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قياس المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة الكميات في جامعة المجمعة
خالد عرب

واصف العايد

قسـ التربية الخاصة
كمية التربية – جامعة المجمعة

.1مقدمة

الممخص -ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس المقدرة اإلبداعية لدى طمبة

اإلبػػداع فػػي الم ػػة الع ػ ػػربية مصػػدر الفعػػؿ الثبلثػػي بػػدع بمعنػػى

الكميات في جامعة المجمعة ،وذلؾ باالعتماد عمى مقياس التفكير
اإلبداعي ،الذي أعده الباحث عرب( )2116ويضـ أبعادا أو مكونات
لقياس المقدرة اإلبداعية العامة وىي :الطبلقة ،المرونة ،العكس

وتعرفػػو الموسػػوعة الفمسػػفية العربيػػة
اختػػرع عمػػى ميػػر مثػػاؿ سػػابؽ ،ع

عمػػى أنػػو :إنتػػاج ػػي جديػػد أو صػػيامة عناصػػر موجػػودة بصػػورة

والمقموبية ،التفاصيؿ والتكميؿ ،األبعاد ،الحركة ،الفكاىة والدعابة ،كسر

جديػػدة فػػي أحػػد المجػػاالت كػػالعموـ والفنػػوف وامداب ،أمػػا الموسػػوعة

الحواجز ،مزج الصفات واعادة التصميـ ،التطوير ،األصالة ،التخيؿ.

البريطانيػة الجديػػدة فتعػػرؼ اإلبػػداع ) (Creativeعمػػى أنػػو :القػػدرة

كما ىدفت الدراسة أيضا إلى التعرؼ عمى داللة الفروؽ في المقدرة
اإلبداعي ػ ػػة العام ػ ػػة ل ػ ػػدييـ ف ػ ػػي ض ػ ػػو مت يػ ػ ػرات :التخصػ ػ ػ

عمى إيجاد ي جديدت كحؿ لم كمة ما أو أداة جديدة أو أثػر فنػي

 ،المس ػ ػػتوى

أو أسموب جديد ،فاإلبداع تفكير تباعدي بطريقة مير مألوفة ].[1

الد ارس ػػي ،الج ػػنس ،مس ػػتوى تعم ػػيـ األب ،مس ػػتوى تعم ػػيـ األـ ،ع ػػدد أفػ ػراد

إف اإلبػػداع ضػػروري لنيضػػة األمػػـ ورقييػػا ،فػػاألمـ ال تتطػػور

األسرة ،المعدؿ التراكمي.

بمقػدار حفظيػػا وتخزينيػػا لممعػارؼت وانمػػا تتطػػور عنػدما تجعػػؿ تمػػؾ

وقػ ػػد تكونػ ػػت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف ( )511طالبػ ػػا وطالبػ ػػة مػ ػػف طمبػ ػػة

المعػػارؼ تخػػرج مػػف إطارىػػا النظػػري المجػػرد ،إلػػى إطارىػػا التطبيقػػي

الكميػػات المختمفػػة فػػي جامعػػة المجمعػػةت تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة الع ػوا ية

والعمم ػػي المحس ػػوس ،وى ػػذا ال يك ػػوف إال بوج ػػود مب ػػدعيف ينيض ػػوف

العنقودي ػػة بحي ػػث روع ػػي ت ػػوزيعيـ حس ػػب مت ي ػػر الج ػػنس(ذك ػػور ،إن ػػاث)،
ومت يػػر التخص ػ

بمجتمعيـ وأمتيـ.

(كميػػات عمميػػة ،وكميػػات إنسػػانية) ،ومت يػػر المسػػتوى

ويعتبر قياس اإلبداع عند األفراد أساسا ال منى عنو لتقدـ

الدراسي (سنة أولى ،سنة ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة فما فوؽ).
وقد كاف مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة

العموـ بأ كاليا المختمفة ،بؿ إف معرفة الفرد في أي عمـ تبدأ

متوسطا ب كؿ عاـ ،وأظيرت نتا ج الدراسة عدـ وجود فػروؽ ذات داللػو

عندما يتمكف مف قياس ما يتحدث عنو ويعبر عف فيمو لو بم ة

إحصا ية في مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعػة
تعزى لمتخص

األرقاـ ].[2

 ،أو المستوى الدراسي ،أو عدد أفراد األسرة ،أو المعدؿ

ويعتقػػد بعػػب البػػاحثيف والعممػػا أف القيػػاس ب ػػكؿ عػػاـ كػػاف

التراكمػي ،فػػي حػيف أف ىنػػاؾ فػروؽ ذات داللػػة إحصػا ية تعػػزى لمجػػنس،

و ار اإلنجػ ػ ػػازات والمعػ ػ ػػارؼ اإلن سػ ػ ػػانية التػ ػ ػػي تحققػ ػ ػػت عمػ ػ ػػى مػ ػ ػػر

وكػػذلؾ لمسػػتوى تعمػػيـ األب واألـ ت حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػال اإلنػػاث

العصػػور ،إذف فالك ػػؼ عػػف مس ػػتوى اإلب ػػداع عنػػد طمب ػػة الجامع ػػة

وكذلؾ لصال المستوى التعميمي األعمى لآلبا واألميات.

والتعرؼ عمى عبلقتو ببعب المت يرات ،يمكف أف يسيـ في تحقيػؽ

كممااات ماحاةيااة :المقػػدرة االبداعيػػة ،جامعػػة المجمعػػة ،الخيػػاؿ ،مسػػتوى

ىدؼ جدير بأف تبذؿ فيو الجيود ،ويتـ األخذ بنتا جو والعنايػة بيػا،

تعميـ الوالديف

وىػػو يسػػيـ فػػي اسػػتثمار العقػػؿ واإلمكانيػػات الب ػرية لخدمػػة األمػػة
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ل فتػرات زمنيػػة أطػػوؿ ،ممػا يعػػود بالفا ػػدة عمػى المجتمػ ويػػوفر عميػػو

الباحػػث عػػرب وأف ينطمػؽ ىػػذا البحػػث مػػف البي ػػة العربيػػة السػػعودية

الكثير مف النفقات ].[3

ويناسب ظروفيا ،متميػ از ىػذا المقيػاس بقصػر زمػف تطبيقػو وسػيولة
تصػػحيحو وت ػػفسيره مػػف قبػػؿ المختصػػيف وميػػرىـ ،واسػػتنادا عمػػى مػػا

إف اكت ػػاؼ ى ػؤال الطػػبلب يعنػػي اسػػتثمار طاقػػاتيـ اإلبداعيػػة
لمتقػػدـ نحػػو الرقػػي والتقػػدـ ،وال أبػػالإ إف قمػػت بػػاف مبػػدع واحػػد قػػادر

سبؽ يمكف بمورة م كمة الدراسة في التساؤؿ الر يس التالي:

أحيانا عمى ت يير مصير أمة بأكمميا.

ما مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة الكميات الجامعيػة فػي

إف عدـ الك ؼ عف المقدرة اإلبداعيػة فػي أوقػات مبكػرة يعػوؽ
استثمار القدرات اإلبداعية ،ويقمؿ مف فر

جامعة المجمعة؟

استثػػمارىا في الم ارحػؿ

أ.

التالي ػػة أيض ػػا ،ويص ػػؼ ت ػػورنس الق ػػدرات اإلبداعي ػػة :بأني ػػا مخم ػػوؽ

أهـــمـيةالــدراسـة:


أوال :األهمية النظرية:

لطيػػؼ تس ػػتيويو المعامم ػػة الرقيق ػػة ،وتعػػززه التمقا ي ػػة والحري ػػة ،وى ػػو

 .1نػ ػػدرة الد ارسػ ػػات التػ ػػي تناولػ ػػت قيػ ػػاس اإلبػ ػػداع العػ ػػاـ عنػ ػػد طمبػ ػػة

ك ػػا ف ن ػػاـ يت ػػدفؽ بالحي ػػاة،إذا ىيأن ػػا ل ػػو الظ ػػروؼ الم ػػجعة والبي ػػة

الجامعات العربية ب كؿ عاـ والسعودية ب كؿ خا

المتسػ ػػامحة ،وأزلنػ ػػا مػ ػػف طريقػ ػػو العقبػ ػػات ،وابتعػ ػػدنا عػ ػػف الجمػ ػػود

.

.2نػػدرة الد ارسػػات التػػي اعتمػػدت عمػػى مقيػػاس ػػكمي لقيػػاس المقػػدرة

والروتيف وقير الض وط ].[1

اإلبداعية العامة لدى طمبة الجامعات العربية ب كؿ عاـ والسػعودية

 .2مشكمة الدراسة:

ب كؿ خا

إف التربية العربية أىممت التفكير اإلبداعي لدرجة كبيرة .فعمػى

.

ثانياً  :األهمية الحطبيقية:

الػػرمـ مػػف أىميتػػو البال ػػة ألف مسػػتقبؿ األمػػة رىػػف برصػػيد التفكيػػر

 .1الك ػػؼ ع ػػف الق ػػدرات اإلبداعي ػػة الكامن ػػة عن ػػد طمب ػػة الجامع ػػات

اإلبػػداعي لػػدى أجياليػػا إال أف الخسػػا ر كبيػرة نتيجػػة إىمػػاؿ الك ػػؼ

السعودية.

و التعػػرؼ عمػػى المبػػدعيف ،وبالت ػػالي إىمػػاؿ عمميػػة تصػػميـ بػ ػرامج

.2تصػػميـ ب ػرامج خاصػػة لتوجيػػو طاقػػاتيـ ورعػػايتيـ فػػي عػػالـ تت ازيػػد

خاصة لرعايتيـ في عالـ تتزايد فيو الحاجة إلييـ.

فيو الحاجة إلى المبدعيف.

إف الم ػػكمة الحقيقيػػة التػػي تواجػػو مقػػاييس اإلبػػداع المسػػتخدمة

.3استثمار إمكانياتيـ وطاقاتيـ الب رية اليا مػة لخدمػة المجتمػ فػي

فػػي ال ػػوطف العربػػي أني ػػا مترجمػػة أو قنػ ػػنت عمػػي بي ػػة ميػػر البي ػػة

المجاالت كافة.

العربي ػػة ،فض ػػبل ع ػػف أف المق ػػاييس المس ػػتخدمة ف ػػي أممبي ػػا لفظي ػػة

ب .أسئمة الدراسة:

تعتمػػد عمػػى الحصػػيمة الم ويػػة لمطالػػب ،كمػػا أف البحػػوث التػػي تركػػز

الس ػ ػؤاؿ األوؿ :مػ ػػا مسػ ػػتوى المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة العامػ ػػة لػ ػػدى طمبػ ػػة

عمػ ػػى قيػ ػػاس القػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة لػ ػػدى الطالػ ػػب الجػ ػػامعي نػ ػػادرة جػ ػػدا

جامعة المجمعة؟

وعيناتيػػا قميمػػة العػػدد ،لػػذا كػػاف ال بػػد مػػف قيػػاس المقػػدرة اإلبداعيػػة

السػؤاؿ الثػػاني :ىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػو إحصػػا ية عنػػد مسػػتوى

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة مف خػبلؿ مقيػاس إبػداعي ػكمي

الداللػ ػػة اإلحصػ ػػا ية ( )0.05 ≤αفػ ػػي مسػ ػػتوى المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة

ليك ػػوف مرجع ػػا وبداي ػػة لمك ػػؼ ع ػػف الق ػػدرات اإلبداعي ػػة ل ػػدى طمب ػػة

العامػ ػػة لػ ػػدى طمبػ ػػة جامعػ ػػة المجمعػ ػػة تعػ ػػزى لمتخص ػ ػ

الجامعػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية السػػتثمار طاقػػات الطػػبلب

(عمميػ ػػة،

إنسانية)؟

وتوجيييا لخدمة مجتمعاتيـ وأمتيـ.

السػؤاؿ الثالػث :ىػؿ ىنػػاؾ فػروؽ ذات داللػػو إحصػا ية عنػػد مسػػتوى

إف الباحثػػاف ي ػػأمبلف أف تس ػػيـ د ارس ػػتيما الحاليػ ػة ف ػػي الك ػػؼ

الداللػ ػػة اإلحصػ ػػا ية ( )0.05 ≤αفػ ػػي مسػ ػػتوى المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة

عػف الطمبػة المبػدعيف مػػف خػبلؿ المقيػاس الػذي تػػـ تطػويره مػف قبػػؿ
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د .مةددات الدراسة:

العامة لػدى طمبػة جامعػة المجمعػة تعػزى لممسػتوى الد ارسػي (أولػى،
ثانية ،ثالثة ،رابعة)؟

أ .الحدود المكانية :جامعة المجمعة.

السػؤاؿ ال ارب ػ  :ىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػو إحصػػا ية عنػػد مسػػتوى

ب .الح ػػدود الزمنيػ ػػة :الفصػ ػػؿ الد ارسػ ػػي األوؿ لمعػ ػػاـ -1432
1433ىػ .

الداللػ ػػة اإلحصػ ػػا ية ( )0.05 ≤αفػ ػػي مسػ ػػتوى المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة
العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لمجنس؟

ج.الحػػدود الب ػرية :جمي ػ طػػبلب وطالبػػات جامعػػة المجمعػػة

السؤاؿ الخامس :ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللو إحصا ية عنػد مسػتوى

في الكميات العممية ،والكميات اإلنسانية.

الداللػ ػػة اإلحصػ ػػا ية ( )0.05 ≤αفػ ػػي مسػ ػػتوى المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة

 .3الدراسات السابقة:

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لمستوى تعميـ األب؟

أوال :دراسات تتعمؽ بعبلقة المقدرة اإلبداعية العامة بالجنس:

السؤاؿ السادس :ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللو إحصػا ية عنػد مسػتوى

قػػاـ راجنػػدراف وكري ػػنا ] [5بػػرج ار د ارسػػة عمػػى عينػػة مؤلفػػة

الداللػ ػػة اإلحصػ ػػا ية ( )0.05 ≤αفػ ػػي مسػ ػػتوى المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة

مف ( )251طالبا وطالبة وطبؽ عمييا مقياس تورنس لقيػاس قػدرات

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لمستوى تعميـ األـ؟

الطبلقة والمرونة واألصالة واعطا التفاصيؿ ،وجد ىذا الباحػث أف

السػؤاؿ السػاب  :ىػؿ ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػو إحصػا ية عنػد مسػػتوى

ىنػػاؾ فروقػػا ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي القػػدرة

الداللػ ػػة اإلحصػ ػػا ية ( )0.05 ≤αفػ ػػي مسػ ػػتوى المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة

عمى التفكير اإلبداعي لصال الذكور.

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لعدد أفراد األسرة؟

وفي دراسة أجرتيا مدادنة وأبو السعيد ] [6ىدفت إلى الك ؼ عػف

السؤاؿ الثامف :ىؿ ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللػو إحصػا ية عنػد

العبلقة بيف القدرة عمى التفكير اإلبداعي والجػنس لػدى عينػة قطريػة

مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة اإلحص ػ ػػا ية ( )0.05 ≤αب ػ ػػيف مس ػ ػػتوى المق ػ ػػدرة

تكونػػت مػػف ( )111طالػػب وطالبػػة بالصػػؼ السابػ ػ  ،واسػػتخدـ فييػػا

اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة ومعدليـ التراكمي؟

مقي ػػاس الق ػػدرة عم ػػى التفكي ػػر اإلب ػػداعي وال ػػذي ص ػػمـ وف ػػؽ نم ػػوذج

ج .الحعرياات اإلجرائية:

جيمفورد ،أ ػارت النتا ج إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف

يمكف تحديد المت يرات التالية تحديداً إج ار ياً كما يمي:

الذكور واإلناث في الطبلقة المفظية والمػرونة لصال الذكور.

المقدرة اإلبداعية :تمثؿ مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا

كما ىدفت دراسة العمر] [7إلى تحديد كؿ العبلقة بيف كػؿ

الطالب عمى مقياس المقدرة اإلبداعية العامة.
المبدع :كؿ مفحو

مػ ػػف اإلبػ ػػداع والخيػ ػػاؿ والػ ػػذكا وقػ ػػد بم ػ ػػت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ()296

تعادؿ درجتو عمى مقياس المقدرة اإلبداعية

مفحوص ػػا م ػػف تبلمي ػػذ الم ػػدارس المتوس ػػطة و الثانوي ػػة واس ػػتخدمت

العامة ( )0.10أكثر مف متوسط أفراد عينة الدراسة عمى ىذا

الد ارس ػػة مقي ػػاس الخي ػػاؿ ال ػػذي أع ػػده حن ػػورة ،وك ػػاف م ػػف أى ػػـ نت ػػا ج

المقياس يضاؼ إليو انحراؼ معياري واحد ].[4

الد ارسػػة وجػػود عبلقػػة قويػػة بػػيف اإلبػػداع و الخيػػاؿ ،وأدى اخػػتبلؼ

الجنس :ذكر أو أنثى.

ج ػػنس أفػ ػراد العين ػػة إل ػػى اخ ػػتبلؼ درج ػػاتيـ عم ػػى مق ػػاييس اإلب ػػداع

المستوى الدراسي :السنة التي يدرس بيا الطالب حالياً.

ومقيػ ػػاس الخيػ ػػاؿ ،وقػ ػػد تفوقػ ػػت اإلنػ ػػاث عمػ ػػى الػ ػػذكور فػ ػػي عوامػ ػػؿ

التخص

الطبلقة و المرونة واألصالة في مقياس االستخدامات.

 :وي ير إلى الكمية التي يمتحؽ بيا ،فيما إذا كانت

وأجرت رينا ] [8دراسة أسفرت نتا جيا عف تفوؽ اإلناث عمى

عممية ،أـ إنسانية ؟
المعدؿ التراكمي :مستوى تحصيؿ الطالب حسب آخر ك ؼ

الػذكور وب ػكؿ منػتظـ فػي العوامػػؿ المرتبطػة بالقػدرات المفظيػة مثػػؿ

لمعبلمات حصؿ عميو عف الفصوؿ الدراسية التي أنياىا.
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الطبلقػة والمرونػة واألصػالة ،وفػي نفػس الوقػت لػـ يظيػر ػي مػػف
ىذا التفوؽ فيما يخت

ذات داللة إحصا ية بيف متوسط أدا اإلنػاث والػذكور عمػى مقيػاس
التفكير اإلبداعي ولصال اإلناث.

بالمجاالت مير المفظية بالنسبة لمذكور.

ثاني ػػا :د ارس ػػات تبح ػػث ف ػػي العبلق ػػة ب ػػيف المق ػػدرة اإلبداعي ػػة العام ػػة

وأج ػػرت ال ػػعار ] [9د ارس ػػة ى ػػدفت إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدى

والمستوى الدراسي والتخص

ارتبػػاط بعػػب السػػمات ال خصػػية بػػالتفكير اإلبػػداعي لطمبػػة الصػػؼ

والمعدؿ التراكمي.

األوؿ الثػػانوي فػػي مػػدراس مػػدف ػػماؿ الضػػفة ال ربيػػة.وقػػد تألف ػػت

يعتب ػ ػػر ليم ػ ػػاف ( ) Laymanأوؿ م ػ ػػف ق ػ ػػاـ ببح ػ ػػوث منظم ػ ػػة

عينة الدراسة مف ( )611طالب و طالبة بنسبة تعادؿ ( )%18مػف

لد ارسػػة العبلق ػػة ب ػػيف العم ػػر الزمن ػػي واإلب ػػداع عم ػػى أس ػػاس اإلنت ػػاج

ع ػػدد أفػ ػراد مجتمػ ػ الد ارس ػػة .واس ػػتخدمت أدات ػػيف ،مقي ػػاس التفكي ػػر

اإلبداعيت حيث تبيف مف خبلؿ د ارسػاتو أف ىنػاؾ زيػادة سػريعة فػي

اإلبػػداعي ومقيػػاس السػػمات ال خصػػية المعػػديف فػػي د ارسػػة سػػابقة،

معدؿ اإلنتػاج اإلبػداعي حتػى الوصػوؿ إلػى قمتػو فػي الفتػرة العمريػة

ولحسػ ػػاب الفػ ػػروؽ بػ ػػيف الػ ػػذكور واإلنػ ػػاث فػ ػػي القػ ػػدرات اإلبداعيػ ػػة

( )34-31عامػػا ،يمػػي ذلػػؾ انحػػدار تػػدريجي فػػي اإلنتػػاج اإلبػػداعي

والس ػػمات ال خص ػػية ت ػػـ اس ػػتخداـ طريق ػػة تحمي ػػؿ التب ػػايف األح ػػادي

كمم ػػا تق ػػدـ العمر،أم ػػا بم ػػز في ػػرى أف ىن ػػاؾ قمت ػػيف لئلب ػػداع ،حي ػػث

واختبػ ػػار ( .)Tوقػ ػػد أظيػ ػػرت النتػ ػػا ج أف ىنػ ػػاؾ فروقػ ػػا ذات داللػ ػػة

تظيػػر القمػػة الثانيػػة بعػػد مػػرور فت ػرة ت ػػتراوح بػػيف  15-11سػػنة مػػف

إحصا ية( )1015 ≤ αلصال اإلناث في القدرة اإلبداعيػة والسػمات

حدوث القمة األولى لئلبداع ].[12
وأجرى كبل مف سعادة وقطامي ] [13في سمطنة عماف دراسة

ال خصية المقاسة.

ىدفت بحث عبلقة الجنس والتخص

وأجػػرى ال ػػايب ] [10د ارسػػة ىػػدفت إلػػى استقصػػا العبلقػػة

والمسػتوى الد ارسػي بػدرجات

بػػيف التفكيػػر اإلبػػداعي وكػػؿ مػػف نػػوع التعمػػيـ والجػػنس فػػي مصػػر.

التفكير اإلبداعي عمى عينة مف طمبة جامعة السػمطاف قػابوس ،وقػد

تكون ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف( )93طالب ػػا و( )98طالب ػػة م ػػف الص ػػؼ

تـ اختيار العينة بالطريقة الع وا ية ،وبمإ عدد أفرادىػا( )883طالبػا

الثال ػػث الث ػػانوي ف ػػي الم ػػدارس الص ػػناعية و التجاريػ ػة ،وق ػػد اس ػػتخدـ

و طالبػ ػػة واسػ ػػتخداـ تحميػ ػػؿ التبػ ػػايف الثبلثػ ػػي ،وق ػ ػد توصػ ػػمت نتػ ػػا ج

الباحػ ػػث ف ػ ػػي د ارس ػ ػػتو مقي ػ ػػاس ت ػ ػػورانس لمتفكي ػ ػػر اإلب ػ ػػداعي ص ػ ػػورة

ال ػ ػػدراسة بالنس ػػبة لمت ي ػػر المس ػػتوى الد ارس ػػي،إلى أف ط ػػبلب الس ػػنة

األ ػ ػػكاؿ .وق ػ ػػد ق ػ ػػاـ الباح ػ ػػث بحس ػ ػػاب المتوس ػ ػػطات واالنح ارف ػ ػػات

الثالثػػة فمػػا فػػوؽ تفوق ػوا فػػي درجػػات التفكيػػر اإلبػػداعي عمػػى السػػنة

المعياريػػة لمحصػػوؿ عمػػى نتػػا ج الد ارسػػة ،ومػػف النتػػا ج التػػي توصػػؿ

الثانية فما دوف.

إلييات أف الطمبة الذكور أكثر طبلقة ومرونة وأصالة مف الطالبات.

أمػػا د ارسػػة جػػال ) (Jarialالم ػػار إلييػػا فػػي قطػػامي وآخػػروف

وفي دراسة العمر الم ار إلييا في حمػودة ] [11والتػي ىػدفت

] [4فقد ىدفت إلػى مراجعػة الد ارسػات التػي أجريػت فػي الينػد حػوؿ

إلػػى بحػػث نمػػو القػػدرة عمػػى التفكيػػر اإلبػػداعي ،وعبلقتيػػا بػػالجنس،

اإلبداع وعبلقتو بكؿ مف الذكا  ،والمنزلة االجتماعيػة واالقتصػادية،

والتحصػػيؿ فػػي الد ارسػػات االجتماعيػػة لػػدى طمبػػة المرحمػػة العميػػا فػػي

والتحصػػيؿ األكػػاديمي ،وقػػد تبػػيف مػػف نتػػا ج ىػػذه الد ارسػػات أنػػو ال

األردف ،حيػػث تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  ) 543طالبػػا وطالبػػة،

يوج ػػد اتف ػػاؽ ب ػػيف نت ػػا ج الد ارس ػػات ح ػػوؿ عبلق ػػة اإلب ػػداع بال ػػذكا ،

وطبػؽ عمػى أفػراد العينػة مقيػاس تػوارنس لمتفكيػر اإلبػداعي – الجػز

واألم ػػر نفس ػػو ف ػػي العبلقػ ػػة ب ػػيف المنزل ػػة االجتماعي ػػة واالقتصػ ػػادية

المفظػػي منػػو والمعػػدؿ لمبي ػػة األردنيػػة .وقػػد أظيػػرت نتػػا ج الد ارسػػة

واإلبػػداع وكػػذلؾ التحص ػػيؿ ،كمػػا أظيػػرت نت ػػا ج الد ارسػػة المس ػػحية

عػ ػػدـ وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػا ية فػ ػػي التفكيػ ػػر اإلبػ ػػداعي

تفػػوؽ الػػذكور عمػػى اإلن ػػاث فػػي قػػدراتيـ عم ػػى األصػػالة ،فػػي ح ػػيف

وتحصػػيؿ الطمبػػة فػػي الد ارسػػة االجتماعيػػة فػػي حػػيف وجػػدت فػػروؽ

تتفػػوؽ اإلنػػاث عمػػى الػػذكور فػػي قػػدرتيف عمػػى الطبلقػػة ،والمرونػػة،
والتفاصيؿ.
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وأجػ ػ ػػرت م ار ػ ػ ػػدة ] [18بحػ ػ ػػث عبلقػ ػ ػػة المقػ ػ ػػدرة اإلبداعيػ ػ ػػة
بالتخص ػ ػ

 .4الطريقة واإلجراءات

الد ارسػ ػػي (عممي،أدبي،مينػ ػػي) عنػ ػػد طالبػ ػػات الصػ ػػؼ

أ .منهجية الدراسة:
اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وتػػـ جم ػ

الثػػاني الثػػانوي حيػػث تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )189طالبػػة فػػي
الص ػػؼ الث ػػاني الث ػػانوي وطب ػػؽ مقي ػػاس س ػػيد خي ػػر ا المق ػػنف ع ػػف

البيانات مف خبلؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة الدراسة مػف طمبػة

مقيػ ػػاس تػ ػػورنس لقيػ ػػاس اإلبػ ػػداع حيػ ػػث أظيػ ػػرت النتػ ػػا ج أف ىنػ ػػاؾ

جامعػػة المجمعػػة مػػف قبػػؿ الباحػػث مبا ػرة بالطريق ػة الجمعيػػة ،وقػػد

اختبلفػػا فػػي القػػدرة عمػػى التفكيػػر اإلبػػداعي بػػاختبلؼ الفػػرع الد ارسػػي

اسػػت رؽ تطبيػػؽ ىػػذا المقيػػاس (  )71دقيقػػة تقريبػػا بمػػا فيػػو البيانػػات

ولصال الفرع العممي.

األولية ،وكذلؾ تـ توضي تعميمات اإلجابػة عمػى المقيػاس حتػى تػـ

وفػي د ارسػة جيمفػورد ) (Guilfordالم ػار إلييػا فػي اليباىبػة

التأكػػد مػػف فيػػـ المفحوصػػيف ليػػا ،وروعػػي عنػػد تطبيػػؽ أداة الد ارسػػة

] [12لمعرفػة عبلقػة اإلبػداع بالتحصػيؿ الد ارسػي التػي أج ارىػا عمػػى

توفر الظروؼ التي تضمف حسف سير عممية جم المعمومات ،مػف

عينة مف طبلب الجامعة مستخدما التحميؿ العاممي وجد أف معامػؿ

حيػ ػػث جاىزيػ ػػة الطمبػ ػػة ،وااللت ػ ػ ازـ بػ ػػالزمف ،كمػ ػػا تػ ػػـ إعطػ ػػا أرقػ ػػاـ

االرتباط يتراوح بيف (.) 1031 – 1021

متسمسمة لممفحوصػيف حيػث تػـ الطمػب مػف كػؿ مفحػو

أف يكتػب

رقمػػو المتسمسػػؿ عم ػػى نمػػوذج المقي ػػاس ،وتػػـ التأكي ػػد عمػػى االلتػ ػزاـ
ثالث ػػا :د ارس ػػات تبح ػػث ف ػػي العبلق ػػة بػ ػيف المق ػػدرة اإلبداعي ػػة العام ػػة

بالزمف المحدد لكؿ سؤاؿ أو فقرة مف فقرات المقياس والبال ة إحػدى

وبعب المت يرات األسرية.

ع ر فقرة ،ثـ تـ جم أوراؽ المقياس وتصحيحيا وفؽ نمػوذج معػد

ىػػدفت د ارس ػة عبػػادة ] [20الم ػػار إلييػػا فػػي الجمػػاؿ ][14

لذلؾ (مفتاح التصحي ) مف قبػؿ الباحػث ،وبعػدىا تػـ تفريػإ درجػات

إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى العبلق ػػة ب ػػيف ك ػػؿ م ػػف دافػ ػ ح ػػب االس ػػتطبلع،

المقاييس عمى نماذج خاصة أعدت ليذا ال رب ومف ثػـ أخضػعت

وقػػدرات وسػػمات اإلبداعيػػة ،وقػػد ارت التفكيػػر اإلبداعيػػة ،ومت ي ػرات

ى ػػذه البيان ػػات لممعالج ػػة والتحمي ػػؿ لمخ ػػروج بنت ػػا ج وتوص ػػيات ى ػػذه

البي ة األسرية ،ودراسة الفروؽ بيف تبلميذ الريؼ والحضر فػي دافػ

الدراسة.

حػ ػػب االسػ ػػتطبلع فػ ػػي ضػ ػػو مت ي ػ ػرات القػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة وسػ ػػمات

ب.مجحمع الدراسة وعينحها:

اإلبداعيػػة و البي ػػة األسػ ػرية ،و تكون ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ()166

يتكوف مجتم الدراسة مف جمي طمبة جامعة المجمعة والبػالإ

تمميػػذا وتمميػػذة ( 93تمميػػذا و 73تمميػػذة) مػػف تبلميػػذ مرحمػػة التعمػػيـ

عػددىـ (

) طالبػػا وطالبػة ،فػػي الكميػات العمميػػة واإلنسػػانية،

االبتػ ػ ػ ػػدا ي ( الصػ ػ ػ ػػؼ الخػ ػ ػ ػػامس و السػ ػ ػ ػػادس) بدولػ ػ ػ ػػة البح ػ ػ ػ ػريف،

وتػػـ اختيػػار عين ػػة ع ػوا ية مػػف مجتمػ ػ الد ارسػػة وبنس ػػبة (

)

واسػػتخدمت الد ارسػػة مقيػػاس حػػب االسػػتطبلع إعػػداد عبػػادة وعثمػػاف

فبم ػػت (

واختبػار التفكيػر اإلبػػداعي لؤلطفػاؿ ( الجػز الثػػاني إعػداد خيػر ا ،

منيا (

ومنسػ ػػى)  ،ومػ ػػف أىػ ػػـ نتػ ػػا ج ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة وجػ ػػود ارتباطػ ػػات دالػ ػػة

لمتحميػػؿ ،وبػػذلؾ بم ػػت عينػػة الد ارسػػة (

إحصػػا يا ب ػػيف داف ػ ح ػػب االس ػػتطبلع وقػػدرات وس ػػمات اإلبداعي ػػة.

طمبػة الكميػات المختمفػة فػي جامعػة المجمعػة ،تػـ اختيػارىـ بالطريقػػة

وتبػيف أيضػا وجػود ارتبػاط موجػػب داؿ إحصػا يا بػيف قػدرات التفكيػػر

الع ػ ػوا ية العنقوديػ ػػة بحيػ ػػث روعػ ػػي فػ ػػي تػ ػػوزيعيـ حسػ ػػب مت يػ ػػر

اإلبداعي ومت يرات البي ة األسرية :ترتيب التبلميذ في األسػرة وعػدد

الجػنس(ذكػور ،إنػػاث) ،ومت يػر التخصػ

(كميػػات عمميػة ،وكميػػات

أفرادىػػا ،مستوى تعميـ األـ واألب.

إنسػػانية ،وكميػػات طبيػػة) ،ومت يػػر المسػػتوى الد ارسػػي (سػػنة أول ػػى،
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) طمبػػا وطالبػػة ووزعػػت أداة الدارسػػة عمػػييـ فاسػػترد
) اسػتبانات ،واسػتبعدت ( ) اسػتبانات لعػدـ صػبلحيتيا
) طالػػب وطالبػػة ،مػػف
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سػػنة ثانيػػة ،سػػنة ثالثػػة ،سػػنة رابعػػة فمػػا فػػوؽ) .ويبػػيف الجػػدوؿ ( )
خصا

اإلب ػػداع ،وبخاص ػػة صػ ػػفات المب ػػدعيف وقػ ػػدراتيـ ت وب ػػكؿ خػ ػػا
نظري ػػة جيمفػ ػػورد لمبنػ ػػا العقمػ ػػي (

عينة الدراسة.
جدول

 )Theoryونظريػػة تػػورنس اإلبػػداع والتعمػػيـ (Education and

حوزيع أفراد الدراسة ةسب المحغيرات الشخصية
المحغير

فئات المحغير

الحخصص

عممية

العدد

) ،Creativityونظريات أخرى لباحثيف آخريف مثؿ :نظرية التخيػؿ

النسبة

والتصور ( )Fancy and Imaginationلتايمر( )Taylorونظريػة

المئوية

التفكي ػػر اإلب ػػداعي لمفن ػػانيف()CreativeThought In Artists
لباتري ػػؾ( )Ptrickومي ػػرىـ .وف ػػي نف ػػس الوق ػػت ت ػػـ االعتم ػػاد عم ػػى

إنسانية
السنة الدراسية

مجموعة صفات وخصا

أولى
ثانية
ثالثة

ركػ ػػز الباحػ ػػث فػ ػػي بنػ ػػا مقيػ ػػاس المقػ ػػدرة اإلبداعيػ ػػة العامػ ػػة عمػ ػػى
المكونػ ػػات التاليػ ػػة وىػ ػػي :الطبلقػ ػػة ،المرونػ ػػة ،العكػ ػػس والمقموبيػ ػػة،

ذكر

التفاصػ ػػيؿ والتكميػ ػػؿ ،األبعػ ػػاد ،الحركػ ػػة ،الفكاىػ ػػة والدعابػ ػػة ،كسػ ػػر

أنثى
المسحوى الحعميمي لألب

الح ػ ػواجز ،مػ ػػزج الصػ ػػفات واعػ ػػادة التصػ ػػميـ ،التطػ ػػوير ،األصػ ػػالة،

أمي

التخيؿ.

أساسي
كمية فما فوؽ
المسحوى الحعميمي لألم

وتـ عرب المقياس أو األداة عمى ع رة محكمػيف مػف أعضػا

أمي

ىي ة التدريس المتخصصيف في اإلبداع أو الموىبػة ،أو عمػـ الػنفس

أساسي

الترب ػوي -قي ػاس وتقػػويـ ،أو منػػاىج ،أو تربيػػة خاصػػة.وطمػػب مػػنيـ

كمية فما فوؽ
عدد أفراد األسرة

وقدرات أوردىا األدب التربوي الخػا

باإلبػداع مراعيػػا أف تكػػوف بنيػػة المقيػاس مناسػػبة لمبي ػػة العربيػػة ،وقػػد

رابعة
الجنس

Intellectual Structure

أفراد

تحدي ػػد م ػػدى مناس ػػبة الفقػ ػرات لقي ػػاس م ػػا أع ػػدت لقياس ػػو والمح ػػددة

مف  -أفراد

بقػػدرات التفكي ػػر اإلبػػداعي ،بع ػػد أف تػػـ تزوي ػػدىـ بتعريفػػات إج ار ي ػػة

أقؿ مف
أكثر مف

أكثر

لمكونػػات تقيػػيـ فق ػرات مقيػػاس المقػػدرة اإلبداعيػػة العامػػة ومظاىرىػػا،
ولـ تستبعد أي فقرة مف الفقػرات حيػث كانػت نسػبة اتفػاؽ المحكمػيف

ج .أداة الدراسة:

.%111

اعتمػػدت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى مقيػػاس المقػػدرة اإلبداعيػػة العامػػة

وال بػد مػػف اإل ػارة إلػػى انػػو اسػتخرج لممقيػػاس بعػد تطبيقػػو عػػؿ

الذي طوره عرب ] [15وىو مقياس كمي يتكػوف مػف أحػدى ع ػرة

البي ػ ػػة األردنيػ ػػة دالالت صػ ػػدؽ وثبػ ػػات مقبولػ ػػةت حيػ ػػث أف معامػ ػػؿ

فقػرة ،وطبػؽ عمػػى طػبلب المرحمػػة األساسػية العميػػا فػي األردف ،وقػػد

الصدؽ بداللة محؾ /التبلزمي م مقيػاس تػورنس قػد بمػإ

مػػرت عممية بنا ىذا المقياس في المراحؿ التالية:

(

)  ،وبم ػػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات المحسػػوب بطريقػػة اإلعػػادة

 .تحديػد اليػدؼ أو ال ػرب مػف بنػا المقيػاس وىػو :الك ػؼ عػػف

(

الطمبػػة المبػػدعيف ،و تقيػػيـ دور أو فعاليػػة أو اثػػر بعػػب التػػدريبات

) وتـ إيجاد معامؿ الثبات أيضا باالعتمػاد عمػى إحصػا يات

الفق ػرات باسػػتخداـ معادلػػة كرونبػػاخ ألػ ػػفا ،وكػػاف (

التربوية أو البرامج اإلبداعية عمى الطمبة.

معامػؿ ثبػػات تقػػديرات المصػػححيف بمػإ (

 .تحديد األبعاد التي يتكػوف منيػا التفكيػر اإلبػداعي المػراد قياسػو،

وذو داللة إحصا ية عند مستوى (≤α

باالعتمػػاد عمػػى مػػا تػػوفر مػػف أدب نفسػػي وتربػػوي فػػي مجػػاؿ قيػػاس
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) ،كمػػا أف

) وىػػو مرتفػ جػػدا
)
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 -المتوسػطات الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة لئلجابػة عػػف

د .صدق أداة الدراسة:

السؤاؿ األوؿ.

عرضت أداة الدراسة عمى خمسة مف المتخصصيف في مجػاؿ

 -اختبػ ػػار (ت) لمعينػ ػػات المسػ ػػتقمة لئلجابػ ػػة عػ ػػف الس ػ ػؤاليف

الموىب ػػة واإلب ػػداع ف ػػي الجامع ػػات الس ػػعودية والمؤسس ػػات التربوي ػػة،

الثاني والراب .

لمعرفة مدى مبل مة ،وصبلحية الفقػرات المسػتخدمة لقيػاس المقػدرة

 -اختبػ ػػار تحميػ ػػؿ التبػ ػػايف األحػ ػػادي لئلجابػ ػػة عػ ػػف األس ػ ػ مة

اإلبداعية العامة ،ولقد تـ األخذ بمبلحظات المحكميف وآ ار يـ.

الثالػػث والخػػامس والسػػادس ،والسػػاب واختبػػار ػػيفيو فػػي

ها .ثبات أداة الدراسة:

حاؿ ظيور فروؽ إحصا ية.

اسػ ػػتخرج معامػ ػػؿ االتسػ ػػاؽ الػ ػػداخمي ألداة الد ارسػ ػػة باسػ ػػتخداـ

 -معامؿ ارتباط بيرسوف لئلجابة عف السؤاؿ الثامف

معادلػػة كرونبػػاخ ألفػػا ) (Cronbach Alphaألداة الد ارسػػة ،وبمػػإ
معامػ ػ ػػؿ االتسػ ػ ػػاؽ ( ،)97.0وىػ ػ ػػو معامػ ػ ػػؿ مقبػ ػ ػػوؿ فػ ػ ػػي البحػ ػ ػػوث
والدراسات اإلنسانية.

 .نتائجالدراسة:

و .المعالجة اإلةصائية:

أوالا :نحااائ اإلجابااة عاان الس اوال األول ال ا ي نص ا  :مااا مسااحوى

تػ ػ ػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ الػ ػ ػ ػ ػػرزـ اإلحصػ ػ ػ ػ ػػا ية لمعمػ ػ ػ ػ ػػوـ االجتماعيػ ػ ػ ػ ػػة

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة ؟

) (Statistical Package for Social Science SPSSلئلجابػة

لئلجابػ ػ ػػة عػ ػ ػػف ىػ ػ ػػذا الس ػ ػ ػؤاؿ اسػ ػ ػػتخرجت المتوسػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػػابية

عف أس مة الدراسة ،وذلؾ عمى النحو التالي-:
 -التكػ اررات والنسػػب الم ويػػة لمتعػػرؼ عمػػى خصػػا

واالنح ارفػػات المعياريػػة لمسػػتوى المقػػدرة اإلبداعيػػة العامػػة لػػدى طمبػػة

عينػػة

جامعة المجمعة ،والجدوؿ ( ) يبيف ذلؾ.

الدراسة.
جدول

المحوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية لمسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة مرحبة حنازلياً
الاقرة

الدرجة

الدرجة

المحوسط

االنةراف

الدنيا

العميا

الةسابي

المعياري

الرحبة

المسحوى

األولى
الثالثة
الرابعة
الثانية
السادسة
الخامسة
السابعة
الثامنة
الحاسعة
العاشرة
الةادية عشرة
-

الدرجة الكمية
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محوسط
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جدول 4

يبلح ػػظ م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف مس ػػتوى المق ػػدرة اإلبداعيػ ػػة

نحائ اخحبار (ت) لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى

العامػػة لػػدى طمبػػة جامعػػة المجمعػػة متوسػػط ،حيػػث بمػػإ المتوس ػػط
الحسػػابي العػػاـ (

) ،وبػػانحراؼ معيػػاري (

طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمحخصص (عممية ،إنسانية)

) .ىػػذا

قيمة (ت)

وق ػػد ك ػػاف أعم ػػى متوس ػػط أدا ألفػ ػراد الد ارس ػػة عم ػػى الفقػ ػرة األول ػػى
بمتوسط حسابي قدره (

) وبانحراؼ معياري قػدره (

المةسوبة

)

10851

فػػي حػػيف كػػاف أقػػؿ متوسػػط أدا ألفػراد الد ارسػػة عمػػى الفق ػرة الحاديػػة
ع ػ ػرة بمتوسػ ػػط حسػ ػػابي قػ ػػدره (
(

498

10396

يبلحظ مف الجدوؿ ( )4أف الفروؽ في مستوى المقدرة

) وبػ ػػانحراؼ معيػ ػػاري قػ ػػدره

اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقًا لمتخص

).

مير

دالة إحصا ياً عند مستوى الداللة ( ،)1015=αحيث بم ت قيـ (ت)

ثانياً :نحائ الدراسة المحعمقة باإلجابة عان الساوال الثااني " :هال

المحسوبة ( ،)10851وبقيمة احتمالية بم ت ( ،)10396وىي أكبر

هناك فروق ات دالل إةصائية عند مسحوى الداللاة اإلةصاائية

مف مستوى الداللة ( ،)1015=αمما ي ير إلى عدـ وجود فروؽ

( )1015 ≤ αفااي مسااحوى المقاادرة اإلبداعيااة العامااة لاادى طمبااة

ذات داللو إحصا ية عند مستوى الداللو اإلحصا ية ()1015 ≤ α

جامعة المجمعة حعزى لمحخصص (عممية ،إنسانية)؟"

في مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

تعزى لمتخص

لمستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى
لمتخص

درجات الةرية

مسحوى الداللة

(عممية ،إنسانية).

ثالثاً :نحائ الدراسة المحعمقة باإلجابة عان الساوال الثالاث " :هال

(عممية ،إنسانية) ،ويبيف الجدوؿ ( )3ذلؾ.

هناك فروق ات دالل إةصائية عند مسحوى الداللاة اإلةصاائية
( )1015 ≤ αفااي مسااحوى المقاادرة اإلبداعيااة العامااة لاادى طمبااة

جدول 3

جامعااة المجمعااة حعاازى لممسااحوى الدراسااي (أولااى ،ثانيااة ،ثالثااة،

المحوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية لمسحوى المقدرة اإلبداعية العامة

رابعة)؟"

لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمحخصص (عممية ،إنسانية)
الحخصص

المحوسط الةسابي

االنةراف المعياري

عممية

134.03

12.198

إنسانية

134.93

11.363

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى
لممستوى الدراسي (أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة) ،ويبيف الجدوؿ ()5
ذلؾ.

يبلحظ مف الجدوؿ( )3أف ىناؾ فروقاً ظاىرية في مستوى
المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمتخص

جدول 5

،

المحوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية لمسحوى المقدرة اإلبداعية

حيث كاف مستوى المقدرة اإلبداعية مرتفعًا لدى الطمبة مف

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لممسحوى الدراسي

التخصصات اإلنسانية .ولمعرفة ما إذ كانت ىذه الفروؽ دالة
إحصا ية عند مستوى الداللة اإلحصا ية ( )1015=αاستخدـ
اختبار (ت) البسيط لمعينات المستقمة (Independent Sample
) ،T-testويبيف الجدوؿ ( )4نتا ج االختبار.
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المسحوى الدراسة

المحوسط الةسابي

االنةراف المعياري

أولى

133.56

9.635

ثانية

134.84

10.492

ثالثة

134.54

12.530

رابعة

134.50

17.528
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الداللة اإلحصا ية ( )1015=αاستخدـ تحميؿ التبايف األحادي

يبلحظ مف الجدوؿ ( )5أف ىناؾ فروقاً ظاىرية في مستوى

) ،(One Way ANOVAويبيف الجدوؿ ( )6نتا ج االختبار.

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقًا لممستوى
الدراسي  ،ولمعرفة إذ كانت ىذه الفروؽ دالة إحصا ية عند مستوى
جدول 6

نحائ حةميل الحباين األةادي لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لممسحوى الدراسي
قيمة (ف) المةسوبة

مصدر

مجموع

درجات

محوسط

الحباين

المربعات

الةرية

المربعات

بين المجموعات

103.867

3

34.622

داخل المجموعات

69192.933

496

139.502

المجموع

69296.800

499

مسحوى
الداللة
1.863

1.248

يبلحظ مف الجدوؿ ( )6أف الفروؽ في مستوى المقدرة

يبلحظ مف الجدوؿ ( )7أف ىناؾ فروقاً ظاىرية في مستوى

اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لممستوى الدراسي

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمجنس،

مير دالة إحصا يًا عند مستوى الداللة ( ،)1015=αحيث بم ت قيـ

حيث كاف مستوى المقدرة اإلبداعية مرتفعًا لدى اإلناث .ولمعرفة ما

(ؼ) المحسوبة ( ،)10248وبقيمة احتمالية بم ت ( ،)10863وىي

إذ كانت ىذه الفروؽ دالة إحصا ية عند مستوى الداللة اإلحصا ية

أكبر مف مستوى الداللة ( ،)1015=αمما ي ير إلى عدـ وجود

( )1015=αاستخدـ اختبار (ت) البسيط لمعينات المستقمة

فروؽ ذات داللو إحصا ية عند مستوى الداللو اإلحصا ية (≤ α

) ،(Independent Sample T-testويبيف الجدوؿ ( )8نتا ج

 )1015في مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة

االختبار.
جدول 8

المجمعة تعزى لممستوى الدراسي (أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة).

نحائ اخحبار (ت) لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى

رابعاً :نحائ الدراسة المحعمقة باإلجاباة عان الساوال الراباع " :هال

طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمجنس

هناك فروق ات دالل إةصائية عند مسحوى الداللاة اإلةصاائية
( )1015 ≤ αفااي مسااحوى المقاادرة اإلبداعيااة العامااة لاادى طمبااة
جامعة المجمعة حعزى لمجنس؟"

قيمة (ت) المةسوبة

درجات الةرية

مسحوى الداللة

80191

498

*10111

* دالة إحصا ي ًا عند مستوى ()1015=α

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

يبلحظ مف الجدوؿ ( )8أف الفروؽ في مستوى المقدرة

لمستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى

اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقًا لمجنس دالة

لمجنس ،ويبيف الجدوؿ ( )7ذلؾ.

إحصا ياً عند مستوى الداللة ( ،)1015=αحيث بم ت قيـ (ت)

جدول 7

المحسوبة ( ،)80191وبقيمة احتمالية بم ت ( ،)10111وىي أقؿ

المحوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية لمسحوى المقدرة اإلبداعية

مف مستوى الداللة ( ،)1015=αمما ي ير إلى وجود فروؽ ذات

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمجنس
الجنس

المحوسط الةسابي

االنةراف المعياري

كر

130.44

9.656

أنثى

138.46

12.340

داللو إحصا ية عند مستوى الداللو اإلحصا ية ( )1015 ≤ αفي
مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى
لمجنس ،حيث كانت الفروؽ لصال اإلناث.
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خامساً :نحائ الدراسة المحعمقة باإلجابة عن الساوال الخاامس" :

تعميـ األب  ،ولمعرفة إذ كانت ىذه الفروؽ دالة إحصا ية عند

هااال هنااااك فاااروق ات داللااا إةصاااائية عناااد مساااحوى الداللااا

مستوى الداللة اإلحصا ية ( )1015=αاستخدـ تحميؿ التبايف

اإلةصااائية ( )1015 ≤ αفااي مسااحوى المقاادرة اإلبداعيااة العامااة

األحادي ) ،(One Way ANOVAويبيف الجدوؿ ( )10نتا ج

لدى طمبة جامعة المجمعة حعزى لمسحوى حعميم األب؟"

االختبار.

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى

جدول 9

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لمستوى

المحوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية لمسحوى المقدرة اإلبداعية

تعميـ األب ،ويبيف الجدوؿ ( )9ذلؾ.

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمسحوى حعميم األب
مسحوى حعميم األب

يبلحظ مف الجدوؿ ( )9أف ىناؾ فروقًا ظاىرية في مستوى

المحوسط

االنةراف المعياري

الةسابي
139.67

10.512

أساسي

132.31

10.452

كمية فما فوق

136.29

12.804

أمي

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقًا لمستوى

جدول 11
نحائ حةميل الحباين األةادي لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمسحوى حعميم األب
مصدر

مجموع

درجات

محوسط

الحباين

المربعات

الةرية

المربعات

بين المجموعات

2555.104

2

1277.552

داخل المجموعات

66741.696

497

134.289

المجموع

69296.800

499

*دالة إحصا ياً عند مستوى ()1015=α

يبلحظ مف الجدوؿ ( )10أف الفروؽ في مستوى المقدرة
اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمستوى تعميـ
األب دالة إحصا ياً ( ،)1015=αحيث بم ت قيمة (ؼ) المحسوبة
( )90513بقيمة احتمالية ( ،)10111مما ي ير إلى وجود فروؽ
ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة ( )1015=αفي مستوى
المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لمستوى
تعميـ األب .ومف أجؿ تحديد اتجاه الفروؽ اإلحصا ية ،فقد تـ
استخداـ اختبار يفيو لممقارنات البعدية ،والجدوؿ ( )11يبيف ذلؾ.
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قيمة (ف) المةسوبة

مسحوى
الداللة

9.513

*1.000
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جدول 11

سادساً :نحائ الدراسة المحعمقة باإلجابة عن الساوال الساادس" :

نحائ اخحبار شياي لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى

هااال هنااااك فاااروق ات داللااا إةصاااائية عناااد مساااحوى الداللااا

طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمسحوى حعميم األب
المحوسطات الةسابية

أمي

أساسي

كمية فما

()139.67

()132.31

فوق

-

*7036

3038

-

*3098

اإلةصااائية ( )1015 ≤ αفااي مسااحوى المقاادرة اإلبداعيااة العامااة
لدى طمبة جامعة المجمعة حعزى لمسحوى حعميم األم؟"
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

()136.29
أمي ()139.67
أساسي ()132.31
كمية فما فوؽ ()136.29

لمستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى
لمستوى تعميـ األـ ،ويبيف الجدوؿ ( )12ذلؾ.
جدول 12

-

*دالة إحصا ي ًا عند مستوى ()1015=α

المحوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية لمسحوى المقدرة اإلبداعية

يتبيف مف الجدوؿ ( )11وجود فرؽ ذو داللة إحصا ية عند

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمسحوى حعميم األم

مستوى ( )1015=αفي مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة

مسحوى حعميم األم

المحوسط الةسابي

االنةراف المعياري

حاصميف عمى التعميـ األساسي والطمبة الذيف آبا يـ حاصميف عمى

أمي

134.74

11.841

أساسي

135.08

12.087

كمية فما فوؽ حيث كانت المقدرة اإلبداعية لدى الطمبة الذيف آبا يـ

كمية فما فوق

130

9.041

جامعة المجمعة تعزى لمستوى تعميـ األب بيف الطمبة الذيف آبا يـ

يبلحظ مف الجدوؿ ( )12أف ىناؾ فروقاً ظاىرية في مستوى

حاصميف عمى الكمية فما فوؽ أكثر .كما كانت ىناؾ فروؽ بيف

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقًا لمستوى

الطمبة الذيف آبا يـ حاصميف عمى التعميـ األساسي والطمبة الذيف

تعميـ األـ ،ولمعرفة إذ كانت ىذه الفروؽ دالة إحصا ية عند مستوى

آبا يـ أمييف حيث كانت المقدرة اإلبداعية لدى الطمبة الذيف آبا يـ

الداللة اإلحصا ية ( )1015=αاستخدـ تحميؿ التبايف األحادي

حاصميف عمى التعميـ األساسي.

) ،(One Way ANOVAويبيف الجدوؿ ( )13نتا ج االختبار.
جدول 13

نحائ حةميل الحباين األةادي لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمسحوى حعميم األم
مصدر

مجموع

درجات

محوسط

قيمة (ف)

مسحوى

الحباين

المربعات

الةرية

المربعات

المةسوبة

الداللة

بيف المجموعات

884.953

2

442.477

3.215

*1.041

داخؿ المجموعات

68411.847

497

137.650

المجموع

69296.800

499

*دالة إحصا ي ًا عند مستوى ()1015=α

( )30215بقيمة احتمالية ( ،)10141مما ي ير إلى وجود فروؽ

يبلحظ مف الجدوؿ ( )13أف الفروؽ في مستوى المقدرة

ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة ( )1015=αفي مستوى

اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمستوى تعميـ األـ

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لمستوى

دالة إحصا يًا ( ،)1015=αحيث بم ت قيمة (ؼ) المحسوبة
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تعميـ األـ .ومف أجؿ تحديد اتجاه الفروؽ اإلحصا ية ،فقد تـ

( )1015 ≤ αفااي مسااحوى المقاادرة اإلبداعيااة العامااة لاادى طمبااة

استخداـ اختبار يفيو لممقارنات البعدية ،والجدوؿ ( )14يبيف ذلؾ.

جامعة المجمعة حعزى لعدد أفراد األسرة؟"

جدول ()14

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى

نحائ اخحبار شياي لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة تعزى لعدد أفراد

طمبة جامعة المجمعة وفقاً لمسحوى حعميم األم
المحوسطات الةسابية
أمي ()134.74

األسرة ،ويبيف الجدوؿ ( )15ذلؾ.

أمي

أساسي

كمية فما فوق

()134.74

()135.18

()131

جدول 15

-

1034

4074

المحوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية لمسحوى المقدرة اإلبداعية

-

*5018

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لعدد أفراد األسرة

أساسي ()135018

-

كمية فما فوؽ ()131
* دالة إحصا ياً عند مستوى ()1015=α

يتبيف مف الجدوؿ ( )14وجود فرؽ ذو داللة إحصا ية عند
مستوى ( )1015=αفي مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة

عدد أفراد األسرة

المحوسط الةسابي

االنةراف المعياري

أقؿ مف  5أفراد

133.25

10.128

مف  8-5أفراد

134.34

12.245

أكثر مف  8أفراد

135.56

10.849

يبلحظ مف الجدوؿ ( )15أف ىناؾ فروقاً ظاىرية في

جامعة المجمعة تعزى لمستوى تعميـ األـ بيف الطمبة الذيف أمياتيـ

مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقًا

حاصبلت عمى التعميـ األساسي والطمبة الذيف أمياتيـ حاصبلت

لعدد أفراد األسرة  ،ولمعرفة إذ كانت ىذه الفروؽ دالة إحصا ية عند

عمى كمية فما فوؽ حيث كانت المقدرة اإلبداعية لدى الطمبة الذيف

مستوى الداللة اإلحصا ية ( )1015=αاستخدـ تحميؿ التبايف

أمياتيـ حاصبلت عمى الكمية فما فوؽ أكثر.

األحادي ) ،(One Way ANOVAويبيف الجدوؿ ( )16نتا ج

سابعاً :نحائ الدراسة المحعمقة باإلجابة عن السوال السابع " :هل

االختبار.

هناك فروق ات دالل إةصائية عند مسحوى الداللا اإلةصاائية

جدول 16
نحائ حةميل الحباين األةادي لماروق في مسحوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقاً لعدد أفراد األسرة
مصدر

مجموع

درجات

محوسط

قيمة (ف)

مسحوى

الحباين

المربعات

الةرية

المربعات

المةسوبة

الداللة

بيف المجموعات

196.069

2

98.035

1.705

1.495

داخؿ المجموعات

69100.731

497

139.036

المجموع

69296.800

499

 )1015في مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة

يبلحظ مف الجدوؿ ( )6أف الفروؽ في مستوى المقدرة

المجمعة تعزى لعدد أفراد األسرة.

اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة وفقًا لعدد أفراد األسرة

ثامناً :نحائ الدراسة المحعمقة باإلجابة عن السوال الثاامن " :هال

مير دالة إحصا ياً عند مستوى الداللة ( ،)1015=αحيث بم ت قيـ

هنااك عققاة ارحباطيااة ات داللا إةصاائية عنااد مساحوى الداللااة

(ؼ) المحسوبة ( ،)10715وبقيمة احتمالية بم ت ( ،)10495وىي

اإلةصااائية ( )1015 ≤ αبااين مسااحوى المقاادرة اإلبداعيااة العامااة

أكبر مف مستوى الداللة ( ،)1015=αمما ي ير إلى عدـ وجود

لدى طمبة جامعة المجمعة ومعدلهم الحراكمي ؟"

فروؽ ذات داللو إحصا ية عند مستوى الداللو اإلحصا ية (≤ α
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استخرج معامؿ ارتباط بيرسوف الختبار العبلقة االرتباطية بيف

ىنػاؾ فروقػا ذات داللػة إحصػا ية فػي المقػدرة اإلبداعيػة بػيف الػذكور

مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة ومعدليـ

واإلن ػػاث لص ػػال ال ػػذكور ،ود ارس ػػة مدادن ػػة وأب ػػو الس ػػعيد ] [6الت ػػي

التراكمي ،ويبيف الجدوؿ ( )17ذلؾ.

أ ػارت إلػػى وجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػػا ية بػيف الػػذكور واإلنػػاث

جدول 17

في الطبلقة المفظية والمرونة لصال الذكور ،ودراسة ال ػايب ][10

معامل ارحباط بيرسون لمعققة بين مسحوى المقدرة اإلبداعية

ال ػػذي توص ػػؿ فيي ػػا ال ػػى أف الطمبػ ػة ال ػػذكور أكث ػػر طبلق ػػة ومرون ػػة

العامة لدى طمبة جامعة المجمعة ومعدلهم الحراكمي

معامل

مسحوى

االرحباط

الداللة

1015

10311

وأصالة مف الطالبات.
إف تفسير تفوؽ اإلناث عمى الذكور في المقدرة اإلبداعية العامػة قػد
يرج ػ لعػػدة أسػػباب منيػػا :ض ػوابط التن ػ ة االجتماعيػػة لئلنػػاث فػػي
المجتمػ السػػعودي تتسػػـ بالمحافظػػة ،وىػػذا كػػاف دافعػػا قويػػا لئلنػػاث
لمتمػػرد عمػػى ىػػذا األمػػر لتأكيػػد ذواتيػػف مػػف خػػبلؿ اإلنجػػاز الد ارسػػي

يبلحظ مف الجدوؿ ( )17عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف

والفكري.

المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة جامعة المجمعة ومعدالتيـ

كمػػا أف اإلنػػاث يبحػػثف برلحػػاح عػػف جوانػػب ومجػػاالت يبػػرزف

التراكمية ،حيث بمإ معامؿ ارتياط بيرسوف ( ،)1015وىو مير دالة

فييػػا تفػػوقيف عمػػى الػػذكور حيػػث أنػػو تػػـ إببلميػػف أف ىػػذا المقيػػاس

إحصا يًا عند مستوى الداللة ( ،)1015=αحيث بم ت القيمة

سوؼ يطبؽ عمى الذكور أيضا.

االحتمالية ( ،)10311وىي أكبر مف مستوى الداللة (.)1015=α

ويؤكػػد الباحػػث ىنػػا مػػا توصػػؿ إليػػو بػػاحثوف آخػػروف مػػف أف المقػػدرة

 .5مناقشةالنتائج:

اإلبداعية توجد لدى الجمي ولكنيا في حاجة إلػى قػدر مػف الدافعيػة
إلبرازىػػا ،لػػذا كانػػت الدافعيػػة لػػدى اإلنػػاث فػػي الد ارسػػة الحاليػػة أكبػػر

بينػػت نتػػا ج ىػػذه الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا ية

مف دافعية الذكور.

في المقدرة اإلبداعية العامة لدى الطمبة تعػزى لمجػنست حيػث كانػت

وفػ ػ ػػي د ارسػ ػ ػػة أج ارىػ ػ ػػا (ىػ ػ ػػالبيف وبػ ػ ػػايف وايميػ ػ ػػت) ظيػ ػ ػػر أف

الفروؽ لصال اإلناث.

االختبلؼ بيف الذكور المبدعيف واإلنػاث المبػدعات يػتمخ

وتتفػؽ نتػػا ج ىػذه الد ارسػػة مػ كػؿ مػػف :د ارسػة رينػػا ] [8التػػي

فػي أف

الذكور يكرىوف الدراسة ،وينفػروف مػف المعممػيف ،ويميمػوف إلػى عػدـ

أسػػفرت نتا جيػػا عػػف تفػػوؽ اإلنػػاث عمػػى الػػذكور وب ػػكؿ منػػتظـ فػػي

القياـ بالوظا ؼ ،ويكرىوف األن طة ،ويميمػوف إلػى الوحػدة مػف أجػؿ

العوامػ ػػؿ المرتبطػ ػػة بالقػ ػػدرات المفظػ ػ ػػية ،ود ارسػ ػػة ال ػ ػػعار ] [9التػ ػػي

االنيماؾ باىتمامػاتيـ الخاصػة ،أمػا اإلنػاث ،فػرنيف يحبػبف المدرسػة

أ ػػارت إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا ية لصػػال اإلنػػاث فػػي

وخاصػػة دروس الفنػػوف والموسػػيقى والعمػػوـ ،ويممػػف إلػػى معممػػاتيف،

المقػػدرة اإلبداعيػػة ،ود ارس ػػة العمػػر الم ػػار إليي ػػا فػػي حم ػػودة ][11

ويػ ػػرمبف ف ػ ػػي قػ ػ ػ ار ة مػ ػ ػواد مي ػ ػػر منيجي ػ ػػة كالص ػ ػػحؼ والمج ػ ػػبلت،

والتػػي أ ػػارت نتا جيػػا إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف

وي ػػاركف ف ػػي األن ػػطة،ويكرىف الحي ػػاة الروتيني ػػة الرتيب ػػة ،ويحب ػػبف

متوس ػ ػػط أدا اإلن ػ ػػاث وال ػ ػػذكور عم ػ ػػى مقي ػ ػػاس التفكي ػ ػػر اإلب ػ ػػداعي

الخػػياؿ وأحبلـ اليقظة ].[17

ولصال اإلناث.

وفي ضو ما سبؽ قد تفسر ىذه النتا ج الموقؼ مػف االختبػار

بينما تختمؼ ىذه الد ارسػة مػ د ارسػة كػؿ مػف :تػا ار ] [16التػي

أو المقياس ودرجة الجدية واالىتماـ عند اإلناث قياسػا إلػى الػذكور،

أ ػػارت نتا جيػػا إلػػى أف الػػذكور أكثػػر تفوقػػا مػػف اإلنػػاث فػػي عامػػؿ

والرمبػػة ال ػػديدة عنػػد اإلنػػاث فػػي تحقيػػؽ إمكانػػاتيف واثبػػات ذواتيػػف

األصػػالة المصػػورة ،ود ارسػػة راجنػػدراف وكري ػػنا ] [5التػػي وجػػدت أف
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اختبلفػػا فػػي القػػدرة عمػػى التفكيػػر اإلبػػداعي بػػاختبلؼ الفػػرع الد ارسػػي

فػي كػػؿ المجػاالت ومحػػاوالتيف المسػتمرة إثبػػات أنيػف لسػػف أقػؿ مػػف
الذكور في مستوى األدا وتحمؿ المسؤوليات.

ولصػػال الفػػرع العممػػيت ويمكػػف تبريػػر عػػدـ تػػأثير التخص ػ

وك ػػذلؾ بين ػػت نت ػػا ج ى ػػذه الد ارس ػػة أيض ػػا وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة

المقػػدرة اإلبداعيػػة العامػػة ذلػػؾ بػػاف الطػػبلب الػػذيف يػػدخموف الجامعػػة

إحصػػا ية فػػي المقػػدرة اإلبداعيػػة العامػػة لػػدى الطمبػػة تعػػزى لمسػػتوى

ال اختبلفػػات جوىريػػة بيػػنيـ ويمتمكػػوف نفػػس الميػػارات ومػػروا بػػنفس

تعمػػيـ األب واألـ ت حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػال المسػػتوى التعميمػػي

التجػػارب أثنػػا وجػػودىـ فػػي التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي بػػؿ أف معػػدالتيـ

األعمى لآلبا واألميات.

التحص ػػيمية متقارب ػػة ج ػػدا ،فض ػػبل أف بع ػػب التخصص ػػات التربوي ػػة

واألسػػاس فػػي ىػػذا الفػػرب الػػذي تناولتػػو ىػػذه البحػػوث ىػػو أف

عمػػى

واإلنس ػػانية تحت ػػاج إل ػػى مع ػػدالت أعم ػػى م ػػف بع ػػب التخصصػ ػػات
العممية لمقبوؿ في الجامعة.

الوالد المتعمـ ( أبػا كػاف أو أمػا) يعػي دوره التربػوي بدرجػة أكبػر مػف

وبالنسػبة لممسػػتوى الد ارسػي تختمػػؼ نتيجػة الد ارسػػة مػ د ارسػػة

الوالػػد األق ػػؿ تعميم ػػا ،ويعم ػػؿ عم ػػى تحويػػؿ ى ػػذا ال ػػوعي إل ػػى س ػػموؾ
عممي أو فعمي م تعاممو م أبنا و ،مما قد ينتج عنو توفير فر

س ػػعادة وقط ػػامي ] [13ف ػػي س ػػمطنة عم ػػاف والت ػػي أ ػػارت إل ػػى أف

أفض ػػؿ لنم ػػو ق ػػدرات األبن ػػا الجس ػػمية والنفس ػػية بم ػػا فيي ػػا الق ػػدرات

طػػبلب السػػنة الثالثػػة فمػػا فػػوؽ تفوقػوا فػػي درجػػات التفكيػػر اإلبػػداعي

اإلبداعية.

عمى السنة الثانية فما دوفت ويمكف تبرير نتيجة الدراسة بعػدـ تػأثير

وتتفؽ ىذه النتػا ج مػ د ارسػة خميفػة وعبػد الحميػد ] [19التػي

المسػػتوى الد ارسػػي عمػػى المقػػدرة اإلبداعيػػة العامػػة بػػاف الطػػبلب فػػي

أ ػػارت إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػا يا بػػيف درجػػات التبلميػػذ فػػي

جمي المستويات يتعرضوف لنفس أنماط التعمػيـ التقميديػة وىػذا يزيػد

المسػ ػػتوييف األدنػ ػػى واألعمػ ػػى مػ ػػف تعمػ ػػيـ الوالػ ػػديف لصػ ػػال تبلميػ ػػذ

م ػػف قػ ػدرتيـ المعرفيػ ػػة وال ي ػػؤثر عم ػػى قػ ػػدراتيـ اإلبداعي ػػة ،كمػ ػػا أف

المسػتوى التعميمػػي األعمػى ،ود ارسػػة عبػادة ] [20والتػػي أ ػارت إلػػى

األن طة اإلبداعية في الجامعة تكاد تكػوف مفقػودة واف وجػدت فيػي

وجود ارتباطات دالة إحصا يا بػيف المقػدرة اإلبداعيػة ومسػتوى تعمػيـ

ال تركػػز عمػػى اإلبػػداع كمفيػػوـ يعنػػي اإلنتػػاج واالبتكػػار وانمػػا تركػػز

األـ واألب.

عم ػػى مفػ ػػاىيـ قػ ػػد ال يكػ ػػوف ليػ ػػا عبلق ػػة فػ ػػي اإلبػ ػػداع كػ ػػالتميز فػ ػػي
مجاالت ترتبط في الجانب المعرفي التمقيني والتقميدي.

ويمك ػػف تفس ػػير نت ػػا ج الد ارس ػػة الحالي ػػة ب ػػأف آب ػػا أفػ ػراد عين ػػو
الد ارسػػة وظفػوا تعمػػيميـ ب ػػكؿ جيػػد فػػي صػػال تن ػ ة أبنػػا يـ ،بػػدال

وبالنسػػبة لعػػدد أف ػراد األس ػرة فينػػاؾ د ارسػػة عبػػادة ] [20والتػػي

مػػف ممارسػػة دور ( الممػػوؿ ) أو دور ( العا ػػؿ االقتصػػادي ) فقػػط

أ ػػارت إلػػى وجػػود ارتباطػػات دالػػة إحصػػا يا بػػيف المقػػدرة اإلبداعيػػة

وىػػـ يقضػػوف وقتػػا أطػػوؿ مػ ػ أبنػػا يـ ،وخاصػػة فػػي أوقػػات الفػ ػراغ

وعدد أفراد األسرة ،لكف ال بد مف االعتراؼ بعدـ ثبػات العبلقػة بػيف

والتػػروي  ،واألبنػػا يجػػدوف توجييػػا مػػف الكبػػار ييسػػر االسػػتفادة مػػف

اإلبداع ومت يرات البي ة األسرية عبر البحوث ب كؿ عاـ يرج إلػى

ىذه األن طة واأللعاب واألجيزة في تنمية الجوانب اإلبداعية.

طبيعػ ػػة العبلقػ ػػة بينيمػ ػػات فرضػ ػػافة إلػ ػػى تعقػ ػػد المت ي ػ ػرات األس ػ ػرية،

كما أظيرت نتا ج ىذه الدراسة أيضا إلى عدـ وجود فروؽ ذات

فالعبلقػػة أيضػػا تتضػػمف قػػد ار مػػف التفاعػػؿ المعقػػد والػػذي يحػػدث بػػيف

داللو إحصا ية في مستوى المقدرة اإلبداعية العامة لدى طمبة

عوامػػؿ كثي ػرة يصػػعب أحيانػػا الوقػػوؼ عميي ػا ومعرفتيػػا فضػػبل عػػف

 ،أو المستوى الدراسي ،أو عدد

ضػػبطيا وقياسػػيا ،فكثي ػ ار مػػا كانػػت البي ػػة األس ػرية المحرومػػة دافعػػا

جامعة المجمعة تعزى لمتخص
أفراد األسرة ،أو المعدؿ التراكمي.
بالنسػبة لمتخصػ

لئلبداع والتمرد عمى الواق .
وعمى الرمـ مف وجود أسػاس نظػري قػوي لمعبلقػة بػيف اإلبػداع

تختمػػؼ نتيجػػة الد ارسػة مػ د ارسػػة م ار ػػدة

والمت يرات األسرية ،ػأنو ػأف كثيػر مػف جوانػب السػموؾ األخػرى،

الد ارس ػػة الم ػػار إليي ػػا ف ػػي حم ػػودة ] [11الت ػػي أظي ػػرت أف ىن ػػاؾ
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ف ػػرف نت ػػا ج البح ػػوث ال تثب ػػت ى ػػذه العبلق ػػة دا م ػػا .فالنت ػػا ج متباين ػػة

عبلق ػػة اإلب ػػداع بالتحص ػػيؿ الد ارس ػػي الت ػػي أج ارى ػػا عم ػػى عين ػػة م ػػف

وليسػػت متس ػػقة ،والعبلق ػػة الت ػػي تثب ػػت ف ػػي د ارس ػػة ق ػػد ال تثب ػػت ف ػػي

طػػبلب الجامعػػة مسػػتخدما التحميػػؿ العػػاممي حيػػث وجػػد أف معامػػؿ

أخرى.

االرتباط ضعيؼ بيف اإلبداع والتحصيؿ الدراسي.

وىذا يثير تساؤال عػف عػدـ ثبػات العبلقػة بػيف اإلبػداع وعوامػؿ

أف الكفػ ػػا ة العاليػ ػػة فػ ػػي التحصػ ػػيؿ لػ ػػيس ػ ػػرطاً أساسػ ػػياً لتحقي ػ ػػؽ

البي ػػة األس ػرية رمػػـ أىميػػة األسػػاس النظػػري ليػػذه العبلقػػة ،ويمكػػف

اإلب ػ ػػداع ،وى ػ ػػذا يؤك ػ ػػد م ػ ػػا يقول ػ ػػو ت ػ ػػورانس ب ػ ػػأف تعم ػ ػػـ المعموم ػ ػػات

حصر اإلجابة عف ىػذا التسػاؤؿ فػي احتمػاليف:األوؿ يتعمػؽ بطبيعػة

واسترجاعيا يعتبر مؤ ًار مير ٍ
كاؼ لئلبداع ].[21

عمميػػة قي ػػاس أو رص ػػد المت يػ ػرات األس ػرية ،في ػػي مت يػ ػرات ػػديدة

وىذا قػد يفسػر :لمػاذا لػـ يتوصػؿ كثيػر مػف العممػا المبػدعيف

التعقيد والتداخؿ وتتصؼ بالتمي وعدـ التحديػد ،ويسػتخدـ البػاحثوف

إلػػى مكػػانتيـ المرموقػػة فػػي البي ػػة المدرسػػية أو الجامعيػػة .وفػػي ىػػذا

فػػي قياسػػيا عػػادة مقػػاييس التقريػػر الػػذاتي( )Self Reportingمػػف
طػراز الورقػػة والقمػػـ والتػػي تتعام ػؿ م ػ المسػػتوى ال ػػعوري والمبا ػػر

الصػػدد لنقػػؿ عػػف إين ػػتيف Einsteinقولػػو" :إننػػي ال أكػػدس ذاكرتػػي
بالحقػػا ؽ التػػي أسػػتطي أف أجػػدىا بسػػيولة فػػي إحػػدى الموسػػوعات

وال ػػذي تتػ ػػأثر اإلجابػ ػػة فيػ ػػو بمختمػ ػػؼ الض ػ ػ وط وتػ ػػأثيرات المعػ ػػايير

].[22
فينػػاؾ م ػػات امالؼ مػػف طػػبلب الثانويػػة العامػػة والجامعػػات

االجتماعية.
واالحتمػػاؿ الث ػػاني لع ػػدـ ثب ػػات العبلق ػػة ب ػػيف المق ػػدرة اإلبداعي ػػة

فػػي دولنػػا العربيػػة يتخرجػػوف وبمعػػدالت د ارسػػية تراكميػػة عاليػػة تكػػاد

ومت يػ ػرات البي ػػة األسػ ػرية عب ػػر البح ػػوث ى ػػو طبيع ػػة العبلق ػػة ب ػػيف

تكوف مكتممة ،إال أننا عنػدما نبحػث عػف انتاجػاتيـ عنػد التخػرج مػف

اإلبػػداع والمت ي ػرات األسػرية .فرضػػافة إلػػى تعقػػد المت ي ػرات األس ػرية

الجامعػ ػػة أو بعػ ػػد ذلػ ػػؾ ،نجػ ػػد أف حجػ ػػـ االبتكػ ػػارات أو االنتاجػ ػػات

ون أتيا وعدـ تحددىا ،فرف عبلقة ىذه المت يرات باإلبداع يزيػد مػف

اإلبداعية ألوطانيـ تكاد تكوف معدومػة مقارنػة بػدوؿ صػ يرة ت ػج

ىذا التعقيد.

عمى اإلبداع كيونإ كونإ أو كوريا الجنوبية مثبل.

فرذا كانػت الظػروؼ األسػرية ميػر المواتيػة كانفصػاؿ الوالػديف
 .6الحوصيات:

أو طبلقيما أو سػو معاممتيمػا لبلبػف يػرتبط بعػدـ الثبػات االنفعػالي
عنػده فيمػا بعػػد ،فػرف ىػذه الظػػروؼ قػد تكػوف أحيانػػا عوامػؿ متحديػػة
أو ح ػػافزة إل ػػى ع ػػدـ التقي ػػد ب ػػاألعراؼ وع ػػدـ الح ػػر

تطبيػ ػػؽ مقيػ ػػاس المقػ ػػدرة اإلباعيػ ػػة لمباحػ ػػث عمػ ػػى عينػ ػػات

عم ػػى االلتػ ػزاـ

واسػ ػػعة تمث ػ ػػؿ جامع ػ ػػات أخ ػ ػػرىت لمتوص ػ ػػؿ إل ػ ػػى مع ػ ػػايير

بالسػػا د والقػػا ـ فػػي البي ػػة ممػػا قػػد ينتيػػي برصػػدار اسػػتجابات ميػػر

إحصػػا ية أخػػرى تسػػاعد عمػػى المقارنػػة بينيػػا وبػػيف نتػػا ج

مألوفة وجديػدة ،وىػو مػا يػدخؿ فػي مجػاؿ اإلبػداع ،وىػو مػا يصػدؽ

الدراسة الحالية.

كثي ار خاصة في حػاؿ المبػدعيف فػي مجػاؿ الفنػوف وامداب .فػالكثير

إجػ ار المزيػد مػػف الد ارسػات التػي يػػتـ مػف خبلليػا تقصػػى

مف ىؤال ممف كانت ظروفيـ األسرية مير المواتيػة و ار إبػداعاتيـ

عوام ػ ػػؿ أخ ػ ػػرى متعمق ػ ػػة ب ػ ػػالنواحي االقتص ػ ػػادية والثقافي ػ ػػة

الفنيػػة واألدبي ػػة وق ػػد يك ػػوف العك ػػس تمام ػػا وى ػػو أف تك ػػوف الظ ػػروؼ

واالجتماعي ػ ػ ػػةت كعبلقػ ػ ػ ػػة الترتيػ ػ ػ ػػب ال ػ ػ ػ ػوالدي ،والمنطقػ ػ ػ ػػة

الص ػػعبة لؤلسػ ػرة ع ػػامبل ميم ػػا ف ػػي ت ػػدني ق ػػدرة الف ػػرد اإلبداعي ػػة ف ػػي

الج رافية ،والدخؿ المادي.

مياب الرعاية والت جي ووجود القير وعدـ االىتماـ.

إج ػ ػ ار المزيػ ػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات لمبحػ ػػث فػ ػػي أثػ ػػر السػ ػػمطة

وبالنسػ ػ ػػبة لممعػ ػ ػػدؿ التراكمػ ػ ػػي تتفػ ػ ػػؽ النتيجػ ػ ػػة م ػ ػ ػ د ارسػ ػ ػػة

الم ػػرفة عمػػى الطمبػػة فػػي التػػأثير عمػػى المقػػدرة اإلبداعيػػة

جيمفػ ػػورد) (Guilfordالم ػ ػػار إليي ػ ػػا فػ ػػي اليباىب ػ ػػة ] [12لمعرف ػ ػػة

العامة لدييـ سوا كانت حكومية أو أىمية.
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اختيار عينة مف الموىوبيف المصنفيف حسػب و ازرة التربيػة

] [11حمودة ،نيى.)2000(,أنماط حاكير طمبة الجامعة األردنية

والتعمػ ػػيـ لتقصػ ػػي ظػ ػػاىرة اإلبػ ػػداع عنػ ػػدىـ بعػ ػػد التحػ ػػاقيـ

وعققحها بجنس الطمبة وحخصصاحهم األكاديمية ومسحواهم
الدراسي،

بالجامعة ،ومدى تأثرىا بيذا المت ير.
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ماجستير
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Measuring Creativity among College Students at Majmaah
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Abstract
This study aimed at measuring creativity among college students at the University of Majma’a, using a
test of measuring creative thinking, which was developed by Arab (2006). It includes (12) components
to measure creativity namely, fluency, flexibility, opposite, details and Complement, dimensions,
movement, humor, breaking down barriers, qualities blending and re-design, development, originality,
imagination. The study also aimed at identifying the possible significant differences in the students’
creative ability that can be attributed to specialization, academic level, gender, father's education level,
mother's education level, number of family members, and accumulative average. The sample consisted
of (500) male and female students from different faculties at the University of Majma’a; It was selected
randomly taking into account the distribution by gender variable (male and female), specialization
(faculties of sciences, and the faculties of humanities), and the level of courses (freshman, sophomore,
junior, senior and above). The results showed that there were no significant statistical differences in the
level of creativity of Majma’a University students due to specialization, academic level, the number of
family members, nor grade point average, while there were significant differences due to gender
favoring females, as well as level of education of parents favoring parents’ with high level of education.
However, further studies are recommended to investigate other aspects of creativity with other
demographic variables.

Keywords: Creativity, University of Majma’a, Imagination, Parents’ level of Education
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