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 :ملخص الدراسة
ب االبتكار لدى طالب السنة مهارات التعلم واالستذكار وأسلوهدفت الدراسة بيان 

تكونت عينة الدراسة ، والباحث المنهج الوصفي االرتباطي اتبع ، والتحضيرية بجامعة الطائف

طالباً من طالب السنة التحضيرية بجامعة الطائف من المسارات المختلفة، وكان ( 261) من 

االستذكار تَُماَرس أكثر مهارات التعلم وإلى أن  ج، وأشارت النتائ(2.86)متوسط أعمارهم 

بدرجات متوسطة من قبل طالب السنة التحضيرية ما عدا مهارتي إدارة المشتتات وتنظيم 

مهارات التعلم تمارس بدرجة  كما أشارت النتائج إلى أن المعلومات فهي تَُماَرس بدرجة عالية،

دقة تائج إلى ، كما توصلت النأكبر من قبل الطالب المجودين أكثر مما يفعل الطالب المجددين

 .التنبؤ بأسلوب االبتكار من خالل الدرجة على مهارة االستعداد لالمتحان

 :مقدمة الدراسة
تعدد الدددرة والسدلوب المفضدل لددى الفدرد مددن العوامدل الحاسدمة فدي أدائدب ولدذا نالدت بحددو  

فدي مهددها  الددرات قدراً كبيراً من االهتمام على مدى سنوات عديدة، بينما بحو  السلوب ما زالت

رغددم أهميتهددا وانيمددان بددأن الفشددل فددي الدا  ال يمكددن ردو فدددط للددددرة، وإنمددا يمكددن ردو أيضددا إلددى 

 .طريدة الفرد في توظيف عدلب وتعاملب مع المشكلة

وقد ركزت الدراسات التي تناولت االبتكار لفترة طويلة على مستوى االبتكار والذي يشير 

لمحاولة   البتكارية، أو كم الددرة االبتكارية التي تظهر لدى الفردإلى أي مدى يستخدم الفرد سعتب ا

الوصول إلى نموذج متميز للسمات التي يتصف بها الشخص المبتكر فاالبتكار هو اداو رئيسة 

 (Alter, 2001,1;Townes,2016:1)لإلبدا  على قيد الحياة في الدرن الواحد والعشرين

مدن التركيدز علدى مسدتوى االبتكدار إلدى دراسدة أسدلوب وتحدول االهتمدام فدي البحدو  الحديثدة 

والذي يٌعبر عن طريدة ابتكارية لدى الفرد، وقدد نبدع ذلدن مدن االعتدداد  Creativity styleاالبتكار 

بددددددأن جميددددددع الفددددددراد مبتكددددددرون ولكددددددن بمسددددددتويات مختلفددددددة وبأسددددددالي  متنوعددددددة، ويددددددري 

(Gelade,1995,37 )كاري ربما تظهر في السلوب وأيضا فدي أن الفروق الفردية في التفكير االبت

 .المستوى، وأن ذلن واحدا من أكثر اآلرا  والمفاهيم حداثة في مجال االبتكار

ولدد ظهرت العديد من النظريات التي تصف أسلوب االبتكار ومن أكثر هذو النظريات شديوعاً 

وبين لالبتكددار همددا حيددث أشددار إلددى أسددل Kirton تلددن النظريددة التددي واددعها عددالم الددنف  البريطدداني

، وأكددد علددى أن جميددع الفددراد يتوزعددون Innovation، والتجديددد Adaption(أو التكيددف)التجويددد 

علددى متصددل مددا بددين التكيددف أو التجويددد، والتجديددد وهددذا التوزيددع يكددون اعتدددالياً عنددد قيدداس هددذين 

 . (Hdmmerschmidt, 1996 , 62; Southwell,2016)السلوبين في المجتمع 

تم النظريددة بددالفروق بددين الفددراد فددي اتجاهدداتهم نحددو التمييددر، وبتفضدديلهم لسددلوب اتخدداذ وتهدد

الدددرار وحددل المشددكالت والتعبيددر عددن إبددداعهم، وعندددما واددع كيرتددون مدياسدداً للتجويددد والتجديددد 

كأسلوبين لالبتكار لم يتناول قياس المستوى أو الدددرة أو المهدارة أو الددوافع، بدل ركدز علدى تفضديل 

 (. 47، 1001العسر،)لفراد لسلوب اتخاذ الدرار وحل المشكالتا

ويستطيع المتكيفون أو المجودون والمجددون إنتداج الحلدول االبتكاريدة والصديلة، ولكدن تلدن 

ويوصدف المَجدو د بميلدب لدا  الشديا  . التي تعك  السالي  المختلفدة لكدل مدنهم فدي حدل المشدكالت

جددي، ومددنظم، ولديددب شددعور مرتفددع بالمسدد ولية، وحسدداس لمشدداعر بشددكل أفضددل، وأنددب دقيدد ، ومنه

وأفكددار ودوافددع اآلخددرين، ويسددعى نحددو التددددير االجتمدداعي، وقددوى اددبط الددنف ، وتميددل أفكددارو 

د بميلب لدا  الشيا  بشكل مختلف، وأنب غيدر مدنظم،  للمنفعة، ويهتم بالتفاصيل، بينما يوصف المَجد 

بنفسب، وغير مساير، ومنطوي، وال يهتم بمشاعر اآلخرين، وغيدر  ومتفرد، ويميل للممامرة، وواث 

 (Hurson, 2008, 90 – 92,Brinkman , 1999 , 63)عملي، و يتحدى الدواعد 

وفى التعليم توجد ردود أفعال مختلفة ما بين الطال  والمعلم نتيجة عدم التوافد  فدي السدلوب 

شددعرون بخيبددة المددل عندددما يددذكر لهددم المعلددم فيمددا بيددنهم، فنجددد الطددالب ذوى التوجددب التجويدددي ي
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التجديدددي أنددب ال يوجددد محتددوى محدددد، وأن ذلددن متددروج للطددالب، كمددا نجددد الطددالب ذوى التوجددب 

التجديدددي ينعتددون المعلددم التجويدددي والددذي ال ينددود فددي طريدددة تدريسددب بصددفات سددالبة كددالجمود 

د يددر ون سددلوج الطالدد  المنددتج بطريدددة مختلفددة، والروتينيددة، كمددا أن كددل مددن المعلددم المَجددو د والمَجددد 

فالمجود يرى أن الطالد  المثدالي هدو مدنظم التفكيدر المطيدع، بينمدا المجددد يدرى الطالد  المثدالي هدو 

الذي يتحدى االفترااات والمدداخل مدن زوايدا غيدر متوقعدة، وكالهمدا قدد ال يددرج أثدر طريدتدب فدي 

لهدم، وال أثدر لتوقعداتهم بشدأن مدا يشدكل سدلوج التدري  على الطالب الدذين يمتلكدون أسدلوب ممداير 

 (.Puccio, 1999)الطال 

وانطالقاً من المبدأ الدائل بأن الفراد يختلفون في تفضيالتهم لطدرق الدتعلم، وأندب مدن الممكدن 

قياس الفدروق الفرديدة فدي طدرق الدتعلم والدراسدة، وأن المزاوجدة أو عددم المزاوجدة بدين تفضديالت 

العديددد مددن  ، فدد ن(( Howell , 2001 , 3ري  يددؤثر فددي عمليددة الددتعلمالطددالب، وأسددالي  التددد

الدراسات أشارت إلى أهمية اتباد الطدالب عدادات اسدتذكار جيددة، حيدث يندتج عنهدا خفد  مسدتوى 

قل  االمتحان، وارتفاد مستوى الثدة بالنف ، وتنمية اتجاهات إيجابية نحو المواد الدراسية المختلفدة، 

دري  والجامعدة، ويترتدد  علدى ذلددن تفدوق الطدالب تحصدديالً ويتحدد  لددديهم ونحدو أعضدا  هي ددة التد

 (. 4، 1002عبادة، )الراا عن النف 

وتعتبر مهارات التعلم من عمليات التعلم المهمة التي ال غنى عنها للطال  في أي مجال مدن 

ر علدى مسدتوى مجاالت العلوم المختلفدة، فهدي مالزمدة للمدتعلم مندذ بدايدة تعلمدب لمدا لهدا مدن أثدر كبيد

سدليمان، )تحصيلب، ويتوقف هذا المستوى وجودتب على الطريدة أو السلوب المتبع فدي هدذو العمليدة 

1002 ،21.)  

فمهدارات الددتعلم تتديم للمددتعلم اكتسداب أنمدداط سدلوكية تصدداحبب أثندا  دراسددتب إلدى أن تصددبم 

مددرر آلخدر، وتصدبم بدذلن  بالنسبة لب عادات دراسية، تنم عن إجرا ات معينة ال تختلدف كثيدراً مدن

 (. 2.1، 1007الفرماوي،) لهذو العادات صفة الثبات النسبي لدى المتعلم 

ف لي أي مدى يختلف المجودون والمجددون فدي طدرق تعلمهدم ا فالشخصدية بمدا تحملدب مدن 

سددمات ودوافددع تفسددر كثيددراً مددن التبدداين فددي تحصدديل الطددالب، وتعلمهددم، ولكددى نفهددم أي الطددالب 

جدددم وتحدددت أي الظدددرون، ف ندددب مدددن المفيدددد أن نهدددتم بأسدددالي  تعلدددم الطدددالب وأسدددالي  يتعلمدددون أن

 . استجابتهم

مما سب  يتضم أهمية التعرن على أسلوب الطال  فدي انبدداد ومهاراتدب كدذلن فدي الدتعلم  

 .واالستذكار لإلسهام في تطوير العملية التعليمية وتدديم انرشاد المناس  للطالب

 : مشكلة الدراسة
َعددد مجددال دراسددة أسددلوب االبتكددار مددن المجدداالت الحديثددة فددي البي ددة العربيددة، كددذلن تَُعددد يُ 

مهددارات الددتعلم واالسددتذكار مددن المهددارات التددي يجدد  أن يكتسددبها الطالدد  الجددامعي وهددي فددي بدايددة 

 .حياتب الجامعية ليتمكن من مواصلة تعلمب بنجاح

ها من المور المهمة التي تتطل  جهدداً مدن فاالهتمام بعملية االستذكار والعوامل المرتبطة ب

الدائمين على العملية التعليمية، وكذلن المستفيدين منها، لما لها من نفعٍ على المتعلم، وعلى المجتمدع 

 (. 21 :1001سعفان، )الذي يستفيد من خبرات أبنائب الذين اكتسبوا مهارات جيدة 

ر جددزً  أساسددياً لعمليددة الددتعلم، وتسدداهم وعلددى الددرغم مددن أن عددادات االسددتذكار الفعالددة تعتبدد

كذلن على نحو فعال في التحصيل الدراسي للطالب، إال أنندا نجدد المعلمدين ال يهتمدون ب كسداب تلدن 

 (. Slate, Jones & Harlan, 2002,2)المهارات لطالبهم 

إلددى أن هندداج عدددداً كبيددراً مددن الطددالب (  Weiten & Lloyd , 2000, 22) ويشددير 

الجامعدة ولدديهم مهدارات وعددادات غيدر جيددة، وهدذا يمكددن أن يرجدع إلدى أن نظدام التعلدديم يلتحددون ب

 . عموماً قد ال يوفر الكثير من المعلومات والتعليمات عن أسالي  االستذكار الجيد
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وتسددعى الدراسددة الحاليددة للتعددرن علددى مهددارات الددتعلم واالسددتذكار وأسددلوب االبتكددار لدددى 

 . معة الطائفطالب السنة التحضيرية بجا

 : ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت اآلتية

مدا مهدارات الدتعلم واالسددتذكار وأسدلوب االبتكدار الكثدر شدديوعا لددى طدالب السدنة التحضدديرية  -2

 بجامعة الطائفا

 اتعلم واالستذكار وأسلوب االبتكارما العالقة بين مهارات ال -1

 سلوب االبتكار من خالل مهارات التعلم واالستذكاراما داللة معامل االنحدار للتنبؤ بأ -1

 :أهداف الدراسة
 : الدراسة إلى تهدف   

تحديدددد مهدددارات الدددتعلم واالسدددتذكار وأسدددلوب االبتكدددار الكثدددر شددديوعاً لددددى طدددالب السدددنة  .2

 .التحضيرية بجامعة الطائف

 .معرفة العالقة بين مهارات التعلم واالستذكار وأسلوب االبتكار .1

 .لوب االبتكار من خالل مهارات التعلم واالستذكارالتنبؤ بأس .1

 :أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

 .تناولها لمواود مهارات التعلم واالستذكار وهو أكثر ما يحتاج إليب الطال  الجامعي -2

 . تناولها لمواود االبتكار من منظور جديد هو السلوب ولي  المستوى -1

 .راسة في مجال التوجيب المهني والتربوياالستفادة من نتائج الد -1

تفيددد نتددائج هددذو الدراسددة البدداحثين الددذين يشددرعون فددي بنددا  بددرامج لتنميددة الددددرة علددى التفكيددر  -7

إذ يضعون في أذهانهم أن هناج نوعين من المبتكدرين لكدل منهمدا خصدائص متمدايزة  االبتكاري

  .عن اآلخر، يج  أخذها في االعتبار عند واع هذو البرامج

 .إثرا  المكتبة بمدايي  حديثة عن مهارات التعلم واالستذكار وأسالي  االبتكار -2

 : مصطلحات الدراسة
 :مهارات التعلم واالستذكار

والخطدددوات التدددي يسدددتعملها  مجموعدددة مدددن العدددادات :بأنهدددا( 222، 1021)يعرفهدددا انركدددوازي    

رفددة الجديدددة فددي المددادة الدراسددية الطالدد  لتسددهل عمليددة اكتسدداب وفهددم المعلومددات وتفاعلددب مددع المع

 . واسترجاعها بيسر وسهولة

ويعرفها الباحث بأنها مجموعة من أنماط السلوج أو النشاط التى يسدتخدمها المدتعلم بصدورة 

 .متكررة أثنا  تناولب للمادة الدراسية

ويتحدد في الدراسة الحاليدة إجرائيدا بالدرجدة التدي يحصدل عليهدا الفدرد فدي مديداس مهدارات 

 .لتعلم واالستذكارا

 :أسلوب االبتكار

أسلوب االبتكار بأنب الطريدة المميزة والثابتة التي يجهدز بهدا  (Tullett,1995,359)عرن 

الفددرد المعلومددات والبيانددات، والتددي بدددورها تددؤثر علددى طريدتددب المفضددلة فددي اتخدداذ الدددرارات وحددل 

  .المشكالت، ومدخلب إلى التميير

وير فكرة عملية ومبتكرة جديدة أو منتج من علم مسب ، أو وتوجيب وعرن بأنب الددرة على تط

 ;Sternberg, 1999;Runco, 2014) الددرات العدليّة وتسخيرها في إيجاد فكرة جديدة

(Townes,2016:10) 

ويتحددد فدي الدراسدة الحاليدة إجرائيدا بالدرجدة التدي يحصدل عليهدا الفدرد فدي مديداس أسدلوب 

 . االبتكار
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 :التحضيريةبرنامج السنة 

برنددامج دراسددي يددتم إلحدداق جميددع الطلبددة الحاصددلين علددى شددهادة إتمددام المرحلددة الثانويددة 

والددراغبين ب كمددال تعلدديمهم الجددامعي بهددا، بحيددث يكددون إتمددام الدراسددة بهددذو البددرامج بنجدداح شددرطاً 

 (.10، .271عمادة السنة التحضيرية، )أساسياً والزماً لالنتظام في الدراسة ب حدى كليات الجامعة

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :مهارات التعلم واالستذكار

إلى أن مهارات التعلم واالسدتذكار هدى الطريددة (  Azikiwe, 1998 , 107) يشير ازيكوى 

والسدلوج الدذى يددوم بدب الطالد  فدى قرا تدب الخاصدة بعدد تعلمدب داخدل حجدرة الصدف، وذلدن نتددان 

  .المواود الدراسى

أن االسددتذكار يبدددأ بسددلوج مددتعلم ثددم يتسددم هددذا السددلوج (  1، 1002) د السددميع ويددذكر عبدد

، فد ذا مدا تكدرر بشدكل (أى مهدارة)بالكفا ة، ولب هدن هو اننجاز والتحصيل، فيصبم سلوكاً مداهراً 

آلي يصدبم عدادة وفد  قدوانين ونظريدات الدتعلم السدلوكية، وإذا تدم االختيدار مدن بدين تلدن السدلوكيات 

  .والتنظيم لإلجرا ات يكون الفرد بصدد اتخاذ استراتيجية فى االستذكاروالعادات 

أن مصددطلم مهددارات الددتعلم واالسددتذكار يشددير إلددى أنمدداط (  21، 1001) ويددرى الفرمدداوى 

السلوج أو النشداط التدي يؤديهدا المدتعلم أثندا  اسدتذكارو أو اكتسدابب للمعرفدة، وهدذو النمداط السدلوكية 

 . العادة ويكون لها صفة الثبات النسبي لدى المتعلمبالتكرار تكتس  صفة 

إلدى أن مهدارات الدتعلم واالسدتذكار هدى اتجاهدات فدى (  Nneji, 2002 , 491) كمدا يشدير 

  .التعلم تمكن الطالب من العمل بكفا ة أثنا  استذكار المواد الدراسية

لوج أو النشداط التدي ويعرن الباحث مهارات التعلم واالستذكار بأنها مجموعدة مدن أنمداط السد

 . يؤديها المتعلم بصورة متكررة أثنا  تناولب للمادة الدراسية

وتوجد مبادئ ال غنى عنها في عملية االستذكار تعتبر قواعد تسهل استذكار المواد التدي يدراد 

استيعابها وحفظها، وينبمي على الطال  أن يُل م بهذو المبادئ حتى يستخدمها في استذكارو، ومن هدذو 

مبدددأ التكددرار، الدافعيددة، الممارسددة الموزعددة، والطريدددة الكليددة، التسددميع الددذاتي، انرشدداد  :لمبددادئا

والتوجيب، معرفة النتائج، النشاط الذاتي، الفهم والتنظيم، انتدال أثر التدري ، التدعيم، معرفة الهددن 

 (  21– 21 ،1006؛ غانم،  10 – .2، 1002سليمان، )من استذكار المادة، الثدة بالنف  

 وعنددما يكدون موقدف الطالد  ممدا يتعلمدب إيجابيًددا ف ندب ال يدتصدر علدى مجدرد التكدرار اآللددي،

وترديد ألفاظ الكتاب، بل يفكر دوما فيما يددرأ محداوالً انتدزاد معنداو، كمدا يحداول تطبيددب أو تلخيصدب 

لب، فدد ثبت أن أفضل  بلمتب الخاصة، وانجابة عن أس لة منب، أو يناقشب مع نفسب، أو يشرحب لزميل

  (. 16، 2111عبد الصمد، )أنواد التعلم هو التعلم الدائم على ذلن الجهد والنشاط الذاتي 

وليست كل مهارات التعلم واالستذكار التي يمارسها الطالب مفيددة، وإنمدا هنداج عدادات جيددة 

ب أو في حياتب عمومدا، وأخرى غير جيدة، والعادات الجيدة لها أهمية كبيرة للطال  سوا  في تحصيل

 . أما العادات غير الجيدة فلها تأثير سلبى عليب

هذا ويٌَشار إلى أن عملية االستذكار تتيم الفرصة للطالب الكتسداب أنمداط سدلوكية تسداهم فدي 

تعدد مهارات التعلم واالستذكار، وال يدل هدذا التعددد علدى أنهدا صدحيحة وفعالدة، بدل إن بعضدا منهدا 

مما يترتد  عليدب بدذل طاقدة أكبدر ممدا ينبمدي، ووقدت أطدول لالسدتذكار دون عائدد ربما يكون خاط ا 

يُددَذَكر، باناددافة إلددى الميددل لكددرو االسددتذكار واددعف التحصدديل، بينمددا مهددارات الددتعلم واالسددتذكار 

الفعالددة يكددون عائدددها أقددوى، وتسدداعد علددى مداومددة االسددتذكار للطالدد ، وارتفدداد درجددة التحصدديل 

 (. 261، 2111عبد المدصود، )مار الفضل للوقت والجهد في عملية االستذكار الدراسي، واالستث

ي الدراسات الحديثة في هذا المجال بتدري  مهارات التعلم واالستذكار الجيدة بدالً مدن  وتُوص 

التخدبط بصددورة عشدوائية فددي مهددارات الدتعلم واالسددتذكار الخاط دة والتددي تسددهم فدي خفدد  مسددتوى 
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ى الطالب، وارتفداد مسدتوى الدلد  مدن االمتحاندات، واالتجاهدات السدلبية نحدو التحصيل الدراسي لد

 (..، 1002عبادة، )الجامعة، وأعضا  هي ة التدري ، والمواد الدراسية 

 :أشدار إلدى أهميدة تدوافر ثالثدة عناصدر هدى Coveyأن كوفداى ( .، .211)وتدذكر الفاادل 

ر جيدددة، وتعنددي المعرفدة الددوعى بمددا يجدد  أن المعرفدة، والمهددارة، والدافعيددة لتكددوين عدادات اسددتذكا

تفعل، ولماذا ا أي أن تعرن السب ، وتعني المهدارة أن تعدرن الكيفيدة التدي تعمدل بهدا، أمدا الدافعيدة 

فتشير إلى توفر الرغبة لددى الفدرد ننجداز عمدل معدين، ومدن أجدل أن يصدبم أي سدلوج عدادة فعالدة 

 . فالبد من تفاعل هذو العناصر الثالثة

مهدددارات الدددتعلم واالسدددتذكار الجيددددة التدددي يمارسدددها الطدددالب (  16، 2111) جدددابر  ويحددددد

  :المتفوقون كما يلى

  .واع جدول استذكار منتظم -

  .المذاكرة عادة في الوقات نفسها كل يوم -

  .يذاكرون على الغل  في مكان منتظم  -

  .يذاكرون فترات قصيرة مع أخذ فترات راحة متكررة -

  .محاارة بعد تلديها دون تأخيريراجعون مذكرات ال -

  .ال يتركون العمل حتى اللحظة الخيرة -

  .ال يسهل تشتت ذهنهم وصرفهم عن العمل والدرس -

  .ال يحتاجون امتحانات واختبارات لتدوية دافعيتهم -

إلدددى أن هنددداج عدددادات صدددحيحة يجددد  وادددعها فدددي االعتبدددار ( 21، 1002)ويشدددير عبدددادة 

  :م واالستذكار الجيدة وهىالكتساب وممارسة مهارات التعل

  .ساعات( . – 6)النوم عدد كان من الساعات  -

  .النوم مبكراً واالستيداظ مبكراً  -

  .تجن  السهر لساعات متأخرة من الليل -

  .تجن  تناول العداقير المنبهة أو المنومة -

  .تجن  االستذكار في غرفة النوم -

 . االهتمام بالتمذية المناسبة -

  .ذائية أثنا  فترات الراحةتناول المشروبات الم -

  .تجن  تناول المسليات أثنا  االستذكار -

  .تجن  االستذكار عند انحساس بانرهاق -

عددم  –مكدان االسدتذكار  –التهويدة  –انادا ة ) البي ة الصحية لمرفة االسدتذكار مدن حيدث  -

  (.الضواا  

  .التدليل من مشتتات االنتباو على مكت  االستذكار -

 .المسافة المعدولة بين عين الطال  والكتابالمحافظة على  -

  :مما سب  يمكن مالحظة أن من أكثر المهارات الصحيحة في االستذكار

  .االستذكار بانتظام من بداية العام -2

  .عمل جدول لالستذكار -1

  .أخذ فترات راحة -1

  (.ت البعد عن المشتتا –مكان االستذكار  –تهوية  –إاا ة ) تهي ة بي ة االستذكار الصحية  -7

  .استخدام أسالي  وطرق استذكار سليمة -2

وتسددتهدن مهددارات الددتعلم واالسددتذكار الجيدددة مسدداعدة الطالدد  علددى أن يحددد  أفضددل نتددائج 

يستطيع أن يحددها في او  قدراتب، وأن يكون متعلما مستدال، فهي ال تتديم للطالد  أن يدتعلم المدادة 

ذتب، ولكدى يصدبم الطالد  مسدتدالً، فالبدد أن على نحو متدن فحس  بل ستدلل من اعتمدادو علدى أسدات
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يدرأ ويفكر ويدرس، ولهذا ف ن مهارات التعلم واالستذكار الجيدة تساعد الطالد  حدين يمارسدها علدى 

  .أن يكون مفكراً مستدالً 

تدؤدى ( غيدر فعالدة ) ، ف ن هناج أيضاً عادات غير جيدة (فعالة ) وكما أن هناج عادات جيدة 

وارتفداد مسدتوى الدلد  مدن االمتحاندات، واالتجاهدات السدلبية نحدو الجامعدة،  إلى انخفاض التحصيل

  .وأعضا  هي ة التدري ، والمواد الدراسية

إلى أن أكثر العدادات السدلبية التدي يتبعهدا الطدالب ذوى (  226 – 12، 21.2) يشير حسين 

  :التحصيل المنخف  ما يأتي

  .عدم تنظيم الوقت -

  .وعدم أدائها بانتظامتأجيل الواجبات الدراسية  -

 . عدم تنظيم العمل المدرسي منذ بداية العام -

  .قلة االهتمام والمبادرة التلدائية لتعوي  ما فات من محاارات -

  .التردد في مناقشة المحاار في أية صعوبات دراسية -

  .عدم الددرة على تنظيم التفكير وتخطيط انجابة أثنا  االمتحان -

  .  االمتحانالدل  واالاطراب عند أدا -

  .عدم الرجود إلى مرشد أو نموذج يستعين بب عند الشن في انجابة -

إلدى أن هنداج عدادات غيدر فعالدة لددى (  Slate, et al., 2002, 57- 70) وتوصلت دراسدة 

  :الطالب مثل

  .قرا ة صفحات عديدة دون معرفة محتواها -

  .نيهاعدم االحتفاظ بدفتر مالحظات لتدوين الكلمات الجديدة ومعا -

  .عدم الديام بعمل رسومات توايحية أو مخططات لتبسيط ما يذاكرونب -

  .الدرا ة البطي ة جداً لدرجة أنهم ال يستطيعون إكمال واجباتهم في الوقت المحدد -

ويمكن مالحظة أن من أكثر مهارات التعلم واالستذكار غير الفعالدة التدي يجد  علدى الطدالب 

  :تجنبها

  .نا  المحااراتعدم تدوين مالحظات أث -2

 . عدم تنظيم وقت االستذكار -1

  .عدم إتباد خطوات ومراحل االستذكار الجيد -1

  .عدم وجود دافعية عند االستذكار -7

ويحتددداج الطدددالب فدددي المددددارس والجامعدددة إلدددى التددددري  علدددى مهدددارات الدددتعلم واالسدددتذكار 

فر علدى الطالد  الكثيدر ومهاراتب، لن إتدان هذو المهارات سدوا  فدي المددارس أو فدي الجامعدات يدو

من الجهد الذي ينفدب في التكرار والمراجعة أثنا  االمتحان وقبلب، ويمكنب من االستفادة بدرجة كبيرة 

مددن قرا تددب ومطالعتددب، ويكسددبب الددددرة علددى المناقشددة وحريددة التعبيددر والثدددة بددالنف ، ويددوفر علددى 

طال  والمعلم، ويجعلها عملية ُمَحببة قائمة المعلمين جهد التلدين، ويجعل عملية التعلم مشتركة بين ال

  (. .2، 1000الخليفى، )على مبادرة الطال  واهتمامب وعملب 

إلدى (  Zimmerman,Bonner & Kovach, 1996 , 147) ويشدير زيمرمدان وزمدالؤو 

وذلن عن طري  استخدام عمليدات التنظديم " متعلمين أذكيا  " أن كل الطالب لديهم الددرة ليصبحوا 

فددي االسددتذكار بصددورة أكثددر فعاليددة، وهددذو العمليددات (  Self- regulatory Process) لددذاتي ا

  :تتضمن عادات ومهارات االستذكار الجيدة مثل

 . التخطيط وتوظيف وقت االستذكار -2

  .تلخيص المادة بصورة جيدة -1

  .تحسين طرق تدوين المالحظات -1

  .انعداد لالختبار -7
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  .الكتابة بصورة أكثر فعالية -2

 . لذلن يج  تنمية هذو العادات والمهارات لدى الطالب وذلن عن طري  تدريبهم عليها

 :أساليب االبتكار

بعددد دراسددة االبتكددار كمسددتوى لفتددرة طويلددة مددن الددزمن ظهددر اتجدداو جديددد ينددادى بضددرورة 

دراسدة أسدلوب االبتكدار، وادعدى أصدحاب هدذا االتجدداو بدأن هدذو النظدرة الجديددة تتملد  علدى بعدد  

خددذ التددي ارتبطددت بدراسددة مسددتوى االبتكددار مثددل مشددكالت التعريددف والديدداس، وفددى ظلددب تعتبددر المآ

  .االبتكارية موجودة لدى جميع الفراد ولكن بأشكال مختلفة

والسلوب لدي  هدو المسدتوى ولدي  درجدة علدى الدا ، ولكندب وسدائل مفضدلة تسدتخدم فدي 

بحا  أن االبتكارية هي نتاج التفاعدل الدديناميكي التعامل مع المهمة أو مدخل للمهمة، وكما أثبتت ال

بددين الشددخص المبتكددر والعمليددة االبتكاريددة والندداتج االبتكدداري والبي ددة، وكجددز  مددن هددذا التفاعددل 

 (.  Alter, 2001, 2)الديناميكي، ف ن الفروق الفردية في السلوب تؤثر كثيراً في االبتكارية 

و التدليدي الذي يركز علدى المسدتوى، فهدو يؤكدد علدى وهذا االتجاو الجديد يختلف عن االتجا

أهمية فهم االختالن في تفضيل الفراد لكيفية استخدامهم لما لديهم مدن طاقدات وإمكاندات، أي كيدف 

 يعبر الفرد عما لديب من قدرة ابتكارية ا 

ق وينطل  هذا االتجاو من الرؤَى التي تدول بأن االبتكارية عمليدة طبيعيدة موزعدة علدى نطدا

واسع بين الفراد، وهى سمات إنسانية ال تدتصر علدى الدليدل مدن الموهدوبين، وهدذا االتجداو يدرف  

 ,Isaksen, 1989)الرأي الدائل بأنب يوجدد ندود واحدد مدن االبتكاريدة، وإنمدا توجدد أنواعدا متعدددة 

18 ) 

أنندا  (Haylock, 1997, 68)واتفد  معهمدا ( Pollick & Kumrr, 1997, 761)ويذكر 

ر بذلن االبتكار على ف دة  قد ندع في خطأ كبير عندما نعتدد أن هناج نوعاً واحداً من االبتكار، إذ نَُدص 

محدودة فدط من الفراد، ولكن حاجتنا ماسدة إلدى البحدث فدي كيفيدة رؤيدة الفدراد وحلهدم للمشدكالت 

 . لحديثةحتى نوسع من مفهومنا لالبتكارية، وهذا ما تدعو إليب نظريات أسلوب االبتكار ا

وفى مجال دراسات أسلوب االبتكار ظهرت نظرية نالت شهرة كبيرة وأجريت عليها العديدد 

من الدراسات التجريبية امتدازت علدى غيرهدا بأنهدا نظريدة محكمدة البندا  قامدت علدى فدروض َسدَعَى 

  صاح  النظريدة وغيدرو مدن البداحثين إلدى التحدد  منهدا تجريبيداً، هدذو النظريدة وادعها عدالم الدنف

  Adaption - innovation theoryالتجديد –وتسمى نظرية التجويد  Kirtonالبريطاني كيرتون

وفيها فرق بين أسلوب ومستوى االبتكار، وحدد مجال هذو النظرية بأنها تتناول الفروق بين 

الفدراد فدي اتجاهداتهم نحدو التمييدر وتفضديلهم لسدلوب اتخداذ الددرار وحدل المشدكالت والتعبيدر عددن 

تكاريتهم، فهو تفضيل معرفدي يظهدر فدي المواقدف التدي تتطلد  ابتكاريدة، وحدل مشدكالت، واتخداذ اب

 (  Kirton&Ciantis, 1986, 141,Gelade, 2002, 213)قرارات 

ووفددا لهددذو النظريددة فلدددد أقددر كيرتددون بددأن الفدراد يتوزعددون علددى متصددل مددا بددين التجويددد 

غالبية الفدراد فدي المنتصدف مدا بدين التجويدد والتجديدد،  والتجديد وفدا للمنحنى االعتدالي، حيث يدع

د ين  ين innovatorsوعلدددى الطدددرفين يددددع كددددال مدددن المجدددد   ,adaptors  (Kirton، والمجددددو د 

1989,10 .) 

والمجودون هم أول ن الفراد الذين يفضلون أدا  الشيا  بصورة أفضل، ويفضلون التمييدر 

بتحسين الشيا  بدال من تمييرها، أو بمعنى آخر يفضلون العمل الذي يظل داخل النظام الدائم، وذلن 

ى عنها، والنواتج والممارسدات والتميدرات المدترحدة  من خالل تحسين الطرق المتف  عليها والمَرا 

التي يمكن أن تساير السياق بدون قل  أو تمييدر البنيدة المجدودة أو النظمدة والنمداذج السدائدة، وهدم 

أو كيف يحددون الهدنا، وأسلوبهم ال يثير المداومة،  Howتدور أس لتهم حول مريحون، وأكفا ، و

وغالبددا مددا يتدبلددب الجميددع بدددون مشددكالت، وعندددما يعملددون فددي مؤسسددات نجدددهم مدددربين مددن ذوى 

السلطة، وتدبل اقتراحاتهم بدون مشدكالت، وتجدد أفكدارهم طريدهدا للتنفيدذ بسدهولة، بينمدا المجدددين، 
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اد الددذين يفضدلون أدا  الشديا  بشدكل مختلددف ويفضدلون إحددا  تمييدرات أساسددية، فهدم أول دن الفدر

ويتجاهلون أو يتحدون النظام الدائم، يسعون للمبادأة والتمييرات الجذرية، والتدي تكدون غيدر متوقعدة 

، (لمداذا)  whyأحياناً وجديدة وصع  قبولها، وهم غير مريحين، وغير أكفا ، وتدور أس لتهم حول 

السدب  ورا  حددو  الشديا ا، وعنددما يعملدون فدي مؤسسدات نجددهم غيدر مدبدولين مدن َذو ى أو مدا 

 ,Applegate)السلطة، ويواجهون صعوبات عديدة في قبول أفكارهم، وفى واعها موادع التنفيدذ

2000,19 , David, 2000, 170 ) 

النظريددات ولدددد اعتددرن العديددد مددن البدداحثين بأهميددة هددذو النظريددة، وأكدددوا علددى أنهددا مددن 

الواعدة في مجال االبتكدار، وأن االهتمدام بالسدلوب كمدا ورد فدي هدذو النظريدة يجد  أن يندال الدددر 

الكددافي مددن االهتمددام، فهددو ال يدددل أهميددة عددن مفهددوم مسددتوى االبتكددار، وهددذو الهميددة ليسددت لعلمددا  

 Isaksen& Lauer, 1998, 11)النف  فدط، بل على المستوى التطبيدي لكل من يهتمون بالتميير 

, Nias, 1998, 367)  

د كالهمدا لدب نفدد   (Oner, 2000,672 , Puccio, 1999)ويدذكر  أن المَجدو د والمَجدد 

فرصة االبتكار، والتمييز بينهما إنما هو تمييز لكيفية تعبير كالً منهما عما لديب مدن ابتكدار، فدالمجود 

يحاول أن يجد طرقاً للعمل مدع النظدام لحدل  يددم الجديد، ولكن في إطار ما هو سائد، فهو مبتكر لنب

المشكالت وإحددا  التمييدر الفعدال، والمجددد يدددم الجديدد ولكدن خدارج النطداق، أو بمعندى آخدر فد ن 

 Create a، بينمدا المجددد يبتكدر بمفدردو Create in the groupالمجدود يبتكدر داخدل الجماعدة 

loneجود ولكن من الصع  نسيان ما يددمب المجدد، لذلن فدد يكون من السهل نسيان ما يددمب الم.  

ولدد واع كيرتون نظريتب اعتماداً على عددد مدن االفتراادات والسد  المهمدة فدي مجدال 

أن جميع الفراد مبتكرون وأذكيا  ولكن بدرجات مختلفة وأسالي  متنوعة وبنا  على  :االبتكار منها

هو مجموعدة : واالبتكار. ديهم الدافع والفرصةذلن فكل الفراد قادرون على حل المشكالت، طالما ل

هددو السددلوب المفضددل والثابددت والددذي يسددتخدمب (: التجديددد) والتجويددد. جزئيددة مددن حددل المشددكالت

ال يدرتبط بدأي : الفراد في حل المشكالت ويدرتبط بكيفيدة إدارة الفدراد لبنيدتهم المعرفيدة، والسدلوب

حدوثب مادامت المشكلة قابلة للتحكم، وخبراتندا السدابدة يمكن : والتميير شكل من الشكال بالمستوى،

تؤثر على قدراتنا الحالية على إحدا  التمييرات، وإذا لم يتدبدل الفدرد االخدتالن ف ندب لدن يسدتطيع أن 

يتعامل مع التميير بطريدة أكثر ثراً  أو جدية، والتنود في إمكانيات حل المشكالت يخل  التندود فدي 

مشكالت، ويكتس  الفرد خصائص التجويد والتجديدد بصدورة طبيعيدة، إال أن مصادر مواجهة هذو ال

تعلم سلوكيات السلوب المعاك  يتطل  تدريباً طويال ًكجز  من سلوج التكيدف لددى الفدرد، وعنددما 

-Fuchs). تنتهددي الحاجددة لهددذا السددلوج التكيفددي ف نددب يملدد  علددى الفددرد العددودة إلددى سددلوكب المفضددل

Beauchamp.,2007,233)  

  :دراسات سابقة
دراسدة بهددن معرفدة الفددروق بدين المسدتفيدين مددن ( 1000)أجدرى شدحاتب وعبدد الددرحمن  

طالبداً سدعودياً ( 64)الوقت وغير المستفيدين منب في اننجاز الكاديمي، وتكونت عينة الدراسدة مدن 

الدراسدة أن الطدالب  طالباً مصرياً بكلية اآلداب، وكان من أهم مدا توصدلت إليدب( 76)بكلية التربية، 

حصلوا على درجات مرتفعة مدارنة بالقدل اسدتفادة مدن ( وقت االمتحان ) الكثر استفادة من الوقت 

 . وقت االمتحان

دراسدددة بهددددن التعدددرن علدددى عدددادات  (Baily & Onwuegbuzie,2001)وأجدددرى 

 121ة مكوندة مدن االستذكار التي تميز بين الطالب الناجحين وغير الناجحين، وكاندت عيندة الدراسد

وكان من أهم نتائج الدراسة . طالبا جامعيا من جنسيات مختلفة، طبدت عليهم قائمة عادات االستذكار

الطالب مرتفعي التحصيل في مستويات اللمة الجنبية لديهم عادات استذكار أفضل من الطدالب  :أن

  .منخفضي التحصيل
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بين قدرات التفكير االبتكاري وعدادات إلى معرفة العالقة ( 1002)وقد هدفت دراسة أديبي 

 طالبداً وطالبدة مدن مرحلتدى التعلديم الثدانوي والجدامعي 114االستذكار، وتكوندت عيندة الدراسدة مدن 

عدم وجود فروق دالدة  :جامعة البحرين، وكان من أهم ما انتهت إليب الدراسة( كلية التربية واآلداب)

نخفضددي االبتكاريددة فددي عددادات االسددتذكار إحصددائيا بددين متوسددطات درجددات الطددالب مرتفعددي وم

وإن كددان هندداج ارتفدداد فددي المتوسددطات لصددالم الطددالب مرتفعددي ( تجندد  التددأخير، طددرق العمددل)

 .االبتكارية

تحليددل مالحظددات الطددالب ومعرفددة ( Baker & Lombardi, 2002) كمددا اسددتهدفت دراسددة    

طالبدا مدن  70ندت عيندة الدراسدة مدن وتكو .العالقة بين مالحظدات الطدالب وأدائهدم فدي االختبدارات

تتضمن مالحظات غالبية الطالب أقل من  :وكان من أهم ما توصلت إليب الدراسة .طالب علم النف 

من الفكرة الرئيسية، و كان كم ونود المعلومات المدونة في % 20من المعلومات المستحدة، % 12

لطدالب أدى إلدى وجدود اخدتالن فدي المالحظات متعلددة بدالدا  فدي االمتحدان ومحتدوى مالحظدات ا

أدا  الطالب لالختبار وبالتالي في تحصيلهم الدراسدي والطدالب الدذين يأخدذون مالحظدات جيددة فدي 

 . المحاارات يتميزون باستراتيجيات استذكار أكثر فعالية، ويكون دافعهم لإلنجاز مرتفعاً 

القددة بتدددني تحصدديل طددالب التعددرن علددى العوامددل ذات الع( 1001) واسددتهدفت دراسددة الراشددد   

وكاندت عيندة  .كليات العلوم، واقتراح بع  الحلول التدي يمكدن أن تُسدهم فدي الَحدد مدن تلدن المشدكلة

طبد  ( الريداض، وانحسدا ، تبدوج، وجددة، وجيدزان)طالباً مدن كليدات ( 2211)الدراسة مكونة من 

تراكمددي وتضددمن عوامددل علديهم اسددتبيان للتعددرن علدى العوامددل التددي تدؤدي إلددى انخفدداض المعددل ال

وكددان مددن أهددم . تربويددة وتعليميددة، وعوامددل أسددرية، وعوامددل اجتماعيددة واقتصددادية، وعوامددل ذاتيددة

( التحصدديل الدراسددي)مددن أكثددر العوامددل المددؤثرة فددي تدددني المعدددل التراكمددي  :نتددائج الدراسددة أن

الحالدة النفسدية للمدتعلم،  :عددم تدوافر الجدو المناسد  للمدذاكرة العوامدل الذاتيدة :العوامل السرية مثدل

وانهمال وعدم الدددرة علدى التركيدز فدي أثندا  المحاادرات، وصدعوبة تددوين المالحظدات العوامدل 

 (. عدم تنظيم الوقت)طريدة توزيع الجدول الدراسي  :التعليمية والتربوية

الكشددف عددن الفددروق وفددداً لسددلوب ( Skinner & Drake, 2003)كمددا هدددفت دراسددة 

درجات الطالب على اختبدارات التحصديل الكداديمي والدافعيدة للتحصديل، وقدد أجريدت  االبتكار في

 11، متوسدط أعمدارهم (ذكدوراً  .2إناثداً،  .1) طالبداً جامعيداً بكنددا  26الدراسة علدى عيندة قوامهدا 

سددنة، وقددد أسددفرت هددذو الدراسددة عددن أنددب ال توجددد فددروق دالددة إحصددائياً بددين متوسددطات درجددات 

  .لمَجدد ين على اختبارات دافعية التحصيل أو التحصيل الكاديميالمَجود ين وا

الكشف عن العالقة بدين عدادات االسدتذكار ( 1007)واستهدفت دراسة عبد الجواد وصالح 

واالتجاو نحو الدراسة التي تسهم فدي مددى التدزام وتمسدن طدالب التعلديم الجدامعي بدالديم االجتماعيدة 

طالبا وطالبدة مدن كليدة التربيدة، وكليدة الدراسدات  171ة الدراسة من والدينية والخلدية، وتكونت عين

وكدددان مدددن أهدددم مدددا توصدددلت إليدددب الدراسدددة، وجدددود ارتبددداط دال بدددين عدددادات  ،(بندددات ) اننسدددانية 

التعرن على العدادات ( 1006) االستذكار، واالتجاهات نحو الدراسة، كما استهدفت دراسة العفنان 

الثانويددة فددي مدينددة الريدداض وعالقتهددا بالتحصدديل، وتكونددت عينددة  الدراسددية لدددى طددالب المرحلددة

وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي  :طالبددا، وكددان مددن أهددم نتددائج الدراسددة( 621)الدراسددة مددن 

بينمددا هندداج ( جيددد –جيدددا جددداً  –ممتدداز )العددادات الدراسددية لصددالم الطددالب ذوي التدددديرات العليددا 

 .تددير مدبول والراسبين في العادات الدراسية تدارب بين الطالب الحاصلين على

فدد اسدتهدفت التعدرن علدى تدأثير متميدري الندود والتخصدص ( 1006)أما دراسة رااي  

الدراسي على درجات طالب الجامعدة علدى مديداس قلد  انحصدا ، وكدذلن التحدد  مدن مددى وجدود 

االسدتذكار، وتكونددت عينددة  عالقدات ارتباطيددة بدين قلدد  انحصددا ، وكدل مددن أسدالي  الددتعلم وعددادات

طالباً بالفرقة الثانية دبلوم خاص بكلية التربية جامعة المنصورة، وكان مدن أهدم ( .12)الدراسة من 

وجددود معددامالت ارتبدداط سددالبة دالددة إحصددائيا بددين درجددات الطددالب علددى : مددا أسددفرت عنددب الدراسددة
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حظددات، وسددلوكيات وأسددالي  تدددوين المال)مديدداس قلدد  انحصددا  ودرجدداتهم فددي عددادات االسددتذكار 

  (.االستذكار، مهارة الدرا ة، وإدارة الوقت، والدافعية لالستذكار

عادلدددت االسدددتذكار وعالقتهددا بالتحصددديل الدراسدددي ( 1022)كمددا تناولدددت دراسدددة الشددلوي 

ومهددارات مددا ورا  المعرفددة لدددى عينددة مددن طالبددات جامعددة الطددائف، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن 

معة الطائف، طب  عليهن مدياس عادات االسدتذكار ومديداس مهدارات مدا ورا  طالبة من جا( 100)

المعرفة، وأسفرت الدراسة عن وجود عالقة موجبة دالدة بدين عدادات االسدتذكار ومهدارات مدا ورا  

المعرفددة، ووجددود فددروق بددين بددين متوسددطي درجددات القسددام العلميددة ودرجددات القسددام الدبيددة فددي 

فددي اتجدداو القسددام العلميددة، وال يوجددد أثددر للتفاعددل المشددترج بددين عددادات  مهددارات مددا ورا  المعرفددة

 .االستذكار ومهارات ما ورا  المعرفة على التحصيل الدراسي

العالقة بدين أسدالي  الدتعلم والتفكيدر واالبتكدار وأجريدت ( Gard,2015)كما تناولت دراسة 

وأسفرت عن وجود عالقة بدين أسدالي  طالباً وطالبة بالصف التاسع،  600الدراسة على عينة بلمت 

التعرن على أثر ( هـ 2716)التعلم واالبتكار وبخاصة نصف المخ اليمن، وتناولت دراسة السواط 

برنامج إرشادي انتدائي فدي تحسدين عدادات االسدتذكار وتنميدة مهدارات مدا ورا  المعرفدة لددى طلبدة 

فرت الدراسدة عدن فاعليدة البرندامج فدي طالبداً، وأسد .6جامعة الطائف، وتكونت عيندة الدراسدة مدن 

 .تحسين عادات االستذكار وتنمية مهارات ما ورا  المعرفة

الكشف عن الفروق وفداً لسلوب الدتعلم الجمداعي مدابدل ( Hatley,2016)كما هدفت دراسة 

التعلم الفردي على مهارات التفكير فى الحساب، وقد أجريت الدراسة على عينة من طدالب الجامعدة 

تدسيمهم الى مجموعتين احداهما ادابطة والخدرى تجريبيدة، وقدد أسدفرت هدذو الدراسدة عدن أندب تم 

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الضابطة والتجريبيدة لصدالم المجموعدة التجريبيدة 

  .في التعلم الجماعي ومهارات التفكير

المختلفددة والتحصدديل الدراسددي العالقددة بددين أسددالي  الددتعلم ( Kablan,2016)وتناولددت دراسددة

وأجريت الدراسة على عينة من طالب الجامعة، وأسفرت عن وجود عالقة بين أسالي  الدتعلم الددائم 

 .على مهارات التفكير والتحصيل الدراسي

العالقددة بددين أسددالي  ونمدداذج الددتعلم المختلفددة والتحصدديل ( Kanadi,2016)وتناولددت دراسددة

ينة من طدالب الجامعدة، وأسدفرت عدن وجدود عالقدة بدين أسدالي  الدراسي وأجريت الدراسة على ع

 .التعلم الدائم على مهارات التفكير والتحصيل الدراسي

بين مهارات التفكير الناقد وعالقتب باالتجاو نحدو  العالقة( Hu, et al.,2016)وتناولت دراسة

طالبداً بالمددارس الصدينية، تدم  .22المدرسة والتحصيل الدراسي وأجريت الدراسة على عينة بلمت 

تدسيمهم الى مجموعتين احداهما اابطة والخرى تجريبية، وقد أسفرت هذو الدراسة عن أنب توجدد 

الضدابطة والتجريبيدة لصدالم المجموعدة التجريبيدة فدي  فروق دالة إحصائياً بدين متوسدطات درجدات

  .والتحصيل واالتجاو نحو المدرسة مهارات التفكير الناقد

العالقة بدين بي دة الدتعلم ومهدارات التفكيدر الندددي ( Thiruneh et al,2016) وتناولت دراسة

جمدوعتين احدداهما طالبداً جامعيدا، تدم تدسديمهم الدى م 1.والمنهج وأجريت الدراسة على عينة بلمت 

اددابطة والخددرى تجريبيددة، وقددد أسددفرت هددذو الدراسددة عددن أنددب توجددد فددروق دالددة إحصددائياً بددين 

وفهدم  متوسطات درجات الضابطة والتجريبية لصالم المجموعة التجريبية في مهارات التفكير الناقد

  .المنهج وبي ة التعلم

 :تعقيب على الدراسات السابقة

ن أسلوب االبتكدار مدن الموادوعات التدي تنددر فيهدا الدراسدات من العرض الساب  يتضم أ

د سددلوج الفددرد، كمددا أن الدراسددات التددي تناولددت عالقتددب بمهددارات الددتعلم  رغددم أهميتددب، لنددب يَُحددد 

واالستذكار نادرة، برغم توقع الباحث أن أسلوب االبتكار يؤثر في أسلوب الطال  للتعلم واالستذكار 

 .بين أسلوب المجود والمجدد وهو ما تسعى الدراسة الحالية للتحد  منب فمن المتوقع وجود اختالن
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 :إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة
اتبع الباحث المنهج الوصفي االرتباطي لإلجابة عن أس لة الدراسة على اعتبار أنب النس  من حيث 

 .كونب يصف الظاهرة كما هي عليب في الواقع

 :عينة الدراسة
طالبداً مددن طدالب السددنة التحضديرية بجامعددة الطدائف مددن ( 261) اسدة مددن تكوندت عينددة الدر

 (.2811)عاما بانحران معياري قدرو( 2.86)المسارات المختلفة، وكان متوسط أعمارهم 

 :تمثلت أدوات الدراسة فيما يلي: أدوات الدراسة

 إعداد الباحث        مدياس مهارات التعلم واالستذكار -2

 إعداد الباحث              مدياس أسلوب االبتكار -1

 وفيما يلي وصفا ألدوات الدراسة وطرق تقنينها

 :، تم إعداد المدياس في الخطوات اآلتيةمقياس مهارات التعلم واالستذكار: أوال

تددم االطددالد علددى الطددر النظريددة والدراسددات والمدددايي  التددي تناولددت مهددارات الددتعلم مثددل  - 2

؛  1006؛ العفنان، 1002؛ سليمان،  1002؛ عبادة،2111؛ الصران،2111جابر،)دراسات 

 (..100عبد الرازق، 

تعبدر عدن مهدارات الدتعلم واالسدتذكار التدي  عبدارة 74وادع  في او  ما اطلع عليب الباحث تدم -1

إدارة المشدتتات، إدارة وقدت ) مهدارات هدي  4يستخدمها الطال  أحيانا في المذاكرة صنفت فدي 

مالحظدددات، االسدددتعداد لالمتحاندددات، تنظددديم المعلومدددات، مداومدددة المدددذاكرة، التلخددديص وأخدددذ ال

دائمداً ) وعلى الطال  أن يختار بين ثدال  بددائل هدي( االستذكار، استخدام الكمبيوتر واننترنت 

 .حس  اتجاو العبارة 2-1وتعطى البدائل الدرجات من ( نادراً  -أحياناً  –

 :حسبت المؤشرات السيكومترية للمدياس كالتالي -1

 : للتحد  من صدق المدياس استخدم: صدقال

 :صدق المحك - أ

والمديداس الجديدد علدى ( .100)وفيب طب  مدياس عادات االستذكار من إعدداد عبدد الدرازق  

طالبدداً، وحسدد  االرتبدداط بددين الدرجددة الكليددة لكددال  70عينددة مددن طددالب السددنة التحضدديرية بلمددت 

وهددو مددا يشددير إلددى صدددق  0802مسددتوى وهددي قيمددة دالددة إحصددائياً عنددد  08.1المدياسددين فبلمددت 

 .المدياس

 : االتساق الداخلي - ب

بعدد حدذن ) وفيب حس  االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجدة الكليدة للبعدد الدذي تنتمدي إليدب

وهي قديم دالدة عندد مسدتوى  0862 -0814، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين (درجة المفردة

ندارة  0846ن درجددددة البعددددد والدرجددددة الكليددددة فكانددددت ، كمددددا حسدددد  االرتبدددداط بددددي0802، 0802

لتنظددديم  08.1لالسدددتعداد لالمتحاندددات،  0861للتلخددديص،  08.2ندارة الوقدددت،  0840المشدددتتات،

السدتخدام الكمبيدوتر واالنترندت، وكلهدا قديم دالدة عندد  0841لمداومدة االسدتذكار  ..08المعلومات، 

ا تديسدب البعداد والمديداس كدامالً، وهدو مؤشدر جيدد ، مما يشير إلى وجود اتساق داخلي بدين مد0802

 .للصدق

  :الثبات

 :تم حساب الثبات بطريدتين كالتالي

 :إعادة التطبيق-أ

ولبعددد 0844تددم حسدداب معددامالت االرتبدداط بددين التطبيدد  فكانددت بالترتيدد  ندارة المشددتتات، 

ولبعددددد تنظدددديم  0842ولبعددددد االسددددتعداد لالمتحانددددات  0862ولبعددددد التلخدددديص  0866إدارة الوقددددت 
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وكلهدا  08.2ولبعد استخدام الكمبيوتر واالنترندت  .086ولبعد مداومة االستذكار  0844المعلومات 

 .وهي قيم ثبات مدبولة مرتفعة 0802قيم دالة عند 

 :طريق ألفا كرونباخ -ب

، 0842تددم حسدداب معددامالت الثبددات بطريدددة ألفددا كرونبدداي فكانددت بالترتيدد  ندارة المشددتتات 

، ولبعد تنظديم 0840، ولبعد االستعداد لالمتحانات 0861، ولبعد التلخيص 0864إدارة الوقت  ولبعد

  0841، ولبعد استخدام الكمبيوتر واالنترنت 0861ولبعد مداومة االستذكار  0842المعلومات 

 .مما سب  يتضم أن مدياس مهارات التعلم واالستذكار يتوفر لب قدر مناس  من الصدق والثبات 

 :مقياس أساليب االبتكار: ياثان
  :مر إعداد المدياس بالخطوات التالية

اطلع الباحث على الطر النظرية والدراسدات التدى تناولدت أسدلوب االبتكدار ونوعيدب والتدى  -2

  .ذكرت في انطار النظري

واددع الباحددث مدياسدداً فددى اددو  خصددائص المجددودين والمجددددين تضددمن أكبددر عدددد مددن  -1

 .  تينالخصائص التي تميز الف

بدددائل هددى تنطبدد  ( 2)مفددردة، ولكددل مفددردة (24)تكددون المديدداس فددى صددورتب الوليددة مددن  -1

) ، بحيث تتراوح درجة المفردة من (كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً ) بدرجة 

د( 2– 2  . ، والدرجة العليا تصف المَجود، والدرجة الدنيا تصف المَجد 

 : صدق والثباتالمؤشرات السيكومترية لل
 : للتحقق من صدق وثبات المقياس اتبع الباحث اإلجراءات التالية

 الصدق  :أوال
  :الصدق العاملى -5

أجددرى لمفددردات االختبددار تحلدديالً عامليدداً بطريدددة المكونددات الساسددية، وإتبدداد معيددار جتمددان 

اً صدحيحاً أو أكثدر، ثدم لتحديد عددد العوامدل، حيدث يعدد العامدل جوهريداً إذا كدان جدذرو الكدامن واحدد

أديرت العوامل تدويراً متعامداً بطريدة فاريماك  لكدايزر، وأسدفر ذلدن عدن اسدتخراج ثالثدة عوامدل 

مفردات،  1، وعدد المفردات على كل عامل أكثر من 1 ±تََشبع المفردات عليها أكبر من أو يساوى 

 .تحليل العاملىطالبا، والجدول التالى يبين نتيجة ال 260وذلن على عينة بلمت 

 

 قيم تشبعات المفردات على مدياس أسالي  االبتكار( 2)جدول 

 والجذر الكامن ونسبة التباين لكل عامل 

 م
 العوامل

 م
 العوامل

 م
 العوامل

 الثالث الثانى الول الثالث الثانى الول الثالث الثانى الول

2 0871   2. 0811   12 0824   

1  0811  21 0876   16 0822   

1   0821 10  0862  14   0870 

7 0824   12 0861   1.   0810 

2 0827   11   0872 11  0872  

6  0811  11 0847   70 0870   

4  0811  17  0871  72  0814  

.   0872 12 0871   71 0821   
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1  0824  16 0877   71  0871  

20  0822  14   0811 77  0817  

22  0876  1. 0864   72  0812  

21  08111  11 08121   76   0871 

21  0821  10   0811 74 0817   

27 212   12   0820 7.  0876  

22   0871 11   0872 71 0816   

26 0874   11 0824   20  0810  

24  0876  17 0811       

 187 782 2081 الجذر الكامن

 2811 481 2181 نسبة التباين

مفددردات لددم تتشددبع علددى أي عامددل، وبددذلن أصددبم  4ولدددد أسددفر التحليددل العدداملى عددن حددذن  

 – 2) عبدارة سدالبة هدى العبدارات أرقدام  12مفردة منهدا 20المدياس فى صورتب النهائية يتكون من 

1 – 2 – 6 – 1 – 22 – 21 – 21 – 21 – 10 – 12 – 11 – 17 – 12 – 1. – 10 – 11 

  .، وبدية العبارات موجبة( 20 – 74 – 77 – 12 –

مفددردة تتددراوح قدديم تشددبعاتها بددين  12ويتضددم مددن الجدددول أن العامددل الول قددد تشددبع عليددب 

حلهدا، حساسية الفرد للمشكالت والرغبة فى  :، وتدور مفردات هذا العامل حول(0811)، (0847)

الكتفددا  بالحددل عنددد ظهددور والمثددابرة عنددد الحددل، والتخطدديط والتفكيددر فددى حلددول مختلفددة فددى مدابددل ا

 .المشكالت، لذلن يدترح الباحث تسمية هذا العامل الحساسية للمشكالت

 ، ( 0862) مفدددددردة تتدددددراوح قددددديم تشدددددبعاتها بدددددين  .2وقدددددد تشدددددبع علدددددى العامدددددل الثدددددانى 

ميدل الفدرد إلدى التفدرد والديدادة، والتفكيدر بطريددة تختلدف  :وتدور مفردات هذا العامل حول( 0810)

فيب اآلخرون، وعدم االهتمام بندد اآلخرين، فدى مدابدل البحدث عدن إجمداد اآلرا  والسدعى عما يفكر 

 . االستداللية نحو المجاراة، لذلن يدترح الباحث تسمية هذا العامل

، وتددور ( 081) ، ( 0821) مفدردة تتدراوح قديم تشدبعاتها بدين  22وقد تشبع علدى العامدل الثالدث    

الفرد إلى الثددة فدى إمكاناتدب واالعتمداد علدى نفسدب فدى مدابدل الخدون  ميل :مفردات هذا العامل حول

من المخاطرة لعدم الثدة، ولذلن يلتزم بتعليمات ذوى السلطة لذلن يدتدرح الباحدث تسدمية هدذا العامدل 

  .الكفا ة الشخصية

  :االتساق الداخلى -1

رتبداط درجدة كدل حسبت معامالت ارتبداط درجدة كدل بعدد بالدرجدة الكليدة، وكدذلن معدامالت ا

 (: 1، (1)، وجا ت النتائج كما بالجدولين (بعد حذن درجة المفردة ) مفردة بالبعد الذى تنتمى إليب
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 قيم معامالت ارتباط درجة(  1) جدول 

 البعد بالدرجة الكلية للمدياس

 الكفا ة الشخصية االستداللية الحساسية للمشكالت البعد

 .0861 08.22 08.61 معامل االرتباط

 0802 0802 0802 مستوى الداللة

 قيم معامالت ارتباط درجة المفردة ( 1)جدول 

 بالدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليب

 الكفا ة الشخصية االستداللية الحساسية للمشكالت

 م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 م

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 م

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

2 087 

0802 

1 0821 

0802 

1 0871 

0802 

7 0821 6 0872 . 0871 

2 0861 4 087. 22 0877 

27 0871 1 0861 11 0827 

26 0871 20 0826 14 0871 

2. 082. 22 0877 10 0871 

21 0821 21 0877 12 0822 

12 0822 21 0821 11 0877 

11 0846 24 086 14 0822 

12 0827 10 0862 1. 0871 

16 0874 17 0821 76 0821 

1. 084 11 0822   

11 082 72 087   

11 0867 71 0826   

17 0871 77 0877   

12 0864 72 087   

16 0872 7. 0876   

70 0821 20 0872   

71 0827     

74 0822     

71 0877     

جدددولين السددابدين أن قدديم معددامالت االرتبدداط بددين درجددة البعددد والدرجددة الكليددة يتضددم مددن ال

للمدياس، وكذلن معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليب دالة عند 

 .؛ مما يشير إلى أن المدياس يتوفر لب قدر من االتساق الداخلي 0802مستوى 
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 الثبات  :ثانيا

  :حد  من ثبات المدياس بعدة طرق كما يلىتم الت

  :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ – 2

  :وقد بلمت قيم معامالت الثبات لألبعاد والمدياس كامال كما يلى

  08.16          الحساسية للمشكالت  -أ

  08.72         االستداللية -ب

  086.1             الكفا ة الشخصية -ج

  08102     المدياس كامالً  -د

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية – 1

  :وقد بلمت قيم معامالت الثبات لألبعاد والمدياس كامال ًكما يلى

  .08.6            الحساسية للمشكالت -أ

  08.22        االستداللية -ب

  08661     الكفا ة الشخصية -ج 

  1..08     المدياس كامال -د

دياس على درجة مدبولة من الصدق والثبدات تسدمم للباحدث باسدتخدامب يتضم مما سب  أن الم

  .فى الدراسة الحالية

 : نتائج الدراسة

ما مهارات التعلم واالستذكار وأسلوب االبتكار  :نتائج السؤال األول، والذي نص على

 األكثر شيوعا لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة الطائف؟

ستذكار الكثر شديوعا لددى طدالب السدنة التحضديرية فددد تدم للتعرن على مهارات التعلم واال

حساب المتوسط الوزني لكدل مهدارة مدن المهدارات وكدذلن حسداب مسدتوى ممارسدة كدل مهدارة بندا  

كددان مسددتوى الممارسددة اددعيف، وإذا  2864أقددل مددن  -2إذا تددراوح المتوسددط بددين : )علددى المعيددار

كددان مسددتوى الممارسددة متوسددط، وإذا تددراوح  1817 أقددل مددن – 2864تراوحددت قدديم المتوسددط بددين 

 :، وجا ت النتائج كما بالجدول التالي(كان مستوى الممارسة عالي 1 -1817المتوسط بين 

 قيم المتوسطات الوزنية لكل مهارة( 2)جدول 

 من مهارات التعلم واالستذكار

 الترتي  مستوى الممارسة االنحران المعياري المتوسط الوزني المهارة م

 2 عالي 0812 1861 دارة المشتتاتإ 2

 6 متوسط 0812 1801 إدارة وقت المذاكرة 1

 1 متوسط 0811 .181 التلخيص وأخذ المالحظات 1

 7 متوسط 0812 1821 االستعداد لالمتحانات 7
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 1 عالي 0814 1811 تنظيم المعلومات 2

 2 متوسط 0811 1820 مداومة االستذكار 6

 4 متوسط 0874 2812 نترنتاستخدام الكمبيوتر وان 4

 :يتضم من الجدول الساب  ما يلي

 إدارة المشتتات وتنظيم المعلومات بدرجة عالية: جا  مستوى ممارسة مهارتي. 

 التلخيص وأخذ المالحظات، االستعداد لالمتحانات، مداومة : جا  مستوى ممارسة مهارات

 ترنت بدرجة متوسطةاالستذكار، إدارة وقت المذاكرة استخدام الكمبيوتر وانن

  جا ت مهارة إدارة المشتتات في الترتي  الول من حيث درجة الممارسة بينما جا ت

 .مهارة استخدام الكمبيوتر واننترنت في الترتي  الخير من حيث درجة الممارسة

وتشير هذو النتائج إلى أن أكثر مهارات التعلم واالستذكار تَُماَرس بددرجات متوسدطة مدن قبدل 

السددنة التحضدديرية مددا عددا مهددارتي إدارة المشددتتات وتنظدديم المعلومدات فهددي تَُمدداَرس بدرجددة  طدالب

عالية، ويمكن رد ذلن إلى أن الطالب لم يتم تدريبهم على ممارسة مهارات التعلم واالسدتذكار كدذلن 

 ال يددتم تددوجيههم إلددى بعدد  المهددارات الحديثددة كاسددتخدام الكمبيددوتر واننترنددت فددي عمليددة الددتعلم

وبخاصة أنهم فدي بدايدة حيداتهم الجامعيدة، أمدا مهدارة إدارة المشدتتات فالطالد  بطبيعدة الحدال يبحدث 

عن الوقت والمكان المناسبين للمذاكرة بعيدا عن المشتتات وكذلن بعيداً عن المَله يات كالتليفزيون أو 

 .غيرو على القل لوجود الضموط السرية

التدي توصدلت إلدى وجدود فدروق ذات داللدة ( 1006) ن وتتف  هدذو النتيجدة مدع دراسدة العفندا

، (جيدد  –جيددا جددا  –ممتداز ) إحصائية فى العادات الدراسية لصالم الطالب ذوى التدديرات العليا 

 .بينما كان هناج تدارب بين الطالب الحاصلين على تددير مدبول والراسبين فى العادات الدراسية

شيوعا لددى طدالب السدنة التحضديرية بجامعدة الطدائف  وللتعرن على أسلوب االبتكار الكثر

تم تحديد عينة المجودين والمجدديين حيدث حسد  المتوسدط واالنحدران المعيدارى لددرجات الطدالب 

 . 81.= ، واالنحران المعيارى 22482= على المدياس، فكان المتوسط 

متصدل التجويدد  بأن الفراد يتوزعون علدى(  Kirton, 1989, 10) ووفدا لما ذكرو كيرتون 

مددن الفددراد وسدددط مددا بددين التجويدددد % 6.814والتجديددد، وفدددا للمنحندددى االعتدددالى، حيددث يكدددون 

انحران معيارى من المتوسدط  2 ±والتجديد، ولن هذو النسبة وفدا للمنحنى االعتدالى تدع على بعد 

 –سددط المتو) ، كمددا حسدد 26281فكددان  (انحددران معيددارى واحددد+ المتوسددط ) فدددد حسدد  الباحددث

 27.81فكان ( انحران معيارى واحد

 11درجدة أو تسداويها، فكدان عدددهم  26281حدد الباحث الطالب الذين تزيد درجداتهم علدى 

درجددة أو  27.81طالبداً، وهدم يمثلدون عينددة المَجدو دين، كمدا حدددد الطدالب الدذين تدددل درجداتهم عدن 

دين 11تساويها، فكان عددهم  ، وبنا  علدى المعيدار السداب  تدم اسدتخدام طالباً، وهم يمثلون ف ة المَجد 

اختبار مربع كاى لحسن المطابدة لتعرن داللة الفروق بين أعدداد المجمدوعتين وجدا ت النتدائج كمدا 

 :بالجدول التالي

قيمة كا( 7)جدول 
1
 وداللتها للفروق بين مجموعتى المجودين والمجددين 

قيمة كا النسبة الم وية العدد السلوب
1 

 لةمستوى الدال

 غير دالة 0816 % 2681 11 مجودون

 % 7182 11 مجددون

   % 200 22 الكلي

مددن العينددة الكليددة بينمددا %  .2بنسددبة  11يتضددم مددن الجدددول السدداب  أن عدددد المجددودين بلدد  

من العينة الكلية، مما يشير إلى أن نسدبة المجدودين فدي %  27طالبا بنسبة  11بلمت عدد المجددين 
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وهي قيمة غير دالدة  0816كبر من نسبة المجددين، كما بلمت قيمة اختبار مربع كاي عينة الدراسة أ

 .مما يشير إلى عدم وجود فروق جوهرية بين عدد المجودين والمجددين

ويمكدن تفسددير هددذو النتيجدة فددي اددو  طبيعددة النظدام التعليمددي الددذي يشدجع التجويددد أكثددر ممددا 

كثدر مدن عمددل الطالد  المجددد والددذي يخدرج فيدب عددن يشدجع التجديدد فعمددل الطالد  المجدود مدبددول أ

المألون، كما أن عدم ظهور الفروق بين النسبتين قد يرجع لن نظم الدراسدة الحاليدة تطبدع الطدالب 

في قوال  واحدة وال تسمم بظهور الفروق الفردية فيما بيدنهم، وخاصدة فدي مجدال االبتكدار لدذلن لدم 

  .تظهر الفروق بين الطالب في هذا الجان 

تعلم واالستذكار ما العالقة بين مهارات ال :، والذي نص علىنينتائج السؤال الثا

 ؟وأسلوب االبتكار

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجدة علدى كدل مهدارة مدن 

 :مهارات التعلم واالستذكار وأبعاد أسلوب االبتكار، وجا ت النتائج كما بالجدول التالي

 

 قيم معامالت االرتباط بين مهارات( 6)جدول 

 التعلم واالستذكار وأسلوب االبتكار

 أسلوب االبتكار المهارة م

الحساسية 

 للمشكالت

 الدرجة الكلية الكفا ة الشخصية االستداللية

0826 0801 إدارة المشتتات 2
* 

0822 0824
*

 

.082 0827 0822 0802 إدارة وقت المذاكرة 1
*

 

 0801 0822 0804 0807 يص وأخذ المالحظاتالتلخ 1

0816 0822 0804 االستعداد لالختبارات 7
** 

0811
** 

.082 تنظيم المعلومات 2
* 

0824
* 

0812
**

 0811
** 

0811 0806 0801 مداومة االستذكار 6
**

 0826
*

 

 0827 0821 0806 0801 استخدام الكمبيوتر واننترنت 4

 0802دال عند مستوي **            0802دال عند مستوي * 

 :يتضم من الجدول الساب  ما يلي

يوجد ارتباط موج  ودال بين بع  مهارات التعلم واالستذكار والدرجة الكلية لسلوب  -

 .االبتكار

االستعداد لالختبارات وتنظيم المعلومات : يوجد معامل ارتباط موج  بين مهارات -

 .بعاد أسلوب االبتكارومداومة االستذكار وبعد الكفا ة الشخصية من أ

إدارة المشتتات، وتنظيم المعلومات وبعد االستداللية : يوجد ارتباط موج  دال بين بعدي -

 .من أبعاد أسلوب االبتكار

يوجد ارتباط موج  دال بين بعد تنظيم المعلومات وبعد الحساسية للمشكالت من أبعاد   -

 .أسلوب االبتكار

 .والبعاد الخرى ال توجد معامالت ارتباط بين المهارات -
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وتشير هذو النتائج إلى أن مهارات التعلم تمارس بدرجة أكبر من قبل الطالب المجدودين أكثدر 

مما يفعل الطالب المجددين علدى أسداس أن الدرجدة العاليدة علدى مديداس أسدلوب االبتكدار تشدير إلدى 

مهدددارات الدددتعلم أسدددلوب التجويدددد، كمدددا أن الطدددالب الكثدددر شدددعوراً بالكفدددا ة الشخصدددية يمارسدددون 

واالسدددتذكار بدرجدددة أكبدددر ممدددا يفعدددل غيدددرهم، فهدددم يسدددتعدون لالمتحدددان بدرجدددة أكبدددر، وينظمدددون 

المعلومات، ويدداومون علدى المدذاكرة، ويمكدن رد ذلدن إلدى خصدائص المجدودين الدذي يسدعون إلدى 

 ,Hurson)انجادة في أعمالهم والبحث عن الدقة والسعي نراا  اآلخرين، وذلن وفددا لمدا ذكدرو 

2008, 90 – 92 ; Brinkman , 1999 , 63) يميل لدا  الشيا  بشكل أفضل، وأنب  بأن المجود

دقيدد ، ومنهجددي، ومددنظم، ولديددب إحسدداس مرتفددع بالمسدد ولية، وحسدداس لمشدداعر وأفكددار ودوافددع 

اآلخددرين، ويسددعى نحددو التددددير االجتمدداعي، وقددوى اددبط الددنف ، وتميددل أفكددارو للمنفعددة، ويهددتم 

 .لبالتفاصي

التي توصلت إلى عدم وجود فدروق دالدة ( 1002) وتتف  جزئياً هذو النتيجة مع دراسة أديبى 

إحصددائيا بددين متوسددطات درجددات الطددالب مرتفعددي ومنخفضددي االبتكاريددة فددي عددادات االسددتذكار 

وإن كددان هندداج ارتفدداد فددى المتوسددطات لصددالم الطددالب مرتفعددي ( طددرق العمددلتجندد  التددأخير، )

 .االبتكارية

ن خالل هل يمكن التنبؤ بأسلوب االبتكار م: ، والذي نص علىالثالثائج السؤال نت -4

 ؟ مهارات التعلم واالستذكار

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بأسدلوب االبتكدار مدن خدالل 

يمكدن أن يكدون  مهارات التعلم واالستذكار حيث أسفر هذا انجدرا  عدن اسدتخراج عامدل واحدد فددط

Rوقيمددة R (0811 )ُمَنب  دا بأسددلوب االبتكددار وهددو االسددتعداد لالمتحددان حيددث بلمددت قيمددة 
2

 (0802 )

 :وجا ت داللة معامل االنحدار كما بالجدول التالي

 وداللتها لمعامل االنحدار المتعدد( ن)قيمة ( 4)جدول 

مجمدددددددددددددددددددددود  مصدر التباين

 المربعات

متوسددددددددددددددددددددط  درجات الحرية

 المربعات

 مستوى الداللة يمة نق

 2778171 2 2778171 االنحدار

 618221 260 202618164 البواقي 0802 824.

  262 204048126 الكلي

لداللة معامل االنحدار المتعدد جدا ت دالدة ممدا يعندي ( ن)يتضم من الجدول الساب  أن قيمة 

داد لالمتحان، ولدد بلمت قيمة الثابت دقة التنبؤ بأسلوب االبتكار من خالل الدرجة على مهارة االستع

272811 . 

 :وبنا  على ذلن فدد جا ت معادلة االنحدار كالتالي

 .االستعداد لالمتحان 2806+ 272811= أسلوب االبتكار 

ويمكن تفسير هذو النتيجة في ادو  طبيعدة العالقدة بدين مهدارات الدتعلم واالسدتذكار وأسدلوب 

عدون لالختبددارات أكثددر ممددا يفعددل المجددددون علددى أسدداس أن االبتكددار فددالمجودين مددن الطددالب يسددت

   .الدرجة العالية في االختبارات تضمن لهم الحصول على راا اآلخرين الذي يسعون نراائهم

 :توصيات الدراسة

 :في او  ما توصلت إليب الدراسة من نتائج ف ن الباحث يوصي بما يلي
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ار بحيث تأخذ في اعتبارها أن هناج نوعين من تبني مدخالً متوازناً عند بنا  برامج االبتك -2

 . االبتكاريب التجديدية، واالبتكارية التجويدية: االبتكارية هما

تبني مدخالً متوازناً في التعامل مع المجودين والمجددين وبخاصة في العملية التعليمية  -1

 .وداخل الفصل المدرسي على اعتبار أن لكل منهما خصائص مختلفة عن اآلخر

 .يل عملية التوجيب المهني والتعليمي في او  الوعي بخصائص المجودين والمجددينتفع -1

مراعاة خصائص المجودين والمجددين عند بنا  المناهج المدرسية وعند تصميم االنشطة  -7

 .التعليمية

تدري  الطالب على مهارات التعلم واالستذكار لما لها من أثر في عملية التعلم والتحصيل  -2

 .الدراسي

  :بحوث المقترحةال

 .فعالية برنامج تدريبي لتنمية االبتكار في او  نظرية التجويد والتجديد -2

فعالية برنامج تدريبي لتحسين مهارات التعلم واالستذكار على التحصيل الدراسي والدافعية  -1

 .للتعلم

 

 

 المراجع

فدى عالقتهدا بعدادات االسدتذكار وقلد  االختبدار لددى قددرات التفكيدر االبتكدارى  (. 1002) أديبى، عباس 

 . 226 – 1.، (1) 1مجلة العلوم التربوية والنفسية،  .طالب التعليم الثانوى والجامعى

رسدددالة . عالقدددة التلكدددؤ الكددداديمي لعدددادات االسدددتذكار لددددى طلبدددة الجامعدددة(. 1021)انركدددوازي، آزاد 

 .المستنصرية، العراقماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة 

  .النهضة العربية :الداهرة .مهارات طال  الجامعة(.  2111) جابر، جابر 

دراسددة فددى ) العددادات واالتجاهددات الدراسددية لدددى مجموعددة مددن الطددالب  (. 21.2) حسددين، محمددود 

 . 226 – 12، (27) 2رسالة الخليج العربى،  (.التوجيب وانرشاد 

القدة مهددارات الدتعلم والددافع المعرفدى بالتحصدديل الدراسدى لددى عيندة مددن ع(.  1000) الخليفدى، سدبيكة 

 21، (24) 1مجلة مركدز البحدو  التربويدة، جامعدة قطدر،  .طالبات كلية التربية بجامعة قطر

– 77 . 

العوامدددل المؤديدددة إلدددى انخفددداض المعددددل التراكمدددي للطدددالب والدارسدددين  (. 1001) الراشدددد، إبدددراهيم 

 – 206، (2) 1مجلةكليدة المعلمدين، الريداض،  .لمعلمين مدن وجهدة نظدرهمالملتحدين بكليات ا

2.1 . 

. قل  انحصا  وعالقتب بأسالي  التعلم وعادات االسدتذكار لددى طدالب الجامعدة(. 1006)رااي، فوقية 

 .104 -172، (20) 26. المجلة المصرية للدراسات النفسية

 . دار الكتاب الحديث :الداهرة .تذكاردليل إرشادى لتحسين االس(.  1001)  سعفان، محمد

 . دار الكتاب الحديث :الداهرة .دليل إرشادى لتحسين االستذكار(.  1001)  سعفان، محمد

 .عالم الكت : الداهرة. عادات االستذكار ومهاراتب الدراسية السليمة(.1002)سليمان، سنا  محمد 
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ئي في تحسين عادات االستذكار وتنمية مهدارات أثر برنامج إرشادي انتدا(. هـ2716)السواط، وصل هللا 

، (21) 7مجلة العلوم اننسانية، جامعة الطدائف، . ما ورا  المعرفة لدى طالب جامعة الطائف

40- 222. 

بع  خصال الشخصدية الشدارطة لالسدتفادة بالوقدت  (. 1000) شحاتب، عبد المنعم وعبد الرحمن، إلهام 

صدريين وسدعوديين، مجلدة علدم الدنف ، الهي دة المصدرية المتاح مدارندة بدين طدالب جدامعيين م

  ..1 – 16، 27العامة للكتاب، 

عددادات االسددتذكار وعالقتهددا بالتحصدديل الدراسددي ومهددارات مددا ورا  المعرفددة (. 1022)الشددلوي، بزعددا 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الطائف. لدى طالبات جامعة الطائف

العادات الدراسدية وعالقتهدا بدالجن  والتخصدص والمسدتوى الكداديمى (.  2111) لى الصران، قاسم ع

 . .14 – 121، (1)حولية كلية التربية، جامعة قطر، د  .للطال  الجامعى فى الكويت

 .دار قبا  للطباعة والنشر: الداهرة. انبداد في حل المشكالت(. 1001)صفا  العسر

 . مركز الكتاب: الداهرة. المذاكرة الصحيحة طريدن إلى التفوق(. 1002) عبادة، أحمد عبد اللطيف 

الددديم االجتماعيددة والخلديددة والدينيددة وعالقتهددا بعددادات  (. 1007)  وصددالح، عددادل عبددد الجددواد، مختددار

االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة فى إطدار المنداي التربدوي الجدامعي لددى عيندة مدن طدالب 

، (2) 2مجلددة كليددة التربيددة، جامعددة بنددى سددويف،  .فهنددا الشددرانوطالبددات جامعددة الزهددر، بت

172 – 721.  

عادات االستذكار وعالقتهدا بدبع  سدمات الشخصدية والتحصديل الدراسدى (. .100)عبد الرازق، راا 

 .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة. لدى طالب كلية التربية

مجلدة جامعدة أم الددرى  .الحديثة في دراسة مهارات االسدتذكار االتجاهات (. 1002) عبد السميع، محمد 

  .1. – 2، (22) 21للعلوم التربوية واالجتماعية واننسانية، 

دار  :انسددكندرية (.1ط)كيددف تسددتذكر وتتفددوقا،  .سدديكولوجية المددذاكرة(. 2111) عبددد الصددمد، محمددد 

  .الدعوة

 .تدب بعدادات االسدتذكار واالتجاهدات نحدو الدراسدةمسدتوى التطلدع وعالق(.  2111) عبد المدصدود، هدانم 

  .101 – 261، .2مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، 

العادات الدراسية وعالقتها بالتحصيل لددى طدالب المرحلدة الثانويدة  (. 1006) العفنان، على بن عبد هللا 

 . 61 – 2، (14)رسالة التربية وعلم النف ، د  .فى مدينة الرياض

عمدادة : جامعدة الطدائف. دليل البرامج التحضيرية للطلبة المستجدين(. هـ.271)السنة التحضيرية  عمادة

 السنة التحضيرية

 . المكتبة المصرية :انسكندرية .فن المذاكرة والتواف  بين الطفال(. 1006) غانم، محمد 

رسددالة ماجسددتير غيددر  .يليعالقددة العددادات الدراسددية الفعالدة بددالتفوق التحصدد(.  .211) الفاادل، نوريددة 

 .منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي

دار  :الدداهرة .دافعية اننسان بين النظريات المبكرة واالتجاهدات المعاصدرة(. 1007) الفرماوى، حمدي 
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