المناسب ويصدر الحكـ بشأف 

مو وواعيا لطريقة تفكيره، مؤمنًا بقدراتو، واثقًا بنفسو، متحماًل مسؤولية قراراتو. عممية تعم
 (ٕٗ: ٕٚٓٓ)عطية، 
 ليػػـ الطريػػؽ تمييػػد فاالتجػػاه الصػػحيح فػػي بنػػاء عقػػوؿ الطمبػػة معرفيػػًا ىػػو       

لموصػؿ الػى  المرسػومة االىػداؼ وتحديػد معمومػاتيـ تنظػيـ لكيفيػة  جديػدة باسػتراتيجيات
 طػرؽ واسػترجاعيا المعمومػات ولتنظػيـ بيػا، يقوموف التي االعماؿ في موبالمط النجاح
 معمومػاتيـ تنظػيـ مػف يتمكنوا حتى وممارسة عممية الطمبة خبرات يواجو اف فالبد كثيرة

(، لػػذا زاد االىتمػػاـ فػػي السػػنوات ٜٜٜٔ:ٜٓٔالعمػػؿ )جػػرواف, مواقػػؼ فػػي وميػػاراتيـ
 الطمبػة قػوة تعزيػز فػي  ألىميتيػا يـ ومعارفيـاالخيرة بتعميـ الطمبة كيفية تنظيـ معمومات

 قبػؿ مػف واتقانيػا  صػحيحة بطريقة تعمميا تـ ما اذا العمميات  المشكالت وىذه حؿ في
او تصػبح عػبء ومشػكمة عمػى الطالػب وتػؤدي الػى تػدىور مسػتوىا  تصبح فأنيا الطالب

 بيا الحتفاظوا قبمو بصوره عفوية مف العممي وضعؼ في الجوانب العقمية او يستخداميا
 )ٖٕٓٓ:ٕٚٔسعادة,( اخرى مرة تعمميا اعادة ىال وال تحتاج
فالتنظيـ الذاتي المعرفي يعنى نقؿ مسؤولية التعمـ المباشر إلى المتعمـ نفسو،        

مما يشكؿ دافعًا قويًا لديو في بذؿ أقصى طاقاتو لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج، وبالتالي 
ض بالتأكيد عمى بقية المواد الدراسية مما يؤدى إلى زيادة ثقتو بنفسو وثمار ذلؾ تفي

(، فالطالب ٔ: ٕٗٔٓزيادة القدرة اإلنتاجية لمعممية التعميمية ككؿ )الحميد وحمدي،
 ألدائو ومراقبة معنى ذا التعمـ جعؿ مف بمسؤوليتو الوعي مف مزيًدا المنظـ ذاتيا يظير

 في يرغب تحديات عتبارىابا التعميمية والميارات المشكالت إلى الذاتي، وينظر
 تكويف دافعية لدى الطالب في يسيـ و خالليا، مف التعمـ واالستمتاع في مواجيتيا

 استراتيجيات استخداـ يستطيع أنو في بنفسو وثقة ذاتي وانضباط ومثابرة واستقاللية
 (.ٕٚٙ: ٖٕٓٓكامؿ،  لنفسو )مصطفى وضعيا التي التعمـ أىداؼ لتحقيؽ مختمفة

الباحثة تشعر أف المشكمة التي يعاني منيا بعض طمبة الجامعة ىي  وىذا ما جعؿ 
احتياجيـ إلى الوعى بمعتقداتيـ حوؿ فاعميتيـ الذاتية اإلبداعية لتيسير تفاعميـ مع 
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زمالئيـ وأساتذتيـ وتوليد استجابات مناسبة لدييـ يرجع الى عدـ تزويدىـ 
ذاتيًا واالقتصار عمى الطرؽ  باالستراتيجيات والوسائؿ المناسبة الكتساب المعرفة

التقميدية دوف تعميميـ كيفية تنظيـ وتوظيؼ تمؾ المعمومات المعطاة. لذلؾ ركز البحث 
الحالي في التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف فاعمية الذات اإلبداعية والتنظيـ الذاتي 

معة؟، المعرفي لدى طمبة الجامعة وما مستوى فاعمية الذات االبداعية لدى طمبة الجا
 ومستوى التنظيـ الذاتي المعرفي لدييـ؟

 
 أىمية البحث : 

تالقي المجتمعات البشرية العديد مف التغيػرات العمميػة، والمعموماتيػة، والمعرفيػة، 
وىػػػذه التغيػػػرات أدت إلػػػى تطػػػور المجتمعػػػات فػػػي الكثيػػػر مػػػف النػػػواحي الثقافيػػػة والفكريػػػة، 

التربيػة  أىػداؼ أىػـ مػف أصػبح ىنػا ومػف ويعػود الفضػؿ فػي ىػذا التقػدـ إلػى المبػدعيف،
 فكػر شػاغالً  وتنميتػو اإلبػداع وأصػبح ، لمطػالب اإلبداعيػة القػدرات تنميػة المعاصػرة
 األفكػار مػف اإلبػداع أصػبح كمػا ، ومػف أبػرز األولويػات فػي العصػر الحػديث التربػوييف
ـ فػي واألبحػاث ، لعػده أداة تسػي والنػدوات والمناقشػات المػؤتمرات مػف العديػد فػي الشائعة

 (ٕٔٚ: ٕٙٔٓحؿ الكثير مف المشكالت التي تواجو البشر)االحمري،
لذا يستوجب االىتمػاـ بالشػباب الجػامعييف ليكونػوا قػادريف عمػى تحمػؿ المسػؤولية 
في المستقبؿ، وىذا يتطمػب التعػرؼ عمػى الطمبػة ومػا يحممػوه مػف أفكػار ومعتقػدات حػوؿ 

ف يغػاير عػف الطالػب سػابقًا مػف كونػو ذواتيـ، أكدت الكثير مػف الدراسػات أفا الطالػب اآ
سػمبًا ومتمقيػًا إلػى كونػو طالبػًا معتمػدًا عمػى نفسػو، مكتشػفًا لممعرفػة، منسػقًا لذاتػو ويكشػؼ 
القدرة عمى تحمؿ المسؤولية وىذا بدوره يؤثر عمى الخطط التي يجيزونيا مسبقًا، فالػذيف 

جحػػػة تبػػػيف الخطػػػوط لػػػدييـ أحسػػػاس مرتفػػػع بفاعميػػػة ذات إبداعيػػػة يخططونيػػػا أىػػػدافًا نا
واالنفتػاح عمػى كػؿ مسػتحدث يػتالئـ  بالثقػة اإليجابية المؤدية لمستقبؿ مشرؽ، ويشػعروف

 .(Goddard&Hoy,2004:5)واالجتياد
وتمثػػػؿ فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػة اعتقػػػاد ىػػػؤالء الطمبػػػة حػػػوؿ فػػػاعميتيـ اإلبداعيػػػة  

كػػػوف ىنػػػاؾ قواعػػػد وىػػػي تمعػػػب دورًا ميمػػػًا لموصػػػوؿ إلػػػى نتاجػػػات متميػػػزة لكػػػف دوف أف ت
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صػػائبة لتنفيػػذ ذلػػؾ  وربمػػا دوف النظػػر لتحػػديث قػػدراتيـ اإلبداعيػػة التػػي توصػػميـ لمتميػػز 
المطموب األمر الذي ينعكس سمبا عمى معتقداتيـ حػوؿ قػدراتيـ المتباينػة ومنيػا القػدرات 
اإلبداعيػػة فكثيػػر مػػنيـ يػػرى انػػو يمتمػػؾ اكثػػر مػػف مجػػرد اسػػتعادة وتػػذكر المعمومػػات فػػي 

 ات الجامعية.االختبار 
وتمعب فاعمية الذات اإلبداعية دورا رئيسيًا في تعيف األىمية اإلبداعية في مفيوـ 
الفرد لذاتو, وتشرح فاعمية الذات اإلبداعيػة بالشػعور الػذي يكتسػب الفػرد عنػدما يظػف انػو 

 (.Nealy, 2013: 8موىوب كاف أـ غير موىوب )
ة ةيشػػػػارؾ تقػػػػدير الفػػػػرد اذ تعػػػػد فاعميػػػػة الػػػػذات حالػػػػة خاصػػػػة مػػػػف الػػػػذات العامػػػػ

المتواصػػػػؿ لنفسػػػػو  فػػػػي وصػػػػولو إلػػػػى تشػػػػكيؿ معرفػػػػي مرتػػػػب موحػػػػد ومػػػػتعمـ لممػػػػدركات 
الشػػػػعورية، والتصػػػػورات، والتقػػػػديرات الخاصػػػػة بالػػػػذات، فيوضػػػػعيا لذاتػػػػو واتصػػػػالو بيػػػػا، 
ويتكػػػوف مفيومػػػو لذاتػػػو مػػػف أفكػػػاره الذاتيػػػة المرتبػػػة التػػػي يحػػػددىا مػػػف العناصػػػر المتباينػػػة 

يػػػة أو الخارجيػػػة، إذ تمعػػػب بصػػػيرتو وتصػػػوراتو عػػػف نفسػػػو دورا ميمػػػا فػػػي لكينونتػػػو الداخم
تعييف صفاتو الذاتية، وبالتالي فيػي تعكػس وصػؼ الفػرد لذاتػو كمػا يتصػورىا ىػو، وبنػاء 

تتحػػدد الصػػورة التػػي يعتقػػد أف اآخػػريف يرونػػو مػػف خالليػػا وتػػؤثر بفعاليػػة فػػي  عمػػى ذلػػؾ
 (، Bandura,1977:213-210التفاعؿ االجتماعي مع )
أنػواع  فػي السػيطرة عمػى تعمػؿ اإلبداعيػة الػذات أّف فاعميػة وأشػار بانػدورا إلػى

 ، والػتعمـ واإلجػراء والدافعيػة الطمػوح مسػتوى عمػى وتػؤثر المحركػة لالضػطراب التفكيػر
التػي يحسػنيا  المعتقػدات أيضػا ولكػف الفرد قدرة تقييـ فقط الذات اإلبداعية ليست ففاعمية

 :Bandura).تقمبػػػػػػات والصػػػػػػعوبات التػػػػػػي تجابيػػػػػػو لكػػػػػػي تسػػػػػػاير التطػػػػػػورات وال
1986:122.14)  

أثبػػػت بانػػػدورا أفع إبداعيػػػة إدراؾ األفػػػراد لفػػػاعميتيـ الذاتيػػػة اإلبداعيػػػة يػػػؤثر عمػػػى 
ياتعاماموف مع الُمشكالت التي تجػابييـ فػي البيئػة  أنماط الُخطط التي ياضعونيا ألانُفِسيـ وا

ذات لاػدى الفػرد تضػاعفت مجابيػة الفػرد واسػتطاعتو الُمحيطة ِبيـ، فاُكمما قاويػت فاعميػة الػ
 .Bandura,1982: 521)عمى التعامؿ ماعا الُمشكالت واالماواقؼ بإيجابية أاكثر )
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إّف األفراد الذيف يتمتعوف بفاعمية ذاتية ابداعية عالية، يمتازوف باالنفتاح العقمي، 
ميمًا وصػػػػبرًا، وأقػػػػؿ ولػػػػدييـ جػػػػرأة، ولكػػػػنيـ ليسػػػػوا مغػػػػامريف أو مجػػػػازفيف وىػػػػـ أكثػػػػر تصػػػػ

اضػػػػطرابًا وأكثػػػػر رزانػػػػة مػػػػف الناحيػػػػة االنفعاليػػػػة والعاطفيػػػػة، إذ توجػػػػد لػػػػدييـ القػػػػدرة عمػػػػى 
 (.ٜٛ: ٕٚٓٓاالىتماـ باآخريف والرغبة االعتناء بيـ )المعايطة، 

 أىداف البحث:
 ييدؼ البحث التعرؼ عمى:

 .  فاعمية الذات االبداعية لدى طمبة الجامعة.ٔ
 .تي المعرفي لدى طمبة الجامعةالتنظيـ الذا.  ٕ
. العالقة االرتباطية بيف فاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي لدى ٖ

 طمبة الجامعة.
تبعًا فاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي .  الفروؽ في العالقة بيف ٗ

 لممتغيرات االتية:)الجنس ، التخصص(
 حدود البحث:

ث الحػػػػالي بطمبػػػػة جامعػػػػة تكريػػػػت الدراسػػػػة الصػػػػباحية فػػػػي محافظػػػػة يتحػػػػّدد البحػػػػ
 (.ٕٕٕٓ -ٕٕٔٓإناث(، لمعاـ الدراسي )-صالح الديف، ولكال الجنسيف )ذكور

 تحديد المصطمحات 
 -عّرفيا كّل من بانيا: Creative Self Efficacyأواًل: فاعمية الذات اإلبداعية

ـو فاعميػػػػػة الػػػػػذات اتسػػػػػاع وشػػػػػرح أوسػػػػػع لمفيػػػػػ (:(Bandura,1977بانددددددورا  .ٔ
وتتمثػػؿ بػػالحكـ الػػذاتي لمقػػدرات المحػػددة لمفػػرد والتػػي تػػؤثر عمػػى انتقػػاء ل نشػػطة 

 (.(Bandura,1977: 45 واجتياده وسعيو ونواتجو المقدمة
ٕ. Laws (Laws,2002) بأنيا: اعتقاد الفػرد بقدرتػو ألف  فاعمية الذات اإلبداعية

 .(Laws,2002,15)يكوف مبتكرا في موقؼ محدد 
اعتقاد الفػرد فػي قدرتػو عمػى : (Tierney &Farmer,2002)ني وفارميرز اتري .ٖ

 (.(Tierney &Farmer,2002: 67 إنتاج مخرجات إبداعية 
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 معتقداتو وتشمؿ قدراتو اإلبداعية، حوؿ الفرد معتقدات(: (Abbot,2010ابوت  .ٗ
 إنجػػػازه حػػػوؿ معتقداتػػػو إلػػػى باإلضػػػافة  اإلبػػػداعي، تفكيػػػره حػػػوؿ

 ..(Abbot,2010: 26)اإلبداعي
تعريفػًا نظريػًا  ،(Abbot,2010)وبيػذا تتبنػى الباحثػة تعريػؼ  :التعريػؼ النظػري

كونػػػػو يتضػػػػمف عمػػػػى وصػػػػؼ معػػػػيف لمكونػػػػات فاعميػػػػة الػػػػذات اإلبداعيػػػػة والػػػػذي يشػػػػتمؿ 
 األداء اإلبداعي(.–عمى)التفكير اإلبداعي 

 التعريف اإلجرائي: .5
و عمػى فقػرات مقيػاس "الدرجة الكمّية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتػ

 فاعمية الذات اإلبداعية، التي سيتـّ إعدادىا في البحث الحالي".
  (cognitive self-regulation):ثانيًا: التنظيم الذاتي المعرفي

 عرف التنظيم الذاتي المعرفي بعدة تعاريف منيا:
االفراد المنظموف ذاتيا ىـ الذيف يكونوف (: Zimmermanعرف زيمرمان )  .1

فاعميف في ما وراء المعرفة والسموؾ والدافعية في عممية تعمميـ  مشاركيف
1989:69) ,Zimmerman.) 

ىو ذلؾ التصرؼ األخالقي الذي يتضمف عمؿ  (Bandura,2005): باندورا .2
األشياء التي تأتي بالرضا الذاتي واإلحساس بقيمة الذات 

(Bandura,2005:3). 
دراؾ الػػػواعي عنػػػد الفػػػرد، (: اإلGregory Schraw,1994كريكػػػوري شػػػاروه ) .3

 Gregoryوفيمػو ألداء العمػػؿ والقػػدرة عمػػى اختبػػار الػػنفس فػػي فتػػرات نظاميػػة )
Schraw,1994,145.) 

 التعريف النظري لمتنظيم الذاتي المعرفي: .4
( والمذكور ضمف قائمة تحديد Bandura،ٕٓٔٓفقد تبنت الباحثة تعريؼ باندورا ) 

 المصطمحات.
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 الذاتي المعرفي:التعريف اإلجرائي لمتنظيم  .5
ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب خالؿ استجاباتو عمى فقرات مقياس 

 التنظيـ الذاتي المعرفي المستخدـ في الدراسة الحالية.
 

 الفصل الثاني
 اطار نظري ودراسات سابقة 

 اواًل: اطار نظري
 المحور االول : فاعمية الذات اإلبداعية 

لػػذات اإلبداعيػػة مػػف عػػدة مفػػاىيـ نفسػػية مرتبطػػة ببعضػػيا، يتكػػوف مفيػػـو فاعميػػة ا
وىػػي فاعميػػة الػػذات واإلبػػداع فالػػذات باألسػػاس تتمثػػؿ فػػي طاقػػة الفػػرد عمػػى أداء السػػموؾ 
الذي يثبت النتائج المطموبة  في موقػؼ مػا، مػف خػالؿ الضػبط فػي األحػداث  والمواقػؼ 

عالف التوقعات الشخصية نحو حالة  إنجازه لممياـ ممارسػة فعميػة التي تترؾ أثرا حياتو وا 
لعمؿ ما واألنشطة التي يقوـ بيا، والتوقع بمدى السعي والنضاؿ والمواظبة لتحقيػؽ ذلػؾ 

المعرفية االجتماعية لبنػدورا  لمنظرية األساسية المكونات مف الذات فعالية النشاط ، وتعد
 كبيػرة، درجػةب تتػداخؿ والتػي تفتػرض أف سػموؾ اإلنسػاف والبيئػة، والعوامػؿ االجتماعيػة

 العوامػؿ :ىػي مػؤثرات ثالثػة بتفاعػؿ تبادليػاً  النظريػة يتحػدد ضػوء في اإلنساني فالسموؾ
 الحتميػة نمػوذج المػؤثرات ىػذه عمػى البيئيػة وأطمػؽ السػموكية والعوامػؿ الذاتيػة والعوامػؿ

 (.٘ٚٔ: ٖٕٔٓالمتبادلة )الزغموؿ، 
 

 النظريات التي فسرت فاعمية الذات اإلبداعية:
  جوليان روتر في التعمم االجتماعي المعرفي نظرية   -1

Theory of Social Learning (1966) 
نمػػػػا  ّعػػػدع روتػػػر أفع األفػػػراد ال يتفػػػاعموف مػػػع المحركػػػات البيئػػػة بػػػػصورة واحػػػػدة وا 
تتبايف أنواع تفاعالتيـ بػػاختالؼ معنػػى وأىميػة ىػذه المثيػرات بالنسػبة ليػـ, وأف اسػػتقباؿ 

ف معانييػػػا ومػػػدلوالتيا المدركػػػػػة يتشػػػكؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ خبػػػػػرات الفػػػػػرد األفػػػراد لبيئػػػاتيـ وتبػػػي
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السػػابقة مػػػػف ناحيػػة وتنبػػو لممسػػتقبؿ مػػف ناحيػػة رخػػري. ورأى روتػػر أف ال البيئػػة وحػػدىا ، 
وال الفػػػرد كػػػؿ عمػػػى حػػػده يعػػػد مػػػسئوال عػػػف السػػموؾ ، ومعنػػى ذلػػؾ أف رتبػػة التعزيػػزات ال 

رؾ الخػػػػارجي المعػػػزز وصػػفاتو ، ولكػػػف عمػػػى معنػػػاه تعتمػػد بشػػكؿ كامػػؿ عمػػػى نػػوع المحػػ
ودالالتػػػػػو المدركػػػػة التػػػػي تتعػػػػيف بالػػػػػسعة المعرفيػػػػة كمػػػػػا ال تعتبػػػػػر الصػػػػفات أو السػػػػجايا 
الشخصػػػية وحػػػدىا, واعتبػػػر أف حاجػػػات الفػػػرد إحػػػدى محػػػػددات التوقػػػع بالػػػػسموؾ لكنيمػػػا 

نمػػػا تتغيػػػر ليػػػست المقيػػػاس الرئيسػػػي لمتوقػػع بػػػػو حيػػػػث أف ىػػذه الحاجػػػػات ليػػػ ػست ثابتػػػة وا 
بتغير الحالة التي يكوف عمييػا الفػرد. وأف نمػو وتقػدـ وتحػوؿ الشخصػية اإلنسػانية يقتػرف 
مرورىا بخبػرات جديػدة، والشخصػية اإلنسػانية تتفاعػػؿ مػػع البيئػة أو مػػع العناصػػر البيئػة 

ّف وحػدة ا لشخصػية بشيء مف االنسجاـ يكمف معو البمػوغ إلػى صػيغة لمتنبػػؤ بالسػموؾ. وا 
اإلنسػػػانية تعنػػػي خاصػػػية الثبػػػات النسػػػبي، وكممػػػا ازدادت خبػػػرات الفػػػرد كػػػاف أمكػػػف عمػػػػى 
تعديؿ الخبػرات الجديػدة عمى أصؿ التعزيزات السػابقة التػػي تمقاىػا خػػالؿ اسػتخدامو ليػذه 
الخبػػػػرات فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع محػػػػددات البيئػػة، وىػػذا التناسػػؽ النسػػبي فػػي التصػػحيح يػػؤدي 

 اـ أنواع السموؾ التػي تنبثؽ عف الشخصية اإلنسانية. إلى أنسج
ووضػػػػح روتػػػػر أف سػػػػموؾ األفػػػػراد ال يكػػػػػوف محكومػػػػػًا بػػػػدوافعيـ األوليػػػػة لمحػػػػػصوؿ عمػػػػى 
االرتياح أو تخفيض الباعث كما يرى ىؿ ودوالرد وميمػر ولكنػو يكوف محكومًا بتوقعػاتيـ 

فع التعزيػػػزات التػػػي يتمقاىػػػا التػػػي تحػػػػدد مػػػػدى رفعػػػتيـ نحػػػػو أىػػػدافيـ الموجػػػة بحػػػوافزىـ , وا 
 األفراد تػدعـ تقدميـ نحػو األىداؼ المشبعة لبواعثيـ.

 
 وحدد روتر أربعة مفاىيم رئيسية في ىذه نظريتو: 

أي إّف سػموكًا محػدد سػيظير فػي وضػع معػيف. ويحتػوي  إحتمالية وقوع السموؾ:  .ٔ
وردود الفعػػػؿ  العديػػػد مػػػف االسػػػتجابات والحركػػػات الخارجيػػػة، والتعبيػػػرات المفظيػػػة

االنفعالية و المعرفية في أي وضع محدد، ويمكف أف يستجيب الفرد بعدد متبايف 
 مف الوسائؿ.

وتعػػزى إلػػى التوقػػع الػػذاتي لمفػػرد حػػوؿ نتيجػػة سػػموكو مبنيػػة  المحصػػمة المتوقعػػة  .ٕ
 عمى خبرة سابقة. 
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فػراد وتختمؼ القيمة التعزيزيػة لمكافػأة معينػة مػف فػرد آخػر ، واأل قيمة التعزيز:   .ٖ
يمموف إلى أف يكونوا منسػجميف فػي القيمػة التػي يضػعونيا عمػى تعزيػزات مختمفػة 
حسػػػب األشػػػياء المفضػػػمة التػػػي لػػػدييـ ، والقيمػػػة التعزيزيػػػة مثميػػػا مثػػػؿ التوقعػػػات 
مربوطػػػة بمعػػػززات متباينػػػة مبنيػػػة عمػػػى خبػػػرات سػػػابقة , وخػػػارج ىػػػذه الترابطػػػات 

يف القيمػػة التعزيزيػػة والنتيجػػة تتشػػكؿ توقعػػات لممسػػتقبؿ ممػػا يعنػػي وجػػود ارتبػػاط بػػ
 المحتممة. 

الوضػػع النفسػػي: المحػػيط النفسػػي الػػذي يسػػتجب فيػػو الفػػرد والػػذي تحػػده تصػػورات  .ٗ
 .(Rotter,Chance,&Phares,1972:1-44)الشخص 

 
 :(Bandura, 1977) نظرية باندورا التعمم االجتماعي -ٕ

ف وحػدىا، وال عػف يرى باندورا أفع السموؾ ال ينتج عػف القػوى الداخميػة فػي اإلنسػا
نما يصدر مػف التفاعػؿ الصػعب بػيف العمميػات الداخميػة والتفػاعالت  المؤثرات البيئية ، وا 
الخارجيػػػة. تعمػػػؿ العمميػػػات الداخميػػػة إلػػػى حػػػد كبيػػػر عمػػػى خبػػػرات الفػػػرد السػػػابقة وتنمػػػو 
 باعتبارىا أحداثًا كامنة قابمة لمقياس والمداورة. وىذه األحداث الوسيطة يػتـ الػتحكـ عمييػا
بواسطة األحداث الخارجية الفاعمة وىى بعمميا تنظـ االستجابات الظاىرة. ويؤكد باندورا 
عمػػى أىميػػة المحػػددات المعرفيػػة لمسػػموؾ و تعنػػي نظريػػة بانػػدورا بعمميػػة تفسػػير السػػموؾ 
عمى أساس الحتمية التبادلية أي إّف األحداث البيئية واألحداث المعرفية يؤثر كال منيمػا 

ب التعزيػػز دورا رئيسػػيا فػػي نظريػػة بانػػدورا ولكػػف دوره ينسػػجـ مػػع التوجػػو فػي اآخػػر, ويمعػػ
المعرفي ذلؾ الذى يتجاوز وجية النظر التي يقدميا كثيػرا مػف منظػري الػتعمـ التقميػدييف. 
ويذىب باندورا إلى إّف السموؾ يمكف امتالكو دوف استعماؿ التعزيز الخػارجي. حيػث أّنػو 

كنا مػف خػالؿ تػأثير القػدوة أو المثػؿ، أي أننػا ببسػاطة يقوؿ: "نحف نػتعمـ الكثيػر مػف سػمو 
نالحظ اآخريف يعمموف ثـ نكرر أفعػاليـ". ويػرى بانػدورا أننػا نحتػذى النمػاذج البػارزة فػي 

 ( Bandura,1963: 30حياتنا لعدة أسباب )
ويقتػػػرح بانػػػدورا وجػػػود قػػػوة مسػػػتقمة داخػػػؿ الشػػػخص تكػػػوف سػػػموكو بحيػػػث يجػػػاري 

نػدورا أف سػموؾ الفػرد بصػفة عامػة أكثػر اختالفػًا عمػا يبػدو عميػو. مفيوـ لذاتػو، ويعتقػد با
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لػػى  ويشػػير نظػػاـ الػػذات عنػػد بانػػدورا إلػػى البيانػػات المعرفيػػة التػػي تػػوفر رليػػات مرجعيػػة وا 
مجموعة مف الوظائؼ الفرعية لػددراؾ والتقػدير وتحسػيف السػموؾ. وىػذا يعنػى أف النػاس 

عمػػػى أسػػػاس ذكريػػػات سػػػموكيـ السػػػابؽ قػػػادريف عمػػػى مالحظػػػة سػػػموكيـ وترميػػػزه وتقويمػػػو 
الػػذى واجػػو تعزيػػزًا والػػذى لػػـ يمػػؽ تعزيػػزا وكػػذلؾ عمػػى أسػػاس عواقػػب أو نتػػائج مسػػتقبمية 
متوقعة وباستعماؿ المعرفػة كنقطػة مرجعيػة .وحػوؿ تنظػيـ الػذات فػإف بانػدورا يركػز عمػى 

جتيـ بػإرادتيـ ، أف األفراد الذيف ال يممكوف ذاتًا مستقمة ليا القدرة عمى تمقؼ البيئة ومعال
فػػانيـ قػػادريف عمػػى تنظػػيـ الػػذات , واألفػػراد يسػػتطيعوف تنػػاوؿ بيئػػاتيـ باسػػتخداـ التفكيػػر 
التػػأممي لموصػػوؿ إلػػى نتػػائج أفعػػاليـ , وىػػذه النتػػائج تعػػزى إلػػى التغذيػػة الراجعػػة المؤكػػدة 

 المتبادلة واستطاعتو الناس مف تنظيـ سموكيـ أحاديًا .
تيػػػػػػة لػػػػػػ داء ىػػػػػػي المبتغػػػػػػى األوؿ لمراقبػػػػػػة األداء أعتبػػػػػػر بانػػػػػػدورا المالحظػػػػػػة الذا

ومالحظة الذات ال توفر أساسػا كافيػا لتييئػة السػموؾ. لػذا ينبغػي أف نقػدر أداءنػا. عمميػة 
ف  الحكػػـ ىػػذه تسػػاند النػػاس عمػػى تنظػػيـ سػػموكيـ عػػف طريػػؽ عمميػػة التوسػػط الػػذىني. وا 

ثمػػػيف النشػػػاط عمميػػػة الحكػػػـ ىػػػذه تتوقػػػؼ عمػػػى المقػػػاييس الشخصػػػية ومعػػػايير السػػػموؾ وت
وعزو األداء. فالمعايير الشخصية تتيح لنا أف نقوـ أداءنا دوف أف نقارنو بأداء اآخريف. 
وتعييف المعايير الشخصية لمسموؾ عمى نحػو مسػتقؿ عػف المقػاييس االجتماعيػة عنصػر 

 (.Bandura, 1973: 20-25مف عناصر عممية الحكـ )
 (:Abbott, 2010نظرية أبوت لفاعمية الذات اإلبداعية ) -3

( عف فاعميػة الػذات عمػى البيانػات المػأخوذة Abbott,2010بنيت نظرية أبوت )
بدقػػة مػػف دراسػػة اإلنسػػاف, فالجانػػب التػػأممي مسػػنود بمالحظػػات متقنػػة ممػػا يسػػمح أختبػػار 
النظريػػػػػػػة عمميػػػػػػػًا، أي أّنيػػػػػػػا مؤىمػػػػػػػة لخمػػػػػػػؽ فرضػػػػػػػيات قابمػػػػػػػة لدنجػػػػػػػاز, ويسػػػػػػػمـ أبػػػػػػػوت 

Abbott,2010)ئػػػػة والسػػػػموؾ والشػػػػخص )الحتميػػػػة التبادليػػػػة(, ( بوجػػػػود تفاعػػػػؿ بػػػػيف البي
وترمػز فاعميػة الػذات اإلبداعيػة إلػى الشػػخص فػي ىػذا المركػب التفػاعمي. وليػذا العنصػػر 
تػػأثير قػػوي ولكنػػو لػػيس العنصػػر المنفػػرد المحػػدد لمسػػموؾا فينػػاؾ البيئػػة والسػػموؾ السػػابؽ، 

صدر بتفوؽ سموكًا ومتقمبات الشخصية األخرى, وتمثؿ "االعتقاد بأف المرء يستطيع أف ي
أي اعتقػاد الفػرد بأنػو قػادر عمػى أداء السػموؾ الػذي يعطػي نتػائج “. مطموبًا لتحقيؽ نتائج
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مطموحة في موقػؼ محػدد. فالػذيف يتمتعػوف بفاعميػة ذات عاليػة يعتقػدوف أنيػـ متمكنػوف 
عمى عمؿ شيء لتغيير واقع بيئي. أما ذوي الدرجات المنخفضة في فعاليػة الػذات فػإنيـ 

( بػػيف Abbott,2010أنيػـ متقاعسػيف عػف إحػػداث ذلػؾ التغييػر. ويميػز أبػوت ) يػدركوف
توقعات الفاعمية وتوقعات النتيجة, فالفاعمية تشػير إلػى ثقػة الفػرد فػي مقدرتػو عمػى القيػاـ 
بسػػموؾ محػػدد، بينمػػا تشػػير توقعػػات النتيجػػة إلػػى توقػػع الفػػرد عػػف النتػػائج المرتقبػػة لػػذلؾ 

 (.Abbott, 2010: 30-31السموؾ )
( أّف الفرؽ بيف نظرية باندورا ونظرية روتػر أّف نظريػة Abbottكما ويرى أبوت )

باندورا تـ بحثيا ودراستيا بشكؿ كبير ووجدت تمؾ البحوث والدراسات عالقة ارتباط دالة 
بشػػكؿ كبيػػر بػػيف مفػػاىيـ نظريػػة بانػػدورا ومفػػاىيـ اإلبداعيػػة بشػػكؿ شػػامؿ وفاعميػػة الػػذات 

ا وجػػػدت البحػػػوث  والدراسػػػات التػػػي تناولػػػت نظريػػػة روتػػػر اإلبداعيػػػة بشػػػكؿ خػػػاص، بينمػػػ
(, يعتقػد Abbot,2010:31عالقة دالة ولكنيا ضعيفة جدًا بالمقارنة مع نظرية باندورا )

Puente-DIaz  أف مفيـو فاعميػة الػذات اإلبداعيػة لػو أصػؿ وبشػكؿ كبيػر فػي النظريػة
 (.Puente-DIaz,2016:177المعرفية االجتماعية لباندورا  )

 
 : Cognitive Self- Regulation)المحور الثاني: التنظيم الذاتي المعرفي )

 :مفيوم التنظيم الذاتي المعرفي 
يشير التنظيـ الذاتي المعرفي الى قدرة الفرد عمى فيـ ما تعممو والسيطرة عميو، أي     

امتالؾ قدرة عمى تطوير المعرفة والميارات واالتجاىات التي تسيؿ عممية 
 (.Kopp,1982:199التعمـ)
فالتعمـ المنظـ ذاتيا يصؿ الى الدرجة التي يستطيع فييا الطالب استعماؿ عمميات     

ذاتية )شخصيو( لمقياـ بتنظيـ السموؾ وبيئة التعمـ استراتيجيا، فخالصة الصيغة النيائية 
كما بينيما )باندورا ( بقولو" اف السموؾ حصيمة المصادر المنظمة ذاتيا والمصادر 

 (، واف التنظيـ الذاتي المعرفي يحددBandura,1986:454خارجية التي ليا تأثير" )ال
 إلى معينة، وييدؼ أىداؼ والبيئية لتحقيؽ الشخصية والسموكية العمميات بيف التفاعؿ
 نتيجة االستجابات ذاتيًا، وبناء المنظمة العمميات اختيار وصؼ لسبب ما، وكيفية تقديـ
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 التنظيـ الستعماؿ الطمبة يدفع ما عمى بالتركيز وييتـ ينة،استراتيجيات مع استعماؿ
 الميمات وتحقيؽ واإلدراؾ الوعي لتحقيؽ التي يستعممونيا العمميات وتحديد الذاتي،

 ( يوضح ذلك.1والشكل )، Missildine, 2004: 11)األكاديمية ) واألىداؼ
 

 
 
 
 
 

 .( (Bandura1977:24( محددات استراتيجية التنظيـ الذاتي ٔالشكؿ )
     

 النظريات التي فسرت التنظيم الذاتي المعرفي:
 :(Bandura،1986-1977 (أواًل: نظرية التعمم االجتماعي المعرفي لددد )باندورا(

( يعني قابمية الفرد عمى Self-regulationيرى )باندورا( أافع التنظيـ الذاتي )    
بمية عمى التحكـ بسموكيـ، ويصبح التنظيـ التحكـ بسموكو الخاص، فالناس لدييـ القا

ذاتيًا عندما يكوف لدى الفرد أفكاره الخاصة حوؿ ما ىية السموؾ المناسب أو غير 
(، فاألفعاؿ التي تعطيو إحساسًا ٓٙ: ٖٕٔٓالمناسب، ويختار األفعاؿ تبعًا لذلؾ )عبد, 

ؿ التي تؤدي إلى بالفخر والرضا الذاتي تكوف مرغوبة أكثر عند القياـ بيا مف األفعا
(، فالتنظيـ الذاتي يمثؿ القوة المحركة بالنسبة Eysench, 2004:477النقد الذاتي)

لشخصية اإلنساف، إنو جيد منظـ لتوجيو األفكار، والمشاعر، واألفعاؿ لتحقيؽ 
 األىداؼ. 

 ت البيئيةالمحذدا

 المحذدات السلوكية

 المحذدات الشخصية
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وُيعػػػد )بانػػػدورا( أوؿ مػػػف أشػػػار إلػػػى العالقػػػة بػػػيف معتقػػػدات الفاعميػػػة الذاتيػػػة وأنشػػػطة     
نظيـ الذاتي، ويرى أف عممية تكػويف المعتقػدات الذاتيػة والتػأثر بيػذه المعتقػدات عمميػة الت

عقميػػػػة، فحينمػػػػا ينشػػػػغؿ الفػػػػرد فػػػػي عمػػػػؿ مػػػػا، يفسػػػػر نتػػػػائج ىػػػػذا العمػػػػؿ ويسػػػػتعمؿ تمػػػػؾ 
التفسػػػيرات فػػػي تكػػػويف معتقػػػدات وتطويرىػػػا عػػػف قدراتػػػو عمػػػى القيػػػاـ بمثػػػؿ ىػػػذا العمػػػؿ أو 

فػػػػي ضػػػػوء تمػػػػؾ المعتقػػػػدات، ولػػػػذا يمكػػػػف تفسػػػػير  الميػػػػاـ واألنشػػػػطة المشػػػػابية، ويسػػػػمؾ
اختالفات األداء بيف األفراد متماثمي القػدرات فػي ضػوء معتقػدات الفاعميػة الذاتيػة لػدييـ، 
ومنذ أف ذكر)باندورا( أف معتقدات الفاعمية الذاتية تؤثر عمى استراتيجيات الػتعمـ المػنظـ 

لذاتيػػة وبػػيف التنظػػيـ الػػذاتي مػػف ذاتيػػًا، أصػػبحت دراسػػة العالقػػة بػػيف معتقػػدات الفاعميػػة ا
مجاالت البحثية اليامة، وذلؾ مف منطمؽ أف جودة استعماؿ الطمبة الستراتيجيات التعمـ 
المنظـ ذاتيًا تعتمد جزئيًا عمى استعماؿ االستراتيجيات التنظيمية المختمفة وتطبيقيا)عبد, 

ٕٖٓٔ :ٙٓ- ٙٔ      .) 
ـع يقػارنوف بينيػا وبػيف أدائيػـ، وافع الناس يضعوف وبشكؿ مستمر معايي     ر ألنفسػيـ، ثُػ

(، فػإذا ظيػر تقػدـ فػي األداء، فػإفع ذلػؾ Stone, 1998:6لموصوؿ إلػى تمػؾ المعػايير )
يعػػزز مػػف فاعميػػة الػػذات، أمػػا إذا ظيػػر تعػػارض بػػيف األداء والمعيػػار، فيػػؤدي ذلػػؾ إلػػى 

إلػػػى اليػػػروب، االسػػػتياء، وىػػػذا يمكػػػف أاف يػػػدفع الشػػػخص لبػػػذؿ جيػػػد أكثػػػر، أو قػػػد يػػػؤدي 
ولكف ىذا لف يحدث إذا اعتقد الناس أافع بإمكػانيـ أاف ينجحػوا مػثاًل بتغييػر اسػتراتيجيتيـ، 

(.ِ فع المعايير يمكف أاْف تدفع الشخص، ليعمؿ Schunk,1996:2أو بطمب المساعدة )
وىنداك ثثثدة عوامدل تحددد ،موكو، ليصؿ إلى المعيػار الموضػوعبجدية أكثر، أو يعدؿ س

 :دافعية الذاتية، وىيدرجة ال
فإذا شعر الشخص بأنو قادر عمى انجاز اليدؼ، فإنو  الفاعمية الذاتية لمشخص: -ٔ

سيعمؿ بجد أكثر، وال يستسمـ بسيولة بالمقارنة مع شخص تكوف فاعمية الذات 
 عنده منخفضة.

يستطيع الشخص مف خالؿ التغذية الراجعة تعديؿ جيوده المبذولة  التغذية الراجعة: -ٕ
فو لتكوف عممية وأكثر واقعية، فضاًل عف أافع إعطاء التغذية الراجعة أو أىدا

 لمشخص حوؿ ما أنجزه عمميًا سيزيد مف فاعمية الذات.



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

7311 

فاألىداؼ قصيرة المدى أكثر تأثيرًا مف األىداؼ  الزمن المتوقع ال نجاز اليدف: -ٖ
 بعيدة المدى في تحديد الدافعية الذاتية.

الذاتية )الداخمية( مف تنظيـ السموؾ، مثاًل إذا كاف  وتتمكف المعايير واألخالؽ    
الشخص لديو فكرة حوؿ السرقة بأنيا أمر سيء، فِإنو يفرض عمى نفسو قرارًا ذاتيًا 
بحيث يكوف سموكو متفقًا مع معياره الداخمي، فإذا واجو الشخص قرار السرقة أو 

والذي ينتج عنو النقد عدميا، فإنو سوؼ يحبط العمؿ الذي يخالؼ معاييره الداخمية، 
الذاتي، وبالنتيجة سوؼ يكوف ىناؾ تنظيـ ذاتي لمسموؾ عف طريؽ اتخاذ قرار عدـ 

 (. ٛٗ: ٕٓٔٓالسرقة  )الموسوي، 
حيث يرى )باندورا( اف مف متطمبات التنظيـ الذاتي المعرفي ىي التركيز واالنتباه 

المعرفة السابقة بالالحقة  والمالحظة الذاتية والتقويـ والتسمسؿ بالخطوات والوقت وربط
المعمومات, وضعيـ أىدافًا تتحدى قدراتيـ، وتطبيؽ  تعاممو مع في وتنظيـ

االستراتيجيات المناسبة التي تساعدىـ عمى تحقيؽ أىدافيـ، فالتنظيـ الذاتي المعرفي 
 (.ٚٔ: ٕٙٓٓيمثؿ القوة المحركة لشخصية اإلنساف.)الوطباف، 

الذي يزداد لديو مستوى الوعي بعممية تعممو واختيار  ويرى )باندورا( أف الطالب     
الفعؿ في ضوء ذلؾ الوعي، يمكف أف يكوف أكثر فاعمية في تعممو، وبذلؾ يتضح أف 
الوعي الذاتي يمثؿ الدعامة األساسية لعممية التنظيـ الذاتي المعرفي، ويشجع عمى 

 تنظيـ جيد الذات وقدرتيا وضبطيا.
لذيف كانوا عمى درجة منخفضة مف الوعي بعممياتيـ عمى العكس مف الطمبة ا    

المعرفية، والتي يشمؿ عمييا التنظيـ الذاتي المعرفي، وكيفية توظيؼ ىذه العمميات 
 (.ٓٙٔ -ٛٗ: ٕٓٔٓحيث يكونوا اقؿ فاعمية في تعمميـ واالنجاز الدراسي )الموسوي، 

يـ منظومة داخمية تنظـ وعمى وفؽ ىذه النظرية، يشير)باندورا( إلى أف األفراد لدي    
التعمـ وترتبو، وال يحدث التعمـ بفعؿ عوامؿ خارجية تشكؿ السموؾ، فاألفراد يطوروف 
التنظيـ الذاتي المعرفي مف خالؿ الخبرات المختمفة التي يتعرضوف ليا، وبعد أف تكتمؿ 
ىذه الخبرات تصبح أداة لتحقيؽ األىداؼ التي يسعوف إلييا، وكذلؾ أداة لمتحكـ في 

(، وتفسر نظرية)باندورا( السموؾ عمى أساس ٘: ٕٙٓٓالبيئة المحيطة بيـ)الوطباف،
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ف  الحتمية التبادلية فالعمميات الذىنية واألحداث البيئية يؤثر كؿ منيما في اآخر، وا 
نما يخمقوف بيئاتيـ عمى نحو نشط،  الناس ال يستجيبوف ببساطة ل حداث البيئية، وا 

)باندورا( عمى أف التبادلية ال تعني التناسؽ في القوة أو  ويعمموف عمى تغييرىا، ونبو
الزمف لمتأثير التوجييي الثنائي، فقد نجد أف التأثيرات البيئية أقوى مف التأثيرات السموكية 

 (.Bandura,1976:392أو الشخصية في عدد مف السياقات)
تفاعمة )شخصية، وطبقًا ليذه النظرية فإف المتعمـ يحتاج إلى عدد مف العوامؿ الم   

وسموكية، وبيئية( تطمؽ العوامؿ الشخصية عمى معتقدات الفرد حوؿ قدراتو واتجاىاتو، 
أما العوامؿ السموكية، فتتضمف مجموعة االستجابات الصادرة عف الفرد في موقؼ ما، 
وتشمؿ العوامؿ البيئية األدوار التي يقوـ بيا مف يتعامؿ مع الطفؿ، ومنيـ اآباء 

ويرى )باندورا( أن عمميات (، Zimmerman,1989:330واألقراف )والمعمموف 
 التنظيم الذاتي تتضمن:

 : Self-Observation)المثحظة الذاتية ) -1
وىي المطمب األوؿ لمراقبة األداء، وينبغي أف نكوف قادريف عمى مراقبة أدائنػا حتػى     

نػػاس المظػػاىر المالحظػػة لػػو كػػاف االنتبػػاه الػػذي نوليػػو لػػو لػػيس كػػاماًل أو دقيقػػًا ويقػػدر ال
لسموكياتيـ، وكذلؾ ردة الفعؿ اإليجابية أو السمبية ، فالطمبة الذيف حكموا عمى عممياتيـ 
التعّممية غير المالئمة مف الممكف أف تكػوف ردة فعميػـ ىػي طمػب المسػاعدة مػف المعمػـ، 

مبػػة وىػػؤالء يقومػػوف بتبػػديؿ بيئػػتيـ، ومػػف جيػػة أخػػرى فػػإف المعممػػيف يسػػتطيعوف تعمػػيـ الط
اسػػػتعماؿ االسػػػتراتيجيات الفعالػػػة التػػػي تؤىػػػؿ الطمبػػػة الػػػذيف لػػػف يوظفػػػوا مػػػا يمتمكػػػوف مػػػف 

 طاقات بشكؿ جيد.
 (:Judgmentalالتقدير الحكمي: ) -2

لمحكػػػـ عمػػػى السػػػموؾ، ىػػػؿ ىػػػو مػػػػرض يسػػػتحؽ التقػػػدير؟ أـ غيػػػر مػػػرض يسػػػػتحؽ      
ىػػذه تسػػاعد العقػػاب؟ ويصػػدر المػػتعمـ ىػػذه األحكػػاـ فػػي ضػػوء المعػػايير، وعمميػػة الحكػػـ 

األفراد عمى تنظيـ سموكيـ عف طريؽ عممية التوسط الذىني، ونحف نعي ذواتنا ونتأمميا 
،بؿ ونحكـ عمى قيمة فعمنا عمى أساس المرامي واألىداؼ التي وضعناىا ألنفسنا، وكما 
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أف عممية الحكـ تتوقؼ عمى المعايير الشخصػية ومعػايير األداء، وتقيػيـ النشػاط، وعػزو 
 معايير الشخصية تتيح لنا أف نقـو أداءنا مف غير أف نقارنو بأداء اآخريف.األداء، فال

 (: (Self- Responseاالستجابة الذاتية -3
أي اسػػتثارة األنشػػطة المعرفيػػة وتوجيييػػا وتوظيفيػػا، وتقػػويـ مشػػكمة الػػتعمـ، وتحديػػد      

سػموكو، وىػػذا االسػتراتيجيات وتقػدير درجػة فاعميتيػػا، واسػتجابة الشػخص إيجابػػًا أو سػمبًا ل
يتوقػػؼ عمػػى مػػدى ارتقائػػو لمعػػاييره الشخصػػية، وتعزيػػز الػػذات ال يعتمػػد عمػػى حقيقػػة أنػػو 
يمػػي االسػػتجابة مباشػػرة، ذلػػؾ أف نتػػائج السػػموؾ البػػد مػػف أف تمػػر مػػف خػػالؿ الشػػخص، 
وعادًة ما نضع معايير ل داء فإذا حققناىا ممنػا إلػى تنظػيـ سػموكنا بمكافػدت صػادرة عػف 

بعممنا، والرضا عف الذات، والعمؿ حصواًل عمى مكافػدت، وتجنبػًا عػف  الذات، كاالعتزاز
عقوبػػات عمػػى وفػػؽ معػػايير تنشػػئيا الػػذات، وحتػػى حػػيف تكػػوف المعػػايير محسوسػػة، فإنيػػا 
كثيػػػػػػرًا مػػػػػػا تكػػػػػػوف مصػػػػػػحوبة بحػػػػػػوافز غيػػػػػػر محسوسػػػػػػة، تتوسػػػػػػطيا الػػػػػػذات كاإلحسػػػػػػاس 

يػػات الػػثالث تتفاعػػؿ (, ويفترض)بانػػدورا( أف ىػػذه العممٖٙ -ٕٙ: ٖٕٔٓباإلنجاز)عبػػد،
بعضيا مػع بعػض بأسػموب تبػادلي، مثػاؿ: اإلصػغاء إلػى شػريط )سػمعي( لكػالـ شػخص 

)مالحظة ذاتية( يفترض أنيا تؤثر في األحكاـ الذاتيػة، لمتقػدـ فػي اكتسػاب ما عف نفسو 
ميػػارة بالغيػػة، وىػػذه بػػدورىا أي )األحكػػاـ الذاتيػػة( تحػػدد الرغبػػة الالحقػػة لمفػػرد لمواصػػمة 

 (Bandura,1986,290ىذه الممارسة التعميمية، وىي )رد الفعؿ الذاتي( )
 (:Meichenbaum & Asarnow,1979ثانيًا: نظرية مايكنبوم و اسارنو )

تتعامػػؿ ىػػػذه النظريػػػة مػػػع إجػػػراءات عمػػػى أسػػػاس مبػػػادئ معرفيػػػة وسػػػموكية، فػػػالمنظـ     
الذاتي المعرفػي برأيػو يعمػؿ بالتعميمػات الذاتيػة والتحػدث الػذاتي وىػذه الطريقػة ال تقتصػر 
عمػػػى مسػػػػاعدة الشػػػخص المتمػػػػرس )ذي الػػػتحكـ( دراسػػػػيا فقػػػط بػػػػؿ تسػػػاعد الػػػػذيف لػػػػدييـ 

 ( .Meichenbaum & Asarnow,1979:1ة عامة أيضا. )مشكالت سموكي
( تصػػنيؼ فايكوتسػػكي Hamilton&Ghatala,1994ويوضػػح ىػػاممتوف، وجاتػػاال )    

(Vegotsky لمحػػػديث الػػػذاتي الػػػداخمي لالنػػػدماج فػػػي الميمػػػة، الػػػذي يعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة )
المعمومػات التحكـ في المياـ واستراتيجيات أدائيا بحيث ال يكتفي بمجرد إكسػاب الطمبػة 

الضػػػرورية عػػػف الميػػػاـ واالسػػػتراتيجيات المالئمػػػة، بػػػؿ أف يصػػػؿ المتعممػػػوف إلػػػى كيفيػػػة 
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الػػتحكـ فػػي االنتبػػاه والػػتعمـ والػػذاكرة، والحػػديث الػػداخمي لالنػػدماج فػػي الػػذات الػػذي يعمػػؿ 
عمػى تحسػيف الضػبط والػتحكـ الػذاتي لممػتعمـ حػوؿ معارفػو وعممياتػو المعرفيػة مػف خػػالؿ 

(، وقػػد حػػدد )مػػايكنبـو وزميمػػو( خمػػس نقػػاط ٕٙٔ: ٕ٘ٓٓ)عبػػد الفتػػاح،التواصػػؿ الػػذاتي 
ميمػػة ومشػػتركة مػػا بػػيف التنظػػيـ الػػذاتي، والتعزيػػز الػػذاتي وعػػدعىا مػػف الخطػػوات الميمػػة 
لتحسيف طريقة فريدة لمتعمـ تتيح لمفرد فرصة الشعور بالثقة بالشيء الذي ىو قػادر عمػى 

 القياـ بو، وىذه النقاط ىي:
التسػاؤؿ : بػة ذوي التنظػيـ الػذاتي المعرفػي طرائػؽ مسػاعدة ذاتيػة، مثػؿاسػتعماؿ الطم -ٔ

 .الذاتي، والمراقبة الذاتية، وطمب العوف، واستعماؿ الوسائؿ المساعدة
 المناقشات المفظية وىي طريقة مساعدة ذاتية تتيح لمفرد استعماؿ عمميات معرفية. -ٕ
جدانيػػػػػػػػػة ومراقبتيػػػػػػػػػا ارتبػػػػػػػػػاط التنظػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػذاتي بػػػػػػػػػالتخطيط لمعمميػػػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػػػة والو  -ٖ

 (.ٕٚٓٓ:ٜٖ٘)ابورياش,
التركيػػز الػػرئيس لطرائػػؽ المسػػاعدة الذاتيػػة ىػػو الػػتعمـ مػػف المالحظػػة، والػػتعمـ الػػذاتي  -ٗ

 وتضـ المالحظة الذاتية والتقويـ الذاتي.
تسػػػاعد نظريػػػة الضػػػبط الػػػذاتي الفػػػرد الػػػذي لديػػػو مشػػػكالت سػػػموكية وذلػػػؾ بػػػالتعميـ   -٘

مح لمفػػػػرد توجيػػػػو نفسػػػػو خػػػػالؿ مشػػػػكمة مػػػػا دوف الػػػػذاتي، والبيانػػػػات الذاتيػػػػة التػػػػي تسػػػػ
 & Meichenbaumخروجيا عف سيطرتو مع تشجيع الفرد بالتحدث لتيدئة نفسو)

Asarnow,1979:1.) 
كما أف استعماؿ الحديث الذاتي يسػاعد الطمبػة عمػى أف يبقػوا مسػتمريف فػي الميمػة،     

إحػػدى المػػرات بػػدأ  وينمػػي ثقػػتيـ فػػي عمميػػـ بشػػكؿ مػػنظـ خػػالؿ العمميػػات الطويمػػة ،ففػػي
الطمبة يعمموف عمى فيـ المحتوى مف خػالؿ اسػتعماؿ الحػديث الػذاتي، وقػد اسػتفادوا مػف 
ذلػػؾ وىػػـ يتمكنػػوف مػػف العمػػؿ بشػػكؿ أسػػرع، وذلػػؾ لتحويػػؿ الحػػديث الػػذاتي مػػف المسػػتوى 
العمنػػي إلػػى المسػػتوى الخفػػي، وىنػػاؾ دراسػػات عديػػدة بحثػػت فػػي أثػػر الحػػديث الػػذاتي فػػي 

(التػػػػي درسػػػػت اسػػػػتراتيجية األداء Dennyلتحصػػػػيؿ، منيػػػػا دراسػػػػة دينػػػػي )زيػػػػادة األداء وا
( سػػػػؤااًل وقػػػػد ٕٓ( سػػػػنوات عمػػػػى ميمػػػػة تتكػػػػوف مػػػػف)ٓٔ -ٛ -ٙلمطػػػػالب فػػػػي عمػػػػر  )

 -ٛأظيرت الدراسة أف الطالب الذيف نمذجوا استراتيجية الحديث الذاتي كػانوا فػي عمػر)
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لػػـ يقومػػوا باسػػتعماؿ  ( سػػنوات، كمػػا أنجػػزوا الميمػػة بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف الطػػالب الػػذيفٓٔ
( سػػػنوات قػػػد اسػػػتعمموا الحػػػديث الػػػذاتي فػػػي ٙالحػػػديث الػػػذاتي، ووجػػػد أف األطفػػػاؿ بعمػػػر)

 -ٖٚ٘: ٕٚٓٓأنظمة محددة، مثؿ: اكتشاؼ الصورة الصحيحة بأسئمة أقؿ )أبو ريػاش،
ٖٜ٘.) 

 
 ثانيًا:  الدراسات السابقة 

 . دراسات عربية وأجنبية تناولت فاعمية الذات اإلبداعية1
بعنوان )فاعمية الدذات اإلبداعيدة لددى الطمبدة الموىدوبين  2114اسة الزعبيدر  .ٔ

ىػدفت ىػذا الدراسػة التحقػؽ مػف فاعميػة الػذات اإلبداعيػة   ومعممييم في األردن(
لػػدى الطمبػػة الموىػػوبيف ومعممػػػييـ  فػػي األردف اجريػػت الدراسػػػة عمػػى عينػػة مػػػف  

فيف السػابع والعاشػر مػف طمبػة الصػ ٜٓٔطالبا وطالبػة موىػوبيف والبػالد عػددىـ 
( معممػا ومعممػة موىػوبيف واعتمػد الباحثػة عمػى مقيػاس أبػوت  ٗٗاألساسييف و )

Abbott,2010) لفاعميػػػػػػػة الػػػػػػػذات اإلبداعيػػػػػػػة لمطمبػػػػػػػة الموىػػػػػػػوبيف ومعممػػػػػػػييـ )
واظيرت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في فاعمية الذات اإلبداعية لدى الطمبة 

ة إحصػائيا فػي فاعميػة الػذات اإلبداعيػػة ومعممػييـ تعػزى لمجػنس وجػود فػروؽ دالػ
عنػػد الطمبػػة ترجػػع لمصػػؼ الدراسػػي ولصػػالح الصػػؼ السػػابع. وجػػود فػػروؽ دالػػة 
إحصائيا في فاعمية الذات اإلبداعية عند المعممػيف تعػزى لمتخصػص االكػاديمي 
ولصالح التخصص العممي . وجدت فروؽ دالة إحصائيا بيف الطمبػة الموىػوبيف 

 لذات اإلبداعية ولصالح الطمبة .ومعممييـ في فاعمية ا
فاعميددة الددذات اإلبداعيددة لدددى طددث  ( بعنددوان )Beghetto 2116دراسددة ) .ٕ

ىدفت ىذا الدراسة الى الكشؼ عف العالقػة بػيف  ( المرحمة المتوسطة والثانوية
فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة والتوجػػو نحػػو االتقػػاف والتغذيػػة الراجعػػة لػػدى عينػػة مػػف 

أف مسػػػػتوى -ويػػػػة فػػػػي شػػػػماؿ امريكػػػػًا واظيػػػػرت النتػػػػائج طمبػػػػة المتوسػػػػطة والثان
الفاعميػػة الذاتيػػة اإلبداعيػػة لػػدى اإلنػػاث كػػاف أقػػؿ منػػو لػػدى الػػذكور وجػػود عالقػػة 
ارتباطيػػة إيجابيػػة بػػيف فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة وكػػؿ مػػف توجيػػات الطمبػػة نحػػو 
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ـ اإلتقػػاف ، واعتقػػاداتيـ حػػوؿ أدائيػػـ والتغذيػػة الراجعػػة مػػف معممػػييـ حػػوؿ أدائيػػ
اإلبػداعي اف الطمبػػة الػذيف يمتمكػػوف مسػػتويات عميػا مػػف فاعميػة الػػذات اإلبداعيػػة  
مقارنػػة بػػذوي المسػػتويات الػػدنيا كانػػت اعتقػػاداتيـ حػػوؿ قػػدراتيـ األكاديميػػة أعمػػى 

 .في جميع المجاالت الدراسية
 

 . دراسات عربية وأجنبية تناولت التنظيم الذاتي المعرفي 2
) فاعميػػػػة التنظػػػػػيـ الػػػػذاتي  المعرفػػػػي فػػػػي التحصػػػػػيؿ  سػػػػانؾدراسػػػػة زيمرمػػػػاف  و  .ٔ

 الدراسي لدى الطمبة ( 
( ,Zimmerman, Schunk (1994سػػػػانؾ حيػػػػث اف دراسػػػػة زيمرمػػػػاف  و 

 33:توصػػػمت الػػػى فاعميػػػة التنظػػػيـ الػػػذاتي  المعرفػػػي فػػػي التحصػػػيؿ الدراسػػػي، )
1994 Zimmerman, Schunk, ،) 

(  ) المعرفػػػة ,Abelard & Lipschultz (1998ودراسػػة إبػػالرد و لشػػػمتز  .ٕ
وعالقتػػػو الدراسػػػة بعمميػػػات التنظػػػيـ الػػػذاتي لمطمبػػػة ومرتفعػػػي التحصػػػيؿ بتوجيػػػو 

 اليدؼ( 
وقػػػد اسػػػتعمؿ الباحثػػػاف مقياسػػػيف ىمػػػػا: مقيػػػاس التنظػػػيـ الػػػذاتي واآخػػػر توجػػػػو  

اليدؼ, وبعد التطبيؽ أكػدت النتػائج أف اسػتعمؿ الطمبػة عمميػات التنظػيـ الػذاتي 
اع التحصيؿ وىناؾ عالقة إيجابية بيف عمميػات التنظػيـ المعرفي يساىـ في ارتف

الذاتي والتوجو لميدؼ كما كشفت الدراسة أف الطالبات يتفوقف عمى الطالب في 
 & Abelardاسػػػػػتعماؿ عمميػػػػػات التنظػػػػػيـ الػػػػػذاتي وتوجػػػػػو اليػػػػػدؼ )

Lipschultz,1998:99-100،) 
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 الفصل الثالث
جراءاتو  منيجية البحث وا 

 :((Research Methodمنيجية البحث اواًل 
استعممت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطيا ألّنو أنسب المناىج لوصؼ الظاىرة     

 المدروسة وتفسيرىا ودراسة العالقات االرتباطية بينيا وبيف المتغيرات األخرى. 
 :(Research population)مجتمع البحث 

-ٕٕٔٓعاـ الدراسي )تحدد مجتمع البحث الحالي  بطمبة جامعة تكريت لم      
)التخصص، ( طالب وطالبة موزعيف وفقًا لممتغيرات ٗٛٙٗٔـ( والبالد عددىـ )ٕٕٕٓ

 ( يوضح ذلؾ:ٔ، وجدوؿ )والجنس(
 ( مجتمع البحث حسب متغيري )التخصص، والجنس(ٔجدوؿ )

 الجنس
 المجموع التخصص

 علمي انساني

 1320 0003 1210 ركوس

 1217 1117 1203 اناث

 70210 2017 1120 المجموع

 
 (:Research Sampleعينة البحث )

( طالب وطالبة موزعيف وفقًا لممتغيرات ٕٓٓتـ اختيار عينة مكونة مف )       
( يوضح ٕ، وجدوؿ ) تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية)التخصص، والجنس( 

 ذلؾ:
 ( عينة البحث موزعة بحسب )التخصص، والجنس(ٕجدوؿ )

 الجنس
 المجموع صصالتخ

 علمي انساني

 710 02 11 ركوس

 11 07 02 اناث

 133 11 770 المجموع



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

7311 

بما أّف ىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى فاعمية  (:(Instrumentsأداتا البحث 
 الذات االبداعية وعالقتيا بالتنظيـ الذاتي المعرفي ، أذ تطمب ذلؾ توافر أداتيف ىما:

 اذ يتطمػػب تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث أعػػداد أداة لفاعميػػة : يددةاواًل: فاعميددة الددذات االبداع
الذات االبداعية بعػد أف اطمعػت الباحثػة عمػى األدبيػات واالدوات ذات العالقػة تبنػت 

( Abbott,2010مقيػػاس فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة والمبنػػي فػػي ضػػوء نظريػػة أبػػوت )
تػػػو اإلبداعيػػػة، الػػػذي عػػػّرؼ فاعميػػػة الػػػذات االبداعيػػػة بأنػػػو "معتقػػػدات الفػػػرد حػػػوؿ قدرا

وتشػػػػمؿ معتقداتػػػػو حػػػػوؿ تفكيػػػػره اإلبػػػػداعي، باإلضػػػػافة  إلػػػػى معتقداتػػػػو حػػػػوؿ أدائػػػػو 
 (, وُحدعد فاعمية الذات االبداعية بمجاليف ىما:Abbot,2010:26اإلبداعي" )

الحالػػة العقميػػة الداخميػػة, كػػالتعبير عػػف اإلبػػداع مػػف خػػالؿ التفكيددر اإلبددداعي:  .ٔ
ة، المرونة، التفاصيؿ، واألصالة التي تمكف ميارات التفكير اإلبداعي: الطالق

 الفرد مف إنتاج األفكار الجديدة والمناسبة.
الحالة االجتماعية الخارجية كالتعبير عف اإلبداع مف خالؿ  األداء اإلبداعي: .ٕ

أنظمة الفرد الداخمية والخارجية التػي تتفاعػؿ مػع بعضػيا الػبعض أثنػاء األداء 
 ، والمزاج، والسياؽ األجتماعي وغيرىا.اإلبداعي مثؿ الدوافع، والشخصية

يتكوف المقياس مف   (ٕٛٔٓ. اذ تـ تعريب المقياس لمبيئة العراقية الباحث )فميح ، 
( ٕٔ( فقرة وقد توزعت الفقرات عمى مكونيف، التفكير اإلبداعي مف )ٕٔ( فقرة )ٕٔ)

اس فيي خمسػػػة ( فقرات, اما بدائؿ المقيٜفقرة، والمكوف الثاني: األداء اإلبداعي مف )
 ( .ٔ-٘بدائؿ ىي )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا ، أبدًا(، ترتيب أوزاف البدائؿ مف )

 :)قامت  التحميل المنطقي لفقرات مقياس فاعمية الذات االبداعية )الصدق الظاىري
( محكـ في  ٙٔالباحثة بعرض المقياس وبدائؿ اإلجابة ومجاالت المقياس عمى )

تربوية والنفسية طمب منيـ تحديد مدى صالحية الفقرات ومدى تخصص العموـ ال
مالئمة الفقرات لممجاالت التي وضعت فيو وقد أبدى المحكميف مالحظاتيـ وأرائيـ في 

 % .ٜٓالفقرات وقد تمت الموافقة عمى جميع الفقرات بنسبة اكثر مف  
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 :التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس فاعمية الذات االبداعية 
 :تمييز الفقراتأواًل: 

لقد تحققت الباحثة مف القوة التمييزية لمفقرات بتطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ 
قامت الباحثة بعد ذلؾ ، ( طالب وطالبة مف جامعة تكريت ٕٓٓاإلحصائي والبالغة )

( تنازليا مف أعمى درجة إلى اقؿ ٕٓٓبتصحيح كؿ استمارة. ثـ ترتيب االستمارات الػ)
% ( مف المجموعة الدنيا ٕٚ% ( مف المجموعة العميا و) ٕٚسحب )درجة. وبعدىا 

وبعد استخداـ االختبار التائي  .( استمارةٗ٘وقد بمغت االستمارات في كؿ مجموعة )
( وىي ٘ٛٙ,ٗٔ -ٕٗٗ,ٙتبيف أافع القيـ التائية المحسوبة تتراوح بيف )لعينتيف مستقمتيف 

( ٘ٓ,ٓ( ومستوى ثقة )ٙٓٔبدرجة حرية ) (ٓٓ,ٕأكبر مف القيمة الجدولية التي تبمد )
 لذلؾ فأف جميع الفقرات تميز بيف المجموعتيف العميا والدنيا.

 ثانيا: عثقة الفقرة بالدرجة الكمية )صدق االتساق الداخمي( :
تـع حساب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس فاعمية الذات االبداعية       

( طالب وطالبة، ٕٓٓبيرسوف، لعينة التحميؿ اإلحصائي )ستعماؿ معامؿ ارتػػباط بٱ
اذ ( ، ٘ٓ.ٓوأظيرت النتائج اف جميع الفقرات ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 – ٖ٘ٛ,ٓتراوحت قيـ معامؿ ارتباط  الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس بيف )
( ٘ٓ,ٓة )( وىي أعمى مف القيمة  الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستوى داللٜٖٙ,ٓ

 ( . ٜٖٔ,ٓ( والبالغة )ٜٛٔودرجة حرية )
 :الخصائص السيكومترية لمقياس فاعمية الذات االبداعية 

 أوال : صدق المقياس: 
 تحققت الباحثة مف صدؽ المقياس كالتالي :

عف طريؽ عرض المقياس عمى المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الصدق الظاىري :  - أ
 العمـو التربوية والنفسية

 عف طريؽ القوة التمييزية لمفقرات وارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس . البناء : صدق - ب
 ثانيا : ثبات المقياس.
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يعد ثبات المقياس مؤشرا عمى دقة المقياس واتساؽ فقراتو في قياس ما وضع ألجمو 
(Crocker& Algine,1986: 123 فالمقياس الثابت ىو الذي يعطي نفس النتائج ، )

( ، ولقد تحققت الباحثة مف ثبات ٜٕٕ: ٕٗٓٓشيء مرات متكررة )النبياف،  في قياس
 المقياس بطريقتيف ىما :

 
 إعادة االختبار -طريقة االختبار - أ
( ٓٗتـ التحقؽ مف الثبات عف طريؽ أعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة عددىا )      

مؿ ارتباط طالب وطالبة بعد مرور أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ ، وتـ حساب معا
بيرسوف بيف قيمة معامؿ ارتباط التطبيؽ األوؿ والثاني ، وقد بمغت قيمة معامؿ 

 ( والتي تعد قيمة ثبات جيدة . (0.89االرتباط  
 معادلة الفا كرونباخ:  - 

طبقت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لمقياس فاعمية الذات االبداعية عمى عينة التحميؿ 
طالب وطالبة ، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات عمى وفؽ ىذه ( ٕٓٓاالحصائي البالغة )

 ( وىي قيمة جيدة جدا وفؽ المعايير القياسية . 0.86الطريقة )
 

يتطمب تحقيؽ أىداؼ البحث أعداد أداة مقياس التنظيم الذاتي المعرفي: ثانيًا : 
العالقة لمتنظيـ الذاتي المعرفي بعد أف اطمعت الباحثة عمى األدبيات واالدوات ذات 

 باندوراالباحثة مقياس التنظيـ الذاتي المعرفي اذ اعتمدت عمى نظرية  اعدت
Bandura) ) وبعد االطالع عمى الدراسات  ،بوصفيا أطارًا نظريًا لمبحث الحالي

( فقرة, وزعت عمى اربع ٕٗمف ) السابقة اعدت الباحثة فقرات لممقياس والتي تكونت
فقرة، التنظيـ  ٓٔفقرة، النشاط الذاتي  ٓٔةمجاالت ىي: )وسائؿ اكتساب المعرف

تنطبؽ عمّي ) ذات البدائؿ الخمس فقرة( ٔٔفقرة، التوظيؼ المعرفي  ٔٔالمعرفي 
تمامًا، تنطبؽ عمّي غالبًا، تنطبؽ عمّي أحيانًا، تنطبؽ عمّي نادرًا، ال تنطبؽ عمّي 
 مطمقًا(، ولحساب الدرجة الكمية لممستجيب عمى المقياس تعطى االوزاف

(ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘).  
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 :)قامت  التحميل المنطقي لفقرات مقياس التنظيم الذاتي المعرفي )الصدق الظاىري
( محكـ في  ٙٔالباحثة بعرض المقياس  مع المكونات والفقرات وبدائؿ اإلجابة عمى )

تخصص العموـ التربوية والنفسية طمب منيـ تحديد مدى صالحية المكونات والفقرات 
د أبدى المحكميف مالحظاتيـ وأرائيـ في الفقرات وقد تمت الموافقة وبدائؿ االجابة وق

% ، لذا تعد الفقرات صالحة ظاىريًا في قياس ٜٓعمى جميع الفقرات بنسبة اكثر مف  
 التنظيـ الذاتي المعرفي.

  التنظيـ الذاتي المعرفيالتحميل اإلحصائي لفقرات مقياس: 
 :تمييز الفقراتأواًل: 

مف القوة التمييزية لمفقرات بتطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ لقد تحققت الباحثة 
قامت الباحثة بعد ذلؾ ، ( طالب وطالبة مف جامعة تكريت ٕٓٓاإلحصائي والبالغة )

( تنازليا مف أعمى درجة إلى اقؿ ٕٓٓبتصحيح كؿ استمارة. ثـ ترتيب االستمارات الػ)
% ( مف المجموعة الدنيا ٕٚ% ( مف المجموعة العميا و) ٕٚدرجة. وبعدىا سحب )

وبعد استخداـ االختبار التائي  .( استمارةٗ٘وقد بمغت االستمارات في كؿ مجموعة )
( وىي ٖٜٕ,ٔٔ -ٖ٘ٙ,ٖتبيف أافع القيـ التائية المحسوبة تتراوح بيف )لعينتيف مستقمتيف 

( ٘ٓ,ٓ( ومستوى ثقة )ٙٓٔ( بدرجة حرية )ٓٓ,ٕأكبر مف القيمة الجدولية التي تبمد )
 لذلؾ فأف جميع الفقرات تميز بيف المجموعتيف العميا والدنيا.

 ثانيا: عثقة الفقرة بالدرجة الكمية )صدق االتساق الداخمي( :
التنظيـ الذاتي المعرفي تـع حساب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس       

( طالب وطالبة، ٕٓٓستعماؿ معامؿ ارتػػباط بيرسوف، لعينة التحميؿ اإلحصائي )بٱ
اذ ( ، ٘ٓ.ٓوأظيرت النتائج اف جميع الفقرات ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 – ٖٛٙ,ٓتراوحت قيـ معامؿ ارتباط  الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس بيف )
( ٘ٓ,ٓ( وىي أعمى مف القيمة  الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستوى داللة )ٜٗ٘,ٓ

 ( . ٜٖٔ,ٓة )( والبالغٜٛٔودرجة حرية )
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  التنظيم الذاتي المعرفيالخصائص السيكومترية لمقياس: 
 أوال : صدق المقياس: 

 تحققت الباحثة مف صدؽ المقياس كالتالي :
عف طريؽ عرض المقياس عمى المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الصدق الظاىري :  . أ

 .العمـو التربوية والنفسية
 فقرات وارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس .عف طريؽ القوة التمييزية لم صدق البناء : .  

 
 ثانيا : ثبات المقياس.

 تحققت الباحثة مف ثبات المقياس بطريقتيف ىما :
 إعادة االختبار -طريقة االختبار . أ

( ٓٗتـ التحقؽ مف الثبات عف طريؽ أعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة عددىا )      
يؽ األوؿ ، وقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط  طالب وطالبة بعد مرور أسبوعيف مف التطب

 ( والتي تعد قيمة ثبات جيدة . (0.87
 معادلة الفا كرونباخ:   .  

عمى عينة التحميؿ  طبقت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لمقياس التنظيـ الذاتي المعرفي
( طالب طالبة ، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات عمى وفؽ ىذه ٕٓٓاالحصائي البالغة )

 ( وىي قيمة جيدة جدا وفؽ المعايير القياسية . 0.83طريقة )ال
 

 الوسائل اإلحصائية:
الوسائؿ اإلحصائية التي استخدمت في البحث الحالي حسبت بواسطة برنامج  جميع   

 ( .SPSSالحاسوب اآلي )
 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

7320 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا

 عرض النتائج: 
 .مستوى فاعمية الذات االبداعية لدى طمبة جامعة تكريتاليدف االول: التعرف عمى 

طبقت الباحثة المقياس عمى عينة البحث ، وباستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة ، 
 ٓ(ٖكانت النتائج كما مبينة في جدوؿ )

( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية لمقياس فاعمية الذات ٖجدوؿ )
 االبداعية

المتوسط  العينة لمتغيشا

 الحسابي

االنحشاف 

 المعياسي

المتوسط 

 الفشضي

   *  tالقيمة التائية

 الجذولية المحسوبة

  دالة 7412 774331 20 14001 214011 133 فاعلية الزات االبذاعية

( ىي اكبر 694495إذ يشير الجدوؿ أعاله إلى اف قيمة المتوسط الحسابي البالغة )  
( ، كما اف القيمة 84342( وبانحراؼ معياري )ٖٙالمتوسط الفرضي البالغة ) مف قيمة

( ىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة 114118التائية المحسوبة والبالغة )
( ، وىذا يدؿ عمى اف العينة ٜٜٔ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔ)

 بداعيةتتمتع بمستوى  جيد مف  فاعمية الذات اال

وتعكػػػػس ىػػػػذه النتيجػػػػة وجػػػػود معتقػػػػدات إيجابيػػػػة لػػػػدى طمبػػػػة الجامعػػػػة نحػػػػو قػػػػدراتيـ    
اإلبداعيػػة ، وتػػرى الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة منطقيػػة ومتسػػقة مػػع نتػػائج الدراسػػات فػػي مجػػاؿ 
اإلبػػداع والتػػي تؤكػػد وجػػػود قػػدرات إبداعيػػة بػػدرجات مختمفػػػة لػػدى طمبػػة الجامعػػة، ولكػػػف 

وقد تعػود ىػذه النتيجػة فزة تمكف الطمبة مف األداء اإلبداعي. تحتاج ىذه القدرات بيئة مح
لػػى تشػػجيع وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف  إلػػى التطػػور المعرفػػي الػػذي شػػيده المجتمػػع مػػف جيػػة وا 
جيػػػة وتحسػػػيف الوضػػػع األمنػػػي واألجتمػػػاعي وتوجيػػػات الدولػػػة نحػػػو اإلبػػػداع مػػػف جيػػػة 

 أخرى.
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 في لدى طمبة جامعة تكريتاليدف الثاني: التعرف عمى مستوى التنظيم الذاتي المعر 
طبقت الباحثة المقياس عمى عينة البحث، وباستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة ، 

 ٓ(ٗكانت النتائج كما مبينة في جدوؿ )
( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية لمقياس التنظيـ ٗجدوؿ ) 

 الذاتي المعرفي
المتوسط  العينة المتغيش

 بيالحسا

االنحشاف 

 المعياسي

المتوسط 

 الفشضي

 الذاللة *  tالقيمة التائية

(3431) 
 

 الجذولية المحسوبة

التنظيم الزاتي 

 المعشفي

  دالة 7412 14110 712 704010 7074110 133

( ىي 1314293إذ يشير الجدوؿ أعاله إلى اف قيمة المتوسط الحسابي البالغة )    
( ، كما 134483( وبانحراؼ معياري )ٕٙٔالفرضي البالغة ) اكبر مف قيمة المتوسط

( ىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية 54554اف القيمة التائية المحسوبة والبالغة )
( ، وىذا يدؿ عمى اف ٜٜٔ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔالبالغة )

 . العينة تتمتع بمستوى  جيد مف  التنظيـ الذاتي المعرفي
وىذه النتيجة قد تعطينا تفسيرًا عمى أف طمبة الجامعة عينة البحث كانوا عمى درجة    

مرتفعة مف الوعي بعممياتيـ المعرفية، والتي تشمؿ عمييا التنظيـ الذاتي المعرفي، 
استنادا الى نظرية )باندورا( المتبناة مف قبؿ الباحثة، ألنو كمما زاد وعي الطمبة 

ة حينما يتعمموف ازدادت سيطرتيـ عمى أمور عدة، مثؿ: األىداؼ بعممياتيـ التفكيري
التي يضعونيا ألنفسيـ، واستعدادىـ، وميوليـ، وانتباىيـ، وعززت مف التنظيـ الذاتي 

 لدييـ.
 

اليدف الثالث : التعرف عمى العثقة االرتباطية بين فاعمية الذات االبداعية والتنظيم 
 كريت.الذاتي المعرفي لدى طمبة جامعة ت

فاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي عمى طبيعة العالقة بيف  لغرض التعرؼ   
( 200، استعممت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف لعينة البحث الكمية البالغة ) المعرفي



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

7322 

طالب وطالبة ، كما استعممت االختبار التائي لمتعرؼ عمى داللة معامالت االرتباط 
 ٓ( 5بينة في جدوؿ )وكانت النتائج كما م

 (  العالقة بيف فاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي ٘جدوؿ )
 العذد

 

قيمة معامل االستباط بين فاعلية الزات 

 االبذاعية والتنظيم الزاتي المعشفي

مستوى الذاللة  القيمة التائية

 الجذولية المحسوبة (3431)

 دالة   7412 14133 34111 133

 
مف خالؿ بيانات الجدوؿ اعاله يتبيف اف العالقة بيف فاعمية الذات االبداعية    

والتنظيـ الذاتي المعرفي ىي عالقة طردية دالة احصائيا، اي انو كمما ارتفع مستوى 
 التنظيـ الذاتي المعرفي لدى عينة البحث ارتفع مستوى فاعمية الذات االبداعية لدييـ.

يجة منطقية اذ اف الجانب المعرفي ىو أحد المصادر األساسية وترى الباحثة ىذه النت   
في بناء أعتقادات الفرد عف ذاتو بصورة عامة وبوجو خاص اعتقاداتو عف فاعمية ذاتو 
اإلبداعية ، وتعتمد اعتقادات الفرد عف نفسو مف أطالعو عمى مصادر متعددة لممعرفة 

ء بنيتو المعرفية جيدة كمما أزدادت ثقتو ، فكمما كاف التنظيـ الذاتي المعرفي مرتفع  وبنا
 بذاتو وتنمية فاعمية ذاتو اإلبداعية. 

اليدف الرابع: التعرف عمى داللة الفروق في العثقة بين فاعمية الذات االبداعية 
 والتنظيم الذاتي المعرفي لدى طمبة جامعة تكريت تبعا لممتغيرات االتية .

 أ. تبعا لمتغير الجنس:
ثة االختبار الزائي لداللة الفرؽ بيف معاممي االرتباط بيف درجات أفراد استعممت الباح

 (.ٙالعينة ، فكانت النتائج كما مبينة في جدوؿ ) 
( الفروق في العثقة  بين فاعمية الذات االبداعية والتنظيم الذاتي المعرفي تبعا لمتغير 6جدول) 
 الجنس

 العذد الجنس المتغيش   

 

 بين  قيمة معامل االستباط 
فاعلية الزات االبذاعية 

 والتنظيم الزاتي المعشفي

القيمة 

 المعياسية

مستوى  القيمة الزائية

الذاللة 

(3431) 
 الجذولية المحسوبة

 غيش دالة 7412 34100 34120 34171 710 ركوس الجنس

 34111 34100 11 اناث 
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العالقة بيف فاعمية الذات يتبيف مف الجدوؿ اعاله انو ليس ىناؾ فروؽ في        
اناث( كوف القيمة الزائية  –االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي تبعا لمجنس )ذكور 

 (.ٜٙ,ٔ( أصغر مف القيمة الزائية الجدولية البالغة )ٖٕٗ,ٓالمحسوبة البالغة )
  . تبعا لمتغير التخصص:

ممي االرتباط بيف درجات استعممت الباحثة االختبار الزائي لداللة الفرؽ بيف معا     
 ( .ٚأفراد العينة، فكانت النتائج كما مبينة في  جدوؿ )

( الفروؽ في العالقة  بيف فاعمية الذات االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي تبعا لمتغير ٚجدوؿ )
 التخصص

يتبيف مف الجدوؿ اعاله انو اعاله انو ليس ىناؾ فروؽ في العالقة بيف فاعمية       
انساني( كوف القيمة  –بداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي تبعا لمتخصص )عممي الذات اال

 (ٜٙ,ٔ( أصغر مف القيمة الزائية الجدولية البالغة )ٜٚٚ,ٓالزائية المحسوبة البالغة )
العالقة بيف فاعمية الذات  وترى الباحثة إف السبب وراء عدـ ظيور فروؽ في

عا لمتغير الجنس والتخصص في اف جميع طمبة تب االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي
الجامعة لدييـ تنظيـ ذاتي معرفي نتيجة الخبرة التي اكتسبوىا نتيجة الدراسة وىذا يؤدي 
بالنتيجة في ارتفاع فاعمية الذات االبداعية لدييـ بغض النظر عف جنسيـ او 

 تخصصيـ . 
 

 االستنتاجات: 
الدراسة توصمت الباحثة إلى مجموعة مف مف خالؿ النتائج التي أظيرتيا ىذه       

 االستنتاجات وكالتالي :

 العذد التخصص المتغيش

 

 قيمة معامل االستباط بين  
فاعلية الزات االبذاعية 

 زاتي المعشفيوالتنظيم ال

القيمة 

 المعياسية

مستوى  القيمة الزائية

الذاللة 

(3431) 
 الجذولية المحسوبة

  34211 34110 11 علمي التخصص

34111 

 غيش دالة 7412

 34101 34010 770 انساني 
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وجود قدرات وذلؾ  يتمتع طمبة الجامعة بمستوى جيد مف فاعمية الذات االبداعية .ٔ
إبداعية بدرجات مختمفة لدى طمبة الجامعة، ولكف تحتاج ىذه القدرات بيئة محفزة 

 .تمكف الطمبة مف األداء اإلبداعي
ة البحث كانوا عمى درجة مرتفعة مف الوعي بعممياتيـ أف طمبة الجامعة عين .ٕ

 .المعرفية، والتي تشمؿ عمييا التنظيـ الذاتي المعرفي
 التوصيدات: 

 توصي الباحثة وفقا لمنتائج التي تـ التوصؿ الييا بما يأتي:        
مف خالؿ  ضرورة اىتماـ وزارة التعميـ العالي بتطوير فاعمية الذات اإلبداعية .ٔ

 . ج والمقررات الدراسية التي تتالءـ مع تطوير فاعمية الذات اإلبداعية لدييـالمناى
اعطاء المجاؿ لطالب الجامعة بالنقاش والتحاور مع األساتذة لرفع مستوى الذات  .ٕ

 .اإلبداعية عندىـ
زيادة تبصير الطمبة بعمميات التنظيـ الذاتي المعرفي وجعؿ الطالب المحور الرئيس  .ٖ

عطاؤه الدور األكبر في التعمـ.في العممية التعمي  مية وا 
تطوير طرائؽ التدريس المتبعة حاليا ، واالىتماـ بأساليب التدريس الفعاؿ التي  .ٗ

 تحفز عمى التنظيـ الذاتي المعرفي لدى الطمبة
 المقترحدات: 

كمااًل لو تقترح الباحثة إجراء دراسات الحقة لو        تطويرًا لنتائج البحث الحالي، وا 
 مثؿ: 

إجػػراء دراسػػات تتنػػاوؿ عالقػػة فاعميػػة الػػذات اإلبداعيػػة بمتغيػػرات اخػػرى مثػػؿ )الػػدافع  . ٔ
 المعرفي, , التوجو نحو اإلتقاف, الثقة بالنفس.....(.

. إجػػػراء دراسػػػات أخػػػرى مشػػػابية لمبحػػػث الحػػػالي عمػػػى مراحػػػؿ دراسػػػية أخػػػرى وشػػػرائح ٕ
 اجتماعية أخرى كالمعمميف والمدرسيف وطمبة الدراسات العميا.

إجراء دراسة مقارنة بيف الطمبة المتميزيف والعاديف في مػدى امػتالكيـ لفاعميػة الػذات . ٖ
 االبداعية والتنظيـ الذاتي المعرفي.
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 المصادر
 المصادر العربية 

(: التعمـ المعرفي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األردف، عماف، ٕٙٓٓأبو رياش، حسيف محمد، ) .ٔ
 .ٔط

(: أثر برنػامج الموىػوبيف المدرسػي فػي تنميػة ميػارات التفكيػر ٕٙٔٓسعيد.) االحمري، احمد عبداهلل .ٕ
( ٔٔ(، العػدد)٘اإلبداعي لدى الطالب الممتحقيف بو، المجمة الدولية التربوية المتخصصة , المجمػد)

 تشريف الثاني.
(: تعمػػيـ التفكيػػر، مفػػاىيـ وتطبيقػػات، دار الكتػػاب الجػػامعي، ٜٜٜٔجػػرواف، فتحػػي عبػػد الػػرحمف، ) .ٖ

 لعيف، اإلمارات العربية المتحدة.ا
(: نموذج  تدريسي مقترح  قائـ عمى التعمـ ٕٗٔٓالحميد، رشا ىاشـ عبد، وحمدي، ايماف سمير، ) .ٗ

االسػػتراتيجي وفاعميتػػو فػػي تنميػػة التحصػػيؿ وميػػارات التنظػػيـ الػػذاتي الرياضػػي لػػدى طػػالب الصػػؼ 
 ية التربية جامعة بنيا.األوؿ الثانوي، بحث منشور في: مجمة تربويات الرياضيات ،كم

مجمددة كميددة (: مشػػكالت طػػالب كميػػة التربيػػة وحاجػػاتيـ اإلرشػػادية، ٜٜٓٔدسػػوقي، محمػػد احمػػد، ) .5
 .431-379، السنة الخامسة،12التربية، جامعة الزقازيق، عدد 

 (: نظريات التعمـ. عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.ٖٕٔٓالزغموؿ، عماد عبد الرحيـ. ) .ٙ
(: تػدريس ميػارات التفكيػر مػع مئػات االمثمػة التطبيقيػة، دار الشػروؽ ٖٕٓٓمػد، )سعادة، جودت اح .ٚ

 .ٔلمنشر والتوزيع، عماف، االردف، ط
(: تصميـ تعميمي وفقا لنظرية الػتعمـ المسػتند الػى الػدماغ ٕٓٔٓالعباسي, منذر مبدر عبد الكريـ، ) .ٛ

التربيػػة األساسػػية, جامعػػة وأثػػره فػػي تحصػػيؿ طػػالب الصػػؼ الثػػاني متوسػػط فػػي مػػادة الكيميػػاء, كميػػة 
 (.ٔٗديالي, مجمة الفتح, العدد )

(: عمـ النفس المعرفي بيف النظرية والتطبيؽ، دار الفكر العربي لمنشر، ٕ٘ٓٓعبد الفتاح، فوقية ) .ٜ
 .ٔالقاىرة، مصر، ط

(: الكفاءة الذاتية المدكة وعالقتيا بالتنظيـ الذاتي المعرفي لدى طمبة ٖٕٔٓعبد, حسيف موسى، ) .ٓٔ
حمة االعدادية في محافظة بابؿ, رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية، المر 

 .جامعة بابؿ
(: تعمػػيـ التفكيػػر مفيومػو وتوجياتػػو المعاصػػرة، المصػػطفى لمطباعػػة، ٕٚٓٓعطيػة، سػػعدي جاسػػـ، ) .ٔٔ

 بغداد، العراؽ.
 ، بيروت.(: تنظيـ وتفعيؿ الذات, الدار العربية لمعمـوٜٜ٘ٔكيناف, كيت، ) .ٕٔ
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(: عمػػػـ الػػػنفس المعرفػػػػي، ترجمػػػة محمػػػد نجيػػػب الصػػػفوة، محمػػػػد ٖٕٓٓمصػػػطفى محمػػػد كامػػػؿ ، ) .ٖٔ
 .ٕ( القاىرة، طٔٙٚ-ٚ٘ٚالحسنايف الدؽ، مكتبة االنجمو المصرية )

 (: عمـ النفس التربوي، األردف، دار الفكر لمطباعة والنشر و التوزيع. ٕٚٓٓالمعايطة ,خميؿ. )  .ٗٔ
(: التنظيـ الذاتي المعرفي وعالقتو باتخاذ القرار والتصورات ٕٓٔٓ، )الموسوي, محمد شالؿ فرحاف .٘ٔ

المستقبمية نحو  مينة التعميـ لدى طمبة معاىد إعداد المعمميف, أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية 
 التربية، ابف رشد، جامعة بغداد.

منخفضي الفاعمية (: ميارات ما وراء المعرفة لدى مرتفعي و ٕٙٓٓالوطباف، محمد بف سميماف، ) .ٙٔ
 .ٕٚالذاتية مف طالب جامعة القصيـ، رسالة التربية وعمـ النفس، العدد 

(: عمػػـ الػػنفس التربػػوي، ترجمػػة: صػػالح الػػديف محمػػود عػػاّلـ، دار الفكػػر، ٕٓٔٓوولفولػػؾ، أنيتػػا. ) .ٚٔ
 عماف، األردف.
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