[اكت مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /22العدد االول /اذار 2012

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة
الجامعة .
أ.د .حدين ربيع حمادي
جامعة بابل _ كلية التربية للعلوم االندانية

ختام محمد حدن رباس الليباوي
جامعة بابل _ كلية التربية للعلوم االندانية

Kaitamm@yahoo.com

ممخص البحث :

ييدف البحث الحالي التعرف إلى :

 -1اليوية الشخصية االبداعية لدى طمبة الجامعة .
 -2الفروؽ في اليوية الشخصية االبداعية لدى طمبة الجامعة تبعاً لمتغيرات  :أ .الجنس (ذكور – اناث ) ب .التخصص
(عممي – انساني ) ج .الصؼ (ثاني  -رابع)

 -3االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) لدى طمبة الجامعة
 -4الفروؽ في االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) لدى طمبة الجامعة تبعاً لمتغيرات  :أ .الجنس (ذكور – اناث )
ب .التخصص (عممي – انساني ) ج .الصؼ (ثاني  -رابع)

 -5العالقة االرتباطية بيف اليوية الشخصية االبداعية و االسموب المعرفي (التجديدي – التكيفي) لدى طمبة الجامعة .
تحقيقاً ألىداؼ البحث أتبع الباحثاف الخطوات االساسية التي تسير وفقيا عممية بناء المقاييس التربوية والنفسية  ،وعمى

النحو االتي :

أولً  :بناء مقياس اليوية الشخصية البداعية المكوف مف ( )27فقرة بصيغتو النيائية .

ثانياً :بناء مقياس السموب المعرفي ( التجديدي  -التكيفي) والمكوف مف ( )31فقرة بصيغتو النيائية .

ثالثاً :بناء مقياس حب الستطالع الستكشافي (المتنوع – المحدد ) والمكوف مف( )28فقرة بصيغتو النيائية  ،وبعد
ٍ
طالب وطالبة مف طمبة جامعة القادسية
استكماؿ بناء أدوات البحث تـ التطبيؽ عمى عينة البحث النيائية البالغة ()555
لمتخصص العممي واإلنساني ولمصفوؼ الثانية والرابعة مف الدراسة الصباحية ،ولمعاـ الدراسي ( ،)2518-2517اختيروا
بالطريقة الطبقية العشوائية ،وعمى أساس التوزيع المتناسب ،وقد تـ معالجة البيانات احصائياً باستعماؿ الحقيبة االحصائية

( )SPSSوتوصؿ البحث الى النتائج االتية:

 -1يتمتع طمبة الجامعة بيوية شخصية ابداعية .
 -2التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )5055في اليوية الشخصية االبداعية تبعاً لمتغيرات (الجنس ،
التخصص  ،الصؼ ) .

 -3أف االسموب المعرفي التجديدي و التكيفي يستخدـ بشكؿ متوازف مف قبؿ طمبة الجامعة .

 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )5055في االسموب المعرفي ( التجديدي  -التكيفي ) تبعاً لمتغيػرات
( الجنس – التخصص -الصؼ ) .

 -5توجد عالقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائيا بيف اليويػة الشخصػية االبداعيػة واالسػموب المعرفػي (التجديػدي – التكيفػي)
لدى طمبة الجامعة بمغت ()50255

.  التكيفي " لدى طلبة الجامعة-الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي
ختام محمد حدن رباس الليباوي

 حدين ربيع حمادي.د.أ

. وخمص البحث إلى جممة مف التوصيات والمقترحات في ضوء ما أشارت إليو نتائجو
.  طمبة الجامعة،"  التكيفي- األسموب المعرفي " التجديدي، اليوية الشخصية االبداعية: الكممات المفتاحية
Abstract :

This research aims to identify

1. Creative Personal Identity for Universality students.

2. differences in the Creative Personal Identity for Universality students based on the
following variables: a. Gender (Male & Female) b. Subject Specialty (science &
humanity ) c. Year of study (second & fourth )
3. The Cognitive style (Adaptive and Innovative)
4. differences in the Cognitive style (Adaptive and Innovative) for university students

according to the following variables: a. Gender (Male & Female) b. Subject Specialty
(science & humanity ) c. Year of study (second & fourth).

5. The relation between Creative Personal Identity and the Cognitive Style (Adaptive and
Innovative) for university students.
To fulfill the above objectives , the following steps were followed:

1- Construction of a scale to measure the Creative Personal Identity , The scale
consists of ( 27 ) items in its final form.

2- Construction of a scale to measure Cognitive Style (Adaptive - Innovative)which in
turn consists of (31) items in its final form .

3- Construction of a scale to measure Exploratory Curiosity (Divertive and Specific) ,
which in turn consists of ( 28) items in its final form.
Then all the research tools were made ready to be applied on (500) male and female
students of the university of Al-Qadisiyah of having humanistic and scientific specification,

for the second and fourth classes of morning study of the year study ( 2017-2018 ), The
data collected were statistically treated using SPSS. The data showed the

following

findings:
1. University students enjoys the Personal Creative Identity .

2. There are no remarkable differences statistically shown at ( 0,05) level in the personal
Creative Identity according to the proposed variables.
3. The Cognitive style (Adaptive and Innovative) is equally applied among students.
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4. There are no remarkable differences statistically shown at( 0,05) level in The Cognitive
style (Adaptive and Innovative) according to the proposed variables.

5. There is direct positive statistic relation between the Personal Creative Identity and the
)Cognitive style (Adaptive and Innovative) for university students at level ( 0,255
In the light of the findigs, som recommendations and suggestion Were given.
Keyword : Creative Personal Identity, The Cognitive style " Adaptive and Innovative",
University Students

أولً  :مشكمة البحث :

يشير( )Berzonsky, 1992إلى اف عممية التفاعؿ الرمزي ىي العممية االساس في تشكيؿ اليوية الشخصية

االبداعية واف االفراد يختمفوف في العمميات المعرفية التي يستخدمونيا لتشكيؿ ىوياتيـ االبداعية وحميـ المشكالت واتخاذ
القرار أثناء تفاعميـ مع البيئة المحيطة فيـ يتصرفوف وفقاً ألساليب تتناسب مع المتغيرات البيئية المحيطة بيـ مف حيث

االفكار واآلراء واالشياء واالفراد فالتفاعؿ الرمزي يتمثؿ بكونو نشاط عقمي معرفي مرتبط بالعمميات المعرفية ،إذ أف
تفضيالت الفرد في استقباؿ المثيرات البيئية بما فييا اراء االخريف عنو وتمثميا ومعالجتيا (الصورة التي يكونيا عف نفسو
باالعتماد عمى اراء االخريف عنو) يحدد نوع وشكؿ االستجابة ( االداء) وبذلؾ يختمؼ االفراد في االسموب المعرفي الذي
يتبعونو لتشكيؿ ىوياتيـ الشخصية ) (Berzonsky,1992:775-777وتنضـ االساليب المعرفية إلى المتغيرات الوسيطة
وينظر الييا عمى انيا عوامؿ منظمة لبيئة ومعتقدات الفرد اإلبداعية ،بوصفيا موجياً لسموكو في التعامؿ مع مواقؼ الحياة

المختمفة (الفرماوي)113 ،28 : 2559،

ويشير كيرتوف ( ) Kirton, 1976إلى اف االسموب المعرفي ( التجديدي – التكيفي ) أحد االبعاد الرئيسية في

الشخصية يتضمف توضيحاً لبعض العمميات العقمية التي تتعمؽ باتخاذ القرار وحؿ المشكالت وخمؽ روح االبداع

) )Matherl& Goldsmith,2001:355فذوي االسموب المعرفي التجديدي لدييـ صورة إيجابية ابداعية لمذات ويبحثوف

عف فرص توفر ليـ االبداع  ،وليذا يبدوا أف الصورة االيجابية االبداعية لمذات تعد مف بيف المالمح المميزة لسموكيات
االفراد والتي مف الممكف اف تصؼ لنا االختالفات بيف بعدي االسموب المعرفي (التجديدي – التكيفي)

( ،)Mathisen& Bronnick, 2009: 27فمازاؿ ىناؾ بعض الغموض حوؿ مسألة لماذا ال ينجح بعض االفراد في

تقديـ نتاج ابداعي متميز يتناسب مع ما يتمتعوف بو مف قدرات ابداعية مرتفعة وىذا ما دفع الكثير الى تناوؿ االساليب
المعرفية جنبا الى جنب مع تقدير قدراتيـ ،محاولة الكتشاؼ اي االساليب المعرفية اكثر ارتباطاً باالبداع

(عامر،2552،ص )12وىذا ما يحاوؿ البحث الحالية اكتشافو في البيئة العراقية محاولة لتوضيح الغموض الذي يكتنؼ
ذلؾ ،ومف ىنا فأف مشكمة البحث تتجمى بالسؤاؿ االتي :
ما قوة واتجاه العالقة الرتباطية بين اليوية الشخصية البداعية والسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) لدى طمبة
الجامعة؟

ثانياً :أىمية البحث :

يتركز االىتماـ في عصرنا الحالي نحو دراسة الجوانب االيجابية مف الشخصية لكونيا مطمب ًا إنسانياً ممحاً ،ضمف ما

يسمى بػ ( عمـ النفس االيجابي  ) Positive Psychologyالذي يسعى الى تعزيز مواضع القوة لدى الفرد مف خالؿ

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
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أىتمامو بمواضيع عديدة مثؿ  :تنظيـ الذات ،الثقة ،السعادة ،بناء السمات االيجابية كالخبرات المعرفية  ،وتقدير الذات
واليوية الشخصية االبداعية المتمثمة في االعتقادات المرتبطة بالذات ،مف خالؿ تكويف صورة ذىنية موجبة عف الذات
قائمة عمى رؤية موضوعية وفيـ حقيقي لمذات واآلخر يكتسبيا الفرد مف خالؿ عممية التفاعؿ مع االخريف وخبراتو السابقة،

وكذلؾ تشتمؿ عمى إدراؾ الجدارة الشخصية التي تساعد الفرد ليس عمى التكيؼ والبقاء بؿ عمى االزدىار ومواجية مختمؼ
الضغوط والتحديات والعمؿ عمى أحداث تغيير جذري فييا ))Crocker, 2004:392-393
وعمى الرغـ مما أشار اليو (  ) Glaveanu &Tanggaard, 2014بما يتعمؽ في قمة الدراسات التي تناولت اليوية
الشخصية االبداعية  ،ألنيا مف أكثر موضوعات عمـ النفس غموضاً ويصعب معالجتيا وفق ًا لمدخؿ واحد ،اال أف ىذا
الميداف سيضؿ موضوعاً لمبحث العممي الجاد نظ اًر الىميتو الكبيرة مف ناحية ،ولحاجة الدوؿ النامية والمتقدمة لو عمى حد

سواء مف ناحية أخرى الف تقدـ االمـ والشعوب يقاس بعدد االبتكارات واالكتشافات التي تفيد أفراد المجتمع في مختمؼ

المجاالت (ستيرنبرغ . )7 : 2555،
وتظير ادبيات عمـ النفس في مجاؿ االبداع أف ىناؾ أىتماماً متزايداً في متغير اليوية الشخصية االبداعية خالؿ

السنوات االخيرة بمعناىا الواسع الذي يشير الى قناعات االفراد حوؿ قدراتيـ االبداعية ،وىذه القناعات تنبئ عف النشاط

االبداعي واالنجاز( ،)Jaussi et al, 2007:248ويعزى تزايد عدد الدراسات واالبحاث في مجاؿ االبداع الى أكثر مف

سبب إذ يرجع بالدرجة االولى الى تعقد المجتمع المعاصر الذي يتطمب أفراد يتمتعوف بروح االبداع لمتمكف مف حؿ ما
يواجييـ مف مشكالت  ،وقد أشار جيمفورد (  )Guilfordفي دراسة لو إلى الحاجة الكبيرة لكوادر تممؾ المواىب المبدعة
بتأكيده القيمة االقتصادية الضخمة لالفكار الجديدة ،وفي الوقت نفسو فإف عمـ النفس والعموـ اإلنسانية التي يرجع الييا
ميمة دراسة الظا ىرة المعقدة لالبداع قد أصبحت تيتـ باالبداع عمى المستوى النظري المنيجي والمستوى التطبيقي العممي
( روشكا ،1989 ،ص.)12-11

ومف ىذا المنطمؽ تظير أىمية دراسة اليوية الشخصية االبداعية لضرورة تطور المجتمع وتقدمو في ظؿ التقدـ التقني
والعممي والثورة المعموماتي ة وكثرة الصدمات واالزمات في الواقع المجتمعي وحاالت الفشؿ السياسي المتتالية وانعداـ التكيؼ
مع التحديات الخارجية والداخمية لمذات واالخر والمجتمع  ،وفي ظؿ المتغيرات المتسارعة في العالـ كاف لزاماً عمى
المجتمع أف يعد نفسو ليذا التغيير  ،وفي ظؿ تمؾ الدوافع المحفزة لمتغيير تظير أىمية دراسة اليوية الشخصية االبداعية

وعالقتيا باالسموب المعرفي " التجديدي – التكيفي " كأحد المتغيرات الميمة التي تعقد عمييا االماؿ لمواجية المشكالت
والتغيرات المتالحقة التي يتعرض ليا كؿ مف الفرد والمجتمع في جميع جوانب الحياة .
ثالثاً  :أىداف البحث  :ييدف البحث الحالي التعرف إلى :
 -1اليوية الشخصية االبداعية لدى طمبة الجامعة .

 -2الف ػػروؽ ذات الدالل ػػة االحص ػػائية ف ػػي اليوي ػػة الشخص ػػية االبداعي ػػة ل ػػدى طمب ػػة الجامع ػػة تبعػ ػاً لمتغيػ ػرات  :أ -الج ػػنس
(ذكور– اناث ) ب -التخصص (عممي – انساني ) ج -الصؼ (ثاني  -رابع)

 -3االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) لدى طمبة الجامعة
 -4الفػػروؽ ذات الداللػػة االحصػػائية فػػي االسػػموب المعرفػػي (التجديػػدي  -التكيفػػي) لػػدى طمبػػة الجامعػػة تبع ػاً لمتغي ػرات :
أ -الجنس (ذكور – اناث ) ب -التخصص (عممي – انساني ) ج -الصؼ (ثاني  -رابع)
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 -5العالقة االرتباطية بيف اليوية الشخصية االبداعية و االسموب المعرفي (التجديدي – التكيفي) لدى طمبة الجامعة .
رابعاً  :حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة القادسية في الدراسة الصباحية مف الصفيف الثاني والرابع لمتخصصات اإلنسانية

والعممية مف الذكور واالناث لمعاـ الدراسي (. ) 2518- 2517

خامساً  :تحديد المصطمحات :


اليوية الشخصية البداعية Creative Personal Identity

تبنػى الباحثػاف تعريػؼ مككػاؿ و سػػيموف (  )McCall & Simmon,1978تعريفػاً نظريػاً إذ عرفًيػا بأنيػا  :الصػورة التػػي

يدركيا الفرد عف نفسو ،وعف الكيفية التػي ي ارىػا بػو االخػروف  ،والمسػيمة فػي تشػكؿ الثقػة إزاء تمكنػو مػف األداء اإلبػداعي،

والذي يتعرض لمدعـ لتأكيد اليوية اإلبداعية ()Petkus, 1996:191-192
وتعرف إجرائياً  :بأنيا الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو عف فقرات المقياس الذي سيعد في

البحث الحالي.


السموب المعرفي (التجديدي– التكيفي) )Cognitive Style (Adaptive & Innovative

تبنى الباحثاف تعريؼ كيرتوف (  ) Kirton,1976تعريفاً نظري ًا إذ يعرفو عمى أنو  :الطريقة الثابتة نسبياً المميزة لتفكير

الفرد والمميزة الستجابتو الوجدانية وأدائو السموكي في المواقؼ التي تتطمب إنتاجاً إبداعياً ،وحموؿ المشكالت ،أو اتخاذ

الق اررات ويتكوف مف ثالثة مكونات ىي  :األصالة ،الكفاءة ،ومسايرة القواعد ()Kirton,1976:623

ويعرف إجرائياً  :بأنو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو عف فقرات المقياس الذي سيعد في البحث
الحالي .

إطـــــار نظـــــــري

أولً  :اليوية الشخصية البداعية Creative Personal Identity

 ماىية اليوية الشخصية البداعية :

أشار العديد مف العمماء كػ ( )Mead & Coogey , 1902ممف ينتموف الى المنظور االجتماعي لمتفاعؿ الرمزي بأف

اليوية االبداعية تستند الى التفاعؿ الرمزي وتعرؼ بأنيا النظر بمنظور ذاتي يتألؼ مف ثالث عناصر ىي :


تصورات الخرين تجاه الفرد ( المظير الذي يتصوره الخرين عن الفرد)



الحكم المتصور من قبل الفرد بالعتماد عمى تصورات الخرين عنو



الشعور الذاتي النفعالي المصاحب ليذا الحكم

وبناءاً عمى ذلؾ أكد ( )Sherwood , 1965عمى أف اليوية الشخصية االبداعية ترتبط إرتباطاً مباش اًر بالصورة التي

يكونيا الفرد عف رؤية االخريف لو  ،وبذلؾ فأنيا ال تتواجد بمعزؿ عف العالقات االجتماعية ولكف ترتبط بشكؿ مباشر معيا

بما تحممو مف تفاعالت رمزية ) )Petkus,1996:189-191وفي مقابؿ ذلؾ تقترح جوسي واخروف
(  )Jaussi et al,2007بأف مصادر اليوية الشخصية االبداعية تتمثؿ في :



الرغبة في المحافظة عمى إعتبار الذات اليجابي

الخبرات السابقة ( النجاح البداعي )

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
ختام محمد حدن رباس الليباوي

أ.د .حدين ربيع حمادي

إذ تعد خبرات الفرد السابقة (خبرات النجاح المتكررة) أحد مصادر اليوية الشخصية االبداعية باإلضافة الى إعتبار
الذات االيجابي  ،فاليوية الشخصية االبداعية غالباً مايعززىا النجاح االبداعي الذي يتحقؽ في مختمؼ المجاالت  ،بينما
الفشؿ المتكرر يخفضيا  ،وربما كاف ذلؾ دليالً عمى المرونة والميوؿ الواسعة ( وكالىما مرتبط باليوية الشخصية

االبداعية ) ).)Jaussi et al, 2007:248-249

مما تقدـ يوجز الباحثاف ماىية اليوية الشخصية االبداعية في كونيا تُركز عمى مدركات الفرد الذاتية حوؿ إمكاناتو
وقدراتو االبداعية التي تقوده بالضرورة الى نواتج إبداعية  ،وفي ذات الوقت تحدد ىذه المدركات مستوى مثابرة الفرد وكمية
الجيود المبذولة لمواجية التحديات والصعوبات التي تعترض تحقيؽ االداء االبداعي .
 نظرية ىوية الدور البداعي لـ ( ( McCall & Simmon, 1978

قدـ ( ) McCall & Simmon , 1978نظرية لفيـ وتفسير دوافع السموؾ االبداعي مف منظور التفاعؿ الرمزي تناولت

متغير اليوية الشخصية االبداعية باعتبارىا قوة دافعة تكمف وراء اداء االفراد االبداعي في مختمؼ المجاالت ،إذ تطرقت

لعدة تساؤالت حوؿ ( مف  ،ماذا  ،متى  ،أيف  ،وكيؼ ) يحدث االبداع  ،كيؼ تصبح لمفرد ىوية أبداعية ؟ وكيؼ تنمو

وتتطور؟

تـ أختبارىا عمى نطاؽ واسع في مختمؼ المجاالت البحثية ( )Piliavin & Callero, 1991: 853

). )Petkus, 1996:188
تأثر كؿ مف ( ) McCall & Simmon , 1978بالمنظور االجتماعي لمتفاعؿ الرمزي وانطمقوا منو في وضع اليات

نظرية ىوية الدور االبداعي القائمة عمى التفاعؿ الرمزي ،إذ يحدث التفاعؿ بيف شخصيف أو أكثر عبر االدوار الوظيفية
التي يحتمونيا خالؿ مدة زمنية معينة ويحاوؿ كؿ منيما التعرؼ عمى قدرات و سمات الفرد االخر وخصائصو مف خالؿ
يكوف رم اًز في
يكوف كؿ فرد منيما تصورات رمزية نحو الفرد االخر ،إي أف كؿ فرد ُ
العالقة التفاعمية التي تنشأ بينيما إذ ُ
يكوف االفراد المتفاعموف رموز متبادلة إزاء أحدىما االخر ،بمعنى أف كؿ فرد ينظر إلى
تصور الفرد االخر وادراكو وبذلؾ ُ
كونو عف الفرد مف خالؿ عممية
الفرد االخر عبر الرموز التصورية التي يعطييا لوً ،
بناء عمى التصور الذىني الذي ُ

التفاعؿ بينيما ،وعندما يتمقى الفرد المعني انطباعات االخريف عنو فأنو يكوف صورة عف نفسو مشابية لمصورة التي كونيا
االخريف عنو الف معتقدات ومدركات الفرد حوؿ ذاتو االبداعية ناجمة عف معتقدات ومدركات االخريف عنو

()Ibid,1991:18
يؤكد ( )McCall &Simmon,1978بأف ذات الفرد وىويتو االبداعية ىي حصيمة تفاعؿ عامميف ىما:


العامل الذاتي  :يتمثؿ في سمات الفرد الذاتية وخصائصو المتفردة .



العامل الجتماعي  :يتمثؿ في السياؽ االجتماعي المحيط بالفرد ( االباء  ،االقراف  ،االخوة  ،االساتذة  ...الخ )،
واف

تظافر

ىذيف

العامميف

بعضيما

مع

بعض

ىو

الذي

يكوف

اليوية

الشخصية

االبداعية

() McCall & Simmon , 1978:149

ويشير ( ) McCall & Simmon , 1978بأف اليوية الشخصية االبداعية بما تتضمنو مف معتقدات الفرد حوؿ قدراتو
االبداعية تعد محددات أساسية لسموكو االبداعي في المواقؼ الحياتية المختمفة ،لكونيا تتمثؿ في الصورة التي يدركيا الفرد
عف نفسو ،وعف الكيفية التي يراىا بو االخروف  ،والمسيمة في تشكؿ الثقة إزاء تمكنو مف األداء اإلبداعي ،وىذا األداء
بدوره يتعرض لمدعـ لتأكيد اليوية اإلبداعية ،ويشير ( ) McCall & Simmon , 1978الى اف تشكيؿ اليوية الشخصية
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االبداعية يتضمف ثالث مكونات تدور حوؿ سمسمة مف العالقات تتظافر فيما بينيا لتكوف اليوية الشخصية االبداعية ،

وبذلؾ تتكوف اليوية الشخصية االبداعية مف ثالث مكونات ىي :
 -1إدراك الذات البداعية البينشخصية
-2الثقة بالتمكن من الداء البداعي

-3دعم الداء البداعي ( .)Petkus , 1996: 191-193

يتبنى الباحثاف نظرية ىوية الدور االبداعي لػ ( ( McCall & Simmon, 1978في تحديد مفيوـ اليوية الشخصية

االبداعية وبناء المقياس وتفسير النتائج  ،وذلؾ الىتماـ ىذه النظرية بالجانب المعرفي (االدراكي ) واالجتماعي  ،مف خالؿ

تركيزىا عمى معتقدات الفرد عف ذاتو االبداعية وبذلؾ فيي أقرب النظريات التي تطرقت لمتغير اليوية الشخصية
االبداعية.
ثانياً :السموب المعرفي " التجديدي – التكيفي "

" Cognitive style " Adaptive and Innovative

تطرؽ ميشيؿ كيرتوف(  ) Kirton, 1976في نظريتو عاـ ( )1976إلى االسموب المعرفي (التجديدي – التكيفي ) وعدهُ
أحد المفاىيـ الميمة التي القت أىتماماً كبي اًر منذ سبعينيات ىذا القرف ورافؽ ذلؾ أىتماماً متزايداً حوؿ تناولو بالبحث
والدراسة ،إذ خص نظرية كيرتوف وحدىا حتى عاـ ( )1999ما يزيد عف مائتي مقاؿ و ( )75دراسة أكاديمية

( ،)Kirton, 1999 : 25أوضح كيرتوف )  ) Kirton, 2003ماىية االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) مف خالؿ
تأكيدهُ عمى أف جميع االفراد يتمتعوف بقدرات ابداعية دوف أستثناء ويعبروف عنيا بأساليب مختمفة  ،وتعد االساليب المعرفية
أحد أبعاد الشخصية تؤثر في المكاف الذي يبحث فيو االفراد عف المعمومات المطموبة  ،ونوعية تمؾ المعمومات التي يفضموف
الحصوؿ عمييا  ،فضالً عف نوعية البيئة التي يفضموف العمؿ فييا  ،فعند حؿ المشكالت او اتخاذ القرار ينقسـ االفراد الى
فئتيف ىما ( التكيفييف و التجديدييف ) في ضوء تفضيالتيـ السموكية المتمايزة فيما يتعمؽ في حؿ المشكالت واتخاذ القرار

واالبداع  ،إذ يركز المتكيفيف عمى أداء االعماؿ بصورة أفضؿ وفؽ االجراءات الروتينية  ،بينما التجديدييف يركزوف عمى أداء

االعماؿ بشكؿ ابداعي مميز  ،لذلؾ ىـ أكثر ميالً الى أف يكونوا أشخاصاً مبدعيف ))Kirton, 2003: 54
 نظرية كيرتون في األسموب المعرفي (التجديدي -التكيفي):

قدـ مايكؿ كيرتوف ) ) Kirton ,1976عاـ  1976المبادئ االساسية لنظريتو في األسموب المعرفي (التجديدي –

التكيفي ) مستنداً إلى تصنيؼ اَيسنر ( )Eisner, 1965إذ اشار الى وجود أسموبيف أساسييف يتحدد تبعاً ليما الفروؽ بيف
االفراد في طريقة تعامميـ مع المواقؼ المختمفة  ،االسموب االوؿ أطمؽ عميو (المنطمؽ في ظؿ الحدود) ،أي الذي يصؿ
إلى ما ىو ممكف مف خالؿ االمتداد بما ىو موجود ،واالسموب الثاني يعرؼ بػ (محطـ الحدود) ،والذي يبتعد عف المألوؼ

والمعتاد مف القواعد في اإلبداع  ،فكاف محور اىتماـ كيرتوف ) ) Kirton ,1976التمييز بيف المستوى اإلبداعي يقصد بو
( :التركيز عمى قياس أقصى أداء الفرد كما ينعكس في مقاييس القدرات مثؿ اختبار تورانس لقياس الطالقة ،واألصالة
والمرونة والتفاصيؿ) واألسموب المعرفي الذي يشير الى (التركيز عمى تفضيالت األفراد لألداء) ،لوصؼ طرائؽ المبدعيف
واساليبيـ الخاصة المعتمدة في التفكير واالداء )) Kirton ,1976: 622-623
وبذلؾ يصؼ كيرتوف ) ) Kirton ,1976نظريتو بأنيا نظرية الفروؽ الفردية  ،تبعاً لمطريقة التي يتبعيا االفراد

لتنظيـ خبراتيـ ومدركاتيـ االبداعية  ،ومعالجتيا لممعمومات أثناء اتخاذ القرار وحؿ المشكالت التي تتطمب حموالً جديدة ،إذ

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
ختام محمد حدن رباس الليباوي

أ.د .حدين ربيع حمادي

يصنؼ االفراد وفؽ بعديف ( تكيفي – تجديدي ) ذات توزيع متصؿ  ،لكؿ بعد خصائصو المختمفة عف البعد االخر ،في
ضوء تفضيالتيـ النماط متمايزة فيما بينيا مف االبداع وحؿ المشكالت واتخاذ القرار  ،إذ يبحث التكيفييف عف حموؿ
المشكالت التي تواجييـ مستعينيف بالقواعد التقميدية المتعارؼ عمييا  ،ويتميزوف بكونيـ اكثر تحكماً في ذواتيـ  ،إذ

يتقدموف في عمميـ بشكؿ أفضؿ في ظؿ الخضوع لمسمطة  ،وىـ أكثر تعقالً وأكثر حنكة في ادارة االمور والمواقؼ وغالباً
ما ينظروف لالمور عمى نحو صحيح مع ميميـ اكثر الى الثقة واالعتماد عمى االخريف فيـ اكثر التزاماً باألعراؼ ويميموف

الى الكفاءة والواقعية والنظاـ ،في مقابؿ ذلؾ يتصؼ التجديدييف بخصائص تختمؼ عف خصائص البعد التكيفي  ،إذ

يتميزوف بكونيـ أكثر دافعية لالبداع  ،وأكثر إدراكاً ألنفسيـ كأشخاص مبدعيف  ،واكثر تقدي اًر إلمكاناتيـ االبداعية وتأكيدًا
وثقة في ذواتيـ  ،واكثر مرونة  ،واقؿ جموداً مف التكيفييف  ،ولدييـ ميؿ أكثر إلى المخاطرة والتمقائية وتحمؿ الغموض

والبحث عف المذة الحسية والتفكير الحر المنطمؽ  ،فيـ ال يميموف إلى العمؿ في ظؿ البناءات المحكمة  ،وىـ يفوقوف

التكيفييف في انبساطيـ ( )Kirton, 1987 : 52-55ودافعيتيـ إذ يوصؼ التكيفي بأف دافعيتو منخفضة  ،ويميؿ اكثر
الى تقميد االخريف  ،وبذلؾ مف المتوقع اف يكوف اداءه االبداعي منخفضاً (عامر . )131 : 2552 ،

وأكد كيرتوف ) ) Kirton ,1976بأف كالً مف التجديدييف والتكيفيف يمتمكوف مستويات متساوية لمقدرة اإلبداعية
ولكف كالً
ّ
منيما يبدع بطريقتو الخاصة ،فكال الطرفيف ميماف وضرورياف لتقدـ المجتمع وتطويره  ،ويعتقد كيرتوف)) Kirton ,1977
 ،بأف الفريؽ غير المتجانس (مف ناحية األسموب) يكوف مستعداً لمواجية االحتماالت أو المواقؼ بطريقة أفضؿ مف الفريؽ
المتجانس ،فال بد مف مراعاة الفروؽ الفردية لألفراد لفائدتيا لممجتمع  ،فبدالً مف تقييـ بعد و ٍ
احد يجب احتراـ البعديف

وتقييميـ ( التجديدي والتكيفي)  ،فإذا تعاوف كالىما فإنو يستطيع ٌّ
كؿ منيما ربط قدراتو ومواىبو الخالّقة مع اآلخر لمتقدـ
إلى األماـ باتجاه النجاح ( ،) Puccio, 1995 : 97

يتبنى الباحثاف نظرية كيرتوف ) ) Kirton ,1976في تحديد مفيوـ األسموب المعرفي (التجديدي -التكيفي) وبناء

المقياس وتفسير النتائج ومف الممكف ايجاز مسوغات تبني ىذه النظرية في كونيا النظرية الوحيدة التي أشارت إلى
االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) بشكؿ صريح وواضح في ضوء التفضيالت السموكية لإلفراد فيما يتعمؽ في حؿ
المشكالت و إتخاذ القرار واالبداع .
منيجية البحث واجراءاتو
أولً  :منيجية البحث :

أعتمد الباحثاف المنيج الوصفي كونو منيجاً مالئماُ لطبيعة البحث واىدافو .

ثانياً  :مجتمع البحث

يتحدد مجتمع البحث بطمبة جامعة القادسية الدراسة الصباحية لمعاـ الدراسي ( ،)2518- 2517وبكمياتيا العممية

واإلنسانية لمصؼ الثاني والرابع ،البالغ عددىـ ( )8181طالباً وطالبة ،إذ بمغ عدد الكميات العممية ( ،)15بواقع ()4357

طالباً وطالبة ،بينما بمغ عدد الكميات اإلنسانية ( )5بواقع ( )3824طالباً وطالبة ،وفيما يتعمؽ بمتغير الجنس فقد بمغ عدد

الذكور( )3758طالباً وعدد االناث ( )4423طالبة ،توزعت ىذه األعداد بيف طمبة الصؼ الثاني لمكميات االنسانية

والعممية بواقع ( ، )4461بينما عدد طمبة الصؼ الرابع بمغ (. )3725
ثالثاً  :عينة البحث :

[اكت مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /22العدد االول /اذار 2012

اختيرت عينة طبقية عشوائية باالسموب المتناسب موزعة عمى وفؽ (الجنس  -التخصص – الصؼ) بنسػبة (  )%6إذ بمػغ
حجـ عينة التطبيؽ النيائي ( )555طالباً وطالبةً .
رابعاً  :أداتا البحث :

لتحقيػؽ أىػػداؼ البحث كػػاف البػػد مف ت ػوافر أداة لقياس اليوية الشخصية االبداعية واَخرى لقياس االسموب المعرفي

(التجديدي – التكيفي )  ،وبعد االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة أرتأى الباحثاف بناء أداتا البحث
حددت لقياس اليوية
نظ اًر لعدـ توفر إي اداة محمية او عربية أو اجنبية عمى حد عمميما واطالعيما تتناوؿ المجاالت التي ُ
الشخصية االبداعية واالسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) وفيما يمي اجراءات بناء كؿ اداة :
أولً  :مقياس اليوية الشخصية البداعية :

تـ بناء المقياس وفؽ خطوات عممية محددة لبناء المقاييس النفسية تتمثؿ بما يأتي :

 -1تحديد مفيوم اليوية الشخصية البداعية ومجالتيا :

حدد
تبنى الباحثاف نظرية ىوية الدور اإلبداعي لػ (  )McCall & Simmon,1978إطا اًر نظرياً في بناء المقياس  ،إذ ُ

التعريؼ النظري لمفيوـ اليوية الشخصية االبداعية عمى وفؽ النظرية بأنيا ( :الصورة التي يدركيا الفرد عف نفسو ،وعف
الكيفية التي يراىا بو االخروف  ،والمسيمة في تشكؿ الثقة إزاء تمكنو مف األداء اإلبداعي ،الدعـ لتأكيد اليوية اإلبداعية )

( )Petkus, 1996:191-192وحدد ماكوؿ وسيموف (  )McCall & Simmon,1978مكونات اليوية الشخصية
االبداعية في ضوء التعريؼ النظري ليا بثالث ىي :
 -1ادراك الذات البداعية البينشخصية  :يتمثؿ بمعتقدات الفرد عف ذاتو  ،والصورة الذىنية التي يشكميا لفكرة االخريف

عنو كما يعتقدىا( يدركيا ) ازاء قدراتو وسماتو االبداعية .

 -2الثقة بالتمكن من األداء البداعي  :ىو اطمئناف الفرد الى تمكنو مف الممارسة االبداعية ،ويتحدد اعتماداً عمى

مدركات الفرد نفسو والصورة التي يحتفظ بيا في ذىنو ويستقبميا مف االخريف حوؿ تمكنو مف تقديـ إداءاً ابداعياً جديداً فريد
مف نوعو وذا قيمة لممجتمع .

 -3دعم الداء البداعي  :يتمثؿ في البعد الدافعي ( الداخمي – الخارجي ) المؤشر لسعي الفرد ألداء الفعؿ االبداعي

والمترجـ مف خالؿ ردود االفعاؿ التي تتصؼ بالقبوؿ والدعـ والتشجيع والمثابرة لإلنجاز .
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أعداد فقرات المقياس بصياغتو الولية :

بعد االطالع عمى نظرية ىوية الدور اإلبداعي لػ (  )McCall & Simmon,1978تـ صياغة ( )35فقرة بأسموب

التقرير الذاتي  ،بواقع ( )15فقرات لكؿ مكوف ،تضمنت ( )23فقرة باتجاه قياس اليوية الشخصية االبداعية و ( )7فقرات
تقيس عكس ذلؾ وأماـ كؿ فقرة خمسة بدائؿ متدرجة لإلجابة تنطبؽ عمي ( دائماً – غالباً– أحياناً – ناد اًر  -ال تنطبؽ
عمي أبداً ) تأخذ الفقرات التي تكوف بإتجاه المقياس الدرجات ( ، )1، 2، 3، 4 ،5اما في حػ ػػالة الفقرات التي تكوف عكس
إتجاه المقياس فتأخذ الدرجات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1عمى الترتيب .

 -3التحميل المنطقي لفقرات المقياس :

عرض الباحثاف فقرات مقياس اليوية الشخصية االبداعية بصيغتيا االولية عمى ( )26محكماً مف ذوي االختصاص في

مجاؿ العموـ التربوية والنفسية لبياف صالحية الفقرات ومدى قدرة كؿ فقرة عمى قياس ما أعدت لقياسو  ،ولتحميؿ أراء

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
ختام محمد حدن رباس الليباوي

أ.د .حدين ربيع حمادي

المحكميف عمى فقرات المقياس فقد تـ اعتماد مربع كاي لبياف الفروؽ بيف الموافقيف وغير الموافقيف  ،وعدت كؿ فقرة
صالحة عندما تكوف قيمة مربع كاي المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى داللو ( ، )5055ودرجة حرية ( )1وقد أتضح أف
جميع الفقرات كانت صالحة  ،إذ تراوحت قيميا بيف ( 9.846الى  ) 26مع تعديؿ الفقرات التي تحتاج إلى ذلؾ .
 -4تجربة وضوح التعميمات والفقرات:

لغرض التعرؼ عمى مدى وضوح فقرات المقياس وبدائمو وتعميماتو  ،طبؽ المقياس بصيغتو االولية عمى عينة

وزعوا بالتساوي عمى وفؽ (الجنس– التخصص
استطالعية تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية بمغ عددىا ( )45طالباً وطالبة َ
– الصؼ ) ،وقد اتضح اف فقرات المقياس وبدائمو وتعميماتو كانت واضحة  ،إما متوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة عف
فقرات المقياس فقد بمغ ( )11دقيقة .
 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس اليوية الشخصية البداعية :

ٍ
طالب وطالبة
لتحقيؽ ذلؾ طبؽ مقياس اليوية الشخصية االبداعية عمى عينة التحميؿ االحصائي والبالغة ()455

أختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية وباألسموب المتناسب موزعيف بحسب نسب تواجدىـ بالمجتمع األصمي جرى تحميؿ

الفقرات وفؽ ثالثة اساليب :

 -1أسموب المجموعتين الطرفيتين

: Contrasted Groups

بعد تصحيح االجابات  ،واحتساب الدرجة الكمية لكؿ استمارة وترتيبيا تنازلياً مف أعمى درجة كمية إلى أدنى درجة كمية،

ُح ًددث المجموعتاف الطرفيتاف إذ تـ االعتماد عمى نسبة الػ (  ) %27مف أفراد المجموعتيف الطرفيتيف  ،فبمغ عدد
استمارات األفراد في كؿ مجموعة ( )158استمارة وكانت حدود الدرجات لممجموعة العميا( )144 -148درجة ،وحدود
درجات المجموعة الدنيا ( )53-155درجة ،وبعد تطبيؽ االختبار التائي (  ) t.testلعينتيف مستقمتيف الختبار داللة
الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة ،تبيف أف القيـ التائية المحسوبة لجميع الفقرات أكبر مف القيمة التائية

الجدولية البالغة ( )1096عند مستوى داللة ( ) 5.55ودرجة حرية ( )214إذ تراوحت بيف (. ) 20153 ، 130244
 -2أسموب التساق الداخمي ) : ( Internal Consistancy

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ اعتماد األساليب االتية ( :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس،

عالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ الذي تنتمي اليو  ،عالقة درجة المجاؿ بالمجاالت االخرى و بالدرجة الكمية لممقياس)،
استعمؿ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسوف لغرض التحقؽ مف االساليب الثالث سابقة الذكر الستمارات عينة التحميؿ
االحصائي البالغة ( )455استمارة  ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف (  ) 50142 ، 50957وجميعيا دالة إحصائيا
عند مستوى داللة ( )5055ودرجة حرية ( )398إذ بمغت القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط ()50598

 -6التحميل العاممي التوكيدي : Factor Analysis

أعتمد الباحثاف في بناء مقياس اليوية الشخصية االبداعية عمى نظرية ىوية الدور االبداعي لػ ( McCall

 )&Simmon,1978والتي اشتممت عمى وجود ثالثة مكونات نظرية لػمتغير اليوية الشخصية االبداعية  ،لذا لجأ
الباحثاف إلى استعماؿ التحميؿ العاممي التوكيدي لمتحقؽ مف صدؽ أفتراضيا معتمداً عمى البرنامج االحصائي ()Amos
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في استخراج النتائج وفي أفتراض التطابؽ بيف مصفوفة التغاير لمفقرات الداخمة في التحميؿ والمصفوفة المفترضة في

النموذج .

ومف اجؿ الحكـ عمى تشبع الفقرات عمى البعد الذي تنتمي اليو تـ االعتماد عمى النسبة الحرجة ) )C.Rالتي تشير الى
داللة الفروؽ لتأثير الفقرة ( وزف االنحدار المعياري والتأثير الصفري) إذ يتـ االبقاء عمى الفقرات التي يكوف تشبعيا اكبر
مف ( )1.96عند مستوى داللة ( )Costello&Osborne, 2005:8()5.55وقد اظيرت النتائج وجود فقرات ثالثة لـ
ترتقي معامالتيا لممستوى المقبوؿ لمستوى الداللة االحصائية اذ قمت درجة تشبعيا عف ( )1.96ىي الفقرة ( )27مف البعد

االوؿ والفقرات ( )23 ، 18مف البعد الثاني إذ كانت النسب الحرجة ليا ( ) 10725 ، 50529 ، 50767عمى الترتيب
وبالتالي ظيرت غير مطابقة لمبناء النظري في المقياس ،وبعد حذؼ الفقرات التي لـ ترتقى الى مستوى القبوؿ والسالؼ
ذكرىا سابقاً  ،أعيد التحميؿ العاممي التوكيدي واستخرجت مؤشرات جودة المطابقة كما في جدوؿ ()1
جدول ()1

مؤشرات جودة المطابقة لمنموذج بعد حذف الفقرات غير المشبعة
قيمة المؤشر

درجة القطع

المؤشر

مؤشر كاي تربيع المعياري

1889

أقل من ()5

RMSEA

الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ

08047

أقل من ()0805

CFI

مؤشر جودة المطابقة المقارن

0890

بين (صفر – ) 1

GFI

مؤشر حسن المطابقة

0890

بين (صفر – ) 1

AGFI

مؤشر حسن المطابقة المصحح

0889

بين (صفر – ) 1

NFI

مؤشر جودة المطابقة المعياري

0880

بين (صفر – ) 1

SRMR

الجذر التربيعي لمتوسط مربعات البواقي

08062

أقل من ( )081
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اسم المؤشر

التقريبي

وبذلؾ اشارت نتائج التحميؿ االحصائي الى اف مقياس اليوية الشخصية االبداعية بصورتو المطابقة لمبناء النظري
يتكوف مف ( )27فقرة وكؿ مؤشراتو متطابقة وجيدة .
ثبات المقياس : Reliability of The Scale

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة عشوائية بمغت ( )45طالباً

وطالبة مف طمبة جامعة القادسية ،ثـ أعيد تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا بعد مرور ( )14يوماً مف التطبيؽ االوؿ،

وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بمغ معامؿ الثبات ( )5095وىو مؤش اًر جيداً عمى استقرار إجابات الطمبة عمى المقياس

عبر الزمف ،بينما بمغ معامؿ الثبات بمعادلة الفاكرونباخ ( )5088مما يشير الى تجانس الفقرات فيما بينيا .
 وصف مقياس اليوية الشخصية البداعية بصيغتو النيائية :

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
أ.د .حدين ربيع حمادي

ختام محمد حدن رباس الليباوي

يتكػػوف مقيػػاس اليويػػة الشخصػػية االبداعيػػة بصػػيغتو النيائيػػة مػػف ( )27فقػرة موزعػػة عمػػى مجاالتػػو الػػثالث ،وتبمػػغ اعمػػى
درجػػة كميػػة محتممػػة لممقيػػاس ( )135وادنػػى درجػػة (  )27وبيػػذا يكػػوف الوسػػط الفرضػػي لممقيػػاس ( )81درجػػة والممحػػؽ ()1
يتضمف المقياس بصيغتو النيائية .
ثانياً  :مقياس السموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) :

مف أجؿ بناء مقياس االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) اعتمدت الباحثة بالخطوات اآلتية:

 -1تحديد مفيوم السموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) ومكوناتو :

تبنػػى الباحثػػاف نظريػػة كيرتػػوف ( )Kirton, 1976إطػػا اًر نظري ػاً فػػي بنػػاء المقيػػاس  ،إذ حػػدد التعريػػؼ النظػػري لمفيػػوـ
االس ػػموب المعرف ػػي (التجدي ػػدي  -التكيفي)عم ػػى وف ػػؽ النظري ػػة بأن ػػو :الطريق ػػة الثابت ػػة نس ػػبياً المميػ ػزة لتفكيػ ػر الف ػػرد والمميػ ػزة
إلس ػػتجابتو الوجداني ػػة وأدائ ػػو الس ػػموكي ف ػػي المواق ػػؼ الت ػػي تتطم ػػب إنتاجػ ػاً إب ػػداعياً ،وحم ػػوؿ المش ػػكالت ،أو اتخ ػػاذ القػ ػ اررات
( )Kirton, 1976: 23إذ قدـ كيرتوف ثالثة مكونات لمفيوـ االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) وىي :
 -1األصــالــة :

م دى ميؿ األفراد إلى توليد األفكار والحموؿ الجديدة أو غير التقميدية ،فيميؿ ذوو األسموب التجديدي إلى أنتاج العديد

مف األفكار األصيمة أو الجديدة لمتعامؿ مع المواقؼ والمشكالت ،فييتـ باكتشاؼ المشكالت ومعالجة األسباب الكامنة
ورائيا والتوصؿ إلى الحموؿ المبتكرة ،بي نما ذوو األسموب التكيفي ينتجوف عدد قميؿ مف األفكار أغمبيا يميؿ إلى أف يكوف
تقميدياً ويركز عمى حؿ المشكالت بطرؽ معتمدة ومجربة .

 -2الكفـــاءة :

مدى تفضيؿ األفراد لمسموكيات التفصيمية الدقيقة ،فيميؿ ذوو األسموب التكيفي إلى إنجاز األعماؿ بكفاءة عالية فييتـ

أما ذوو األسموب التجديدي ال
بالنظاـ والدقة والمنيجية والترتيب المتسمسؿ ،وانجاز االعماؿ في الوقت المخصص لياَ ،
يمتزـ بالوقت المخصص ويتصؼ بقمة النظاـ وعدـ االنضباط (ربط األفكار غير ذات الصمة) ،ويميؿ لمتفكير المتشعب،
فينتقؿ مف موضوع الَخر بشكؿ مفاجئ  ،ويتناوؿ المياـ بطرؽ غير متوقعة .

 -3مسايـرة القــواعــد:

مدى ميؿ األفراد لمسايرة القواعد واألعراؼ السائدة داخؿ الجماعة التي ينتموف إلييا ،فيميؿ ذو األسموب التكيفي إلى

مسايرة اآلخريف ويحافظ عمى تماسؾ الجماعة ويمتزـ بمعاييرىا وقواعدىا أثناء التعامؿ مع المواقؼ المختمفة ( اتخاذ القرار
أو حؿ المشكالت) ،ويحسف اإلطار القائـ عمى نحو أفضؿ ،بينما ذو األسموب التجديدي عكس ذلؾ يتحدى القواعد
واألعراؼ السائدة ويخرج عنيا ،وغالباً ما يخالؼ الجماعة وييدد تماسكيا كونو يسعى إلحداث تغيير جذري مختمؼ عف
اإلطار القائـ .

 -2أعداد فقرات المقياس بصياغتو الولية :

بعد تحديد مكونات المقياس تـ صياغة ( )33فقرة بما يتناسب مع تعريؼ كؿ مكوف ومع طبيعة المجتمع الذي

سيطبؽ عميو المقياس  ،توزعت عمى مكونات المقياس بواقع ( )11فقرة لكؿ مكوف اعتمد الباحثاف في صياغة الفقرات
أسموب المواقؼ المفظية ،مع بديميف لإلجابة عمى شكؿ عبارات أحدى ىاتيف العبارتيف لقياس األسموب التجديدي والعبارة
األُخرى لقياس األسموب التكيفي  ،يختار المجيب احدىما عند اإلجابة ،وتعطى عند التصحيح العبارة التي تقيس األسموب
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التكيفي درجة(صفر) عند اختيارىا مف قبؿ المجيب ،أما إذا إختار المجيب العبارة التي تقيس األسموب التجديدي فيعطي

درجة ( ، ) 1لذلؾ فأف الدرجة الكمية لممجيب تحسب مف خالؿ جمع درجات العبارتيف في كؿ الفقرات ،وكمما زادت درجة
المجيب استخداـ األسموب التجديدي أكثر وكمما قمت الدرجة اتجو نحو استخداـ األسموب التكيفي .
 -3التحميل المنطقي لفقرات المقياس :

تـ عرض فقرات المقياس عمى مجموعة المحكميف ذاتيا التي عرض عمييا مقياس اليوية الشخصية االبداعية واعتمد

الباحثاف مربع كاي لتحميؿ أراء المحكميف  ،وعند مقارنة قيـ كا 2المحسوبة بالقيمة الجدولية البالغة ( )3084عند مستوى
داللو ( )5055ودرجة حرية ( )1تبيف أف جميع الفقرات كانت صالحة إذ تراوحت قيميا بيف ( 120462الى  )26مع تعديؿ
الفقرات التي تحتاج إلى ذلؾ  ،ولغرض التعرؼ عمى مدى وضوح فقرات المقياس  ،طبؽ المقياس عمى العينة االستطالعية

ذاتيا التي طبؽ عمييا مقياس اليوية الشخصية االبداعية  ،واتضح اف فقرات المقياس وبدائمو كانت واضحة  ،وبمغ متوسط
الوقت المستغرؽ لإلجابة عف فقرات المقياس ( )19دقيقة .
 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس السموب المعرفي ( التجديدي  -التكيفي) :

جرى تحميؿ فقرات مقياس االسموب المعرفي ( التجديدي – التكيفي) عمى وفؽ ثالث أساليب إجرائية ىي:

 -1أسموب المجموعتين الطرفيتين

: Contrasted Groups

بعد تصحيح االجابات واحتساب الدرجة الكمية لكؿ استمارة وترتيبيا تنازلياً مف أعمػى درجػة كميػة إلػى أدنػى درجػة كميػة ،

ُح ًددث المجموعتاف الطرفيتاف إذ تـ االعتماد عمى نسبة الػ (  ) %27مف أفراد المجموعتيف الطرفيتيف  ،فبمغ عدد اسػتمارات
األفراد في كؿ مجموعة ( )158استمارة وكانت حدود الدرجات لممجموعة العميا( )25 -35درجة ،وحدود درجات المجموعػة
الدنيا ( )6-15درجة  ،وبعد حساب التك اررات الخاصة بكؿ بديؿ مف البديميف ( أ – ب ) لكؿ فقرة مف فقػرات المقيػاس ،تػـ

تطبيؽ اختبار مربع كاي لمتك اررات ( أ  -ب) والتي تمت المزاوجة بينيمػا فػي المقيػاس ،وقػد انحصػرت قػيـ كػا 2المحسػوبة
ب ػ ػ ػ ػ ػػيف (  ، ) 370282 - 505743وت ػ ػ ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػ ػ ػػتبعاد الفقػ ػ ػ ػ ػ ػرات ذات التسمس ػ ػ ػ ػ ػػؿ ( )33 - 26ك ػ ػ ػ ػ ػػوف قيمي ػ ػ ػ ػ ػػا المحس ػ ػ ػ ػ ػػوبة
(  ) 505743 ، 206897وبػػذلؾ فيػػي غيػػر مميػػزة عنػػد مقارنتيػػا مػػع القيمػػة الجدوليػػة البالغػػة ( )3084عنػػد مسػػتوى داللػػة
( )5.55ودرجة حرية ( )1ولذا تحذؼ ويصبح المقياس مكوف مف ( )31فقرة .
 -2أسموب التساق الداخمي ) : ( Internal Consistancy

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ اعتماد األساليب االتية  :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس

وعالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ الذي تنتمي اليو إذ استعمؿ الباحثاف معامؿ ارتباط بوينت بايسيلاير لغرض التحقؽ مف
ذلؾ ،بينما استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف في استخراج عالقة درجة المجاؿ بالمجاالت االخرى و بالدرجة الكمية لممقياس
الستمارات عينة التحميؿ االحصائي البالغة ( )455استمارة  ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف ( )50536 ، 50725
وجميعيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )5055ودرجة حرية ( )398إذ بمغت القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط ()5،598

باستثناء الفقرات ذاتيا التي كانت معامالت تمييزىا غير دالة والتي تأخذ التسمسؿ( )33 ، 26لـ تكف ذات داللة احصائية
ولذلؾ تحذؼ .
ثبات المقياس : Reliability of The Scale

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة عشوائية بمغت ( )45طالباً

وطالبة مف طمبة جامعة القادسية  ،ثـ أعيد تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا بعد مرور ( )14يوماً مف التطبيؽ االوؿ،

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
ختام محمد حدن رباس الليباوي

أ.د .حدين ربيع حمادي

وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بمغ معامؿ الثبات ( )5093وىو مؤش اًر جيداً عمى استقرار إجابات الطمبة عمى المقياس

عبر الزمف ،بينما بمغ معامؿ الثبات بمعادلة الفاكرونباخ ( )5087مما يشير الى تجانس الفقرات فيما بينيا .
 وصف مقياس السموب المعرفي " التجديدي – التكيفي " بصيغتو النيائية :

يتكوف مقياس االسموب المعرفي " التجديدي – التكيفي " بصيغتو النيائية مػف ( )31فقػرة موزعػة عمػى مجاالتػو الػثالث،

وتبمغ اعمى درجػة كميػة محتممػة لممقيػاس ( )31وادنػى درجػة ( صػفر) وبيػذا يكػوف الوسػط الفرضػي لممقيػاس ( )1505درجػة
والممحؽ ( )2يتضمف المقياس بصيغتو النيائية .
التطبيق النيائي :

ٍ
طالب وطالبػة مػف طمبػة جامعػة القادسػية،
طبؽ الباحثاف مقياسي البحث عمى عينة التطبيؽ النيائي البالغ عددىا () 555

وذلؾ لممدة الواقعة بيف ( 2518-2-11إلى ) 2518-3-13

عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا

اليدف الول  :التعرف إلى اليوية الشخصية البداعية لدى طمبة الجامعة :

لتحقيؽ ىذا اليدؼ أستخرج الوسط الحسابي لدرجات عينة التطبيؽ النيائي ( )555طالباً وطالبة عمى مقياس اليوية

الشخصية االبداعية واتضح أنو ( )970878وبانحراؼ معياري ( ،)140418في حيف بمغ الوسط الفرضي ( )81درجة ،

وباستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة لممقارنة بيف متوسط العينة والمتوسط الفرضي لممقياس  ،تبيف أف القيمة التائية
المحسوبة ( )290176وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة ( )1096عند مستوى داللة ( )5055ودرجة حرية
( )499وىذا يشير إلى إف طمبة الجامعة يتمتعوف بيوية شخصية ابداعية  ،والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ .
جدوؿ ()2
نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة عمى مقياس اليوية الشخصية االبداعية
المتغير
اليوية الشخصية
البداعية

العينة

500

الحسابي

النحراف
المعياري

المتوسط

الوسط

978878

148418

القيمة التائية

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

81

268176

1896

مستوى
الدللة

()0805
دالة

وطبقاً لنظرية ( ) McCall & Simmon , 1978فأف اليوية الشخصية االبداعية تتشكؿ مف تفاعؿ بعد الذات بما

تحممو مف سمات ابداعية  ،وبعد االخر والذي يتمثؿ في السياؽ االجتماعي (الوالديف  ،االشقاء  ،االصدقاء  ،االساتذة ) ،
وفي ذلؾ أشاره واضحة إلى أف مدركات الطالب الذاتية تجاه احساساتو الكامنة وامكاناتو االبداعية ىي االساس الجوىري
في تشكيؿ اليوية الشخصية االبداعية لديو  ،وتتأثر تمؾ المدركات بإدراؾ الطالب لكيفية رؤية االخريف لو (المحيطيف بو )

إي تتأثر بالتفسير الذي يضعو الطالب حوؿ نظرة االخريف لو ،وبذلؾ فأف معتقدات الطالب عف ذاتو االبداعية
وفقاً

لمعتقدات

وتصورات

االخريف

عنو

ىي

المسؤولة

عف

تشكيؿ

اليوية

الشخصية

االبداعية

لديو

) ،)Petkus, 1996 :193-194وبذلؾ يرى الباحثاف بأف السياؽ االجتماعي الذي يتواجد فيو الطمبة باإلضافة الى
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التأثيرات الثقافية واالقتصادية والتربوية واالجتماعية ساىمت في تشكيؿ ىوية شخصية ابداعية لدى طمبة الجامعة ،تمثمت

في المعتقد ات الذاتية التي يكتسبيا الفرد إزاء امكاناتو وقدراتو االبداعية بالشكؿ الذي يتناسب والمجتمع الذي يعيشوف فيو .

اليدف الثاني  :التعرف إلى الفروق ذات الدللة الحصائية في اليوية الشخصية البداعية لدى طمبة الجامعة تبعاً

لمتغي ارت الجنس( ذكور –إناث ) ،التخصص ( عممي – انساني ) والصف (ثاني– رابع ).

لتحقيؽ ىذا اليدؼ أستعمؿ أوالً اختبار ليفيف لغرض التعرؼ إلى مدى تجانس التبايف داخؿ الخاليا الف الخاليا الداخمة

في التحميؿ غير متساوية في اعدادىا  ،فبمغت قيمة ليفيني المحسوبة ( )10556وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة
( )2052عند مستوى داللة ( )5.55ودرجتي حرية (  )492 - 7وىذا يعني أف الخاليا متجانسة ،لذلؾ تـ استعماؿ
أختبار تحميؿ التبايف الثالثي لألوساط غير الموزونة وذلؾ الف اختيار العينة تـ وفقا لالسموب العشوائي الطبقي ذات
التوزيع المتناسب  ،وظيرت النتائج المثبتة في جدوؿ ()3

جدوؿ ()3

نتائج تحميؿ التبايف الثالثي لداللة الفروؽ في اليوية الشخصية االبداعية تبعاً لمتغيرات(الجنس ،التخصص  ،الصؼ)
مصدر التباين
S.V

مجموع المربعات
S.S

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

D.F

القيمة الفائية
المحسوبة

M.S

الدللة
0805

الجدولية

الجنس

382258

1

382258

089321

غير دالة

التخصص

6848

1

6848

188724

غير دالة

الصف

081992

1

081992

080575

غير دالة

الجنس * التخصص

480898

1

480898

181817

الجنس * الصف

181858

1

181858

083426

غير دالة

التخصص * الصف

080648

1

080648

0801872

غير دالة

* 388088

1

388088

1810058

غير دالة

الجنس*

التخصص

3886

غير دالة

الصف
داخل الخاليا

102572

492

المجموع الكمي

10259180542

499

384607
_

_

_

_

_

مف مالحظة جدوؿ ( )3يتضح عدـ وجود فروؽ في اليوية الشخصية االبداعية تبعاً لمتغير الجنس والتخصص
والصؼ وكذلؾ تبعاً لمتفاعالت الثنائية والتفاعؿ الثالثي بيف ٍ
كؿ مف الجنس والتخصص والصؼ ،إذ تراوحت القيـ الفائية
المحسوبة بيف (  )5051872 ، 108724وجميعيا أقؿ مف القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3086عند مستوى داللة

( )5.55ودرجتي حرية ( )492 - 1
وىذا

ما

يؤكده

االطار

النظري

المعتمد

لػنظرية

ىوية

الدور

االبداعي

بحسب

ما

ذىب

اليو

( )McCall & Simmon, 1978في أف اليوية الشخصية االبداعية تتشكؿ نتيجة تفاعؿ االفراد مع االخريف فيي صورة
انعكاسية لخبرات مكتسبة مف خالؿ عممية التفاعؿ الرمزي بيف االفراد بصرؼ النظر عف متغيرات (الجنس ،التخصص ،

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
ختام محمد حدن رباس الليباوي

أ.د .حدين ربيع حمادي

الصؼ) لذلؾ فيي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمجتمع والمناخ الثقافي الذي يشجع عمى ظيور االبداع  ،فاألفراد المتواجديف في
المجتمع نفسو ومف كال الجنسيف تجمعيـ ثقافة واحدة تشجع االبداع ال يظيروف فروقاً في تشكيؿ ىويتيـ الشخصية

االبداعية ) )Petkus, 1996 :188-189وذلؾ يفسر ىذه النتيجة بحكـ تواجد طمبة الجامعة بالمجتمع نفسو ،وتجمعيـ

ثقافة واحدة قد تشجع االبداع وتدعمو ،ساعد ذلؾ في تنمية اليوية الشخصية االبداعية لدى طمبة الجامعة مف كال الجنسيف
بغض النظر عف نوع التخصص (عممي – انساني) بحكـ االنفتاح عمى كؿ الخبرات عممية كانت أـ انسانية ،وكذلؾ يطور
طمبة الجامعة مف الصفوؼ الثانية والرابعة مدركات معرفية متقاربة حوؿ ىويتيـ الشخصية االبداعية ،دوف وجود تبايناً فييا

بحكـ تقارب المرحمة العمرية  ،فيـ في نفس المرحمة العمرية تقريب ًا ،وبذلؾ فأف الفروؽ بينيـ تكاد تكوف غير واضحة .
اليدف الثالث  :التعرف إلى السموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) لدى طمبة الجامعة .

تحقيقػاً ليػػذا اليػػدؼ تػػـ تحميػػؿ درجػػات عينػػة البحػػث البالغػػة ( )555طالػػب وطالبػػة عمػػى مقيػػاس االسػػموب المعرفػػي

(التجديػػدي  -التكيفػػي) ،وتبػػيف أف ال ػػوسط الحسػػابي لمػػدرجات قػػد بمػػغ ( )16038درجػػة ،بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره ()30976

درجة ،في حيف بمغ الوسط الفرضي( )15 ,5درجة  ،ولتحديد األسموب المعرفي السائد لدى طمبة الجامعػة  ،فقػد تػـ اعتمػاد

معادلة فترة الثقة لتصنيؼ الطمبة بحسب اسموبيـ المعرفي (تجديدي – تكيفي ) إذ تراوح مدى الػدرجات بػيف (،) 17 – 16
والتػػي بموجبيػػا يعػػد الطالػػب مػػف ذوي االسػػموب التجديػػدي عنػػدما يحصػػؿ عمػػى درجػػة (  ) 17فػػأكثر  ،إمػػا الطالػػب الػػذي
يحصؿ عمى درجة ( ) 16فأقؿ يعد مف ذوي االسموب التكيفي  ،وبعد احصاء الطمبة وفؽ لياتيف الػدرجتيف تبػيف اف ()229

طالػػب وطالبػػة مػػف ذوي االسػػموب التجديػدي ،مقابػػؿ ( )271طالػػب وطالبػػة مػػف ذوي االسػػموب التكيفػػي والجػػؿ التعػػرؼ الػػى
الداللة االحصائية لمفروؽ الظاىرة وبيػاف االسػموب المعرفػي االكثػر اعتمػاداً مػف قبػؿ طمبػة الجامعػة  ،فقػد تػـ اعتمػاد اختبػار
مربع كاي لحسف المطابقة وظيرت النتائج المبينة في جدوؿ (. )4
جدوؿ ()4
قيمة كاي لتكرار تفضيؿ االسموب المعرفي ( التجديدي  -التكيفي) ونسبيـ
السموب المعرفي

تكرار السموب

النسبة

المالحظ

المتوقع

تجديدي

229

250

%46

تكيفي

271

250

%54

يظيػػر مػػف الجػػدوؿ أعػاله اف قيمػػة
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قيمة كاي

الدللة عند

المحسوبة

الجدولية

مستوى 0805

38528

3.84

غير دالة

المحسػػوبة قػػد بمغػػت ( )30528وىػػي أصػػغر مػػف قيمػػة
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الجدوليػػة البالغػػة

( )3.84عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )5055ودرجػػة حريػػة ( ، )1وىػػذا يعنػػي اف الفػػروؽ الظػػاىرة ليسػػت ذات داللػػة احصػػائية ،تػػدؿ
ىػػذه النتيجػػة عمػػى أف نسػػبة الطمبػػة الػػذيف يسػػتخدموف االسػػموب المعرفػػي التجديػػدي تكػػاد ال تختمػػؼ عػػف نسػػبة الطمبػػة الػػذيف

يستخدموف االسموب التكيفي  ،إي اف االسموب المعرفي التجديدي و التكيفي يستخدـ بشكؿ متوازف مف قبؿ طمبة الجامعة .

وىذه النتيجة منطقية ومتوقعة في ضوء نظرية كيرتوف ( ، )Kirton, 1976إذ اكد عمى اف بعدي االسموب ضػرورياف
وميماف لتطوير المجتمع إذ يقوـ الطمبػة مػف ذوي االسػموب التجديػدي بتقػديـ أفكػار جديػدة وراديكاليػة  /جذريػة وبالتػالي فأننػا
سنحتاج بالضرورة الى التكيفييف لجعؿ تمؾ االفكار المطروحة مقبولة  ،ومحاولة تطبيقيا عممياً عمػى أرض الواقػع باالضػافة
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إلى أدخػاؿ التحسػينات عمػى التراكيػب القديمػة لجعميػا أكثػر فائػدة لممجتمػع ( )Puccio,1999: 4وبػذلؾ ىنػاؾ حاجػة ممحػة
الػػى تواجػػد االسػػموبيف لػػدى طمبػػة الجامعػػة بشػػكؿ متػوازف الف اجتماعيمػػا يشػػكؿ عمػالً أكفػػأ يقػػود المجتمػػع نحػػو التقػػدـ لالمػػاـ
باتجاه النجاح وىذا ما حققتو النتيجة الحالية .

اليــدف الرابــع  :التعــرف إلــى الفــروق ذات الدللــة الحصــائية فــي الســموب المعرفــي (التكيفــي – التجديــدي) لــدى طمبــة

الجامعة تبعاً لمتغيرات  :أ -الجنس (ذكور – اناث ) ب -التخصص (عممي – ادبي)

ج -الصف ( ثاني  -رابع) .

تحقيقاً ليذا اليدؼ تـ إحصاء أعداد الطمبة مف ذوي االسموب المعرفي التجديدي و التكيفي تبعاً لمتغيرات ( الجنس ،

التخصص  ،الصؼ ) وألجؿ التعرؼ الى الفروؽ الظاىرة فقد تـ استعماؿ مربع كاي لالستقاللية وكما مبيف في جدوؿ ()5
جدوؿ ()5

قيمة مربع كاي لالستقاللية لألسموب " المعرفي التكيفي -التجديدي " وفؽ متغي ارت ( الجنس – التخصص – الصؼ )
السموب

التكرار

المعرفي
تجديدي
تكيفي
المجموع

الجنس

المجموع

والنسبة

الذكور

اإلناث

العدد

107

122

229

النسبة %

21,4

%2484

%4588

العدد

132

139

271

النسبة %

%2684

%2788

%5482

العدد

239

261

500

النسبة %

%4788

%5282

%100

التخصص الدراسي

تجديدي
تكيفي
المجموع

المجموع

عممي
العدد

112

117

229

النسبة %

%2284

%2384

%4588

العدد

131

140

271

%2682

%28

%5482

العدد

243

257

500

النسبة %

%4886

%5184

%100

الصف الدراسي
ثاني

رابع

المحسوبة

08196

الجدولية

3884

قيمة مربع كاي

انساني

النسبة %

قيمة مربع كاي

المجموع

المحسوبة

08016

الجدولية

3884

قيمة مربع كاي
المحسوبة

الجدولية

مستوى

الدللة عند
0.05

غير دالة

مستوى
الدللة عند
0.05

غير دالة

مستوى

الدللة عند
0.05

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
أ.د .حدين ربيع حمادي

تجديدي
تكيفي
المجموع

ختام محمد حدن رباس الليباوي

العدد

104

125

229

النسبة %

%2088

%25

%4588

العدد

116

155

271

النسبة %

%2382

%31

%5482

العدد

220

280

500

النسبة %

%44

%56

%100

08343

3884

غير دالة

وقد أشارت نتائج المعالجة االحصائية في جدوؿ ( )5إلى ما يأتي:


ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية في األسموب المعرفي " التجديدي  -التكيفي" تبعاً لمتغير الجنس والتخصص

والصؼ  ،وتأتي ىذه النتيجة متفقة مع وجية نظر كيرتوف ( )Kirton, 1987إذ أشار إلى عدـ وجود فروؽ بيف
الجنسيف في االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) في ضوء تفضيالت االفراد السموكية المتمايزة فيما يتعمؽ في
اتخاذ القرار وحؿ المشكالت بأعتبار أف تفضيالت االفراد المعرفية تعد مف بيف مالمح الشخصية االنسانية ،وعمى
اعتبار أف االسموب المعرفي المفضؿ مف قبؿ طمبة الجامعة يعد ثابتاً نسبياً بمرور الزمف لدى كالً مف الذكور واالناث

عمى حداً سواء ( )Kirton, 1987: 282واف كؿ االفراد المتواجديف في المجتمع عمى حداً سواء يمتمكوف مستويات
متساوية لمقدرة االبداعية دوف استثناء سواء لمتخصصات االنسانية أـ العممية ولكف كالً منيما يبدع وفقاً لطريقتو

الخاصة

( ) Puccio,1999: 4وأف مرتفعي الخبرة أكثر ميالً نحو االسموب المعرفي التجديدي  ،مقارنة

بمنخفضي الخبرة  ،فكمما ازدادت خبرات الفرد المعرفية زاد ميمو الى االسموب التجديدي  ،بينما يميؿ االفراد االقؿ
خبرة الى االسموب التكيفي ( )Kirton, 1987: 282-283وبذلؾ يمكف أرجاع انعداـ الفروؽ تبعاً لمتغير الصؼ

الدراسي الى اف طمبة الجامعة في كال الصفيف الثاني والرابع يمتمكوف خبرات متقاربة إلى حداً كبير  ،بحكـ تقارب
المرحمة الدراسية وىو ما انسحب تأثيره في تفسير ىذه النتيجة .

اليــدف الخــامس  :التعــرف إلــى العالقــة الرتباطيــة بــين اليويــة الشخصــية البداعيــة و الســموب المعرفــي (التجديــدي –

التكيفي) لدى طمبة الجامعة .

لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ معامؿ ارتباط بوينت بايسيلاير بيف درجات أفراد العينة البالغة ( )555طالب وطالبة عمى

مقياسي اليوية الشخصية االبداعية و االسموب المعرفي (التجديدي – التكيفي) فبمغ معامؿ االرتباط بينيما ()50255
درجة وىي أكبر مف القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط والبالغة ( )50598عند مستوى داللة ( )5055ودرجة حرية (، )498
والجدوؿ ( )6يبيف ذلؾ .
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جدوؿ ()6

معامؿ االرتباط بيف اليوية الشخصية االبداعية واالسموب المعرفي (التجديدي -التكيفي)
المتغيرات
السموب المعرفي (التجديدي -التكيفي)
اليوية الشخصية البداعية

العينــة

500

قيمة معامل
الرتباط

08255

القيمة الجدولية
لدللة معامل

مستوى الدللة

الرتباط

08098

0805
دالة

يظير مف ذلؾ وجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف المتغيريف ،فكمما زادت درجات األفراد في مقياس األسموب المعرفي
قابمو زيادة في د رجاتيـ عمى مقياس اليوية الشخصية االبداعية  ،إذ بمغ المتوسط الحسابي عمى مقياس اليوية الشخصية

االبداعية لذوي االسموب المعرفي التجديدي ( )1510566وىو أعمى مف المتوسط الحسابي لذوي االسموب المعرفي التكيفي

البالغ ( )950185وىذا يشير إلى اف اليوية الشخصية االبداعية ترتبط بشكؿ ايجابي مع ذوي باألسموب المعرفي
التجديدي.
وتأتي ىذه النتيجة متسقة مع أشار اليو كيرتوف ( )Kirton, 1976إذ يميؿ ذوي االسموب المعرفي التجديدي إلى توليد

وانتاج افكار جديدة غير مألوفة تتسـ بالطالقة والمرونة واالصالة أثناء تعامميـ مع المواقؼ المختمفة كحؿ المشكالت
واتخاذ القرار  ،فيتميزوف بكونيـ أكثر دافعية لالبداع واكثر إدراكاً ألنفسيـ كأشخاص مبدعيف (Kirton, 1987: 52-

)55

التوصيات :

 -1زيادة االىتماـ بالبرامج المتخصصة في االرشاد والتوجيو بيدؼ المحافظة عمى ما يتمتع بو طمبة الجامعة مف ىوية
شخصية ابداعية وتعزيزىا لدييـ .
 -2االستفادة مف خريجي الجامعات مف خالؿ توظيؼ ذوي االسموب المعرفي التجديدي والتكيفي في شغؿ الوظائؼ التي
تتناسب مع تفضيالت كالً منيا  ،فقد تتطمب وظائؼ معينة قائداً مجدداً بينما تتطمب أخرى قائداً متكيفاً .

 -3العناية بتطوير المناىج الدراسية التربوية والعممية واالنسانية المختمفة بطريقة تستثمر ما يتمتع بو الطمبة مف قدرات
وامكانات إبداعية وتنشطيا .
 المقترحات :

 -1دراسة العالقة االرتباطية بيف اليوية الشخصية االبداعية وبعض المتغيرات االخرى ( فاعمية الذاكرة الذاتية  ،النمو
االخالقي  ،اساليب التفكير  ،الخبرة العاطفية  ،اساليب التنشئة االجتماعية ) .

 -2دراسة العالقة االرتباطية بيف االسموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) وبعض المتغيرات االخرى ( االتجاه نحو
التغيير ،الضبط الذاتي  ،أساليب حؿ المشكالت  ،االتزاف االنفعالي)
 -3توسػػيع الد ارسػػة الحاليػػة لتشػػمؿ ش ػرائح اجتماعيػػة اخػػرى كطمبػػة المرحمػػة االعداديػػة المتمي ػزيف وأق ػرانيـ العػػادييف (د ارسػػة
مقارنة) .
أولً  :المصادر العربية :

.  التكيفي " لدى طلبة الجامعة-الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي
ختام محمد حدن رباس الليباوي

 حدين ربيع حمادي.د.أ
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ممحق ()1
مقياس اليوية الشخصية البداعية بصيغتو النيائية
جامعة بابؿ
كمية التربية لمعموـ االنسانية

قسـ العموـ التربوية والنفسية
عزيزي الطالب ..............عزيزتي الطالبة ................

تحية طيبة …......

بيف يديؾ مجموعة مف الفقرات يرجى قراءة كؿ فقرة بدقة واإلجابة عنيا بصورة موضوعية وبما يمثؿ موقفؾ الحقيقي

إزاء كؿ فقرة مف خالؿ اختيار بديؿ واحد فقط مف البدائؿ الخمسة وذلؾ بوضع أشارة ( √) إماـ البديؿ الذي تراه ينطبؽ
عميؾ أكثر وال تترؾ أي فقرة مف دوف إجابة .

مثال لطريقة اإلجابة :

أذا كانت الفقرة تنطبؽ عميؾ تماما فضع عالمة ( √) تحت البديؿ تنطبؽ عمي تماماً .
الفقرات

عمي
تنطبؽ َ
تماما

أعتقد أف االخروف يتصوروني واسع الخياؿ



غالبا

ال تنطبؽ
احيانا

ناد ار

عمي ابدا

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
ختام محمد حدن رباس الليباوي

أ.د .حدين ربيع حمادي

مع العمـ ليس ىناؾ إجابة صحيحة أو خاطئة وانما ىي ألغراض البحث العممي ولف يطمع عمى إجابتؾ احد سوى الباحثاف
لذا ال نطمب منؾ ذكر االسـ فقط يرجى ممئ المعمومات االَتية :

أول  :الكمية  ………………………:القسم .......................
ذكر

أنثى

ثانيا  :الجنس

:

ثالثا  :التخصص  :عممي

إنساني
رابع

رابعا  :المرحمة  :ثاني

شاكرين تعاونكم

ت

الباحثان

الفقـــــــــــــرات

تنطبـــــــق عمــــــــــــي
تماما

1

اعتقد اني شخص مبدع

2

أطمئف لقدراتي في توليد نتاجات أبداعية ذات قيمة
لممجتمع

.3

أمتمؾ مرونة في التفكير

4

أثؽ في قدرتي عمى التعامؿ مع االحداث مف زوايا
متنوعة

5

أجيد التوفيؽ بيف األفكار المطروحة أثناء المحاضرة
بمساعدة أستاذي .

.6

بأمكاني اداء الواجبات الدراسية بطابع متفرد يندىش
زمالئي لو

7

أطرح أفكا اًر نادرة لمواجية التحديات اليومية ألف أسرتي

8

أنجز المياـ الموكمة لي بتفوؽ وىذا ما يعرفو االخروف

تشجعني عمى ذلؾ .
عني

9

أعمؿ بجد لمواجية إي عقبة تقؼ أماـ تحقيؽ أىدافي

غالباً

احياناً

ل تنطبق
عمي ابدا

نادراً
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بطرؽ أصيمة .
15

اعد نفسي شخصاً صبو اًر في تحمؿ الغموض

11

ألتزـ بشكؿ تاـ بالقواعد أثناء أدائي إلي ميمة لكوف

12

أتميز بقدرات أبداعية تؤىمني إلنجاز ما يراه االَخروف

13

أستطيع تنفيذ خططي المستقبمية بجدارة وأقتدار

14

أجد نفسي شخصاً منفتح عمى الخبرات الجديدة لما

15

إدرؾ بأف أساتذتي يروف أدائي لمنشاطات الصفية

أسرتي تشدد عمي في ذلؾ
ال
مستحي ً

أتممسو في تعامؿ االخريف معي

16

عادياً .

أقدـ استجابات جديدة لما يطرح مف تساؤالت عممية

ألحصؿ عمى درجات أضافية مقابؿ ذلؾ
17

اعي بأف زمالئي يروني مبدعاً ويعاممونني عمى ىذا

18

أثابر في اداء االعماؿ الجديدة رغـ الصعوبات التي

االساس .
تواجيني

19

أجد صعوبة في تنظيـ أفكاري في أبسط المواقؼ

25

أستحضر في ذىني صو اًر إيجابية تدفعني بقوة لألداء

21

اعي بشكؿ كامؿ بأف تفكيري تقميدي لما يبدو لي مف

األمثؿ المتفوؽ.

كالـ االخريف معي
22
23

أكافئ نفسي عندما أقدـ أفكا اًر ال يفكر بيا االَخروف

ادرؾ بأني أمتمؾ بصيرة خالقة كوف انطباعات

أساتذتي عني تؤكد ذلؾ
24

أنجازي لالعماؿ بطرؽ جديدة ال يجد قبوالً مف أساتذتي

25

أتفؽ مع توقعات االخريف باني ال اجيد معالجة

وأسرتي .

المواقؼ الحياتية
26

أعتقد أف المرح وروح الدعابة التي تميزني سبب أقتراب
االخريف مني .

الهوية الذخصية االبدارية ورالقتها باألدلوب المعرفي " التجديدي -التكيفي " لدى طلبة الجامعة .
أ.د .حدين ربيع حمادي

27

ختام محمد حدن رباس الليباوي

أسعى الى أف أكوف مختمفاً عف زمالئي في أداء العمؿ

المطموب .
ممحق ()2

مقياس السموب المعرفي (التجديدي  -التكيفي) بصيغتو النيائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة بابل

كمية التربية لمعموم النسانية

قسم العموم التربوية والنفسية

عزيزي الطالب....عزيزتي الطالبة

تحية طيبة..

بػػيف يػػديؾ مجموعػػة مػػف المواقػػؼ ذات البػػديميف تتطمػػب اختيػػار بػػديؿ واحػػد لكػػؿ موقػػؼ ،وذلػػؾ بوضػػع دائػرة حػػوؿ حػػرؼ
البديؿ الذي يمثػؿ اسػتجابتؾ وموقفػؾ الحقيقػي بشػأنيا  ،والػذي يعكػس طريقػة تعاممػؾ مػع المواقػؼ التػي قػد تواجييػا  ،يرجػى

التفضؿ بقراءة المواقؼ وبدائميا واإلجابة عنيا بدقة وتمعف عمماً بأف إجابتؾ لف يطمع عمييا أحد سوى الباحثاف ،وال تستخدـ
إال ألغراض البحث العممػي ،وأنػو ال توجػد إجابػة صػحيحة وأخػرى خاطئػة بقػدر مػا تعبػر عػف  ،ارئػؾ نحوىػا ،ويأمػؿ الباحثػاف
تعاونكـ معيـ في اإلجابة عف جميع المواقؼ ،وال داعي لذكر االسـ مع خالص الشكر واالمتناف .
الكمية  ............................القسم .........................
الجنس :
الصف :

التخصص :

ذكر
ثاني

انساني

أنثى
رابع

عممي

مثاؿ اإلجابة :
إذا كان البديل ( أ ) أكثر انطباقاً عميك فيتم اختياره بوضع دائرة حول الحرف الممثل لو ،وكما مبين.
ت
1

الفقرات
عند زيارتي لمدينة ما ألول مرة فاني أميل الى ان أستكشف -:
أ  -المعالـ العامة لممدينة .

ب – أشياء محددة تثير أىتمامي .
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شاكرين تعاونكم

ت
1

2

3

4

الفقـــــــــــــــــــــــــرات

الباحثان

ت

عندما أتواجد في جمسة لمناقشة قضية ما ،فإني أميؿ 17

الفقـــــــــــــــــــــــــرات
حينما يطرح االستاذ موضوع ًا لمنقاش متمثالً بالمشكالت

إلى:

الجامعية التي نواجييا فإني أفضؿ مناقشة :

أ .حؿ المشكالت الماثمة أمامي

أ .مشكمة واحدة في ذات الوقت

ب -اكتشاؼ المشكالت المتضمنة فييا

ب -أكثر مف مشكمة في الوقت نفسو

أميؿ إلى ممارسة نشاطاتي الحياتية بشكؿ :

18

تميؿ اَرائي وأفكاري إلى أف :

أ -عفوي

أ .تساير األعراؼ السائدة

ب .منظـ

ب -تتحدى األعراؼ السائدة

أتعامؿ مع متغيرات البيئة المحيطة بطريقة تقودني إلى:

19

عندما أفشؿ في مادة دراسية معينة ،فإني إلجأ إلى :

أ -تجديد الوضع الراىف

أ -معالجة أسباب فشمي

ب .التكيؼ مع الوضع الراىف

ب .دراسة المادة بشكؿ مكثؼ كزمالئي ألنجح

عندما أكوف قائداً لمشروع إنساني ،أفضؿ التعامؿ مع 25
المشكالت التي تيدد عممي مف خالؿ:

أفضؿ التعامؿ مع المشكالت الحياتية التي تواجيني مف
خالؿ أكتشاؼ فجواتيا عف طريؽ ربط المعمومات واالفكار

أ .حميا عند ظيورىا

التي :

ب -معالجتيا عند االحساس بيا

أ .تشترؾ فيما بينيا بعالقات واضحة
ب -ال توجد عالقات واضحة فيما بينيا

5

6

عندما يطمب مني األستاذ عمؿ نشاط ال صفي ،فإني 21

الق اررات التي أتخذىا لمواجية المشكالت القائمة ،تميؿ إلى

أفضؿ أف :

اف تكوف :

أ .يحدد االستاذ النشاط وخطوات انجازه

أ -مغايرة تزيؿ الوضع القائـ

ب -أختار النشاط وانجزه بالكيفية التي اَراىا مناسبة

ب .متوافقة تحافظ عمى الوضع القائـ

أسعى إلى إحداث تغيير يجعؿ مف الواقع:

22

أ -مختمفاً

ب .أفضؿ

عندما يطمب مني كتابة تعبير أو مقاؿ عف موضوع ما،
فإني أستعمؿ مفردات اغمبيا :
أ -جديدة تثري في التعبير
ب .مألوفة إلتماـ التعبير

7

عندما أشارؾ في حوار أو مناقشة عممية ،أميؿ الى طرح 23

أفضؿ أداء المياـ باالعتماد عمى طرؽ :
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أفكار :

أ -غير متوقعة

أ -فريدة مف نوعيا

ب .محددة بالترتيب المتسمسؿ

ب .شائعة بيف االخريف
8

لكي أتحقؽ مف ظاىرة أو فكرة ما ،أتبع :

24

أ .خطوات متسمسمة

أ .استشارتيـ واألخذ برأييـ

ب -أقفز مف خطوة ألخرى
9

عندما يتعرض مجتمعنا الى ازمات مفاجئة كاليجمات 25

11

أ -أشجع واساند العمؿ التطوعي لمواجيتيا.

أ .تعممتيا سابقاً مف أستاذي

ب -نادرة غير مسبوقة

عندما يطرح األستاذ سؤاؿ يتطمب إجابة أو تفسي اًر26 ،

فإني أقدـ :

ب .عدد قميؿ مف االجابات الجديدة لتفسيره

ب -أخالؼ ق ارراتيـ ألني أرى ابعاد اخرى ال يراىا االخروف

عندما أحاوؿ إنجاز واجباتي الدراسية ،أميؿ إلى أتباع 27

ب -جديداً غير محددة

عند إعداد التقارير العممية ،أفضؿ العمؿ :

تتميز ق ارراتي اثناء التعامؿ مع المواقؼ الحياتية بأنيا
مبادرات :

أ  -غير مطروقة سابقاً

28

ب  .مطروقة سابقاً

لو كنت مدرباً وكاف أداء فريقي أثناء المباراة ليس بالمستوى

أ -الفردي

المطموب ،فإني أميؿ إلى إجراء تغييرات :

ب .كفريؽ

أ -مفاجئة داخؿ الفريؽ

ب .تدريجية في الفريؽ

عندما يتوجب عمي إتخاذ ق ار اًر في ٍ
أمر ما ،أميؿ إلى اف

عمي قصة درامية قصيرة ،ويطمب مني 29
عندما تعرض
َ
وضع عناويف ليا فأني أطرح عناويف :

يحدث قراري :

أ -غريبة

أ .تحسيف في االطار القائـ

ب .متعارؼ عمييا

ب -تغيير جذري في االطار القائـ

عندما أحؿ لغز ما  ،أميؿ الى أف أكوف متأىباً لػ

أ .االقتراب مف الحؿ المعروؼ

35

ب -االبتعاد عف الحموؿ التقميدية لموصوؿ الى حؿ جديد
15

إلى أف :

أ -أكبر عدد مف االجابات الجديدة لتفسيره

ب.

14

عندما يتخذ زمالئي ق ار اًر ما  ،كتأجيؿ امتحاف مثالً فأني أميؿ

أ .أساير ق ارراتيـ الف رؤيتي تتفؽ مع رؤيتيـ

أ .منيجية محددة

13

عندما يطرح األستاذ سؤاؿ صعب  ،أميؿ إلى حمو وفؽ

االرىابية ،فأني اميؿ الى أف :

طريقة :

12

ب -التمسؾ ب اَريي وأف كاف مخالفاً الَرائيـ
طريقة:

ب .اتوافؽ واتأقمـ مع ىذه االزمات
15

عندما أشارؾ في مشروع مع زمالئي ،أميؿ إلى

لو كنت عضواً في منظمة طالبية ،وحدث ظرؼ 31

يتطمب اتخاذ قرار فإني أميؿ الى اف أتخذ القرار :

عندما تواجيني أزمة عاطفية  ،ألجأ إلى حميا مف خالؿ :

أ .كبتيا و انكار وجودىا

ب -تدميرىا ذاتياً ومواجيتيا

إذا كمفت في حؿ سؤاؿ عممي صعب في وقت محدد ،فأني

أميؿ إلى أف :
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أ .المناسب الذي يتفؽ مع معايير المنظمة وقواعدىا

ب -االمثؿ واف خرج عف معايير المنظمة وقواعدىا
16

لكي أحؿ مشكمة ما ،أركز عمى:
أ -معالجة األسباب الكامنة ورائيا
ب .اتباع حموؿ مجربة سابق ًا

أ -أ أخذ الوقت الكافي لموصوؿ الى الومضة الفكرية لحمو
ب .التزـ بالوقت المحدد في الوصوؿ الى الحؿ

