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البيئة االبتكبرية كمب يدركهب الطالة وعالقتهب ببلتفكري
االبتكبري
عبدالرحمن سعود الرشيد
قسم عمم النفس  -كمية التربية  -جامعة الممك سعود

الممخص_ تسعى الدراسة الحالية إلى استكشاؼ العالقة بيف البيئة

مراحؿ نمو الفرد المتتابعة يتكوف منيا الحاصؿ النيائي لصفات

االبتكارية المدرسية والتفكير االبتكاري باإلضافة إلى استكشاؼ

الفرد الجسمية وقدراتو العقمية وسماتو الشخصية .واالبتكار في

العالقة الفرعية بيف أبعاد البيئة االبتكارية المدرسية والتفكير

أساسو قدرة فطرية يرثيا الفرد عف والديو وأسالفو منذ لحظة تكوينو

االبتكاري .حيث حددت البيئة االبتكارية المدرسية بعدد مف األبعاد

ولكنو يورث بطريقة تختمؼ عف وراثة الصفات العضوية ألنو يورث

 :تنمية القدرات االبتكارية ،تنمية دوافع وسمات الشخصية المبتكرة،

في شكؿ إمكانات وقدرات كامنة قابمة لمتطور حيث تمعب البيئة

واتجاىات المعمميف المنمية لمقدرات االبتكارية .طبقت الدراسة عمى

والظروؼ المحيطة بالفرد دو ار رئيسا في تطويرىا وتنميتيا أو

 252طالبا مف طالب المدارس المتوسطة الحكومية واألىمية

كبحيا وضمورىا [ .]0ويضيؼ جيمفورد []2إلى أف اإلبداع ػ شأنو

بمدينة الرياض – المممكة العربية السعودية  ،كانت أعمارىـ تتراوح

شأف جميع الصفات النفسية ػ يعود جزئياً إلى الوراثة التي تحدد

بيف  06-02سنة .استخدـ في ىذه الدراسة اختبار تورنس لمتفكير

حدود النمو والى البيئة التي بدورىا تفتح القابمية وتسمح ليا

االبتكاري (األشكاؿ ،الصورة ب ) ،باإلضافة إلى مقياس البيئة

باإلزىار والنمو أيضاً  ،كما يؤكد عمى انو ناد ار ما يصؿ اإلنساف

االبتكارية المدرسية .كشفت نتائج الدراسة عف وجود عالقة دالة

إلى نياية الحدود التي ترسميا لو وراثتو ،ولذلؾ فإف المجاؿ فسيح

إحصائيا عند مستوى  1.15بيف البيئة االبتكارية المدرسية والتفكير

أماـ البيئة المدرسية لمزيد مف العمؿ والتحسيف والزيادة [ .]3ويؤكد

االبتكاري لدى الطالب .وفي عالقة األبعاد بالتفكير االبتكاري

دومينو [ ]4مف خالؿ نتائج دراستو عمى أىمية دور العوامؿ

كانت النتائج دالة عند مستوى  1.10في بعدي تنمية دوافع

والظروؼ البيئية في نمو القدرة االبتكارية ،وىو بذلؾ يؤكد ما

وسمات الشخصية المبتكرة ،واتجاىات المعمميف المنمية لمقدرات

توصؿ إليو كؿ مف [.]8 ،7 ،6 ،5ويتفؽ مع تمؾ الدراسة العديد

االبتكاري ،وغير دالة في بعد تنمية القدرات االبتكارية.

مف الدراسات العربية منيا دراسة [ ]02 ،00 ،01 ،9التي تناولت

الكممات المفتاحية :التفكير االبتكاري .األصالة .المرونة .الطالقة.

جميعيا تأثير البيئة االجتماعية المحيطة باألفراد عمى التفكير

التفاصيؿ .البيئة االبتكارية المدرسية.

االبتكاري حيث أثبتت نتائجيا أىمية دور المناخ المدرسي في تنمية

 .0المقدمة

التفكير االبتكاري.

يؤكد عمماء النفس أف سموؾ الفرد ىو نتاج التفاعؿ فيما بيف الوراثة

أ – البيئة االبتكارية

والبيئة  ،أي أف الخصائص التي يتـ فييا تكوينو والعوامؿ التي

إف الوجو الصحيح لدراسة السموؾ اإلنساني وفيمو ينبغي أف يبدأ

تتعرض ليذه الخصائص بالتنمية والتعديؿ أو اإلعاقة بعد لحظة

مف اإلطار االجتماعي لممجتمع ولذلؾ كانت البداية في ىذه

اإلخصاب وتتفاعؿ معيا خالؿ مرحمة ما قبؿ الوالدة وبعدىا طواؿ
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الدراسة ىي المجاؿ األسري والتربوي بما يحتويانو مف عادات

وجود بيئات بما تحتويو مف مواقؼ معينة يمكف أف تكوف أكثر حف اًز

وتقاليد وقيـ وآراء واتجاىات سائدة ينشأ في ظميا األطفاؿ منذ

لالبتكار ،ومواقؼ أخرى يمكف أف تؤدي بطبيعة الخصائص

لحظة التكويف ويتفاعموف معيا .وعمى ذلؾ كاف مف الضروري

السمبية فييا إلى إخماد الطاقة االبتكارية أو كؼ السموؾ االبتكاري

اىتماـ الباحثيف بالكشؼ عف البيئات اإليجابية التي ينشأ في ظميا

بصورة ما.

األفراد وذلؾ أف قدراتيـ ال يمكف تفسيرىا فقط مف خالؿ العوامؿ

ب  -البيئة االبتكارية المدرسية

الوراثية .إف السياؽ االجتماعي والثقافي المتمثؿ في المدرسة

ال شؾ في أف االبتكار كغيرة مف القدرات يتحقؽ بو النمو عندما

وأساليب التنشئة بيا لو دور فاعؿ في إشراؽ ىذه القدرات وأف

تقوـ المؤسسات المعنية بالتنشئة كالمدرسة بأعماؿ مقصودة وىادفة

التفاعؿ فيما بينيما لخدمة ىدؼ مشترؾ يقود إلى تحقيقيا

إلى رعايتو وتنميتو .وتحظى المدرسة عف غيرىا مف المؤسسات

وتنميتيا[ ]03ومف غير الممكف اآلف تصور السموؾ االبتكاري

االجتماعية األخرى بدور فاعؿ ومؤثر وذلؾ مف خالؿ اإلمكانات

لألفراد عمى أنو نتاج لقدرات عقمية معرفية بحتة أو مزيج مف

المتاحة بيا مف مناىج ,وتعميـ موجو ,وكوادر تربوية مؤىمة ,ومف

القدرات المعرفية والسمات الشخصية لألفراد فحسب إذ أف السموؾ

خالؿ األىداؼ المحددة التي تخطط ليا

المؤسسات التربوية

االبتكاري لألفراد ال يتـ في فراغ اجتماعي ومف ثـ ال يمكف أف

الراعية وتعتبر البيئة المدرسية االبتكارية التي تييئ لطالبيا المناخ

نغفؿ البيئة النفسية االجتماعية التي تحيط بيـ في مراحؿ أعمارىـ

النفسي واالجتماعي الميسر لالبتكار ىي التي تحظى بتشجيع

المختمفة والتي مف شأنيا أف تيسر ظيور ابتكاريتيـ أو تعمؿ عمى

طالبيا عمى اكتشاؼ المجيوؿ وتقديـ أنشطة عامة يستطيع أف

كبحيا وخمودىا وتعاقب عمى استم ارريتيا.

يشارؾ فييا كافة الطمبة ،وتضاؤؿ العقاب وتزايد التشجيع أيضاً
وتعزيز اإلثارة العقمية والمعرفية الالزمة لالبتكار ،والمساعدة عمى

وتحاوؿ الدراسة الحالية التي تتناوؿ البيئة المدرسية وعالقتيا

تنمية الدوافع والسمات الشخصية االبتكارية ،وتوفير برامج تنمية

بالتفكر االبتكاري الكشؼ عف خصائص كؿ منيما مما يرتبط

التفكير الخالؽ ،وتبني اتجاىات إيجابية نحو تنمية القدرة االبتكارية

بابتكارية أفرادىا ،ذلؾ أف المدرسة تعد مف أىـ الجماعات األولية

لدى الطالب [.]04ويرى ىيؾ [ ]05أف البيئة االبتكارية المدرسية

التي يكتسب مف خالليا األفراد :خبراتيـ واتجاىاتيـ األولية وطريقة

تحقؽ مف خالؿ خمؽ بيئة تشجع عمى االكتشاؼ والبحث ،بيئة

تفاعميـ مع مف يحيطوف بيـ ،واشباع حاجاتيـ واىتماماتيـ

تتحدى قدرات الطالب لكي يصبحوا قادريف عمى العمؿ النقدي

وميوليـ وتنمية استعداداتيـ وقدراتيـ وتعزز سماتيـ الشخصية

لممشكالت واتخاذ الق اررات ،بيئة خصبة غنية بالبدائؿ وأف ال يكوف

المرغوبة التي قد تقود إلى ابتكاريتيـ .ويستعرض الباحث

ىدفيا ىو تحقيؽ األغراض المختارة مف قبؿ ،وفي البيئة االبتكارية

الخصائص المميزة لمبيئة االبتكارية المدرسية التي أفرزتيا الدراسات

يجب أف يقوـ المعمـ بالعديد مف األدوار كقائد و مرشد ،وقائـ

السابقة التي تناولت خصائص البيئة المعززة لالبتكار والتي بدورىا

باألسئمة ،ومستمع ،ونموذج ،ومخطط ،ومستثير لمدوافع ،وباحث،

تحقؽ التفكير االبتكاري لطالبيا ،التي تحتوي عمى العوامؿ

ومصدر لممعمومات ،فالطالب يحتاجوف إلى توفير مصادر التعميـ

الموقفية المختمفة مف اتجاىات تنشئة ،وتدريب وتنمية السمات

ليختاروا منيا ما يتناسب واىتماماتيـ وخاصة أثناء عمؿ مجموعات

والدوافع الشخصية التي يمكف أف تؤثر عمى السموؾ أو األداء

البحث الصغيرة [ .]06ويمكف وصؼ البيئة االبتكارية المغذية

االبتكاري في سياقات تنمية االبتكار ،خاصة أف ىناؾ ما يؤكد

لمتفكير االبتكاري بأنيا التي تسمح بشيء مف الحرية واألمف
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النفسي واالجتماعي لمطالب مع االبتعاد عف أساليب العقاب

المتعارؼ عمييا والسعي إلى إيجاد الجوانب االيجابية في كؿ

والكبت ،وتنمية العالقات اإليجابية بيف الطالب والمعمميف،

األسئمة واألفكار المقدمة وتشجيع ومكافأة ابتكارية الطالب بصور

واالىتماـ بالنشاطات الالصفية التي تقود إلى االبتكار الذي يسمح

منتظمة وحث الطمبة بصورة مستمرة عمى تقديـ واعطاء ابتكاراتيـ،

فييا باستخداـ قدراتو ،والسماح بحرية الخطأ والتعبير عف األفكار

واعطاء قيمة لكؿ ما يقدـ مف ابتكار وذلؾ مف أجؿ تحسيف

والخبرات وتنمية روح الخياؿ ،وتعزيز حب االستطالع لدى الطالب

السموكيات االبتكارية.

[]07
وينظر إلى البيئة المدرسية االبتكارية بأنيا التي تشجع طالبيا عمى

وتعتبر اتجاىات التنشئة لممعمميف مف العوامؿ اليامة والمحددة

المغامرة وتنويع مسارات تفكيرىـ ،وعمى خمؽ مناخ يساعدىـ عمى

لخصائص

البيئة االبتكارية المدرسية حيث تشير عدد مف

تسميتيـ بالعديد مف األفكار التي تتناقض مع بعضيا البعض في

الدراسات إلى بعض أساليب التنشئة االجتماعية لممعمميف التي

آف واحد حيث تعتبر األفكار التي تحتمؿ أف تكوف متناقضة

تساعد عمى نمو القدرة االبتكارية لدى الطالب منيا :تقبؿ الطالب

لبعضيا البعض واألفكار الغامضة؛ عناصر حيوية في عممية

واشاعة المساواة بينيـ ،والعمؿ عمى تشجيعيـ واتاحة حرية

تنمية التفكير الخالؽ وايجاد جو مف التسامح والتقبؿ بيف الطالب،

االستكشاؼ ليـ ،واتاحة المثيرات الثقافية واالجتماعية ،وتجنب

والتشجيع عمى طرح األفكار المختمفة والغريبة والتنوع الفكري

تطبيعيـ عمى مسايرة معايير الراشديف واالنصياع لتوقعات الكبار،

واالبتعاد عف الطرؽ التقميدية في تقييـ الطالب واستثارة أذىاف

وتجنب خمؽ الخوؼ لدى الطالب واستخداـ

العقاب البدني

الطالب بأىمية التفكير االبتكاري وتعريفيـ بو [.]08

[.]21ويشير [ ]20إلى أف ىناؾ اتجاىات تنشئة يتبناىا المعمموف

ويرى أف النظاـ المفتوح ىو أىـ مالمح البيئة المدرسية االبتكارية،

تعتبر ذات أثر واضح في تنمية االبتكار وتحقيقو لدى الطالب

الذي يكوف عمى درجة مف المرونة بحيث تزدىر فيو عممية

كإشاعة الحب والتقبؿ والتقدير واألمف النفسي واالجتماعي ،واتاحة

االستكشاؼ ويكوف ىذا النظاـ غير مقيد أو محاط بقوانيف لكي

الظروؼ الطبيعية لمنمو ،واتاحة حرية التجريب ،وفرص تناوؿ

تساعد عمى تنمية التنظيـ الذاتي والميارات والتعرؼ عمى التاريخ

الموارد وحرية التعبير عف شخصياتيـ.

الذي يمكف منو خمؽ الروابط .لقد أدت التقديرات االستقرائية

ويرى [ ]02أف أىـ اتجاىات المعمميف التي تساعد عمى تنمية

المستوحاة مف األفراد المبتكريف الذيف أجريت ليـ مقابالت شخصية

القدرة االبتكارية التي أوضحت البحوث أنيا تساعد المعمـ في تنمية

إلى خروج عدة توصيات تتعمؽ بالدور الذي تمعبو البيئات المدرسية

قدرات االبتكار لدى طالبو في مراحؿ الدراسة المختمفة والمتتابعة

االبتكارية في تنمية قدرات طالبيا الخالقة حيث اتسمت ىذه

ىي :تشجيع الطالب عمى إلقاء األسئمة والتعبير عف األفكار

البيئات بخموىا مما يؤدي إلى إخافة وارىاب الطمبة ،مفتوحة

الجديدة واحتراـ أسئمتيـ وأفكارىـ ا لتي تشير إلى إدراكيـ ألنواع

لمعمميات االستكشافية الجديدة ،تحترـ الطالب وتعمؿ عمى استثارة

الفجوات في المعمومات القائمة أو إلى ما لدييـ مف طاقات متجددة

تغذية وتنمية ومكافأة عممية التخيؿ المبدع ،تساعد عمى خوض

وقدرات عمى الدىشة والحيرة إزاء ما يدركونو مف مواقؼ بنظرة

المخاطر وتنمية الشجاعة لكي ترى بطرؽ مختمفة أيف يمكف أف

جديدة [.]22

يحدث الترابط الجديد .ويرى شفنسي [ ]09إلى أف البيئة المدرسية
االبتكارية ىي مف تساعد الطالب عمى طرح األسئمة الغريبة وغير
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وتعتبر تنمية دوافع وسمات الشخصية التي تقود إلى االبتكارية ىي

عممية ممموسة تؤدي إلى ناتج .العمؿ عمى تحويؿ طريقة التدريس

إحدى الممارسات األساسية لمبيئة المدرسية االبتكارية حيث يشير

بالتمقيف إلى التعميـ بالمشاركة والممارسة واستثارة األسئمة

ماكنف [ ]23مف خالؿ دراستو التي أجراىا عمى  024ميندساً

والتساؤالت وطمب التعميؽ عمى األفكار والتعبير عف وجية النظر

معمارياً والتي قسمت العينة فييا إلى ثالث مجموعات حسب

وتوليد األفكار واستثارة حب االستطالع .العمؿ عمى إعطاء عناية

درجاتيـ االبتكارية .تميز المجموعة األولى ذات القدرة عمى التفكير

خاصة لمناىج تحميؿ المشكالت وحميا والتدريب عمييا فيو أحد

االبتكاري العالية بمجموعة مف الخصائص كاف أوضحيا خاصية

أىـ الممارسات الساعية لتنمية التفكير االبتكاري .ويضيؼ []28

الدافع لإلنجاز واستثارة بيئاتيـ ليذا الدافع وتنميتو [.]21ويذكر

مجموعة مف الشروط واألسس الساعية إلى تنمية التفكير الخالؽ

[]24؛ أف ىناؾ دافعيف أساسييف يقفاف خمؼ العمؿ

في البيئات المدرسية وىي :توفر حد أدنى مف روح التحدي والثورة

االبتكاري ىما الحاجة إلى الجودة والحاجة إلى األصالة ويرى أنو

عمى السائد والشائع ورفض قدسية المألوؼ بما ال يتعارض مع

عمى البيئات التي ترعى المبتكريف االىتماـ بيما وتنميتيما لدى

العقيدة اإلسالمية ،ومتطمبات روح العصر .توفر حد أدنى مف

أفرادىا [.]25

االستعداد لكسر القيود المفروضة وتخطييا والتي تعمؿ عمى

مادي

إغالؽ الفكر البشري .توفر روح النقد الموضوعي .توفر اإللماـ
وألف االبتكار ليس أم ار فطريا بحتا أو ذا خصائص ثابتة ،بؿ ىو

العميؽ بالموضوع مف حيث واقعو وجذور تراثو وبنيتو .قدرة

موجود عمى درجات متفاوتة تمعب البيئة دو ار واضحا في نموه

المدرسة عمى استشفاؼ آفاؽ تطوير الواقع وعناصره الجوىرية .كما

وتطوره ،وألف االبتكار ىو سموؾ أو عدة سموكيات يمكف تعمميا

يقدـ [ ]29عددا مف الممارسات التي تسمح بتحسيف البيئة

مما جعؿ البيئات المدرسية أكثر مف غيرىا إمكانية في تنمية ىذا

المدرسية لتحقيؽ وتنمية االبتكارية لدى الطالب وىي :االىتماـ

النوع مف التفكير ،والتي عمى أساسيا سعت البيئات المدرسية

بالمناقشات الجماعية داخؿ الفصؿ ،واالعتماد عمى التعمـ الذاتي

االبتكارية إلى تبني البرامج المنمية لمتفكير االبتكاري باإلضافة إلى

في العممية التعميمية ،و االىتماـ بالمختبرات العممية المتخصصة،

الطالب

وأف يسمح المعمـ فييا بمزيد مف التمقائية داخؿ الفصؿ ،وتشجيع

الخالقة [ ]26؛في ىذا السياؽ يضع [ ]27عددا مف الممارسات

الطالب عمى طرح األسئمة واتاحة الفرصة ليـ لممارسة النقد

اليادفة إلى تنمية االبتكار مف قبؿ البيئات المدرسية :العمؿ عمى

البناء ،ومكافأة االستجابات والنواتج الجديدة التي تضيؼ إلى

توعية فريؽ العمؿ المدرسي والطالب بأىمية االبتكار ،وخمؽ

محتوى المقررات ،واالىتماـ باألسئمة المقالية أو عمى األقؿ تحقيؽ

الحساسية ليـ واأللفة بو وتممس تجمياتو .العمؿ عمى اكتشاؼ

التوازف بيف األسئمة الموضوعية والمقالية.

مضادات االبتكار التي تطمسو في نفوس الطالب عمى شكؿ

 – 2مشكمة الدراسة

مقاومة ذاتية نفسية وذىنية ومعرفية أو في المؤسسات التحررية

أ – مشكمة الدراسة وأسئمتها :

وأنظمتيا وعالقة السمطة بيا وأىدافيا .العمؿ عمى تعزيز صورة

تعددت الدراسات التي تناولت عالقة االبتكار بالمدرسة ،وعمى

اإلنساف المنتج وليس اإلنساف الذي يفخر بوجاىة االستيالؾ

الرغـ مف تعددىا إال أف نتائجيا لـ تكف حاسمة بؿ كانت موضع

ويستمزـ ذلؾ بالضرورة ربط التعميـ بالحياة في المحتوى واألساليب

خالؼ  .لذلؾ يسعى الباحث في ىذه الدراسة لمكشؼ عف مدى

والتوجيات والتفكير في كيفية ربط كؿ مف المواد الدراسية بوصفة

وجود عالقة بيف البيئة االبتكارية المدرسية كما يدركيا طالب

العمؿ باألسس والممارسات اليادفة إلى تنمية قدرات
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المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض والتفكير االبتكاري لدييـ  ،وعمى

أىدافيا القويمة فستبقى بعيدة عف تأكيد مكانتيا الدولية  .مف خالؿ

ذلؾ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في التساؤؿ التالية  :ىؿ ىنالؾ

ىذه الحقيقة تبرز أىمية دور العوامؿ والظروؼ البيئية المدرسية في

عالقة بيف البيئة االبتكارية المدرسية كما يدركيا الطالب والتفكير

تحقيؽ االبتكار في المجتمع مف خالؿ تنميتو لدى طالبيا  .ويمكف

االبتكارية لدى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ؟ ويتفرغ

أ،براز أىمية البحث الحالي بشكؿ محدد في الجانبيف التالييف :

مف ىذه التساؤؿ التساؤالت التالية  :ىؿ ىنالؾ عالقة بيف بعد "

األىمية النظرية  ،والتي تتضح

فيما ستضيفو نتائج البحث

تنمية القدرات االبتكارية " مف البيئة االبتكارية المدرسية كما يدركيا

لممخزوف العممي فيما يتعمؽ باالبتكار بشكؿ عاـ والبيئة االبتكارية

الطالب والتفكر لدى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ؟.

بشكؿ خاص  .بحيث ستساعد عمى تحديد خصائص البيئة التي

ىؿ ىنالؾ عالقة بيف بعد " تنمية دوافع وسمات الشخصية المبتكرة

تحتضف المبتكريف وتساعد عمى تنمية قدراتيـ االبتكارية .كما

" مف البيئة االبتكارية المدرسة كما يدركيا الطالب والتفكير

تعتبر الدراسة الحالية مف الدراسات القميمة التي تركز عمى البيئة

االبتكاري لد طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ؟ .ىؿ

االبتكارية في المممكة العربية السعودية  ،لذا فإف مف المأموؿ أف

ىنالؾ عالقة بيف بعد " اتجاىات المعمميف المنمية لمقدرة االبتكارية

تسيـ في إثراء الدراسات في ىذا المجاؿ في المجتمع السعودي و

الطالب والتفكير

أف تعمؿ تحفيز الباحثيف القادميف إلى أف يتناولوا موضوع البيئة

" مف البيئة االبتكارية المدرسية كما يدركيا

االبتكارية في بحوثيـ المستقبمية .األىمية التطبيقية  :إف معرفة

االبتكارية لدى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ؟.

العالقة بيف البيئة االبتكارية بما تحتويو مف خصائص مميزة وبيف
ب – أهمية الدراسة :

القدرات االبتكارية لطالبيا ستساعد الميتميف بالنشء مف مؤسسات

أصبحت أىمية االبتكار وقيمتو الوظيفة أم اًر واقعاً ال يحتاج إلى

تربوية ومعمميف ومسئولي ومخططي البرامج التعميمية في التعرؼ

مزيد بياف أو إيضاح  ،إذ أف ابتكارية األفراد ىي أمؿ اإلنساف

عمى الممارسات المدرسية التي تساعد عمى نمو القدرة االبتكارية

لحياة أفضؿ في التغمب عمى ما بتعرضو مف مشكالت وما يواجيو

مما يدفعيـ ذلؾ عمى بث التوعية بأىمية تحمي البيئات المدرسية

مف تحديات فعصرنا الحالي الذي نعيشو عصر متطور سريع النمو

بيذه الخصائص والممارسات لتكويف نشء قادر عمى االرتقاء

بشكؿ تكاد تتالحؽ فيو التطورات العممية واالكتشافات التكنولوجية

واالزدىار بمجتمعو  .إضافة إلى ما سبؽ تسعى الدراسة الحالية

بشكؿ عجيب .لذا فإف البحث في مجاؿ االبتكار ىو بحث في واقع

إلى تطوير مقياس يتناوؿ مدى توفر البيئة االبتكارية المدرسية في

أفضؿ  ،ومحاولة لمتوصؿ إلى مستقبؿ أكثر ازدىا اًر ورغبة في

المجتمع السعودي والذي يمكف استخدامو كأداة لمتعرؼ عمى مدى

التنبؤ بما ينتظر المجتمع مف توقعات وآماؿ أكثر إشراقاً بيف

توفره البيئة االبتكارية المدرسية في المؤسسات التربوية لمتعميـ

االبتكار والتطوير ال تنفصـ عراىا  ،فعمى عاتؽ المبتكريف يقع

األساسي في المممكة العربية السعودية.

عبء تطوير المجتمع وتقدمو متحمميف في ذلؾ الكثير مف

ج– حدود الدراسة :

المصاعب والمشاؽ النفسية و االجتماعية ومف ىنا ال يمكف

تقتصر الدراسة الحالية عمى تالميذ المرحمة المتوسطة مف

الفصؿ بيف االىتماـ بدراسة االبتكار وتنميتو وبيف إحداث التطوير

السعودييف في المدارس الحكومية واألىمية  ،الممتحقيف بالصفوؼ

الشامؿ [ ]31فقد اعتبر االبتكار ىدفاً قويماً لبعض الدوؿ التي

الثالث  :األوؿ ،الثاني ،الثالث بمدينة الرياض ،والموزعة بالتساوي

شعرت بأىمية في تقدميا وازدىارىا  ،وانو إذا لـ يكف ىو أحد أقوى

عمى المراكز التعميمية الخمس (شماؿ  ،جنوب  ،،شرؽ ، ،غرب ،
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،وسط)  .والذيف تتراوح أعمارىـ بيف  06-02سنة  .كما تقتصر

ما يحصؿ عميو مف درجات معيارية ليذا البعد مف اختبار البيئة

الدراسة باألدوات المستخدمة بيا وىي  :اختبار تورنس لمتفكير

االبتكارية المدرسية ،فبزيادة درجة المعيارية عمى ىذا البعد تطرد

االبتكاري األشكاؿ الصورة (ب)  ،و مقياس البيئة االبتكارية

بزيادتيا مدى توفر البيئة االبتكارية ،وأمكننا القوؿ بأف الطالب

المدرسية  .يتحدد اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري في األبعاد

ينتمي إلى بيئة ثرية ابتكاريا ،وبانخفاضيا تنخفض مدى توفر

األربعة المكونة لو وىي  :األصالة  ،المرونة  ،الطالقة

خصائص البيئة االبتكارية.

،التفاصيؿ .و تتحدد البيئة االبتكارية المدرسية باألبعاد الفرعية

 - 2التفكير االبتكاري

الثالث المكونة لو وىي  :تنمية القدرات اإلبداعية  ،تنمية سمات

سوؼ تتبنى الدراسة الحالية تعريؼ تورنس لمتفكير االبتكاري الذي

ودوافع الشخصية المبتكرة  ،اتجاىات المعمميف المنمية لمقدرة

يعرفو بأنو "العممية التي يصبح فييا الفرد حساساً لممشكالت وادراؾ

االبتكارية .

الثغرات والنقص واالختالؿ في المعمومات والعناصر الناقصة وعدـ
االنسياؽ في األمور غير الجاىزة ثـ البحث عف حموؿ وتكويف

د – التعريفات االجرائية :

األسئمة والفرضيات واختبار صحة الفروض واعادة اختبارىا

اطمع الباحث عمى عدد مف التعريفات الخاصة بالمصطمحات

وتعديميا ثـ تقديـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في آخر األمر

الرئيسة لمدراسة ،وقد استخدـ التعريفات ذات العالقة بدراستو وىي

[ .]42ويحتوي التفكير االبتكاري عمى أربعة مكونات ىي :

عمى النحو التالي :

األصالة Originalityوتعنى قدرة الفرد عمى اإلتياف بأفكار نادرة
وأصيمة وايجاد حموؿ بعيدة عما ىو واضح ومألوؼ .ويحدد مستوى

 - 0البيئة االبتكارية المدرسية
ىي مجموعة المواقؼ والخبرات االنفعالية واالجتماعية والثقافية
المستمرة التي ينشأ في ظميا الطالب ،وتعمؿ مف خالؿ عمميتي

بناء عمى ما يحصؿ عميو مف درجات معيارية
األصالة لمطالب ً

ليذا البعد مف اختيار تورنس لمتفكير االبتكاري األشكاؿ الصورة

التعميـ والتعمـ عمى استثارة وتشجيع وتنمية ابتكاريتيـ .وتتضح ىذه

(ب) ،فبزيادة درجة المعيارية عمى ىذا البعد تطرد بزيادتيا قدرة

المواقؼ والخبرات في استثارة وتنمية الحساسية لممشكالت ،والتفكير

األصالة ،وأمكننا القوؿ بأف الطالب لديو أصالة عالية ،وبانخفاضيا

المنطمؽ التمقائي ،والمرونة ،والتجديد ،وجمع وىضـ وتمثيؿ

تنخفض قدرة األصالة لديو .المرونة Flexibilityوتعنى قدرة الفرد

المعمومات ،واالستكشاؼ ،والخياؿ ،والمبادرة ،والمغامرة ،والثقة

عمى اإلتياف بأفكار عديدة ومتنوعة مرتبطة بموقؼ معيف .ويحدد

بالنفس ،وتحمؿ المسؤولية ،والمرح والحيوية ،والمناقشات الجماعية،
والديموقراطية ،وتوفير مواد ووسائؿ اإللماـ بالمعارؼ والمعمومات،

بناء عمى ما يحصؿ عميو مف درجات
مستوى المرونة لمطالب ً
معايرة ليذا البعد مف اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري األشكاؿ

وتوفير جو مف األمف واألماف ،والتقبؿ ،والتسامح ،والحرية،

الصورة (ب) ،فبزيادة درجة المعيارية عمى ىذا البعد تطرد بزيادتيا

والحب ،واالحتراـ ،ومساندة الفرد ضد ضغوط الجماعة والبعد عف

قدرة المرونة .ويمكننا القوؿ بأف الطالب لديو مرونة عالية،

النقد والتقييـ المستمر والمتعنت ،واإلحباط المستمرة ،وتجنب

وبانخفاضيا تنخفض قدرة المرونة لديو .الطالقة Fluencyوتعني

العقاب الشديد ،وعدـ تعريض الطالب لمشاعر الفشؿ ،وتتضح

قدرة الفرد عمى اإلتياف بأكبر عدد مف األفكار في وقت محدد.

ىذه المؤشرات مف خالؿ التقرير الذاتي لمطمبة عمى عبارات مقياس

بناء عمى ما يحصؿ عميو مف
ويحدد مستوى الطالب في الطالقة ً
درجات معيارية ليذا البعد مف اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري

بناء عمى
البيئة االبتكارية .ويحدد مستوى البيئة االبتكارية لمطالب ً
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األشكاؿ الصورة (ب) ،فبزيادة درجة المعيارية عمى ىذا البعد تطرد

األدوات التالية  :نموذج معمومات الطالب (ٍ student

بزيادتيا قدرة الطالقة .وأمكننا القوؿ بأف الطالب لديو طالقة عالية،

 )information sheetاختبار نموذج كاليفورنيا المختصر لمنضج

وبانخفاضيا تنخفض قدرة الطالقة لديو .التفاصيؿ Elaboration

العقمي ( the California short-form test of: mental

وتعنى قدرة الفرد عمى اإلتياف بتفاصيؿ واضافات جديدة لفكرة

 )maturityاختبار مينسوتا لمتفكير االبتكاري ( the Minnesota

محددة أو التعرؼ عمى التفاصيؿ الدقيقة في األفكار وابرازىا ويحدد

 . )test of creative thinkingوقد أسفرت نتائج الدراسة عف

بناء عمى ما يحصؿ عميو مف درجات
مستوى التفاصيؿ لمطالب ً

أف قدرات التفكير االبتكاري لمطالب كانت متأثرة بالعنصر
الحضري  .كما أسفرت النتائج عف تفوؽ طالب المدارس الحضرية

معيارية ليذا البعد مف اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري األشكاؿ
الصورة (ب) ،فبزيادة درجة المعيارية عمى ىذا البعد تطرد بزيادتيا

عمى طالب المدارس الريفية  ،حيث بينت النتائج أف الطالب

قدرة التفاصيؿ ،وأمكننا القوؿ بأف الطالب لديو قدرة تفاصيؿ عالية،

الحضريوف لدييـ نتاج إبداعي داؿ إحصائيا وذلؾ مف خالؿ

وبانخفاضيا تنخفض قدرة التفاصيؿ لديو.

اإلتياف بعدد أكبر مف األفكار سواء أكانت الميمة تتطمب الكتابة
أو الرسـ  .وفي نفس االتجاه قاـ [ ]7بمقارنة 351طالبا مف

 – 3الدراسات السابقة
يعتبر التفكير االبتكاري مف أىـ األىداؼ التربوية التي تسعى

طالب المستوى السادس ابتدائي ينتموف إلى ثالثة أنواع مف

المجتمعات إلى تحقيقيا في أفرادىا ،كما تعتبر البيئة المدرسية

المدارس تختمؼ في أىدافيا ا لتعميمية وىي جميعيا ضمف منطقة

األساس الذي ينطمؽ مف خاللو األفراد بقدراتيـ االبتكارية إذا ما

الكاريببي ( ،)Barbados, Grenade and St. Vincntحيث

سمحت بذلؾ وساعدت عميو ،لذا تعددت الدراسات التي تناولت

كاف اليدؼ البحث في الفروؽ في بيئة الصؼ الدراسي لممدارس

البيئات التي تحتضف األفراد في محاولة لمكشؼ عف خصائصيا

الثالث والعالقة بيف كؿ بيئو صؼ وقدرات طالبيا االبتكارية.

المميزة التي تسمح ليذه ا لقدرات باالنطالؽ والنمو .وسيقتصر

استخدـ الباحث أداتيف لتتحقؽ مف فروض دراستو  :اختبار تورنس

الباحث عمى ذكر عدد مف الدراسات األجنبية والعربية التي تناولت

لمتفكير االبتكاري Torrance Tests of Creative Thinking

المتغيرات الرئيسة لمدراسة ،والتي أخذت التقسيـ التالي:

و مقياس خصائص بيئة الفصؿ المدرسي  .كشفت نتيجة الدراسة
عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف طمبة المدارس الثالث لصالح

أ – دراسات تناولت عالقة البيئة المدرسية بالتفكير االبتكاري:

مدرسة  Barbadosالتي تتبع إدارة تعميـ تيتـ بتربية االبداع.

عاـ  0967اجرى آيرنز [ ]5دراسة تيدؼ الكشؼ عف الفروؽ في

حيث أبانت أف طمبة ىذه المدارس ليـ مستوى إبداعي أعمى بكثير

قدرات التفكير االبتكارية لمطالب الذيف ينتموف إلى فئتيف مف

مف مستوى طالب المنطقتيف األخيرتيف .وكذلؾ قاـ مايس ار []40

المدراس الريفية والحضرية  .طبقت الدراسة عمى عينو مف الطالب

بإجراء دراسة ىدفت إلى الوصوؿ إلى الفرؽ بيف القدرة االبتكارية

الذيف يدرسوف في عدد مف المدارس االبتدائية الحضرية والريفية

عند الطمبة الذيف يدرسوف في نوعيف مختمفيف مف المدارس

في شما ؿ تكساس ( )North Taxsasحيث بمغ حجـ العينة

(المدارس المركزية ػ المدارس الخاصة) ،وذلؾ مف أجؿ تحديد

( )211طالب في المدارس الريفية و ( )011طالب في المدارس

المواصفات المالئمة التي تساعد عمى ازدىار القدرة االبتكارية .وقد

الحضرية وتـ مزاوجة العينتيف في مستوى الذكاء والجنس والسف

تكونت عينة الدراسة مف ( )011طالباً ( )51طالبا مف مدرسة

ولوف البشرة والتصنيؼ الوظيفي لرب األسرة  .وقد استخدـ الباحث

مركزية و ( )51طالبا مف مدرسة خاصة بمدينة سامبالبور
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 Sambalpor Townتتراوح أعمارىـ بيف  06 -04سنة .استخدـ

تورنس لمتفكير االبتكاري المفظي والمصور  ،و اختبار وكسمر

الباحث اختبار تورنس  Torranceلمتفكير االبتكاري المفظي

لمذكاء  ،ومقياس خصائص البيئة المدرسية مف إعداد الباحث .

والشكمي وذلؾ لقياس القدرة االبتكارية وتضمنت ىذه االختبارات

وتوصمت الدراسة إلى أف تالميذ المدارس ذات القدرة االبتكارية

القدرات التالية :الطالقة ،المرونة ،األصالة ،التفاصيؿ .وقد كشفت

العميا يتميزوف بأوساط سيكولوجية  ،ومستوى عاؿ مف التطمع ،

نتيجة الدراسة أف الفروؽ بيف قيـ المتوسطات الحسابية الخاصة

ومناخ فكري رفيع المستوى  ،واعتزاز كبير بالذات وانجاز أكاديمي

بالطمبة الذيف يدرسوف في المدارس المركزية وأولئؾ الذيف يدرسوف

منخفض الدرجة  ،وجو ميني رسمي كما وجد أف المعمميف بيذه

في المدرسة الخاصة فيما يتعمؽ بدرجات المرونة والطالقة

المدارس أقؿ تسمطية وأقؿ أصالة وتالميذىـ أكثر مبادرة .كما

واألصالة والتفاصيؿ (التفكير االبتكاري ككؿ) أنيا ذات داللة

أضاؼ جويؿ [ ]35مجموعو مف خصائص البيئة االبتكارية

إحصائية عند مستوى  1.15لصالح طالب المدرسة المركزية

المدرسية مف خالؿ دراستو التي ىدفت إلى اكتشاؼ أثر كؿ مف

الذيف حصموا عمى درجات أعمى في مقياس القدرة االبتكارية.

البيئة المنفتحة والبيئة المنغمقة عمى نمو وتطور القدرة االبتكارية

وفي المحيط العربي وفي ىذا االتجاه أجرى [ ]39دراسة ىدفت إلى

لدى الطمبة في المدارس  ،وقد تألفت عينة الدراسة مف ()311

معرفة العالقة بيف أسموب المعمـ في التعميـ وتحصيؿ التالميذ في

طالب مف ثالث فصوؿ مختمفة موزعيف عمى ثالث مدارس

الرياضيات وقدراتيـ عمى التفكير االبتكاري  ،وقد تكونت عينة

متوسطة مف مقاطعة باتياؿ  ،وقد كاف عدد الطمبة المأخوذ مف كؿ

الدراسة مف عينة المعمميف بنوعييا المباشر وغير المباشر وعينة

فصؿ ىو ( )011طالب تتراوح أعمارىـ بيف  03_01سنة ،

التالميذ فصوؿ المعمميف ذوي األسموب المباشر وغير المباشر .

وقسمت المدارس الثالث بناء عمى ما تحتويو مف خصائص بيئية

وقد استخدـ الباحث اختباريف تحصيمييف لمادة الرياضيات  .كما

ابتكارية حيث كاف المعيار المستخدـ في تصنيؼ المدارس ىو

استخدـ نظاـ فالندرز لتحميؿ التفاعؿ ( )FLASبيف المعمـ التالميذ

قائمة الخصائص المدرسية االبتكارية التي وصفيا [ ]42حيث

بعضيـ لبعض  .إضافة إلى اختبار عبدالحميـ لمتفكير االبتكاري

أصبحت عمى النحو التالي  :مدرسة ذات ابتكارية عالية  ،وقد

تفوؽ

وصفت بأنيا مدرسة مف الطراز الحضري (المدني) .مدرسة ذات

األسموب غير المباشر عمى األسموب المباشر التعامؿ مع التالميذ

ابتكارية متوسطة  ،وقد وصفت بأنيا مدرسة مف الطراز الحضري

سواء كانوا مرتفعيف أو منخفضيف في تحصيؿ مادة الرياضيات

التقميدي  .مدرسة ذات ابتكارية ضعيفة  ،وقد وصفت بأنيا مدرسة

وذلؾ مف حيث تنمية قدراتيـ عمى التفكير االبتكاري في

ريفية غير منفتحة  .وقد استخدـ الباحث ثالث مف اختبارات

الرياضيات .

تورنس  Torranceىي  :اختبار االستخدامات غير العادية ،

 . 0982وظيرت نتائج الدراسة عمى النحو التالي :

ب – دراسات تناولت خصائص البيئة االبتكارية المدرسية :

اختبار النتائج  ،اختبار المشاكؿ العامة .

في عاـ  0964أجرى والكر ( )Walkerدراسة ىدفت إلى معرفة

الدراسة عف وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 1,10

خصائص البيئة المدرسية التي يعتقد أنيا تساعد في تنمية القدرة

بيف البيئة المدرسية عالية االبتكار والبيئة المدرسية متوسطة

االبتكارية  ،حيث أختبر  211طالبا مف تالميذ المرحمتيف الحادية

االبتكار في التفكير االبتكاري لدى الطالب لصالح طالب البيئة

عشر والثانية عشر ،مف التعميـ األساسي وثالثيف معمماً ممف ليـ

المدرسية عالية االبتكار  .توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

صالت جيدة بالتالميذ موضع العينة  .وقد استخدـ الباحث مقياس

التفكير االبتكاري لطالب البيئة المدرسية متوسطة االبتكار والتفكير
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االبتكاري لطالب البيئة المدرسية ضعيفة االبتكار لصالح طالب

الدراسة وىـ طالب المرحمة المتوسطة مف الصفوؼ  :األوؿ ،

البيئة المدرسية متوسطة االبتكار .

الثاني  ،الثالث  ،الذيف تتراوح أعمارىـ بيف ( )06-02سنة مف

وفي المحيط العربي أجرت [ ]01عاـ 0985دراسة ىدفت إلى

الطالب السعودييف في مدينة الرياض مف المدارس الحكومية

تحديد خصائص البيئة المدرسية االبتكارية المرتبطة بأنماط القدرات

واألىمية .

االبتكارية  ،وتحديد المستوى المناسب مف ىذه البيئات لتحقيؽ

ب -عينة الدراسة

االبداع في طالبيا وذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف المستويات

تكونت عينة الدراسة مف 252تمميذاً ،تراوحت أعمارىـ بيف -02

المختمفة لمبيئة في عالقتيا بيذه القدرات االبتكارية حيث قسمت

 06سنة بمتوسط عمر  03.98وانحراؼ معياري  ,0.10مف

خصائص البيئة االبتكارية المدرسية إلى بيئة مدرسية ذات

التالميذ الممتحقيف بالصفوؼ الثالثة لممرحمة المتوسطة في

خصائص ابتكارية قميمة  ،بيئة مدرسية ذات خصائص مدرسية

المدارس الحكومية واألىمية( 62تمميذاً بالصؼ األوؿ 93 ،تمميذاً

متوسطة  ،بيئة ذات خصائص ابتكارية متدنية ،حيث تكونت عينة

بالصؼ الثاني 97 ،تمميذاً بالصؼ الثالث) التابعة لممراكز

الدراسة مف  274تمميذة مف ثالث صفوؼ دراسية مف المراحؿ

التعميمية الخمسة بمدينة الرياض في المممكة العربية السعودية ،وقد

االبتدائية الرابع  ،الخامس  ،السادس و 36معممة مف إحدى

تـ سحب العينة وفؽ الطريقة العشوائية.

المدارس االبتدائية بمدينة جدة  ،وبتطبيؽ اختبار تورنس لمتفكير

ج -أدوات الدراسة

االبتكاري األشكاؿ الصورة (أ) ومقياس البيئة المدرسية مف إعداد

استخدـ الباحث في دراستو األدوات اآلتية:

الباحثة  .كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالو إحصائيا بيف
العينات الثالث في أبعاد التفكير االبتكاري الثالثة (الطالقة ،

اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري األشكاؿ الصورة (ب).

المرونة  ،األصالة) وذلؾ لصالح طالبات البيئة المدرسية االبتكارية

يعتبر اختبار تورنسTorranceلمتفكير االبتكاري منذ نشره عاـ

التي تتوافر فييا الخصائص االبتكارية بدرجة عالي مقارنة بطالبات

0966ـ مف أكثر المقاييس استخداما في قياس االبتكار ،ومف بيف

البيئة متوسطة الخصائص وكذلؾ المتدنية  .كما كشفت النتائج

المقاييس التي تضمنيا الكتاب السنوي الثامف لالختبارات النفسية

عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائيا بيف عينة طالبات بيئة

كاف ترتيبو األوؿ في اختبارات االبتكار(النافع  .)0402 ،ويشير

المدرسة ذات الخصائص المتوسطة و عينة طالبات بيئة المدرسة

تورنس Torranceإلى أف ىذا االختبار قد استخدـ في أكثر مف

ذات الخصائص المتدنية في أبعاد التفكير االبتكاري الثالث

ألؼ دراسة وبذلؾ فقد شاع استخدامو في العديد مف الثقافات وكذا

(الطالقة  ،المرونة  ،األصالة) وذلؾ لصالح طالبات البيئة ذات

تمت ترجمتو إلى العديد مف المغات ،فإلى العربية ترجمو وقننو عمى

الخصائص المتوسطة.

البيئة المصرية سميماف و أبو حطب [ .]38وعمى المجتمع

 – 4الطريقة واإلجراءات

السعودي تـ تقنيف مقياس تورنس لمتفكير االبتكاري لمتفكير األشكاؿ

أ-مجتمع الدراسة :

الصورة (ب) ضمف مشروع برنامج الكشؼ عف الموىوبيف ورعايتيـ

في ضوء ىدؼ الدراسة (البيئة االبتكارية كما يدركيا الطالب

عمى عينة مكونة مف ( )0227تمميذا و تمميذة مف سف (. )06-9

وعالقتيا بالتفكير االبتكاري لدى عينة مف طالب المرحمة

وعمى المنطقة الغربية مف نفس المجتمع تـ تقنيف اختبار تورنس

المتوسطة ) فقد تـ تحديد المجتمع األصمي الذي سحبت منو عينة

لمتفكير االبتكاري المفظي والمصور الصورة (أ).
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توصيؼ المقياس ومكوناتو :يتكوف اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري

ىذه الدوائر ما يستطيع مف موضوعات أو صور في حدود الوقت

[]37مف نسختيف متكافئتيف أ ،ب وكؿ نسخة تتكوف مف اختبارات

المتاح لو وىو عشر دقائؽ بحيث تكوف الدوائر الجزء األساسي مما

لفظية واختبارات غير لفظية .ويوضح تورنس أف ىذه االختبارات

يعممو وذلؾ بإضافة خطوط بالقمـ سواء داخؿ الدائرة أو خارجيا أو

يمكف تطبيقيا بصورة فردية أو جماعية داخؿ الصفوؼ الدراسية

داخميا وخارجيا معاً بيدؼ تكويف الصورة أو الشكؿ الذي يرغبو.

كما يمكف استخداميا في كؿ المراحؿ الدراسية مف الروضة حتى

ويشجع المفحوص ػ كما ىو الحاؿ في النشاطيف األوليف ػ عمى أف

مرحمة الدراسات العميا [.]38وتعتمد الدراسة الحالية عمى اختبار

يفكر في أشياء لـ يفكر فييا أحد غيره وأف يرسـ أكبر قدر ممكف

األشكاؿ الصورة (ب) الذي يتكوف مف ثالثة أنشطة ىي :النشاط

مف الصور أو المواضيع وايجاد أكبر قدر ممكف مف األفكار في

األوؿ  :تكويف الصورPicture Construction Activityييدؼ

كؿ منيا ،وأف تكوف كؿ صورة أو موضوع يحكي قصة مثيرة

ىذا النشاط إلى استثارة استجابات األصالة ومعرفة التفاصيؿ،

ومدىشة ويكتب عنواناً تحت كؿ موضوع .ويمكف لممفحوص أف

حيث يطمب مف المفحوص تكويف صورة مف شكؿ المنحنى

يدمج أو يجمع عددا مف الصور مف الدوائر في شكؿ واحد ويعطي

المعطى لو عمى ورقة ممونة (تشبو حبة الفاصوليا) يضعيا عمى

في ىذه الحالة درجات تشجيعية لألصالة إذا كاف الشكؿ الذي

الصفحة البيضاء المقابمة ويضيؼ إلييا أية إضافات يراىا ليكوف

يكونو تتوفر فيو صفات األصالة .ويصحح ىذا النشاط عمى أساس

منيا صورة تحكي قصة ويشجع عمى أف تكوف الصورة التي

القدرات األربع :األصالة ،المرونة ،الطالقة ،ومعرفة التفاصيؿ إال

يرسميا تعبر عف قصة مثيرة ،ومدىشة وجديدة ،ومختمفة عما ىو

أنو نظ اًر لضيؽ الوقت المحدد ليذا النشاط بحيث ال يكفي إلكماؿ

مألوؼ .كما بطمب منو أف يضع داخؿ الصورة ما يراه مناسباً مف

كؿ وحدات النشاط وجعميا أصمية وتفصيمية؛ فإنو مف المتوقع أال

التفاصيؿ ثـ عميو أف يختار لقصتو عنواناً ممفتاً لمنظر وغير

يستطيع المفحوص إكماؿ كؿ األشكاؿ ،وانما تتضح اتجاىاتو في

مألوؼ ويكتبو في المكاف المخصص لذلؾ تحت الصورة بحيث

االستجابة التي يكمميا نتيجة لضيؽ الوقت المحدد لالستجابة.

يكوف ىذا العنواف معب اًر عف الصورة التي يرسميا .النشاط الثاني:

(ولمزيد مف المعمومات حوؿ االختبار يرجى الرجوع إلى [. ]41

تكممة الصورةPicture Completionيتكوف النشاط الثاني مف

مقياس البيئة االبتكارية المدرسية

عشرة أشكاؿ ناقصة مرسومة عمى صفحتيف في كتيب النشاط

قاـ الباحث باالطالع عمى العديد مف األدوات التي تقيس البيئة

ويطمب مف المفحوص إكماؿ ىذه األشكاؿ بإضافة خطوط إلييا

االبتكارية المتوفرة بالبيئات المدرسية ،وقد اختار استخداـ مقياس

بحيث يجعؿ كؿ شكؿ يعبر عف موضوع أو شيء جديد ثـ يضيؼ

البيئة االبتكارية المدرسية وىو مف إعداد [ ]31وذلؾ لقياسو البيئة

إليو ما يستطيع مف التفاصيؿ لكي يحكي قصة كاممة ومثيرة

االبتكارية المتوفرة لدى الطالب مف خالؿ إدراكيـ ليا ،وقد تـ

لالىتماـ بقدر ما يستطيع ،ثـ عميو أف يختار عنواناً لكؿ شكؿ

إعداد المقياس و استخدامو عمى المجتمع المصري.

يكممو ويكتبو بجانب رقـ الشكؿ في أسفؿ المربع الذي فيو الشكؿ.

توصيؼ المقياس ومكوناتو في صورتو األساسية :وىو مف إعداد

وييدؼ ىذا النشاط إلى استثارة القدرات األربع المكونة لمتفكير

[ ]31وقد اعتمد في بنائو عمى نتائج الدراسات واألبحاث التي

االبتكاري وىي :األصالة والمرونة والطالقة ومعرفة التفاصيؿ.

تناولت المواقؼ والظروؼ التي تستثير وتنمي ابتكارية الطالب،

النشاط الثالث :الدوائرCirclesيتكوف ىذا النشاط مف عدد مف

ويتكوف المقياس مف  71عبارة تقيس بطريقة التقرير الذاتي مدى

الدوائر المكررة بنفس الحجـ ويطمب مف المفحوص أف يعمؿ مف

توفر مجموعة مف المواقؼ والظروؼ التي تشجع وتنمي وتستثير
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ابتكارية الطالب .وقد حسب [ ]31ثبات المقياس بطريقة إعادة

عف االتجاىات المستخدمة في تنشئة الطالب والتي تشجع وتنمي

االختبار عمى عينة مف طالب وطالبات الصؼ الثاني الثانوي

ابتكاراتيـ.

بمدرستي الثانوية العسكرية والثانوية بنات بالمنصورة مائة طالب

إجراءات مالئمة المقياس لمجتمع الدراسة :تـ عرض مقياس البيئة

وطالبيف ،ومائة واحدى عشرة طالبة ( 012طالباً 000 ،طالبة)،

االبتكارية المدرسية في صورتو األساسية عمى عينة مف طالب

وقد بمغ معامؿ الثبات .1.62أما بالنسبة لحساب الصدؽ فقد

الصؼ األوؿ المتوسط بمدرسة الخميج

بمدينة الرياض ،كاف

اعتمد [ ]31عمى صدؽ المحتوى حيث اشتممت مفردات المقياس

اليدؼ استطالع قدرة الطالب عمى مدى فيميـ لعبارات المقياس

عمى مجموعة مف المواقؼ والظروؼ التي تستثير وتنمي وتشجع

ومدى وضوحيا ،حيث طمب منيـ اإلجابة عف البنود الواضحة

التفكير االبتكاري ،كما اعتمد [ ]31عمى الصدؽ الفرضي ،حيث

تماماً ووضع إشارة تـ االتفاؽ عمييا عند البنود غير الواضحة

وجد ارتباطات موجبة بيف درجة األبناء عمى ىذا المقياس

تماماً ،ووضع خط تحت الكممة غير الواضحة في البند .بعدىا تـ

واتجاىات األميات نحو اإلبداع ،كما يقاس باختبار [ ،]30كما

مراجعة المقياس لمتعرؼ عمى مدى وضوح كؿ بند بناء عمى نتيجة

ارتباطات سالبة دالة بيف درجاتيـ عمى مقياس المناخ

إجابات العينة ثـ أعيدت صياغة البنود غير الواضحة إما بصورة

االبتكاري بالمدرسة واتجاىات المعمميف لدى األب واألـ ،التي تتسـ

كمية أو جزئية لكي يتالءـ وفيـ طالب المرحمة المتوسطة بمدينة

بالتسمط والحماية الزائدة والقسوة واثارة األلـ النفسي والتفرقة  .كما

الرياض ليا .مستفيدا مف مالحظات عشريف مدرساً لممرحمة

تقاس بمقياس اتجاىات المعمميف [.]32كما قاـ الباحث بعرض

المتوسطة بمدينة الرياض وبتوضيحيـ بعض العبارات لتكوف أسيؿ

األداة عمى تسعة مف أساتذة عمـ النفس التعميمي بكمية التربية

لفيـ الطالب مف خالؿ األدوات التي قدمت ليـ إلجراء التعديالت

بالمنصورة مف خالؿ حمقة نقاش عقدت ألجؿ تحكيـ األداة .وقد

المناسبة عمى البنود غير الواضحة لموصوؿ إلى أبسط العبارات

استبعد مف خالؿ ىذا التحكيـ ثالث عشرة عبارة وتـ االتفاؽ عمى

التي تؤدي إلى نفس المعنى ليتمكف طالب المرحمة المتوسطة مف

باقي عبارات المقياس التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ بيف %67

فيميا بسيولة .بعد إجراء التعديؿ عمى بنود المقياس تـ عرض

فأعمى.ويشمؿ مقياس البيئة االبتكارية المدرسية األبعاد اآلتية:

األداة عمى ( )32طالباً في أحد فصوؿ الثاني المتوسط بمتوسطة

البعد األوؿ :تنمية القدرات االبتكارية ،ويحتوي عمى ( )24عبارة،

الممؾ سعود ،حيث طمب منيـ اإلجابة عف بنود المقياس ما عدا

ويعنى بمدى توفر المواقؼ والخبرات التي تستثير وتنمي العوامؿ

البنود غير الواضحة .عقبيا دراسة نتيجة إجابات العينة حيث تـ

واإلمكانات المكونة لمقدرة عمى التفكير االبتكاري لدى الطالب مثؿ

االتفاؽ عمى إعادة تبسيط العبارات غير الواضحة بنسبة  %01مف

األصالة والطالقة والمرونة ومعرفة التفاصيؿ .البعد الثاني :تنمية

مجمؿ إجابات العينة .ثـ أعيدت صياغة البنود التي كانت نسبة

دوافع وسمات الشخصية المبتكرة ،ويشمؿ عمى ( )25عبارة ويعنى

عدـ وضوحيا  %01فأكثر .بعد صياغتيا عرضت عمى أحد

بمدى توفر المواقؼ والخبرات التي تستثير وتنمي وتشجع الدوافع

فصوؿ األوؿ المتوسط بإحدى المدارس المتوسطة بمدينة الرياض

وسمات الشخصية المبتكرة لدى الطالب مثؿ :تحقيؽ الذات

لإلفادة عف وضوحيا مف عدمو ،وبعد التأكد مف وضوح العبارات

والمعرفة والفيـ والتقدير والثقة بالنفس والمثابرة .البعد الثالث:

ألغمب العينة ،أمكننا االطمئناف إلى إمكانية فيـ ومناسبة عبارات

اتجاىات المعمميف المنمية لمقدرة االبتكارية ،ويشمؿ عمى ()20

القياس لعينة الدراسة.

وجد

عبارة ،ويعنى بمدى توفر المواقؼ والخبرات والظروؼ التي تعبر
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مقياس البيئة االبتكارية المدرسية  :صدؽ

جدول رقم ()1
نتائج التحميل العاممي ألبعاد مقياس البيئة االبتكارية

المحكميف Trustees Validity:بعد االنتياء مف إجراءات التعديؿ
عمى عبارات المقياس لتتناسب وعينة

المدرسية(مصفوفة العامل الوحيد) ن = 171

الدراسة ،عرض الباحث

األداة عمى سبعة محكميف مف أساتذة عمـ النفس بجامعة الممؾ

البعد

سعود ،وسبعة محكميف مف أساتذة قسـ عمـ النفس بجامعة اإلماـ
محمد بف سعود اإلسالمية ،وثالثة محكميف مف برنامج رعاية
الموىوبيف التابع لو ازرة

المعارؼ ،وثالث محكمات مف برنامج

رعاية الموىوبات التابع لمرئاسة

العامة لتعميـ البنات ،وذلؾ

الستطالع آرائيـ حوؿ إمكانية قياس العبارات لألبعاد المحددة
بمقياس البيئة االبتكارية المدرسية مع إضافة أي تعديالت
يقترحونيا .وتـ قبوؿ جميع بنود األداة التي تحققت فييا نسبة قبوؿ

التشعبات

قيم الشيوع

تنمية القدرات االبتكارية

1.92

1.84

تنمية دوافع ودوافع الشخصية المبتكرة

1.94

1.89

االتجاىات المعمميف المنمية لمقدرة االبتكارية

1.90

1.82

الجذر الكامف

2.55

نسبة التبايف

%84.9

البند – مع إجراء بعض التعديالت عمييا كما أفاد بذلؾ بعض
المحكميف ػ ما عدا البند رقـ ( )45لعدـ قبولو تحكيمياً .الصدؽ

الصدؽ المرتبط بمحؾ  :ValidityRelated-Criterianتـ

العاممي Factorial Validity:تـ حساب الصدؽ العاممي لمقياس

حساب الصدؽ المرتبط بمحؾ لمقياس البيئة االبتكارية المدرسية

البيئة االبتكارية المدرسية بإجراء التحميؿ العاممي المباشر مف

مف خالؿ ارتباطو ببعد التجديد واالبتكار ،أحد أبعاد مقياس البيئة

الدرجة األولى بطريقة المكونات الرئيسية ليوتمنؽ Hottelling

النفسية االجتماعية لمفصؿ المدرسي مف إعداد [ ،]34حيث تـ

وذلؾ لألبعاد الفرعية لممقياس ،وتشير االرتباطات بيف األبعاد
الفرعية إلى وجود

تطبيؽ المقياسيف عمى  67طالباً مف طالب الصؼ الثاني مف

عامؿ يدور بينيا [ ]33والجدوؿ رقـ ()0

إحدى المدارس المتوسطة بمدينة الرياض .وقد بمغ معامؿ االرتباط

يوضح مصفوفة العامؿ الوحيد الذي تـ الحصوؿ عميو .حيث

 ، 1.95ويتضح مف معامؿ االرتباط أنو ٍ
عاؿ مما يشير إلى وجود

يكشؼ الجدوؿ رقـ ( )0أف جميع قيـ التشعبات لكؿ بعد مف

دليؿ إضافي عمى صدؽ المقياس.

األبعاد الفرعية المكونة لممقياس جاءت مرتفعة وذات داللة
إحصائية طبقاً لمحؾ جيمفورد  Guilford (0.30فأكثر) .ويتبيف

مؤشرات ثبات مقياس البيئة االبتكارية المدرسية :الثبات بطريقة

مف الجدوؿ أف أعمى التشعبات عمى العامؿ الوحيد كانت خاصة

إعادة التطبيؽ Test – Retest Reliability:تـ التحقؽ مف ثبات

ببعد تنمية دوافع وسمات الشخصية المبتكرة ،يمييا بعد تنمية

مقياس البيئة االبتكارية المدرسية مف خالؿ إعادة تطبيؽ االختبار

القدرات اإلبداعية ،فبعد اتجاىات المعمميف المنمية لمقدرة

عمى عينة مكونة مف ( )89تمميذاً مف تالميذ الصؼ الثاني

االبتكارية .كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو تـ استخالص نسبة

المتوسط ،وحسب معامؿ الثبات لمدرجة الكمية ،حيث بمغ معامؿ

تبايف قدرىا  %84.9ويمثؿ ىذا الحجـ المستخمص مف التبايف

الثبات  1.62وىذا المعامؿ يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة

نسبة عالية وذات قيمة مرتفعة جداً في إسياـ المتغيرات المشتركة

مطمئنة مف الثبات .الثبات بطريقة ألفا كرونباخCronbach's :

في قياس ما ييدؼ االختبار إلى قياسو.
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Alpha Reliabilityتـ حساب ثبات مقياس البيئة االبتكارية

كمما توفر تنمية القدرات االبتكارية في البيئة المدرسية ساعد ذلؾ

المدرسية بطريقة ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ وذلؾ عمى عينة بمغت

عمى تنمية قدرات الطالب االبتكارية.

( )079تمميذاً مف تالميذ المرحمة المتوسطة مف الصفوؼ الثالثة:

جدول رقم ()2
قيمة معامل االرتباط وداللته اإلحصائية بين درجة توفر

األوؿ ،الثاني والثالث ،مف طالب المدارس الحكومية واألىمية

البيئة االبتكارية المدرسية الدرجة الكمية وبين األبعاد المكونة لها

منتقيف عشوائياً مف المراكز التعميمية الخمسة بمدينة الرياض ،حيث

والتفكير االبتكارين

بمغ معامؿ الثبات  1.93وىذا المعامؿ يدؿ عمى أف المقياس يتمتع

المقياس

معامل االرتباط

مستوى الداللة

االبتكارية المدرسية التي تـ عرضيا يمكننا االطمئناف إلى مصداقية

البٌئة االبتكارٌة المدرسٌة

421.0

4240

وثبات المقياس عمى عينة البحث الحالية.

تنمٌة القدرات االبتكارٌة

42400

غٌر دال

تنمٌة دوافع وسمات الشخصٌة
المبتكرة

42140

4240

اتجاهات المعلمٌن المنمٌة للقدرة
االبتكارٌة

421.0

4240

بدرجة ثبات عالية .ومف خالؿ مؤشرات صدؽ وثبات مقياسا لبيئة

 - 5نتائج الدراسة
يعرض الباحث نتائج دراستو في إطار البيئة االبتكارية المدرسية
كما يدركيا الطالب وعالقتيا بالتفكير االبتكاري لدى طالب
المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ،وتشمؿ البيئة االبتكارية الدرجة

وبالنظر إلى نتيجة الفرض ونتائج الفروض الخاصة باألبعاد

الكمية باإلضافة إلى األبعاد الثالثة المكونة ليا :تنمية القدرات

المكونة لو ،نجد قيمة معامؿ االرتباط واف كانت دالة عند مستوى

االبتكارية ،تنمية دوافع وسمات الشخصية المبتكرة ،اتجاىات

 ،1.15إال أنيا ضعيفة وال تتناسب مع ما تناولتو األدبيات

المعمميف المنمية لمقدرة عمى التفكير االبتكاري .وىذه التقسيمات

والدراسات السابقة حوؿ أثر البيئة االبتكارية المدرسية عمى نمو

األربعة لمبيئة االبتكارية تكونت منيا أسئمة الدراسة بعالقتيا

القدرة االبتكارية لدى الطالب ،ولمزيد مف التحقؽ مف وضوح نتيجة

بالتفكير االبتكاري .تنص أسئمة الدراسة عمى وجود عالقة ذات

الفرض ونتائج الفروض الخاصة باألبعاد المكونة لو ،صاغ الباحث

داللة إحصائية بيف درجة توفر البيئة االبتكارية المدرسية الدرجة

فروضاً أخرى تأخذ في االعتبار ما أشار إليو عدد مف الدراسات

الكمية وأبعادىا كما يدركيا الطالب وبيف التفكير االبتكاري لدى

منيا دراسة جويؿ[ ]35ودراسة أحمد [ ]36إلى أنو كمما كانت

طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض .الجدوؿ رقـ ( )2يوضح

البيئة المدرسية التي تحتضف الطالب عمى درجة عالية مف المناخ

قيمة معامؿ االرتباط وداللتو اإلحصائية بيف درجة توفر البيئة

االبتكاري ،كاف أثرىا واضحا عمى نمو القدرة االبتكارية .وكذلؾ

االبتكارية المدرسية الدرجة الكمية واألبعاد المكونة ليا وبيف التفكير

األخذ في االعتبار طبيعة العالقة السببية التي ال يمكف أف تتضح

االبتكاري .يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )2أف معامؿ االرتباط بيف

إال مف خالؿ مقارنة الطالب الذيف يحظوف ببيئات ابتكارية عالية

درجة توفر البيئة االبتكارية المدرسية وبيف التفكير االبتكاري داؿ

في مقابؿ الطالب الذيف يفتقروف إلى مثؿ ىذه البيئات االبتكارية.

إحصائيا عند مستوى  .1.15ما عدا بعد "تنمية القدرات االبتكارية"

حيث صيغ الفرض االلحاقي عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة

مما يشير إلى تحقؽ الفرض إحصائياً ،وىذه النتيجة تشير إلى أنو

إحصائية بيف مجموعة اإلرباعي األعمى ومجموعة اإلرباعي
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األدنى في توفر البيئة االبتكارية المدرسية وكذلؾ األبعاد المكونة

طالب المجموعة األولى .والختبار ىذا الفرض تـ الحصوؿ عمى

ليا في التفكير االبتكاري وذلؾ لصالح الطالب ذوي اإلرباعي

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لإلرباعي األعمى واإلرباعي

األعمى .ولمكشؼ عف نتائج ىذه الفروض والفروض التابعة لو

األدنى في توفر البيئة االبتكارية المدرسية وذلؾ بحساب الفرؽ

استخدـ الباحث اختبار ( )T_TESTلداللة الفروؽ بيف

بينيما في التفكير االبتكاري وفي سبيؿ التحقؽ مف ىذا الفرض تـ

المتوسطات .ينص الفرض اإللحاقي عمى أنو توجد فروؽ ذات

استخداـ ( )T-Testلداللة الفروؽ بيف المتوسطات .والجدوؿ رقـ

داللة إحصائية بيف مجموعة اإلرباعي األعمى ومجموعة اإلرباعي

( )3يوضح نتيجة ىذا الفرض.

األدنى مف البيئة االبتكارية المدرسية في التفكير االبتكاري لصالح
جدول رقم ( :)3المتوسطات واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" وداللتها اإلحصائية لمفروق بين الطالب
ذوي اإلرباعي األعمى /اإلرباعيا ألدنى لمبيئة االبتكارية المدرسية في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري
البيئة االبتكارية المدرسية
المقياس

اإلرباعي األدنى=64
المتوسط
الحسابي

التفكير
االبتكاري

016.20

اإلرباعي األعمى=63

االنحراؼ المعياري

المتوسط الحسابي

02.06

003.03

االنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى الداللة

المعياري
05.03

2.84

1.10

يبيف الجدوؿ أعاله الفروؽ بيف متوسطات توفر البيئة االبتكارية

الفرض (أ) مف الفرض الثاني :ينص ىذا الفرض عمى أنو توجد

المدرسية لإلرباعي األدنى واإلرباعي األعمى في التفكير

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعة اإلرباعي األعمى

االبتكاري ،وأيضاً داللة الفروؽ بيف تمؾ المتوسطات .ويتضح مف

ومجموعة اإلرباعي األدنى مف بعد "تنمية القدرات االبتكارية" مف

الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ بيف متوسطات توفر البيئة االبتكارية

البيئة االبتكارية المدرسية في التفكير االبتكاري لصالح طالب

المدرسية لإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى؛ دالة إحصائياً عند

المجموعة األولى .والختبار ىذا الفرض تـ

الحصوؿ عمى

مستوى  ،1.10مما يشير إلى تحقؽ الفرض إحصائياً ،والذي

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لإلرباعي األعمى واإلرباعي

يشير إلى أنو تنمو القدرة االبتكارية لدى الطالب الذيف تتوفر ليـ

األدنى في توفر بعد "تنمية القدرات االبتكارية" مف البيئة

بيئة ابتكارية مدرسية عالية أكثر مف غيرىـ ممف ال توجد لدييـ

االبتكارية المدرسية وذلؾ بحساب الفرؽ بينيما في

التفكير

مثؿ ىذه البيئات المدرسية.

االبتكاري وفي سبيؿ التحقؽ مف ىذا الفرض تـ استخداـ (T-
 )Testلداللة الفروؽ بيف المتوسطات .والجدوؿ رقـ ( )4يوضح
نتيجة ىذا الفرض.

222

3

2

2103

جدول رقم ( :)4المتوسطات واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" وداللتها اإلحصائية لمفروق بين الطالب

ذوي اإلرباعي األعمى اإلرباعي األدنى لمبيئة االبتكارية المدرسية في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري
تنمٌة القدرات االبتكارٌة
المقٌاس

التفكٌر االبتكاري

اإلرباعً األعلى=63

اإلرباعً األدنى=64
المتوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

106679

12655

111632

15616

قٌمة "ت"

1684

مستوى
الداللة

0605

يبيف الجدوؿ رقـ أعاله الفروؽ بيف متوسطات توفر بعد "تنمية

الفرض (ب) مف الفرض الثاني :ينص الفرض (ب) مف الفرض

القدرات االبتكارية" مف البيئة االبتكارية المدرسية لإلرباعي األعمى

الثاني عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعة

واإلرباعي األدنى في التفكير االبتكاري وأيضاً داللة الفروؽ بيف

اإلرباعي األعمى ومجموعة اإلرباعي األدنى مف بعد "تنمية دوافع

تمؾ المتوسطات .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ بيف

وسمات الشخصية المبتكرة" مف البيئة االبتكارية المدرسية في

متوسطات توفر بعد "تنمية القدرات االبتكارية" مف البيئة

التفكير االبتكاري لصالح طالب المجموعة األولى .والختبار ىذا

االبتكارية المدرسية لإلرباعي األعمى واألدنى؛ دالة إحصائياً عند

الفرض تـ

الحصوؿ عمى المتوسطات واالنحرافات المعيارية

مستوى  ،1.15مما يشير إلى تحقؽ الفرض إحصائياً .والذي

لإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى في توفر بعد "تنمية دوافع

يشير إلى أنو تنمو القدرة االبتكارية لدى الطالب الذيف تتوفر ليـ

وسمات الشخصية المبتكرة" مف البيئة االبتكارية المدرسية وذلؾ

بيئة ابتكارية مدرسية تعمؿ عمى تنمية قدراتيـ االبتكارية بدرجة

بحساب الفرؽ بينيما في التفكير االبتكاري .وفي سبيؿ التحقؽ

عالية أكثر مف غيرىـ مف الطالب ممف ال توجد لدييـ مثؿ ىذه

مف ىذا الفرض تـ استخداـ ( )T-Testلداللة الفروؽ بيف

البيئات المدرسية.

المتوسطات .والجدوؿ رقـ ( )5يوضح نتيجة ىذا الفرض.
جدول رقم ()5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" وداللتها اإلحصائية لمفروق بين الطالب ذوي اإلرباعي األعمى
و اإلرباعي األدنى لبعد تنمية دوافع وسمات الشخصية المبتكرة من البيئة االبتكارية المدرسية في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري
تنمية دوافع وسمات الشخصية المبتكرة
المقياس

التفكير االبتكاري

اإلرباعي األعمى=65

اإلرباعي األدنى=65
المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

015.76

00.98

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

002.05

04.66

قيمة "ت"

مستوى
الداللة
1.10

يبيف الجدوؿ رقـ ( )5الفروؽ بيف متوسطات توفر بعد "تنمية

لإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى في التفكير االبتكاري وأيضاً

دوافع وسمات الشخصية المبتكرة" مف البيئة االبتكارية المدرسية

داللة الفروؽ بيف تمؾ المتوسطات .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ
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أف الفروؽ بيف متوسطات توفر بعد "تنمية دوافع وسمات

اإلرباعي األعمى ومجموعة اإلرباعي األدنى مف بعد "اتجاىات

الشخصية المبتكرة" بالبيئة االبتكارية المدرسية لإلرباعي األعمى

المعمميف المنمية لمقدرة االبتكارية" مف البيئة االبتكارية المدرسية

واإلرباعي األدنى؛ دالة إحصائيا عند مستوى  ،1.10مما يشير

لصالح طالب المجموعة األولى .والختبار ىذا الفرض تـ

إلى تحقؽ الفرض إحصائياً .والذي يشير إلى أنو تنمو القدرة

الحصوؿ عمى المتوسطات واالنحرافات المعيارية لإلرباعي

االبتكارية لدى الطالب الذيف تتوفر ليـ بيئات ابتكارية مدرسية

األعمى واإلرباعي األدنى في توفر بعد" اتجاىات المعمميف

تنمي سمات ودوافع الشخصية المبتكرة بدرجة عالية أكثر مف

المنمية لمقدرة االبتكارية"مف البيئة االبتكارية المدرسية وذلؾ

غيرىـ ممف ال توجد لدييـ مثؿ ىذه البيئات المدرسية.

بحساب الفرؽ بينيما في التفكير االبتكاري وفي سبيؿ التحقؽ مف
ىذا الفرض تـ استخداـ ( )T-Testلداللة الفروؽ بيف
المتوسطات .والجدوؿ رقـ ( )6يوضح نتيجة ىذا الفرض.

الفرض (ج) مف الفرض الثاني :ينص الفرض (ج) مف الفرض
الثاني عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعة

جدول رقم ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" وداللتها اإلحصائية لمفروق بين الطالب ذوي اإلرباعي األعمى و اإلرباعي األدنى لبعد "اتجاهات
المعممين المنمية لمقدرة االبتكارية" من البيئة االبتكارية المدرسية في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري
اتجاهات المعلمٌن المنمٌة للقدرة االبتكارٌة
المقٌاس

التفكٌر االبتكاري

اإلرباعً األعلى=00

اإلرباعً األدنى=04
المتوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

14.200

11241

11.210

10200

قٌمة "ت"

.21.

مستوى
الداللة

4241

يبيف الجدوؿ أعاله الفروؽ بيف متوسطات توفر بعد "اتجاىات

معمميف منمية لمقدرة االبتكارية بدرجة عالية أكثر مف غيرىـ ممف

المعمميف المنمية لمقدرة االبتكارية" مف البيئة االبتكارية المدرسية

ال توجد ليـ مثؿ ىذه البيئات المدرسية.

لإلرباعي األدنى واإلرباعي األعمى في التفكير االبتكاري؛ وأيضاً

 - 6مناقشة النتائج

داللة الفروؽ بيف تمؾ المتوسطات .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ

استيدفت الدراسة الحالية الكشؼ عف العالقة بيف البيئة االبتكارية

أف الفروؽ بيف متوسطات توفر بعد "اتجاىات المعمميف المنمية

المدرسية بأبعادىا الثالث :تنمية القدرات االبتكارية ،تنمية دوافع

لمقدرة االبتكارية" بالبيئة االبتكارية المدرسية لإلرباعي األعمى

وسمات الشخصية المبتكرة ،اتجاىات المعمميف المنمية لمقدرة

واألدنى؛ دالة إحصائيا عند مستوى  ،1.10مما يشير إلى تحقؽ

االبتكارية وبيف التفكير االبتكاري .وبالعودة إلى نتيجة الفرض

الفرض إحصائياً؛ والذي يشير إلى أنو تنمو القدرة االبتكارية لدى

األساس ونتائج الفروض الخاصة باألبعاد المكونة لو يتضح بأف

الطالب الذيف يتوفر ليـ بيئات مدرسية تحتوي عمى اتجاىات

ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بيف الدرجة
الكمية لمبيئة االبتكارية المدرسية وبيف التفكير االبتكاري ،وكذلؾ
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مع الفرضيف الفرعييف الخاصيف بالبعديف :تنمية دوافع وسمات

إلى مثؿ ىذه البيئات االبتكارية .وعمى ذلؾ نص الفرض الثاني

الشخصية المبتكرة ،اتجاىات المعمميف المنمية لمقدرة االبتكارية.

عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب مجموعة

أما ما يخص البعد األوؿ :تنمية القدرات االبتكارية فإنو لـ يكشؼ

اإلرباعي األعمى وطالب مجموعة اإلرباعي األدنى مف البيئة

عف عالقة ذات داللة إحصائية بينو وبيف الدرجة الكمية لمتفكير

االبتكارية المدرسية في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري لصالح

االبتكاري .وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة أحمد []36

طالب المجموعة األولى ،وعمى نفس النحو تـ صياغة الفروض

التي بحثت في أثر البيئة المدرسية عمى القدرة االبتكارية لدى

الخاصة باألبعاد المكونة لمفرض الثاني .وبالكشؼ عف نتيجة ىذه

الطالب ،والتي أسفرت نتيجتيا عف أف التالميذ الذيف ينتموف إلى

الفروض مف خالؿ استخداـ ()T_Test

لداللة الفروؽ بيف

بيئات مدرسية ذات إمكانيات ابتكارية عالية نالوا درجات في

المتوسطات؛ وجد أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية عند

مقياس التفكير االبتكاري أعمى بكثير مف أولئؾ الذي يدرسوف في

مستوى  1.10بيف متوسطات توفر البيئة االبتكارية المدرسية

مدارس ذات إمكانيات أقؿ .كما تتفؽ مع نتيجة دراسة [ ]01التي

لإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى في التفكير االبتكاري لصالح

بحثت العالقة بيف خصائص البيئة المدرسية االبتكارية وقدرات

طالب المجموعة األولى ،وذلؾ بالنسبة لمفرض اإللحاقي

التفكير االبتكاري حيث كشفت نتيجتيا ػ فيما يخص بعد الطالقة ػ

والفروض الخاصة باألبعاد المكونة لو ،ما عدا الفرض الخاص

أف النتائج كانت دالة لصالح البيئة العميا في المقارنة بيف البيئة

بالبعد األوؿ :تنمية القدرات االبتكارية ،كاف داؿ عند مستوى

العميا والدنيا ،والدالة أيضاً لصالح البيئة المدرسية االبتكارية

. 1.15وبيذه النتيجة يتعزز ما أشارت إليو الدراسات التي تناولت

بدرجة متوسطة عند المقارنة بيف البيئتيف المتوسطة والدنيا وتتفؽ

البيئة االبتكارية المدرسية بعالقتيا بالتفكير االبتكاري ،مف أنو

النتيجة السابقة مع نتائج بعد المرونة ،أما بالنسبة لبعد األصالة

كمما كانت البيئة االبتكارية المدرسية متوفرة بدرجة عالية كاف

فقد كانت النتائج دالة في جميع المقارنات الثالث .وبالنظر إلى

تأثيرىا عمى نمو الطالب واضحاً .ويعزو الباحث وجود العالقة

نتيجة الفرض األوؿ ونتائج الفروض الخاصة باألبعاد المكونة لو؛

بيف البيئة االبتكارية المدرسية والتفكير االبتكاري لدى الطالب،

نجد قيمة معامؿ االرتباط واف كانت دالة عند مستوى  ،1.15إال

إلى اإلمكانات المتوفرة بالمناخ المدرسي مف مناىج دراسية وما

أنيا دالالت متدنية وال تتناسب مع ما تناولتو األدبيات والدراسات

تحتويو مف أنشطة ومناىج ال صفية وطرؽ تدريس والتأىيؿ

السابقة حوؿ أثر البيئة االبتكارية المدرسية عمى نمو القدرة

التربوي لدى المعمميف ،والتي بدورىا تعطي مساحة أكبر لتنمية

االبتكارية لدى الطالب وعمى ذلؾ طرح الباحث فروضاً أخرى

القدرات االبتكارية لدى طالبيا.

تأخذ في االعتبار ما أشار إليو عدد مف األدبيات والدراسات

 - 7توصيات الدراسة:

السابقة ػ منيا دراسة جويؿ [ ]35ودراسة أحمد [ ]36ودراسة

ومف خالؿ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ونتائج األدبيات التي

[ ]01ػ إال أنو كمما كانت البيئة االبتكارية المدرسية عمى درجة

تـ عرضيا وضع الباحث توصياتو يوضحيا كما يمي :

عالية مف التوفر كاف أثرىا أكبر عمى نمو القدرة االبتكارية لدى

أف تيتـ البيئة المدرسية متمثمة في المدرسيف بالمواقؼ والخبرات

الطالب ،وكذلؾ األخذ في االعتبار بطبيعة العالقات السببية التي

التي تستثير وتنمي العوامؿ واإلمكانيات المكونة لمقدرة عمى

ال يمكف أف تتضح إال مف خالؿ مقارنة الطالب الذيف يحظوف

التفكير االبتكاري لدى الطالب مثؿ الطالقة والمرونة واألصالة

ببيئات ابتكاريو مدرسية عالية في مقابؿ الطالب الذي يفتقروف

والحساسية في حؿ المشكالت  .أف تيتـ البيئة المدرسية متمثمة
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] [14عالونة  ،شفيؽ فالح ( :)0996تنمية االبتكار ورعاية

المبتكريف في المدارس االبتدائية بدولة البحريف  ،ندوة دور

ودوافع الشخصية المبتكرة لدى طالب مثؿ الثقة بالنفس  ،المثابرة

المدرسة واألسرة والمجتمع في تنمية االبتكار ،جامعة قطر

 ،المبادئة  ،المرونة حب االستطالع  ،تحقيؽ الذات  ،المعرفة

 ،كمية التربية

والفيـ .أف تيتـ البيئة المدرسية متمثمة في المعمميف بالمواقؼ

] [16الكناني  ،ممدوح عبد المنعـ ( :)0991األسس النفسية

والظروؼ التي تعبر عف االتجاىات المستخدمة في الطالب

االبتكار ،ا لكويت ،مكتبة الفالح.

والتي تشجع وتنمي ابتكاريتيـ.

] [20عبد النبي  ،محسف محمد ( :)0988تبايف إدراؾ

المراجع

المعمميف والطالب لممناخ االبتكاري في الفصؿ المدرسي

أ -المراجع العربية

وعالقتو بالتحصيؿ في الرياضيات ،رسالة ماجستير ،

] [1النافع  ،عبداهلل وآخروف ( :)0402التفكير االبتكاري

جامعة المنصورة  ،كمية التربية .

(اختبار األشكاؿ ب) دالالت الصدؽ والثبات  ،التقرير

] [21جابر ،جابر عبد الحميد ( :)0964التفكير االبتكاري

الدوري الثالث  ،عف مشروع الكشؼ عف الموىوبيف

ودور المدرسة في تنميتو ،مجمة كمية التربية العدد الثالث.

ورعايتيـ التاسع لمدينة الممؾ عبد العزيز لمعموـ والتقنية .

] [22حسف  ،محمد صديؽ ( :)0994االبتكار وأساليب

] [3عاقؿ  ،فاخر ( :)0983اإلبداع والتربية  ،بيروت  ،دار

تنميتو ،قطر ،مجمة التربية ،العدد العاشر بعد المائة .

العمـ لممالييف .

] [27حجازي  ،مصطفى(:)0990تربية اإلبداع مشروع مف

] [9جبريؿ ،فاروؽ السعيد ( :)0982أثر غياب (األب ػ األـ)

أجؿ المستقبؿ  ،المؤتمر التربوي السنوي السابع  ،البحريف

عمى التفكير االبتكاري والذكاء لألبناء دراسة مقارنة بيف

 ،و ازرة التربية والتعميـ .

األبناء المقيميف مع والدييـ ،مجمة كمية التربية ،جامعة
المنصورة.

] [28العبد اهلل  ،إبراىيـ يوسؼ ( :)0990أساليب تنمية
التفكير االبتكاري ،المؤتمر السنوي الرابع ،البحريف  ،و ازرة

] [10بدر ،فائقة محمد ( :)0985العالقة بيف خصائص

التربية والتعميـ .

البيئة المدرسية وقدرات التفكير االبتكاري عند تمميذات

المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية ،رسالة

] [29الشرقاوي  ،أنور ( : )0994اإلبداع وأساليب تنميتو

دكتوراه ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية.

،قطر  ،مجمة التربية ،العدد التاسع بعد المائة .

] [11األلوسي ،صائب أحمد ( :)0985أساليب التربية

] [30الكناني  ،ممدوح عبد المنعـ ( :)0988بحوث

المدرسية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري ،الرياض،

االبتكارية في البيئة المصرية بيف النظرية والتطبيؽ ،

رسالة الخميج العربي ،العدد الخامس عشر.

المنصورة  ،مجمة كمية التربية  ،العدد التاسع .

] [12السيد ،عبدالحميـ محمود (: )0981األسرة وابداع

] [31درويش  ،زيف العابديف ( :)0983تنمية االبداع منيج

األبناء  ،القاىرة  ،دار المعارؼ .

وتطبيؽ ،القاىرة  ،دار المعارؼ.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL CREATIVE
CLIMATE AND PUPILS’ CREATIVE THINKING
Abdulrahman Saud Al-Rasheed
King Saud University – Education College – Psychology Department-the KSA
Abstract
Findings of numerous studies point to the significance of the role of the environment and the
surrounding circumstances in the development of creative ability. Even some of these findings
went further to state that hereditary plays lesser role than the environment in this respect. The
current study shows the relationship between the creative school environment and creative
thinking. In addition to the sub-relationship between the various aspects of the school creative
environment and the creative thinking, where it has attached these conditions to the creative
school environment: developing of creative abilities and skills, developing personal traits of the
creative individual and teachers' trends towards developing the creative abilities. This study was
conducted in a sample population of 252 public and private intermediate school Pupils in
Riyadh, KSA, whose age category was (12-16) years. Torrance Test for creative thinking (B)
was used in addition to the creative school environment scale. Findings of this study showed a
significance level at 0.05 between the creative school environment and the pupils' creative
thinking. In regard to the aspects of the creative thinking (namely developing the traits of the
creative individual and teachers' trends towards developing creative thinking), no significanct
differences were shown regarding the aspect of developing creative abilities.
Keywords: Creative Thinking, Orginialty, Flixibility, School Climate
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