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  الفصل األول
  املدخل إىل الدراسة

  : مقدمة
لقد أصبح االهتمام بالثروة البشرية من الضروريات احلتمية لتقدم اتمعات العصرية ورقيها، حيث 
يسعى كل جمتمع لتوجيه موارده البشرية خري توجيه، واستثمار طاقات أبنائه أفضل استثمار ممكن، ويربز 

تمايزون خبصائص إبداعية تظهر جلية يف مستويات أدائهم العايل الذي من بني عناصر اتمع أفراده امل
  . ) ١٠٦: م ١٩٩٥معاجيين، ( يفوق ما يؤديه أقرام العاديني 

لذا أصبح التوجه لدراسة وتدريس االبتكار توجهاً عاملياً ملاله من نتائج وتأثريات إجيابية على تقدم 
  . ىل اختاذ مواقف إبداعيةاتمعات وخباصة أن حتديات العصر تدعو إ

إىل أنه أصبح من املتفق عليه إىل حد كبري بني املفكرين أن  ) ٧: هـ ١٤١٤(وتشري الصباغ 
الفروق بني األمم املتقدمة واألمم املتخلفة أو النامية هي فروق يف مدى امتالك هذه األمم، أو عدم 

حلاسم يف اإلسراع بتقدم شعب ما أو ختلف امتالكها للعقول املبتكرة، فقد أصبح االبتكار وهو احملك ا
  . شعب آخر

أن التسابق التكنولوجي يف وقتنا الراهن بني الدول الصناعية املتقدمة ميثل ) م١٩٨٣( ويعترب درويش 
  .يف جوهره أحد مظاهر عديدة للتحدي اإلبداعي املتمثل يف التعبري املالئم عن روح هذا العصر

 يرى أن اإلبداع قوة مهددة للنظم الروتينية ألنه قوة Taylorلور أن تاي) ٢:م ١٩٩٤ ( فخرو تشريو
تشييد وبناء، حيث يقوم بدور فعال يف تقهقر النظم القدمية إلفساح اال أمام نظم جديدة تشيع النشاط 
واحليوية يف املرافق املهمة يف اتمع، وهذا النشاط ضروري وصحي ألنه حيافظ على كيان اتمع خاصة وأن 
من طبيعة البشر التحرك الدؤوب حنو التطور والتحضر واإلبداع هو الذي يعطي هلذه احلركة الفرص للتوجه 

  .الصحيح حنو البناء بدالً من اهلدم وحنو احلركة بدالً من السكون
واإلبداع مهم يف العصر احلديث ألنه اجلسر احلقيقي الذي تعرب عليه األفكار النظرية للشعوب 

بر األعمال العملية اخلالقة، باإلضافة إىل أن اإلبداع حمك فعال وعملي لقياس التفوق ألنه واألفراد إىل 
   .)م١٩٨٩بن مانع، ( ةــمن السهل رؤية أعمال املبدعني وتقييمها بدق
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معانيها ومفتاح احلل ملعظم املشكالت  االبتكار أصبح مفتاح التربية يف أكمل أن  جليفوردويرى
لذلك علينا كمجتمعات نامية أن نفتح األبواب على مصراعيها لندخل .  منها البشريةاملستعصية اليت تعاين

  .)م١٩٧٩عبدالسالم، ( االبتكار يف مجيع ااالت خاصة جمال التربية والتعليم ويف مجيع املراحل التعليمية
اهات املهارات واالجت ويعترب املعلم أهم عنصر يف هذه العملية، فهو القادر على أن جيعل من

مرسي، (والقدرات اليت يكتسبها طالبه خيوطاً قوية تتالءم يف شخصيام من خالل تفاعله معها ومعهم 
   .)م١٩٨٥

. قوة أي نظام تعليمي يعتمد أساسا على نوع معلميه" إىل أن  ) ٣٦٦: م ١٩٦٩( ويشري املليجي 
ا، ومهما كانت كفاءة فمهما كان وضوح األهداف، ومهما كانت حداثة األجهزة التعليمية ووفر

  ". اإلدارة، فإن قيمة ما يقدم للتالميذ من فائدة يتحدد باملعلمني 
حيث أثبتت البحوث أن التدريس الفعال يعتمد بالدرجة األوىل على شخصية املعلم فاملناهج تكاد 

 مهارات تكون واحدة يف مدارس البلد الواحد لكن الفرق بني اخلرجيني من التالميذ وماحصلوا عليه من
ومعارف وما اكتسبوه من خصائص ومسات يعتمد أساساً على املعلم، ذلك ألنه يترك بصماته الواضحة 

فاملعلم الفاعل هو الذي يستطيع أن يعلم الطفل مبقدار ما , )  Lask, 1979( على العملية التعليمية
ارية املعلم كشرط أساسي ميتلك هذا الطفل من قدرات وإمكانيات وقد أثبتت بعض الدراسات أمهية ابتك

وأكدت على ضرورة توافر السمات , )  al, 1989 Feldhusen et ( لنجاح العملية التربوية
االبتكارية للمعلم مثل القدرة العالية على استقبال املثريات واحليوية وحب االستطالع والتحرر من 

لقدرة على التفاعل واالنفتاح وأضافت ميكر مسيت ا, )  Torrance,1965(العدوانية جتاه التالميذ 
   .)٧: م ١٩٩٨السليماين وبار ، ( على التغيري والتجديد

الذكاء، املعرفة بالتخصص، احلماسة، االستقرار االنفعايل، : وأضاف وايت كوك وديوشي مسات 
    .  )٩: م ١٩٩٨السليماين وبار ، ( االبتكار واخليال، امليل إىل العمل مع األطفال األذكياء، النضج 

وتظهر ابتكارية املعلم عند حماولته حتقيق بعض األهداف التربوية، فعندما ينجح أو يفشل يف حتقيق 
تلك األهداف فإنه يكشف مواطن قدرته وضعفه يف معلوماته أو أسلوب تدريسه أو تعامله مع الطالب 

ابقة واملواقف احلالية وما أو يف شخصيته وقدراته فيقوم بتحليل تلك النقاط وإجياد عالقات بني خرباته الس
 أن يكون احترافاً يف تدريسه ميكن أن حيدث مستقبالً وبالتايل ميكن الوصول إىل حلول تعوده إىل

   .)١٣:م ١٩٩٧معاجيين (
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 Leeds, 1956 Moor, 1962 ; Covington,1966( وهناك العديد من الدراسات 
ات اإلجيابية حنو التفكري االبتكاري لدى املعلم وأمهية اليت أشارت إىل أمهية تنمية االجتاه)  م١٩٩٦ ,معاجيين؛

  .التعرف على العملية اإلبداعية ومسات الشخصية املرتبطة ا
ويف احلقيقة فإن اجتاهات املعلمني وسلوكهم اإلجيايب حنو االبتكار يلعب دوراً أساسياً يف خلق مناخ 

 & Leff(من التفكري عند التالميذ داخل الفصل حيث يشجع على تنمية املستويات العليا مبدع 
Nevin , 1990(.  واملشكلة تبقى يف طبيعة مسات واجتاهات املعلمني حنو االبتكار وحنو التالميذ

املبتكرين، فإن مل تتوافر مسات ابتكارية يف شخصية املعلم أو كان اجتاهه سلبياً حنو االبتكار، أصبح 
  .لك مشجعاً لهذلـك معيقاً لإلبـداع وإن كان العكس أصبح ذ

ومن هنا كان على التربويني العمل على تكوين وتشجيع السمات واالجتاهات اإلجيابية حنو االبتكار 
  .واملبتكرين لدى املعلمني لتنمية االبتكار عند املتعلمني

 وخاصة يف الدول العربية وعلى وجه - على حد علم الباحث -ونظراً لعدم وجود دراسات كافية 
 يف ية العربية السعودية تناولت السمات االبتكارية واالجتاهات حنو التفكري االبتكاراخلصوص اململك

 التعليم العام  ومعلماتجمال التربية والتعليم، فإن الدراسة احلالية سوف تتناول السمات االبتكارية ملعلمي
  .م حنو التفكري االبتكاري يف مدينة مكة املكرمةاوطبيعة اجتاه

  

  :ا وتساؤالمشكلة الدراسة
 التعليم  ومعلماتتتركز مشكلة الدراسة احلالية يف الكشف عن أبرز السمات االبتكارية ملعلمي

العام يف مدينة مكة املكرمة والتعرف على اجتاهام حنو االبتكار، ألن مسات واجتاهات املعلم االبتكارية 
مل مع التالميذ حبيث تشجع أو تعيق سواء كانت سلبية أم إجيابية تنعكس يف مواقف سلوكية عند التعا

ويكون هلا أثر مستقبلي وإجتاه إجيايب حنو االطالع، لذلك فإن هذه السمة ) م١٩٧٤إمساعيل، ( االبتكار
وهذا االجتاه سيظهران يف مواقف سلوكية يف التعامل اليومي مع التالميذ مثل تقبله إلجابات متعددة من 

م وحتفيزهم على االكتشاف والبحث والقراءة نتيجة حلب االطالع، الالطلبة نتيجة ملرونته أو إثارة تساؤ
ملا "كما تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف التعرف على طبيعة مسات واجتاهات املعلم حنو االبتكار 

   .) م١٩٩١منسي،  " (لسمات املعلم واجتاهاته من أثر كبري على النمو العقلي والوجداين لدى املعلم
عض البحوث يف توضيح مفهوم االبتكار ويف إثبات أمهيته بالنسبة لإلنسان واتمع، وقد سامهت ب

ينمي ويشجع السمات  اجتماعي وتربوي وأكدت على أن اإلنسان الميكن أن يكون مبتكراً إال يف إطار
   .)م١٩٧٨ إبراهيم، ؛م١٩٨٩روشكا،(  تكارية يف الشخصيةبوالقدرات اال
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 1962(  قدرات التفكري االبتكاري وأبعادهكما تطرقت بعض الدراسات إىل
Torrance, (وتناولت بعض الدراسات االجتاهات حنو االبتكارية وأمهية تنميتها ) و،فخر 

ولكن قليلة هي البحوث اليت ربطت بني مسات واجتاهات املعلم االبتكارية لذا )  ٤:م ١٩٩٤
ه املعلمني حنو اإلبداع راء دراسات ملعرفة اجتاـرورة إجــبض) م١٩٨٩(يوصي بن مانع 

واملبدعني من التالميذ، وذلك تلمساً لبناء صياغة جديدة للعالقة بني املعلم واملتعلم تربز من خالهلا 
الكيفية اليت حتقق هلا األهداف التربوية يف رعاية التفوق واإلبداع عند تالميذنا، وبالتايل تاليف 

  . العالقة غري التربوية بني املعلم والتلميذ

  :تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤالت التاليةو

  ؟ ما أبرز السمات االبتكارية لدى معلمي ومعلمات التعليم العام يف مدينة مكة املكرمة:  ١س 

  ؟  ما طبيعة اجتاهات معلمي ومعلمات التعليم العام حنو التفكري االبتكاري :٢س 
  ؟ بتكاريةهل توجد اختالفات بني الذكور واإلناث يف السمات اال : ٣س 

   هل توجد اختالفات بني الذكور واإلناث يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري؟ :٤س 
  ؟ ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعا ملتغري اخلربة هل توجد اختالفات يف السمات االبتكارية  : ٥س 
  ؟بعا ملتغري التخصص ملعلمي ومعلمات التعليم العام ت هل توجد اختالفات يف السمات االبتكارية  :٦س 
ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعا ملتغري املرحلة  هل توجد اختالفات يف السمات االبتكارية  :٧س 

  ؟التعليمية 

  ؟ملعلمي ومعلمات التعليم تبعا ملتغري اخلربة هل توجد اختالفات يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري  : ٨س 
ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعا ملتغري اه حنو التفكري االبتكاري  هل توجد اختالفات يف االجت :٩س 

  ؟التخصص 

ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعا ملتغري هل توجد اختالفات يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري  : ١٠س 
  ؟املرحلة التعليمية 

  :أمهية الدراسة
عامل إىل إجياد مبدعني ومفكرين وذلك من أجل تتطلع اململكة العربية السعودية كغريها من بالد ال

مواكبة احلضارة احلديثة ومسايرة متطلبات العصر وما تفرضه آليات التقدم العلمي وتكنولوجيا العصر، 
واململكة العربية السعودية تسري وفق خطط التنمية حتاول صقل قدرات املواطنني وتعليمهم وتدريبهم على 
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لمية والتكنولوجية، والدراسة احلالية هي مشاركة من الباحث للمسؤولني منجزات احلضارة والثورة الع
واملهتمني يف وطنه للبحث عن املبدعني واملبتكرين ومعرفة مسام االبتكارية وخاصة أن عينة البحث هم 

ملا كانت املعلمون الذين يعتربون الطبقة املتميزة يف اتمع وهم ناقلوا املعارف والتراث لألجيال القادمة، و
السياسة احلكيمة للمملكة العربية السعودية تنطلق من اإلسالم فقد انطلقت يف رعايتها للنابغني من 
الكتاب والسنة، وقد أدركت اململكة العربية السعودية فضل العلماء يف ازدهارها فرصدت األموال 

 كافة دول العامل ليشاركوا الكثرية للبحث عنهم ورعايتهم ومحايتهم بل وسعت إىل استقطاب العلماء من
ل الرتب وأعلى الرواتب وأرفع ـائل وخصتهم بأفضـيف تدريب ورعاية النابغني بشىت الوس

   .) ١١: م ١٩٩٢مرسي،  ( اتـالدرج
  :وتتلخص أمهية هذه الدراسة باإلضافة ملا سبق فيما يلي

 علم  على حد–كوا من أوائل الدراسات على مستوى اململكة العربية السعودية  -١
 التعليم  ومعلمات اليت اهتمت بالتعرف على السمات االبتكارية ملعلمي–الباحث 

  .العام وطبيعة اجتاهام حنو التفكري االبتكاري
 كوا تتناول املعلم الذي يعد حجر الزاوية يف العملية التربوية التعليمية من خالل  -٢

  .اريالتعرف على طبيعة اجتاهات املعلمني حنو التفكري االبتك
حماولة اإلسهام يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو املبتكرين من طالب التعليم العام  -٣

 .وذلك من خالل النتائج املتوقعة من هذه الدراسة

   :أهداف الدراسة

    :دف هذه الدراسة إىل  
  . التعرف على السمات االبتكارية لدى معلمي ومعلمات التعليم العام مبدينة مكة املكرمة– ١
 التعرف على طبيعة اجتاهات معلمي ومعلمات التعليم العام مبدينة مكة املكرمـة حنـو الـتفكري                 – ٢

  . االبتكاري
 التعرف على طبيعة العالقة بني السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعليم العام يف مدينة مكـة                – ٣

  ) . يمية اجلنس، اخلربة، التخصص، املرحلة التعل: ( املكرمة وبعض املتغريات مثل

  التعرف على طبيعة العالقة بني االجتاهات حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العـام                – ٤
   . )اجلنس، اخلربة، التخصص، املرحلة التعليمية: ( مبدينة مكة املكرمة، وبعض املتغريات مثل
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  :مصطلحات الدراسة

 الدراسة احلالية من خالل االستعانة نتهابالباحث للتعريف اإلجرائي للمصطلحات اليت تعرض 
   :بالدراسات السابقة واإلطار النظري

هي صفة أو خاصية ذات دوام نسيب يتميز ا املعلمون املبتكرون : السمة االبتكارية للمعلم  -١
 امليول املتنوعة، املرونة، املثابرة االستقاللية، وعدم: بدرجة أعلى من املعلمني العاديني، ومثال ذلك 

  ) ٣١٥: م ١٩٩٢  ،عبادة( املسايرة، وغريها من السمات واليت يقيسها مقياس السمات االبتكارية

هو جمموعة استجابات القبول أو :  ميكن تعريفه إجرائياً كالتايل: االجتاه حنو االبتكار لدى املعلم  -٢
و التفكري ، كما تقاس مبقياس االجتاه حن الرفض لدى املعلمني حنو ظاهرة التفكري االبتكاري

   .) م١٩٩٣عبادة، ( املستخدم يف الدراسة احلالية االبتكاري 
وهو قدرة الفرد على )" ٢٥:م١٩٨١(تتبىن هذه الدراسة تعريف خري اهللا : التفكري االبتكاري -٣

صالة والتداعيات البعيدة وذلك اإلنتاج إنتاجاً يتميز بأكرب قدر ممكن من الطالقة واملرونة واأل
  : ، ويتضمن هـذا التعريف قدرات التفكري االبتكاري وهي" لة أو موقف مثريكاالستجابة ملشك

 القدرة على استدعاء أكرب عدد ممكن من األفكار يف فترة زمنية حمددة ملشكلة أو مواقف : الطالقة) أ 
  .مثرية

لتنوع  القدرة على إنتاج استجابات قياسية ملشكلة أو مواقف مثرية، استجابات تتسم با:املرونة ) ب 
  .والالمنطية ومبقدار زيادة االستجابات الفريدة اجلديدة تكون زيادة املرونة

 القدرة على إنتاج استجابات غري تقليدية وقليلة التكرار باملعىن اإلحصائي داخل اجلماعة :األصالة ) جـ 
  .اليت ينتمي إليها الفرد، أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها

  : الدراسةحدود

 التعليم  ومعلماتحتددت الدراسة احلالية مبوضوع الدراسة وهو السمات االبتكارية لدى معلمي
 مكة املكرمة وطبيعة اجتاهام حنو التفكري االبتكاري، كما تتحدد باألداة املستخدمة هلذا  مبدينةالعام
  .الغرض

 زمانياً تنة مكة املكرمة كما تتحدد التعليم العام مبدي ومعلمات بعينة الدراسة من معلميتوحتدد
  .هـ١٤١٩ عاميف الفصل الدراسي األول لبتطبيقها 



    

٨ 

    

  الفصل الثاين
   والدراسات السابقةاإلطار النظري

  :مقدمة
يرى الباحث أنه من املفيد تقدمي حملة سريعة عن اهتمام اتمعات من العصور املبكرة باالبتكار 

 العصر اإلغريقي الذي حاول فيه أفالطون يف القرن الرابع قبل امليالد واملبتكرين، ويعود هذا االهتمام إىل
الكشف عن هذه الفئة وجعلهم من أهل مدينته الفاضلة وقد استفاد الرومانيون من وجهة نظر أفالطون 

يام، ويف العصر رحيث إم طبقوا ذلك حينما إختاروا القادة العسكريني والسياسيني يف تأسيس امرباطو
مي كان االهتمام أكثر ذه الفئة نظراً لكوم ميثلون ثروة بشرية نادرة، وقد كان االهتمام اإلسال

 تثبت ذلك اكتشاف اليت يف الكتاتيب واملساجد ولعل أبرز األمثلة نيبالكشف عنهم عن طريق املعلم
وشيوخهم دوراً إبداع اإلمام أيب حنيفة واإلمام النووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث كان ملعلميهم 

هذه النماذج اليت مت إكتشافها يف العصر ) م١٩٩٢(ويورد مرسي . مؤثراً يف اكتشاف ابداعهم وابتكارهم
يتضح أن املعلمني يف الكتاتيب واملدارس إعتمدوا يف اكتشاف التالميذ النابغني على : "اإلسالمي بقوله

 واحلساب وقوة الذاكرة ودقة املالحظة والكتابةالقراءة تقديرهم لنباهة التلميذ اليت تظهر يف سرعة تعلم 
وسرعة حفظ القرآن الكرمي يف سن مبكرة وحب العلم واإلقبال على جمالس العلماء واالنصراف عن هلو 

   .)٣١:ص" (الصبيان
ويف العصر احلديث زاد االهتمام ذه الفئة وتطورت الوسائل للكشف عنهم حيث متيزت 

على أسس علمية ونفسية واجتماعية كما اهتمت باالكتشاف املبكر هلؤالء االهتمامات احلديثة بقيامها 
  .املبتكرين

أصبح االهتمام باالبتكار الرفيع واألصالة يف االنتاج ضرورة " أنه  إىل)١:١٩٦٨(ويشري املليجي 
ادة ويرجع ذلك إىل أمهية املستويات العليا من االبتكار يف تغيري التاريخ وإع. قصوى يف عصرنا احلديث

 اإلرادة لدى أعضائها أو  عنصرإن اتمعات الميكن تغيريها بسهولة رد توفر. تشكيل العامل والواقع
 هابل إن أعضاء اتمع مدينون لالبتكار من أجل الدينامية الداخلية الىت وهببناء على خطة موضوعة فحسب، 

  ".للمجتمع
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  اإلطار النظري: أوال
  

  : ض مدارس علم النفساالبتكار من وجهة نظر بع

حظي مفهوم االبتكار مبحاوالت جادة من قبل بعض مدارس علم النفس لتفسريه وتقدمي مفهوم 
  .سرواضح هلذا املصطلح وسوف يعرض الباحث بعضاً من هذه احملاوالت قدمتها بعض املدا

 ) Creativity and االبتكار ومدرسة التحليل النفسي -١
)Psychoanalytic Approach  :  

إىل رأي أصحاب مدرسة التحليل النفسي حول االبتكار إذ ) ٢٤:هـ ١٤١٤  (الصباغ أشارت
. رى أم قدموا تفسرياً للعملية االبتكارية يتفق مع تصورهم العام عن شخصية الفرد ودينامية شخصيتهت

انصرفوا إىل االهتمام باملنبع الذي خرجت منه خياالت املبتكر، أال وهو الالشعور  وقد
Unconscious ونظروا إىل االبتكار بوصفه مظهراً هروبياً من الواقع الذي اليستطيع الفرد فيه 

مواجهة مطالب اإلشباع اجلنسي إىل عامل آخر خيايل يطلق فيه العنان لرغباته اجلنسية ولطموحاته، ولكي 
عاً يف جماالت الفن ينجح يف هذا فإن عليه أن حيول أخيلته إىل واقع جديد حيث يكون اإلنتاج هنا إبدا

  .واملوسيقى والعلم واألدب

إىل أن االبتكار عند فرويد الخيتلف كثرياً يف أساسه وديناميته ) ١٧٨:م١٩٧٧(ويشري عبد الغفار 
إذ يرى أصحاب التحليل النفسي أن االبتكار ينشأ عن صراع نفسي يبدأ عند " عن االضطراب النفسي، 

حيدث من صراع بني احملتويات الغريزية كالغرائز اجلنسية قد يجة ملا الفرد منذ أيام حياته األوىل وهو نت
  ".والغرائز العدوانية من جهة وضوابط اتمع ، ومطالبه من جهة أخرى 

 Creativity and Associative االبتكار والنظريات االرتباطية -٢
 Approach                         

) stimuls(بتكار حيرص على تكوين ارتباطات بني املثرياتيرى أصحاب هذا االجتاه أن اال     "
اطها ـوهنا تظهر أمهية الثواب الذي يعقب االستجابة يف تقوية ارتب ) Responses(واالستجابات 

" يف تقوية هذه االرتباطات) Reinforcement( ة التعزيزـها وكذلك أمهيـذي أدي إليـباملثري ال
   .)١٨٢:م١٩٧٧عبد الغفار،(
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 Creativity and Cestait :االبتكار ومدرسة اجلشطلت -٣
Approach                                    
أن أصحاب مدرسة اجلشطلت  ينظرون إىل الفرد املبتكر على أنه يعيش ) م١٩٨٦(يرى صاحل 

ها هذا اال يف جمال سلوكي، وأن التفكري املنتج من املبتكر ينبع من االستجابة إىل القوى اليت يتألف من
 وبعضها - كاخلربة السابقة-الذي يعتمد على جمموعة من العوامل بعضها داخلي يف الشخص ذاته

خارجي، فاال السلوكي هو ذلك احليز الذي يتعلق مباشرة بالذات وما حوهلا من موضوعات تشري فيه 
إىل أن تنتهي بإكمال أو إشباع نوعاً معيناً من الواقع فتنشأ التوترات أو الصراعات اليت تبقى مستمرة 

  .حاجات هذه التوترات كناتج ابتكاري

أن نظرة اجلشتطللني إىل االبتكار تنبع من كونه ناجتاً عن ) " ٤٥:م١٩٨٧(ويضيف عبد احلميد 
  ".توتر خفي بني الفرد وجماله السلوكي ينتهي بإشباع الفرد هلذه التوترات

تفق عليها عند مجيع املدارس النفسية واليت بعض احلقائق امل) ٢٧:هـ١٤١٤(وتلخص الصباغ 
  :من أمهها

  :أن االبتكار عملية وإنتاج -١
أي أنه عملية عقلية ذات مراحل معينة دف إىل إجياد عالقات بني أشياء مل يسبق إجياد عالقة 

  .صالةالبينها، وبالتايل تؤدي إىل إنتاج مادي ميتاز باجلدة وا

  
  :تكار أن هناك عالقة بني الذكاء واالب -٢

 ولكنه ليس من الضروري أن - فوق املتوسط-فالفرد املبتكر عادة يتمتع بدرجة من الذكاء  
  .يكون الشخص الذكي مبتكراً

 أي أن االبتكار ليس ,االبتكار جمموعة من القدرات هلا مكوناا اخلاصة ومقاييسها  -٣ 
  .قدرة واحدة بل هو جمموعة من القدرات النوعية

 ,كر مبجموعة من السمات الشخصية الدافعية واملزاجية واليت متيزه عن غريهميتاز الفرد املبت -٣
حيث ترتبط القدرة على االبتكار لدى الفرد ببعض السمات الشخصية اليت متيزه عن غريه من 

  .األفراد غري املبتكرين
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  حيث أن التفكري ,) الطالقة، املرونة، واألصالة (له مكونات رئيسية ثالثة هي  االبتكار -٤
 اليت من أهم Divergent Thinkingاالبتكاري نوع من أنواع التفكري املنطلق  

  .الطالقة واملرونة واألصالة: مكوناته 
 حيث ,للظروف البيئية واالجتماعية واحلضارية أثراً على تنمية وإظهار القدرة على االبتكار -٥

 فاإلنتاج االبتكاري هو نتيجة يرتبط االبتكار مبدى وعي الفرد باتمع والبيئة اليت يعيش فيها،
  . تفاعل بني الفرد وبني ماحييط به من أشياء داخل بيئته

  

  :مفاهيم الدراسة 

  :مفهوم االبتكار

تعرض مفهوم االبتكار للعديد من التعريفات املختلفة اليت تعكس اهتمامات ووجهة نظر أصحاا 
) م١٩٧٨(، ويذكر إبراهيم رتعريف االبتكاوعلى الرغم من هذا التعدد إال أن هناك تباين واختالف يف 

أن هناك جمموعة من العقبات اليت تقف عائقاً دون الوصول إىل حتديد ملعىن االبتكار وقد خلصها فيما 
  :يلي
 . صعوبة مالحظة الظاهرة أو التنبؤ ا -١

 .تغرياتماملبتكر نوعياً يف أسلوب تفكريه وتناوله للاختالف  -٢

 .  واألدب عن جماالت مثل الغناءقصوره -٣

على أن اخللط بني الذكاء واالبتكار يعترب من أبرز العقبات  ) ٣٢: م ١٩٧٧( ويؤكد السيد 
" عصر الفضاء " وكما يطلق على العصر احلايل اسم . اليت واجهت هذا النوع من الدراسات النفسية

 أصبح من –نمية  دراسة وت–ذلك ألن االهتمام الشديد باالبتكار " عصر االبتكار " يطلق عليه اسم 
 عدة عوامل حيث يرى السيد  باالبتكارأبرز خصائص هذا العصر وقد دفعت إىل هذا االهتمام الكبري

  : أن من أبرزها) ١٥: م ١٩٧٧(
تقدمة صناعيا متر بظروف التسابق امل الدول اإلبداعية السيما وأن لول احلاجة إىل احل– ١

 احلديث ، والذي مل يقتصر على الدول املتقدمة فحسب التكنولوجي والذي يعترب مسة الصراع يف العصر
  . ، بل واألقل تقدما مع بعضها البعض
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 مواجـهة املشـكالت االجتماعية واالقتصـادية، فالشك أن  ازديـاد االبتكارات يف أي – ٢
  . دولة يؤدي حتما إىل منو عظيم يف دخلها القومي

 وإىل تنمية القدرة على االبتكار وذلك بعد أن  تزايد الشعور باحلاجة إىل اكتشاف املبدعني– ٣
اتضح أنه ال سبيل إىل تقدم اتمعات اإلنسانية وتطور أساليب اإلفادة من املعرفة ملصلحة اإلنسان إال 
بوجود هذه الفئة من اتمع، كما أوضحت الدالئل أن اتمع الذي يبذل جهدا يف اكتشاف األفراد 

ة القدرة على االبتكار سوف يتقدم ويتخذ موقفا حضاريا متميزا فإذا كان عدد املبتكرين ويف حماولة تنمي
املبتكرين الذين يثبتون قدرات فائقة يبدو ضئيال فإن ثالثة أو أربعة من األفراد ذوي القدرة الفائقة على 

علماء إىل فقد تؤدي اجلهود االبتكارية ألحد ال. االبتكار ميكنهم أن حيققوا فروقا حامسة بني بلد وآخر
  . اكتشاف وتطوير إحدى العمليات اليت تساعد على إحداث ثورة صناعية كربى

ولعل من أبرز مظاهر االهتمام باالبتكار ورعاية ذوي القدرة على التفكري االبتكاري قيام دول 
لعادية من العامل املتقدمة بإعداد وتوفري برامج الرعاية املتكاملة تربويا ونفسيا ومهنيا لتلك الفئة غري ا

أبنائها، ويقوم باإلشراف على ختطيط وتنفيذ تلك الربامج العديد من العلماء واخلرباء يف جمال التربية وعلم 
ىن هلم سالنفس واالجتماع وغريهم ، لتصل تلك الدول إىل أفضل استثمار ممكن لقدرات أبنائها حىت يت

  . خدمة جمتمعام يف كافة جماالت احلياة
حتديد معىن هذا عند التعرض لدراسة االبتكار جيب " أنه  ) ٣٣١: هـ ١٤١٨ (ويؤكد خرياهللا 

عريف الدقيق هلذا املصطلح يساعد على معرفة خصائص تكما أن ال. املصطلح ألن له تعريفات خمتلفة
   " .    األشخاص املبتكرين

ربع فئات إىل أن التعريفات املختلفة لالبتكار ميكن حصرها يف أ) ٨٠: م ١٩٨١(ويشري حسني 
  : كما يلي
  . تعريفات تركز على العملية االبتكارية) أ 

  . تعريفات تركز على االنتاج االبتكاري) ب 

  . تعريفات تركز على االمكانية االبتكارية) جـ 
  . تعريفات تركز على السمات الشخصية) د 

  :  وسنعرض هنا إىل هذه التعريفات بشيء من التفصيل كما يلي

   :ملية عقليةاالبتكار كع) أ 
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حيدد أصحاب هذه الطائفة االبتكار يف حدوث عملية عقلية متر مبراحل معينة إىل أن يصل خالهلا   
  . الفرد املبتكر إىل االنتاج اجلديد

أن االبتكار عملية تغيري وارتقاء يف تنظيم احلياة " على ذلك بقـوله ) ٥٠: م ١٩٨١(ويعلق حسني 
 أو الثابت إىل الوصول  الراسخقدم من حالة الشعور بعدم الرضا عن النظامفاملبتكر إمنا يت. الذاتية للفرد

هذه العملية يف عدد من املراحل تبدأ بالتعرف على ) ٥٠: م ١٩٨١(، وحيدد شوقي "إىل نظام جديد
املشكلة وحتديدها وتعريفها مث ينتقل بعد ذلك إىل مرحلة مجع البيانات وإدراك العالقات العلمية اخلاصة 

شكلة، مث جتئ مرحلة احلضانة حيث جيري استعراض املعلومات الكامنة وهي املرحلة اليت تؤدي إىل بامل
  . تولد األفكار، ويعقب ذلك مراحل التجريب والتعديل والتحقق والتقومي

   :االبتكار كناتج) ب 

ون أن يشري أصحاب هذه الطائفة إىل أن الناتج االبتكاري يربز الظاهرة نفسها حيث حيدد ماكين  
االبتكار باعتباره إنتاجا يفي بثالث متطلبات من النشاط االنساين يترتب عليه إنتاج جديد يتميز باجلدة " 

واألصالة والطرافة واملناسبة التكيفية، كما أن اجلماعة اليت يوجه إليها هذا االنتاج متيل يف قبوله على أنه 
  ". مقنع ومفيد 

االبتكار يتمثل يف قدرة الفرد على إنتاج األفكار " كما يؤكد كل من واالش وكوجان بأن   
كما يعرف اخلالدي ".  الفكرية، واألفكار الفريدة واملعروفة باألصالة القةاملتعـددة واملعروفـة بالط

 موجودة هإنتاج شيء ما، على أن هذا الشيء جديدا يف صياغته، وأن تكون عناصر" االبتكار على أنه 
   ) .  ١٦: هـ ١٤١٤الصباغ ، ( من قبل 

   : كـقـدرةالبتكارا) جـ 

يستند أصحاب هذا االجتاه إىل مسلمة أساسية وهي أن االبتكار ليس هو بالقدرة الواحدة ولكنه   
  . باألحرى جمموعة القدرات النوعية

  :  إىل هذه القدرات وهي) ٨٣: م ١٩٨١(ويشري حسني   

  .  احلساسية للمشكالت– ٤      . املرونة– ٣.      األصالة– ٢.     الطالقة– ١
  .   التقومي- ٧.     إعادة التجديد– ٦.    القدرات التحليلية والتركيبية– ٥

ونظرا لطبيعة الدراسة احلالية اليت تبحث يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعليم العام   
 األخري من هذه التعريفات اليت وطبيعة اجتاهام حنو التفكري االبتكاري فإنه سوف يتم التركيز على اجلزء
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مسة فكرية تتمثل يف العزم واإلصرار " حتدد االبتكار كسمة من مسات الشخصية الذي ميكن تعريفه بأنه 
   ) . ٢١٨: م ١٩٨١شوقي ، " ( على تطويع الظروف احمليطة والسيطرة عليها 

 يتميز ا املبتكر، حيث يركز أصحاب هذا االجتاه يف تعريفهم لالبتكار عن بعض السمات اليت  
يتسمون " نقال عن بارتلت يف أن املبتكرين  ) ٦٣: م ١٩٨٣( ومن هذه السمات ما أشارت إليه رمزي 

، واإلقبال على التجربة، وإتاحة الفرصة ةصاغاملباملغامرة، وترك الطريق املألوف والتخلص من القوالب 
  ". للشيء لكي يؤدي إىل غريه 

على بعض السمات الشخصية اليت يتميز ا املبتكر دون ) ٥٨: م ١٩٨٤(كما تؤكد أبو ليلة   
فهو يتميز بالسيطرة، احلساسية، االنفعالية، االكتفاء الذايت، اإلقدام، الثبات " غريه من األشخاص 

االنفعايل، كما يتميز بالتفكري اخليايل والتحرر، والثقة بالنفس وحب العمل اجلماعي، باإلضافة إىل كونه 
  ".تقلشخص مس

واسترشادا ذا املفهوم الذي يعرف االبتكار يف ضوء السمات الشخصية فقد قدم خرياهللا         
 عبارة تصف كل منها مسة ٣٧واليت تتألف من " قائمة السمات الشخصية املبتكرة ) " ٨٩: م ١٩٨١(

بعض مسام من مسات الشخص املبتكر، وذلك من أجل التعرف على ذوي القدرة على التفكري يف ضوء 
بإعداد مقياس للتعرف على ذوي املستويات العليا ) م١٩٧٧(الشخصية، وقد سبقه إىل ذلك عبدالغفار 

عبارة تصف مسات متيز أصحاب تلك ٤٨من القدرة على التفكري االبتكاري، والذي يتكون من 
  . املستويات

  : مفهوم السمة

لصفة اجلسمية أوالعقلية  أو االجتماعية الفطرية ا" السمة بأا )  ٨:م١٩٨٧ (ويعرف زهران            
  ".أو املكتسبة اليت يتميز ا الفرد ويعرب عن استعداد ثابت نسبياً لنوع معني من السلوك 

أي صفة فطرية أو مكتسبة ميكن أن نفرق على " السمة بأا ) ٢٠٩: م١٩٦٨( ويعرف املليجي 
  ".أساسها بني فرد وآخر

بعض اخلصائص للسمة، فهي عادات على املستوى األكثر تعقيداً، وهي ويوضح البورت أن هناك 
أكثر عمومية من العادة، دينامية يف طبيعتها ويتحدد وجودها جتريبياً أو إحصائياً من خالل االستجابات 
املتكررة للفرد يف املواقف املختلفة، والسمات ليست مستقلة عن بعضها البعض لكنها عادة ماترتبط فيما 

ا ارتباطاً موجباً وهو مفهوم أو اصطالح يصف األساليب السلوكية يف مواقف اجتماعية، وتتسم هذه بينه
    .)م١٩٧٦عبد الفتاح، ( األساليب السلوكية بالثبات النسيب والعمومية
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 مييز بني ثالثة أنواع أساسية من Cattell أن كاتل ) ٧٢:م ١٩٩٠(ويذكر عبد اخلالق 
  :السمات وهي

  . القدرات وطريقة االستجابة للمواقف:فيةالسمات املعر -١

وهي اليت ختتص باالجتاهات العقلية أو ،  وتتصل بإصدار األفعال السلوكية:السمات الدينامية -٢
  .الدافعية وامليول

  .وختتص باإليقاع والشكل واملثابرة: السمات املزاجية -٣

ن وهي السمات العامة وإذا نظرنا إىل السمات جند أن هناك من السمات مايتشابه فيه كل إنسا
كالذكاء واملشتركة كالسيطرة واالنطواء، وهناك مسات ختتلف باختالف األفراد وهي السمات اخلاصة 

  :أو الفردية، وهذه السمات الفردية هي وحدها اليت ميكن أن نعدها مسة حقيقية نظراً ملا يلي
  .توجد السمات لدى أفراد وليس يف اموع العام) أ ( 

  .ر السمات وتعمم إىل استعدادات دينامية بطرق فريدة وفقاً خلربات كل فردتتطو) ب ( 

  :السمة االبتكارية

صفة أو خاصية ذات " ا ـارهـالسمة االبتكارية باعتب)  ٣٥٣:  م١٩٨٩ (علي الدين  يعرف
ل دوام نسيب يتميز ا االشخاص املبتكرون بدرجة أعلى من االشخاص العاديني مثل عدم املسايرة وحتم

  . "الغموض واالستقالل يف التفكري واحللم
صفة أو خاصية ذات دوام نسيب يتميز ا االفراد "كما ميكن تعريف السمة االبتكارية على أا 
الثقة بالنفس، حب التجديد، : ات أو اخلصائصـاملبتكرون بدرجة تفوق األفراد العاديني ومن هذه الصف

   .) ٣١٥ : م١٩٩٢،  عبادة  ( "عدم املسايرة، حب االستطالع، االستقاللية، داملرونة، العقل الناف
  :تكاريةبمسات املعلم اال

نظراً لكون املبتكرين فئة تتمتع بسمات وخصائص مميزة فإن إحتياجهم إىل معلم من نوع خاص 
 متمتعاً و واستثماراً لقدرام ومواهبهم وبالتايل فإن معلم هؤالء الفئة جيب أن يكون مميزا مهمايعد مطلباً

  .بسمات شخصية ومهنية تؤهله للقيام بعمله على أكمل وجه
 أنه ليس صحيحاً أن كل معلم جيد يستطيع أن يقوم بالتدريس Whitemoreر مويوتشري وات

   .) ١٥ :م ١٩٩٨السليماين وبار، (  لألطفال املوهوبني بفاعلية
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ت بينها وبني السلوك االبتكاري ولقد ناقشت الكثري من الدراسات مسات املعلم املبدع وربط      
داء التدريسي الواضح للمعلم واملمكن رون أن األـعض الباحثني يـللمعلم داخل الفصل بل إن ب

مالحظته ليس ناجتاً عن اإلملام مبحتوى املادة أو طريقة التدريس فقط، إمنا يتأثر كذلك بالقيم واالجتاهات 
، ولقد حاولت بعض الدراسات التوصل إىل ) Johnson , 1974(والسمات املتوافرة لدى املعلم 

 بفاعليته التدريسية كما يعرب عنها مبستوى التحصيل  وربطهاحتديد مسات شخصية املعلم االبتكاري
انفعالياً، مرغوباً فيه، ولديه  الدراسي للتالميذ، فاملعلم االبتكاري جتده متحمساً دميقراطياً، اجتماعياً، متزناً

   .) م١٩٧٦عبد الفتاح، ( ه تالميذه نظرة إجيابية جتا
 إىل عدد من اخلصائص اليت جيب أن يتميز ا املعلم  )١٥:م١٩٩٨معاجيين، (   سيسكتوأشار
  :املبتكر منها

  .الكفاءة العالية وامليول الواضحة ملمارسة عملية التدريس -١
  .املهارة العالية يف التدريس -٢

   .التميز بالدميقراطية والتعاون -٣
  .فعال لوسائل التشجيع والثناءاالستخدام ال -٤

  .املرونة يف التفكري -٥
  .العدالة وعدم التحيز -٦

  .التميز باالنبساط واملرح وروح الدعابة -٧
  .االهتمام مبشاكل وقضايا الطالب -٨
  .                         رحسن املظه -٩

زاً لعملية ويرى تورانس أن املعلم املبتكر جيب أن يتمتع باحليوية والطموح والثقافة العالية حمف
معاجيين، ( التعليم، بعيداً عن مظاهر العنف والعقاب، لديه القدرة على اإلنصات والدقة يف املالحظة 

   .)١٦:م١٩٩٨
أن املعلم املبتكر جيب أن يتميز بالذكاء املرتفع والقدرة على فهم ) ٢١٩:م١٩٧٦( أضاف أسعد 

  .ميول ورغبات التالميذ وحتديد سلوكهم وحل مشكالم

  .  كان األمر فإن مسات الشخصية بال شك هلا آثارها على جناح املعلم بشكل أو بآخروأيا
  :ولقد حددت اللجنة الوطنية األمريكية إلعداد املعلم السمات التالية
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 حيب ،أن يكون املعلم على مستوى ذكاء عال، ويتمتع بصحة جيدة، ذو إتزان انفعايل عاطفي
  .درة على العمل مع اآلخرينتالميذه، يتمتع خبلق حسن ولديه الق

، فاملعلم املتحمس ئه جتعل املعلم أكثر جناحاً وأكثر فاعلية يف عمله وأدا قدوهناك بعض السمات اليت
املتميز بروح معنوية عالية يشعر بالرضا عن عمله ويتسم باإلجيابية، كما أن املعلم الذي حيبه تالميذه لروحه 

وته عليهم من شأنه أن خيلق بيئة تعليمية أفضل يكون التعلم فيها أكثر املرحة وعالقته الطيبة معهم وعدم قس
للسمات االبتكارية مع قائمة مسات اللجنة  ) Davis,1954( واتفقت قائمة  . )م١٩٩٢،  فخرو( فاعلية 

   .  ) Sisk , 1987(الوطنية األمريكية، إال أنه أضاف مسة االهتمام مبشاكل اآلخرين 
العقل املتسائل، القدرة على التحليل والتجميع احلدس، النقد الذايت، :  املبدعومن أهم صفات املعلم

زالرتوع إىل الكمال، ال ومن صفاته داخل الفصل .  وع إىل مقاومة القدميـزوع إىل التأمل واالستنباط، النـن
 وعدم التقومي املباشر احترام األسئلة واألفكار غري العادية للتلميذ وإظهار قيمتها وإبراز أمهية التعلم الذايت

   .  ) م١٩٨٣،  عاقل ( للطفل
: جمموعة من املميزات اليت يتميز ا املعلمون املبتكرون منها)  م١٩٧٥(شوب ولقد ذكر بري

 تفهم اآلخرين، القدرة على استثارة ,النضج، اتساع اخلربة، االهتمامات وامليول املتعددة، الود حنو الغري
ة التدريس، االجتاهات اإلجيابية حنو الطلبة، عدم السيطرة، املثابرة، التنظيم، اخليال، التالميذ، الرغبة يف مهن

التحمس، تشجيع التالميذ على االشتراك يف أنشطة الفصل، تشجيع التالميذ على إبداء الرأي وأخذها 
   .)م ١٩٨٦الدردير ، (  بعني االعتبار

الدميقراطية ومليول املتنوعة، التنظيم اخليال إىل مسات النضج واخلربة، ا) م١٩٦٨( وأشار بايشوب 
  .حب التفوق األكادمييو

 مستني جيب أن توضعا يف االعتبار عند   )٧: م ١٩٩٨السليماين وبار، ( كر واقترحت مي     
املعلم ومها القدرة على االتصال اجليد مع الطالب، واالنفتاح على التغري كما اقترحت بعض السمات 

تفع، والتأكيد الكبري على التخيل، واحترام الطاقة الفردية، وتنمية مفهوم الذات لدى مثل الذكاء املر
   . )٧: م ١٩٩٨وبار،  السليماين ( ,التالميذ

وتتمثل األوىل يف نظرة , الفلسفية، التخصصية، والشخصية: وقسمت السمات إىل ثالث جمموعات هي 
صصية القدرة على استخدام مهارات واستراتيجيات التخ وتشمل السمات. رعن االبتكا املعلم ومعتقداته

  .التعلم مثل مهارة استخدام املناقشة أو طريقة األسئلة واستخدام التقنيات املتقدمة يف عملية التعلم

أما السمات الشخصية فقد حددت بالدافعية، الثقة بالنفس، املرح واملرونة، وأكدت على أن 
تلك املهارات الضرورية والسمات الشخصية والفلسفية الالزمة املدرسة جيب أن ختتار املعلم الذي مي
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إلعداد الربامج التعليمية، وجيب أن ختتار املعلم الذي يشجع التالميذ على تطوير املناهج، وأكدت على 
   .)١٤ :١٩٩٤فخرو ،  (أمهية السمات الشخصية االبتكارية عند اختيار املعلم 
: ظم الدراسات ركزت على مسات املعلم املبتكر ومنهاوقد أشار وايت كوك وديوشي إىل أن مع

الذكاء، املعرفة بالتخصص، احلماسة، االستقرار االنفعايل، االبتكار واخليـال، امليل إىل العمل مع 
   .) ٩: م ١٩٩٨ السليماين وبار، ( األطفال األذكياء، النضج

التفاؤل الدائم :  اجليد مثلويؤكد كل من بنتلي وكارول على وجود قوائم حمددة خلصائص املعلم
حنو العملية التعليمية، كفاءة كبرية يف أساليب التدريس، البعد عن األنانية والغرية، قدرات عقلية عامة 
فوق املتوسط، خربة البأس ا يف جمال التدريس، وعلى دراية كافية بطبيعة األطفال ذوي االحتياجات 

   .) ١٤: م ١٩٩٨ ، معاجيين  ( وبرامج ومناهج خاصةاخلاصة وكل مايتعلق م من أساليب تدريس 
ولقد أوردت بعض الدراسات مسة العدل والقيادة ضمن السمات الواجب توافرها يف املعلم املبدع، 

عادل، صادق، اجتماعي، ودود، ذو : عشرين مسة للمعلم هي (Ford,1983) حيث حددت دراسة
ذكي، عاطفي، مشارك لآلخرين وجداين، ذو خربة، معرفة، منظم، معد، واضح النطق، قيادي، خالق، 

  . حمب للعمل، متخصص، متحمس، ممتع، حمب وحنون، عصري، متجدد، ومعتمد على ذاته
  

  :اجتاهات املعلمني حنو التفكري االبتكاري 
  :مفهوم االجتاه   

ضنا تعددت تعاريف االجتاه وبالتايل فإن حتديد مفهوم واضح لالجتاه اليكون إال من خالل عر
، حيث يرجع تعدد هذه املفاهيم إىل الكيفية اليت يستخدم ا موضوع االجتاه مثل  لبعض هذه املفاهيم
كم إليه الباحث يف ت الذي حي املرجعي، وإىل اإلطار ، واالجتاه املهين، واالجتاه الصحي االجتاه النفسي

  . تفق عليها معظم الباحثنيدراسته ولكن على الرغم من هذا التعدد إال أن هناك مسات لالجتاه ي

حالة إستعداد عقلي " الذي عرفه بأنه ALLPORTومن أشهر التعاريف تعريف ألبورت
وتباشر تأثرياً موجهاً أو دينامياً على إستجابات الفرد حنو مجيع ، وعصيب، تنظم عن طريق اخلربة
   .) ٩٨ : م١٩٧٨ ، جابر والشيخ ( " املوضوعات أو املواقف املرتبطة ا

في هذا التعريف إشارة إىل وجود االستعداد لدى الفرد يف التفاعل والتعامل مع املوضوعات اليت ف
تواجهه دون حاجة إىل تفكري أو تريث فهو ناتج عن اخلربات اليت مر ا وبالتايل فهو موجه يف املواقف 

  .يينامدواخلربات التالية حبيث تتأثر استجابات الفرد مبايدور من حوله هلذا فهو 
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أنه ميل يتجه بالسلوك قريباً من بعض عوامل البيئة أو  " فريى BOGARDUSأما بوجاردس 
 ، عوض " ( وها أو النفور منهاـذاب حنجنبعيداً عنها، فيضفى عليها معايري موجبة أو سالبة تبعاً لإل

   .) ٢٧ : م١٩٨٦
  .ردود أفعال بإجتاهات متنوعةبويف هذا التعريف إشارة إىل أن درجة التفاعل بني الفرد والبيئة حتدد 

االجتاه النفسي هو تعميم الستجابات الفرد تعميماً يدفع  " أن THURSTONEويرى ثرستون 
وذا يكون االجتاه مبثابة مايصدر .  ) ٩٨: م ١٩٨١،  عبد الرحيم (  "بسلوكه بعيداً أو قريباً من مدرك معني

  .ن موضوع معني فهو موجه للسلوك اإلنساينعن الفرد من استجابات جتعله قريباً أو بعيداً م
حالة مفترضة من االستعداد واالستجابة بطريقة تقييمية تؤيد أو تعارض " ويعرف شرام االجتاه بأنه 

من هذا التعريف نرى أنه إذا حدد اجتاه الفرد حنو  , ) ٦٩: م١٩٧٠،  مليكة( " موقفاً منبهاً معيناً 
  .كه باعتبار أن االجتاه يعمل كمتغري بني املثري واالستجابةموضوع معني استطعنا أن نتنبأ بسلو

 املوقف النفسي للفرد  "االجتاه بأنه Tomath & Znenieki ويعرف توماس و زنانيكي 
يسرق ويـدعو إىل  موقف الفرد األمني من السرقة يف جمتمع يعاقب من (حيال أحد القيم واملعايري 

ويف هذا  ، ) ٢٧ : ١٩٨٦،  عوض " ( يري االجتماعية القائمةاجتـاه نفسي حتدده املعا)  األمـانة
التعريف إشارة إىل دور التنشئة االجتماعية يف إكساب الفرد إجتاهات معينة حنو قيم ومبادئ تسود يف 

  .جمتمعه
ميل مكتسب نسيب يف ثبوته عاطفي يف أعماقه يؤثر يف الدوافع النوعية " ويعرف االجتاه النفسي بأنه 

ونالحظ يف هذا التعريف خلطاً بني امليل واالجتاه  ، ) ١٧٤:م ١٩٩٢،  محزة" (  وك الفردويوجه سل
ولكن هناك إشارة إىل خواص االجتاه باعتباره مكتسباً ومتعلماً وثابتاً نسبياً أي اليتغري بسرعة وله تكوين 

  .وجداين وبالتايل فهو يؤثر يف دوافع اإلنسان وما يصدر عنه من سلوك
جمموع استجابات القبول والرفض إزاء موضوع " االجتاه بأنه )  ١٩٥: م١٩٦٨،  احلص( ويعرف 

فهو ما يصدر عن اإلنسان من استجابات جتاه أحد املواضيع االجتماعية مثل " اجتماعي جديل معني 
  .عمل املرأة واستقدام اخلادمات األجنبيات

يعرب عن نسق أو تنظيم ملشاعر مفهوم " أن االجتاه عبارة عن ) ١٩٥: م١٩٧٩السيد، ( ويرى 
الشخص ومعارفه وسلوكه أي استعداده للقيام بأعمال معينة ويتمثل يف درجات القبول و الرفض 

  . "ملوضوعات االجتاه 
فهو يعمل على تنظيم حياة اإلنسان من خالل حتديد إستجاباته مبكوناته العاطفية واملعرفية والرتوعية 

  . القبول والرفض ختتلف من شخص آلخرمما ينتج عنه درجات متفاوتة من
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ؤ عقلي عصيب لالستجابة املوجبة أو ـأن االجتاه استعداد نفسي أو ي)  م١٩٧٢ (رى سويف ـوي
السالبة حنو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز يف البيئة اليت تثري هذه االستجابات، 

تعددة ومرتبطة باجلوانب النفسية واملعرفية ومن أهم خصائص االجتاهات أا مكتسبة ومتعلمة وم
والوجدانية للفرد، وتغلب عليها الذاتية أكثر من املوضوعية ، وهلا صفات الثبات النسيب لكن من املمكن 

   .) م١٩٩١،  منسي(  ريهايتعلمها وتغ
ب  ومن خالل العرض السابق لتعريف االجتاه ميكن أن نستنتج أن االجتاه هو استعداد نفسي مكتس

وأن للتنشئة االجتماعية . ثابت نسبياً ناتج عن مرور الفرد مبواقف وخربات معينة أثناء تفاعله مع بيئته
  . والتنبؤ به وبالتايل ضبطه والتحكم فيههدوراً هاماً يف حتديد اجتاه األفراد وهو سلوك ميكن قياس

  

  :التفكري االبتكاري وأبعاده
 التفكري االبتكاري من حيث حتليله وتفسريه، ومن هذه هناك العديد من النظريات اليت حبثت يف

  .، املعرفية الترابطية، اجلشتالطية، التحليلية، اإلنسانية: النظريات

 إىل أن التفكري االبتكاري Thorondike" ثورندايك " فقد ذهبت النظرية الترابطية اليت قادها 
االستجابة، فإذا كانت الرابطة قوية فإا تتكرر هو تفكري ترابطي ينتج عنه العالقة الرابطة بني املثري و

وقد . وتتحدد قيمة التفكري االبتكاري مبدى نوعية هذه الرابطة . وتقوى وإذا كانت ضعيفة فإا تتالشى
 فقدتبىن تفسري التفكري  Wertheimer أما فرييمر  ".ميدنيك ومالتزمان"تبىن هذه النظرية كل من 

)  Insightfull thinking (ياً صاراجلشتالطية باعتباره تفكرياً استباالبتكاري من وجهة النظر 
وحدسياً، يصل فيه الطالب إىل احلل فجأة، وحىت يتم ذلك البد أن يقوم الطالب بالتفكري يف املسألة وإدراك 
راك العناصر احمليطة واملتضمنة فيها، ووضع العناصر على صورة سياق ميكن إدراكه بصورة جمتمعة كلية، وإد

ى بومضة ـم الوصول إىل مايسمـن املشكلة قليالً ثـمث االبتعاد عالعالقة بني العناصر اتمعة 
واليت تتضمن الوصول إىل احلل فجأة بواسطة عمليات ذهنية فاعلة )   Flash Insight( ارـاالستبص

  .ويعاجل فيه املوقف معاجلة جديدة بفعل نشاط ذهين غري عادي
 "كوبيه " تحليلية الالشعور دوراً فاعالً يف التفكري االبتكاري حيث يفترض وقد أعطت النظرية ال

Kubie أن اإلبداع يتطلب حرية مؤقتة ال تتوفر إال يف الالشعور، ألنه حيرض وحيث الذهن على 
  .التفكري

فقد دافعت حديثاً عن النظرية اإلنسانية وذهبت إىل أن ) Clark,1988 (" باربرا كالرك " أما 
د يولد ولديه استعداد لالبتكار وينبغي أن توفر له الظروف واخلربات التربوية حىت يصل إىل أقصى كل فر
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هو ذلك النوع ) Optimal Learning  (وافترضت أن التعليم األكمل . منو يؤدي إىل أرفع أداء
  .م الذي يوصل الطالب إىل حالة التفكري اإلبداعيـمن التعلي

ظهور إنتاج جديد نابع من التفاعل بني الفرد وما " بتكار بأنه  االRogers" روجرز "وقد عرف 
  . "يكتسبه من خربات

االنتباه، اإلدراك، : وتركز النظرية املعرفية على التفكري االبتكاري يتضمن عمليات ذهنية مثل
 (Personalize) والشخصية (Iternalized)الوعي، التنظيم، التركيز، التصنيف، التذويب 

 والوصول يف النهاية إىل تكوين شكل  (Intergrating) والتكامل (Intergrading)واإلدماج 
(Gestalt) أو إبداع شيء جديد، أو خربة جديدة أو حل جديد، وهو بذلك يسري وفق سلسلة من 

. العمليات اليت يتم من خالهلا معاجلة املوضوع وربطه بعدد كبري من اخلربات املخزونة يف ذاكرة املتعلم
الذاكرة ختزن مجلة من العمليات االنتاجية "  بأن TYLOR&GETZLS" تايلور وجيتزلز ويرى

   .) ٤: م١٩٩٦ ، احلموي ( " املبدعة واحملددة
ذلك النشاط الذي يبذله الفرد ليحل به املشكلة "التفكري بأنه ) ٢٦٥ : م١٩٧٩ (حويعرف راج

 أكثر أو أقل حسبما يكون املوقف أكثر اليت تعترضه مهما كانت طبيعة هذا النشاط سواء تطلب تفكرياً
، والتفكري هو أعلى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان فهو العملية اليت ينظم ا العقل "أو أقل أشكاالً

وهو ينتمي إىل أعلى مستويات التنظيم املعريف ونعىن مستوى إدراك العالقات، . خرباته بطريقة جديدة
ستخدم عمليات رمزية أو متثيلية، وخيتلف عن التذكر يف أن التفكري هو ذلك السلوك الذي ي"التفكري 

يذهب إىل أبعد من جمرد استرجاع اخلربات املاضية، إىل إعادة تنظيم هذه اخلربات يف شكل جديد 
   .) ٣١٥:  ١٩٨٦ ، أبوعالم ( "يناسب املوقف الذي يواجهه الكائن احلي
ثل يف األحالم، وتفكري موجه يهدف إىل حل  موجه يتمغريوميكن تصنيف التفكري إىل تفكري 

وتقوميي ينتهي بإصدار أحكام  مشكلة أو ابتكار شيء، وميكن أن نقسم التفكري املوجه إىل تفكري نقدي
أو موازنة بني موضوعني أو أكثر، وتفكري ابتكاري، والتفكري االبتكاي هو الذي يستخدم التفكري 

   .) ٣١٦: م ١٩٨٦، أبوعالم ( تاج شيء جديد ذي قيمةبل إلنمعني النقدي الرد مراجعة رأي 

  :مفهوم التفكري االبتكاري

كما أشرنا إىل (يتوقف تعريف التفكري االبتكاري على حتديد معىن مفهوم االبتكار، 
  :وهناك تعريفات خمتلفة ميكن حصرها وتصنيفها على النحو التايل) ذلك سابقاً
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 واليت تكشف عن نفسها خالل األداء على م تركز على االمكانية االبتكاريةيمفاه )١
  .االختبارات اليت تقيس قدرات الفرد االبتكارية املتمثلة يف الطالقة، املرونة، واالصالة

  .م تركز على الدوافع االبتكاريةي مفاه )٢
  .م تركز على النتاج االبتكاريي مفاه )٣
ه م تركز على السمات الشخصية للمبتكرين وذلك على افتراض أن هذي مفاه )٤

السمات تعكس صورة التفكري والتباين يف درجة القدرات العقلية، وكثري من مسات 
الشخصية ميكن النظر إليها بصفتها دوافع للسلوك ألا ختلق لدى الفرد حاجة معينة 

ومعظم السمات هلا قدرا على الدفع  للتصرف بطريقة حمددة يف اجتاه معني لفترة طويلة،
   .)م١٩٨٣، ينان، الك خري اهللا( ه معنيالدينامي للسلوك يف اجتا

كما أن هناك أمناطاً خمتلفة من التعريفات لالبتكار منها مايركز على العملية اإلبداعية، 
ومنها مايركز على النتاج اإلبداعي، ومنها مايركز على السمات الشخصية للمبدعني، حيث 

جة أكرب من اجلمهور كشفت البحوث املختلفة عن متيز املبتكرين بسمات وخصائص بدر
 & Guilford  العادي الذي اليظهر مثل هذه القدرات االبتكارية، ولقد وضع كل من

Torrance   ا وراء ماذه القدرات اليت يعتقد أ  يسمى  جمموعة من الفروض اليت تتعلق
لكنه باإلبداع، اعتماداً على مسلمة مفادها أن االبتكار أيا كان جماله ليس بالعامل الواحد 

   .)م ١٩٨٢حسني ، (  الطالقة واملرونة واألصالة: جمموعة من القدرات أبرزها
 أن أكثر Drevdhal, 1956) ؛ م١٩٧٧ عبد الغفار ،( كما أكد عدد من الباحثني 

صالة، بينما اعتقد آخرون ألالعوامل ارتباطاً بالنشاط االبتكاري هي الطالقة واملرونة وا
بأن هذه العوامل التسمى النشاط االبتكاري بالضرورة،   Pank & Kogan & Nicolls:مثل

 ( ألن التفكري االبتكاري الفعال يتطلب عوامل تفكريية حمددة وعوامل تفكريية متشعبة
 Guilford (1986)، والقدرات االبتكارية حبسب تعريف  ) م١٩٨٥،  نشوايت وآخرون

هي حتدد ماإذا كان الفرد ميلك تشري إىل القدرات اليت تكون مميزة لألشخاص املبدعني، و
القدرة على إظهار السلوك االبتكاري إىل درجة ملحوظة، ويتوقف إظهار الفرد املالك هلذه 

 والقدرات األكثر أمهية يف التفكري .القدرات بالفعل على صفاته ومساته الشخصية و الطبيعية
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ق اليت تعمل على توليد االبتكاري تنقسم إىل جمموعة القدرات ذات النتاج املتشعب املتفر
األفكار مثل الطالقة واملرونة، وجمموعة القدرات التحويلية ذات النتاج امع مثل التنظيم 

  .والتحويل
ة جتعل الفرد حساساً ـعملي" ه ـالتفكري االبتكاري بأن)  Torrance,1962:8(ويعرف 

لبحث عن دالئل ومدركاً للتغريات واالختالف يف املعلومات والعناصر املفقودة مث ا
ومؤشرات يف املوقف ومجع املعلومات ووضع الفروض حول هذه الثغرات وفحص الفروض 

  .والربط بني النتائج وإجراء التعديالت وإعادة الفروض
  :أبعاد التفكري االبتكاري مبا يلي) Torrance(كما يعرف 
 بدون إنتاج حل معني  تعين طريقة يف التفكري تعتمد على تعميم األفكار واسترجاعها:الطالقة

  .أو التوصل إىل إجابة حمددة
 اخليارات وحتويلها إىل أفكار مناسبة  األفكار أوهي القدرة على تعميم احللول أو: املرونة

  .ومالئمة
 االستجابة األصيلة هي تقدمي الفكرة الفريدة غري العادية، باإلضافة إىل قيمتها :األصالة

  .وإمكانية حتقيقها
املهارات الثالث جيب أن تكون واضحة فالطالقة هي إنتاج األفكار دون والعالقة بني 

خوف من تقييمها، واملرونة هي النظرة إىل خيارات جديدة مترابطة، واألصالة هي البحث 
   .)Feldhusen et al ,1989( عن التفرد، وهي اليت تستدعي بشكل جلي التقييم وتوظيفه

  :بعاد الرئيسية للتفكري االبتكاري كما يلياأل)  ٣٣٥،  هـ١٤١٨ (وحيدد خري اهللا 
أي القدرة على استدعاء أكرب عدد ممكن من األفكار املناسبة يف فترة  :الطالقة الفكرية -١

  .زمنية حمددة ملشكلة أو مواقف مثرية
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أي القدرة على إنتاج إستجابات مناسبة ملشكلة أو مواقف مثرية، : املرونة التلقائية -٢
 غري املعتاد، ومبقدار زيادة االستجابات الفردية اجلديدة تكون استجابات تتسم بالتنوع
  .زيادة املرونة التلقائية

القدرة على استجابات أصيلة أي قليلة التكرار باملعىن اإلحصائي داخل  :األصالة -٣
اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد، أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة 

  .أصالتها
قدرة الفرد على إنتاج استجابات متداعية، متجاوزاً يف :تداعي البعيدالقدرة على ال -٤

  .ذلك فجوة متسعة إتساعاً غري عادي
  

   :مفهوم االجتاه حنو التفكري االبتكاري
يعرف االجتاه حنو االبتكار بأنه جمموعة من استجابات القبول أو الرفض حنو ظاهـرة التفكري   

، وبالتايل ميكن ) م ١٩٩٣عبادة ، ( ـاه حنو التفكري االبتكاري االبتكاري كما يـقاس مبقيـاس االجت
تعريف االجتاه حنو االبتكار بأنه استعداد أو يؤ عقلي موعة استجابات القبول أو الرفض حنو ظاهرة 

  . التفكري االبتكاري والذي يتكون لدى الفرد نتيجة لعوامل خمتلفة مؤثرة يف خرباته

   :اخ ابتكاري مناسب لتالميذهدور املعلم يف توفري من
املناخ االبتكاري يف الفصل هو اجلو الصاحل لتنمية االبتكار وازدهاره، وهو اجلو املثري واملناسب   

عقليا وانفعاليا للتلميذ املبتكر، حيث تتوفر الفرص للتعلم التلقائي، ويكون للمبادرة الذاتية دورا حيويا، 
بطريقته، وال يكون املناخ داخل الفصل ابتكاريا ما مل يستجيب املعلم ويساعد التلميذ على التعلم بنفسه و

ألعمال التلميذ وأفعاله، ويستلزم ذلك تغيري االجتاهات حنو التالميذ املبتكرين وفهمهم، والعمل على 
   .زيادة تشجيع األبناء والفهم الصحيح لقدرات التالميذ االبتكارية

ل من عالقات التلميذ بالتلميذ، واملعلم بالتلميذ، وهذا وينشأ املناخ االبتكاري داخل الفص  
العالقات تعتمد بدورها على التوقعات املتبادلة بني املعلم والتلميذ والدور الذي يقوم به املعلم واملكانة 

  . اليت حصل عليها

ومن مالحظة املدارس جند أن بعض الفصول تعكس جوا مرحا يف حني جند أن البعض اآلخر    
فقد يكون . فإذا تساءلنا عن سبب ذلك جند أن اإلجابة ليست سهلة. و من التوتر والعدوانيعكس ج

اجلو نتاج األشياء املادية احمليطة، وعدد التالميذ يف الفصل، واختالف امليول، واملنهج، وطريقة التدريس، 
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يرجع إىل اجتاه املعلم حنو واملستويات االجتماعية واالقتصادية للتالميذ واملعلمني غري أن العامل الرئيسي 
    . )٢١٤: هـ ١٤١٤الكناين ، (  تالميذه

وال شك أن املعلم هو أكثر األشخاص قدرة على خلق مناخ الفصل فهو يستطيع أن يتصرف يف 
. نطاق األمناط التقليدية لعالقات املعلم والتلميذ، كما يستطيع أن يعدل من توقعاته وتوقعات التلميذ

امة للتعليم اجليد هو خلق مناخ متسامح، دميقراطي، مرح، يشعر فيه التلميذ وإحدى اخلصائص اهل
. باألمن، وهو مناخ يشجع فيه التلميذ على أن يسأل ويتحدى ويساهم يف منو اآلخرين ومنو املعلم نفسه
 كذلوالتربية املثلى هي اليت ترعى التفكري االبتكاري، وتسعى إىل إعداد النشء للحياة والعمل اخلالق، و

واهلدف . مبداومة األفضل يف احملتوى والشكل، واألنسب من الطرق واالجتاهات يف العملية التربوية
النهائي للمجتمع هو السعادة لكل شخص، وذلك عن طريق استغالل طاقاته االبتكارية إىل أقصى حد، 

  . وأن يرقى إىل مستوى معيشة مرتفع مرتكز على أساليب حديثة يف اإلنتاج

 على أمهية اجتاهات املعلمني التربوية يف تنمية القدرة على التفكري Rookeyوكي ويؤكد ر
االبتكاري لتالميذهم حيث توصل إىل أن أساليب املعاملة من جانب املعلمني اليت تتسم بالدميقراطية 

  . تؤدي إىل زيادة قدرة تالميذهم على التفكري االبتكاري
 بني القدرة على التفكري االبتكاري واجتاهات  العالقة Burnagotiكما درس بورناجويت 

املعلمني حنو التالميذ ووصل إىل وجود عالقة موجبة بني القدرة على التفكري االبتكاري واجتاهات 
    . )٢١٦: هـ ١٤١٤الكناين ، ( املعلمني حنو التالميذ اليت تتسم بالدميقراطية والتقبل 

اك عالقة موجبة بني القدرة على التفكري  وصل إىل أن هنChambersويف دراسة لشامربز 
االبتكاري واجتاهات املعلمني حنو الطالب اليت تتسم باالستقالل والدميوقراطية واملساواة، وأن أكثرها 
فاعلية يف تنمية القدرة على التفكري االبتكاري هو الرعاية والتشجيع اللذين حيظى ما التلميذ خارج 

 حيث وصل إىل وجود عالقة موجبة بني Shobhanaدراسة شوانا تتفق هذه النتائج مع . الفصل
قدرة الطالب على التفكري االبتكاري واجتاهات املعلمني حنو الطالب اليت تتسم بالدميوقراطية واملرونة 

األوىل وتضم التالميذ :  حيث استخدم جمموعتنيBarryوتدعم هذه النتائج دراسة باري . والتقبل
معلميهم هلم باملرونة، أما الثانية فقد ضم التالميذ الذين تتسم معاملة معلميهم هلم الذين تتسم معاملة 

درة على التفكري االبتكاري لصاحل تالميد اموعة ـل إىل وجود فروق يف القـوقد توص. بالتشدد
   .)٢١٧:هـ ١٤١٤الكناين ، ( األوىل
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  الدراسات السابقة: ثانيا 

من الدراسات السابقة واليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة احلالية قام الباحث باستعراض العديد 
  :وسوف يعرض الباحث يف هذا اجلزء هذه الدراسات وفق ثالث حماور رئيسية وهي

  .دراسات تناولت السمات االبتكارية) أ ( 

  .دراسات تناولت االجتاهات حنو التفكري االبتكاري) ب(
  .واالجتاهات حنو التفكري االبتكاري معاًدراسات تناولت السمات االبتكارية ) جـ(

  

  :الدارسات اليت تناولت السمات  االبتكارية) :  أ ( 

 إىل الكشف عن التفكري االبتكاري لتالميـذ  ت بدراسة هدف( Torrance, 1963 ) قام تورانس  
موعة األوىل من  ا،جمموعات من أطفال املرحلة االبتدائية) ٣(املرحلة االبتدائية، وهي دراسة مقارنة بني 

ذوي املستويات املرتفعة يف الذكاء والقدرة على التفكري االبتكاري، الثانية من ذوي املستويات املنخفضة   
 ،يف البعدين، والثالثة من ذوي املستويات املرتفعة يف الذكاء واملنخفضة يف القدرة على التفكري االبتكاري   

  : تفكري االبتكاري أثبتت النتائج التاليةوباستخدام اختبارات الذكاء والقدرة على ال

  :أن تالميذ اموعة األوىل تتفوق على اموعتني يف السمات التالية
االعتماد على النفس، اجلدية االجتماعية، أكثر شهرة وأكثر كالماً، وأكثر قـدرة   حب السيطرة، 

  .على الوصول إىل حلول للمشكالت، أكثر طموحاً

هدفت إىل دراسة أثر اجلنس يف التفكري اإلبداعي  (Haryreaves, 1977) فزويف دراسة أجراها هاري
طالب وطالبة، تراوحت أعمارهم بـني      ) ١٠١( وذلك من خالل حتليل حمتوى إجابات عينة مكونة من        

سنة، خضعت جمموعات الدراسة الذكور واإلناث الختبار تكملة الصورة من نوع اختبـار           ) ١١-١٠(
له باستخدام املربعات صححت االختبارات إلجياد درجـات         لك الختبار مواز  الدوائر، وخضعوا بعد ذ   

الطالقة لدى أفراد الدراسة، وقسمت عالمات اإلجابات بناءاً على تصنيف لنوع االستجابات، حيـث              
مشل التصنيف استجابات تتعلق باحلياة والطبيعة، والعاب رياضية، وعلوم، وميكانيكا، وكماليات وأشياء 

 ثـر ظهـر أ  ) ت(عد حساب متوسطات درجات اموعات على الطالقة وباستخدام اختبار          جمردة، وب 
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للجنس حيث كانت استجابات اإلناث تركز على جانب الكماليات، واألدوات املرتلية، بينما ركـزت   
  .استجابات الذكور على النواحي امليكانيكية

ية املوجبة ملعلمات احللقـة   إىل التعرف على مسات الشخص    )  م١٩٨٦الدردير،   (وهدفت دراسة   
  .األوىل من التعليم األساسي وعالقتها بالتفكري االبتكاري عند تالميذهن

 واسـتمارة تقـدير املعلمـات    )كاتل(استخدمت الدراسة مقياس عوامل الشخصية الستة عشر    
خـري اهللا،   (لقدرات التفكري االبتكاري لتالميذهن، كما  اسـتخدمن اختبـار الـتفكري االبتكـاري               

) ٤٢٠(معلمة  من الصف الثاين نظام فـصل، و        ) ٦٠(ضمت العينة   . واختبار الذكاء ) م١٩٨١منسي،
، ومعلمـات   ) شخصية موجبة (وقسمت العينة إىل معلمات مرتفعات االبتكار    . تلميذا من تالميذهن  
  . )شخصية سالبة(منخفضات االبتكار 

  :وكانت أبرز نتائج الدراسة
للمعلمات وبني القدرة   )  االنبساط، التحمس، االتزان االنفعايل    ( السمات   توجد عالقة موجبة بني   ) أ  ( 

  .على التفكري االبتكاري لدى تالميذهن
  .توجد عالقة  سلبية بني مسة السيطرة عند املعلمة وبني القدرة على التفكري االبتكاري للتالميذ) ب(
  .بني القدرة عل التفكري االبتكاري للتالميذ الذكاء واملثابرة عند املعلمة وةعالقة بني مس توجد ال) جـ(

بدراسة هدفت إىل التعرف على الفروق اجلنسية والتربويـة يف          )  م١٩٨٩علي الدين،   (كما قام   
  .تشجيع السمات االبتكارية

مشلت مراحل التعليم املختلفة مـن     . معلماً ومعلمة ) ٣٢٩(أجريت الدراسة على عينة مكونة من       
، واستخدمت الدراسة قائمة مسات التلميـذ املثـابر         ية إىل معلمي معهد املعلمني    معلمي املرحلة االبتدائ  

  ). لتورانس(
وأظهرت النتائج أنه بالرغم من تشجيع كل من املعلمني واملعلمات لبعض السمات االبتكارية مثل 

اً للـسمات   االكتفاء الذايت، وامليل للتعقيد والصعوبة، إال أن النتائج أثبتت أن املعلمات أكثر تـشجيع             
  .االبتكارية  عند التالميذ من املعلمني

دراسة هدفت إىل التعرف على الفروق بني املعلمني واملعلمات يف مسات           )  م١٩٩١ا، أغ (وأجرى  
  .الشخصية الالزمة لتدريس أطفال املرحلة االبتدائية
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من مجلـة   معلم ومعلمة    ٨٠معلماً ومعلمة من ذوي اجلنسية اإلماراتية،       ١٢٦تكونت العينة من    
سنة، واستخدم مقيـاس    ٢٩-١٨معلم ومعلمة قبل اخلدمة تراوحت أعمارهم من        ٤٦التأهيل التربوي و  

  .لداللة الفروق بني املتوسطات" ت"السمات الشخصية ملعلمي املرحلة االبتدائية، كما استخدم اختبار 
دت الدراسـة   وأثبتت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل اإلناث يف أغلب السمات، وأك           

على أفضلية اإلناث املعلمات على الذكور املعلمني للتدريس يف مرحلة التعليم األساسي ملا تتمتـع بـه                 
  . األنثى من صفات كحب األطفال والعطف والرعاية

  

  :وكانت النتائج لصاحل اإلناث يف السمات التالية
طفال، وحب املهنة، وأثبتت الصدق واإلخالص، سعة الصدر، التعاون، االتزان االنفعايل، حب األ 

الدراسة بأنه توجد فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث يف السمات اخللقية واملزاجية               
  .واملهنية واجلسمية
بدراسة هدفت إىل التعرف على مظاهر اإلبداع واملوهبة عند الطلبة          ) م١٩٩٢اهللا،د  جا(كما قام   

عة األردنية ومقارنتها بتلك اليت عند الطلبة غري املتفوقني أكادميياً، وللتعرف على املتفوقني أكادميياً يف اجلام
عند هؤالء الطلبة من موهبة وإبداع فقد مت استقصاء جانبني أساسيني يف أدائهم، األول يتعلق باألمناط            ما

  .السلوكية واملنجزات واألنشطة، والثاين يتعلق ببعض اخلصائص وامليول اإلبداعية

طالباً وطالبة من طلبة اجلامعة األردنية يف كلية        ) ٢٤٦( أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من        وقد
اآلداب وكلية العلوم وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وكلية اهلندسة، ومشلت العينة طلبة مستوى السنتني 

امليول اإلبداعية وتتكون من الثالثة والرابعة فقط وقد طورت أداتان هلذه الدراسة تقيس األوىل اخلصائص و
فقرة، وتقيس األداة الثانية األعمال واألنشطة واملنجزات اليت تعرب عن اإلبداع واملوهبة من خالل              ) ٢٢(

  .فقرة) ١٩(أدائهم الفعلي وتتكون من 
وقد أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة لعامل اجلنس على اخلصائص اإلبداعية فقد متيز الذكور               

بينما مل يظهر هناك أثر ذو داللـة لعـاملي التفـوق األكـادميي              . عية أكثر من اإلناث   خبصائص إبدا 
والتخصصي على اخلصائص اإلبداعية، كما مل يظهر أثر ذو داللة لعوامل التفوق األكادميي والتخصص              

على واجلنس على اإلجناز اإلبداعي وأظهرت النتائج أيضاً وجود ارتباط ذي داللة إحصائية بني العالمات 
  .مقياس اإلجناز اإلبداعي والعالمات على مقياس اخلصائص اإلبداعية
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  :الدراسات اليت تناولت االجتاهات حنو التفكري االبتكاري) : ب(

دراسة هدفت إىل معرفة عالقة اجتاهات املعلمني حنو التالميـذ   ( Schaffer, 1976 )أجرى شيفر 
  .اريةذوي االجتاهات االبتكارية والقدرات االبتك

النمط التقليدي، النمط التقـدمي،     : لمني هي عوافترضت الدراسة وجود ثالثة أمناط الجتاهات امل      
  .والنمط املتناقض

  :وتضمنت فروض الدراسة ما يلي

ال توجد عالقة دالة إحصائياً بني اجتاهات املعلمني التقدميني حنـو تالميـذهم ذوي االجتاهـات      
  .االبتكارية والقدرات االبتكارية

توجد عالقة دالة إحصائياً بني اجتاهات املعلمني احملـافظني وبـني القـدرات         ال  - 
  .واالجتاهات االبتكارية عند التالميذ

توجد عالقة دالة إحصائياً بني اجتاهات املعلمني املتناقضني أو املتذبذبني وبـني      ال - 
  .القدرات واالجتاهات االبتكارية عند التالميذ

بعداً لدرجات املعلمني ) ٢٠(لتحديد ) ر التعليميكريلنج(ربوا مبقياس فصالً اخت) ٩٦(مت اختيار 
التقليدين والتقدميني واملتناقضني، وكشفت الفصول املختربة عن وجود نسبة ضئيلة من املعلمني ذوي 
االجتاهات التقليدية، مما دعا إىل استبعاد مجيع الفروض اخلاصة باملعلمني ذوي االجتاهات التقليدية ومما 

  .فصالً) ٧٦(نة إىل قلل من عدد فصول العي
 بني اجتاهات املعلمني وبني االجتاهات والقدرات االبتكاريـة         ارتباطيهأثبتت النتائج وجود عالقة     

  .لتالميذهم لصاحل املعلمني ذوي االجتاه التقدمي

االجتاهات االبتكارية ملعلمي املرحلة االبتدائيـة قبـل        ) Migaky,1978(اكاي  قتناولت دراسة مي  
  .اخلدمة
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دف منها تطوير مقياس لتحديد االجتاهات اإلبداعية ملعلمي املرحلة االبتدائية قبل اخلدمة            اهلوكان  
  .جتاه النشاطات التعليمية اليت يعتقد أا تساهم يف تنمية االبتكار

معلماً قبل اخلدمة ملرحلة التعليم االبتدائي والعينـة الـضابطة          ) ٧٢(تكونت العينة التجريبية من     
لماً قبل اخلدمة ملرحلة التعليم االبتدائي، تعرضت العينة التجريبية لربنامج حيتـوي        مع) ١٢١(تكونت من 

  . استراتيجية خمتارة لزيادة االجتاهات االبتكارية وتنميتها١٣على 

 تاستخدمت الدراسة اختبار االجتاهات االبتكارية ملعلمي املرحلة االبتدائية قبل اخلدمة وتـضمن           
  :الفروض الصفرية التالية

 يف املرحلـة    -قبل اخلدمـة  –توجد فروق يف االجتاهات اإلبداعية بني املعلمني         ال - 
قبـل  - االبتدائية الذين تعرضوا خلربات خمتارة تعزز االجتاهات، وبني املعلمـني         

  . الذين مل يتعرضوا ملثل هذه اخلربات-اخلدمة

هـات  توجد فروق دالة إحصائياً يف مسار خربات معينة على كيفية تأثري االجتا            ال - 
  .اإلبداعية

كشفت النتائج أن اخلربات املختارة مثل التعرض لدورة تدريبية لتنمية االجتاهات االبتكارية ميكن أن      
  .ساهم يف زيادة وتنمية اإلدراك املعريف الفردي لالبتكارت

 مع بدراسة ملعرفة أثر االجتاهات التربوية ملعلمة احلضانة ومنط تفاعلها) م١٩٨٧ ، كامل(كما قام 
معلمة ) ١٤(لدى هؤالء األطفال حيث تكونت العينة من  األطفال على قدرات التفكري االبتكاري

وقد استخدم الباحث هلذا الغرض أداة عبارة عن مقياس االجتاهات . من األطفال) ١٤٠(حضانة و
بار ومت تقدير التفكري االبتكاري لألطفال عن طريق اخت) م١٩٧٩ (التربوية من تصميم آمال صادق

   .تورانس باستخدام الصور
  :وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إىل ما يلي

االجتاهات التربوية حنو الرقة والبعد عن الصرامة يف النظر إىل األمور التربوية ذات تأثري دال على   -
  .قدرات التفكري االبتكاري لدى األطفال

األطفال حيث أا تؤثر تأثرياً داالً على قدرات غلبة منط االستقصاء املبتكر يف التفاعل بني املعلمة و  -
  .التفكري االبتكاري لدى األطفال

إىل مقارنة آراء واجتاهات املعلمني حنو األطفال املتفوقني ) Larsson,1990(وهدفت دراسة الرسون 
  .واملوهوبني يف استراليا واجنلترا
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معلم من مدينة سسكس باجنلترا من ) ١٠٠(معلم من مدينة سدين باستراليا، و) ١٠٠(تكونت العينة من 
-٥ سنة وسنوات خربام من ٤٠-٣٠املرحلتني االبتدائية واإلعدادية وتراوحت أعمار املعلمني من 

  .سنة٢٠
كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية عالية بني اخلربات التعليمية والفكرية أو االيدلوجية اليت 

ى األطفال املتفوقني املوجودين يف صفوفهم وبني االستعدادات يؤمن ا املعلمون املعدون للتعرف عل
والقدرات اخلاصة بالتالميذ املتفوقني، وزع االستبيان على أفراد العينة وأظهرت نتائج استجابات املعلمني 

  :عليه مايلي
حافظة  جيب أن تعطى لألطفال املتفوقني واملوهوبني تعزيزات وحمفزات إجيابية من قبل املعلمني للم– ١

  . على اهتمامام االبتكارية
، للتكيف االجتماعي مع أقرام،  حتمل مسئولية مساعدة األطفال للتعرف على قدرام اخلاصة - ٢

  . واملساعدةاإلرشادحيث الحظ الكثري من املعلمني أن األطفال املتفوقني منعزلون وحيتاجون إىل 
لتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو  دورات التدريبية عن اإلبداعهناك اتفاق عام بني املعلمني على أمهية ال - ٣

  .اإلبداع واملبدعني لدى معلمي قبل اخلدمة
دراسة للتعرف على أثر برنامج تدرييب أثناء اخلدمة ملعلمات املرحلة ) م١٩٩٦،  معاجيين(وأجرى 

فهوم الصحيح للتفوق، ورفع يف مظاهر رعاية املتفوقني ويف نشر الوعي بني املتدربات حول املاإلبتدائية 
وعي املعلمات املتدربات بوجوب مالحظة مظاهر أخرى للسلوك التفوقي باإلضافة إىل التفوق الدراسي، 
وإكسان كفاءة جديدة يف كيفية وتنمية املظاهر السلوكية، كما أا دف إىل تدريب املعلمات 

عن بعض قدرات الطالب املتفوقني عن  فاملشاركات يف برامج التدريب على كيفية املالحظة والكش
طريق مالحظة املظاهر السلوكية املعربة عن السلوك التفوقي لدى الطالب، أضف إىل ذلك تصحيح 

  .مسار االجتاهات السلبية لدى بعض املتدربات وكذلك معتقدان اخلاطئة حنو املتفوقني من طالن
 وبعدي خلصائص الطالب  السلوكية، وبينهما قبلي: استخدمت الدراسة املنهج التجرييب بتقديرين

ن ـتكونت عينة املعلمات املتدربات م الربنامج التدرييب ملدة أربعة أسابيع بواقع جلستني يف كل أسبوع
، وقد معلمة) ١٨(معلمة واألخرى للبنني ) ٢٠( مقسمات على مدرستني إحدامها للبنات معلمة) ٣٨(

 كية لعشرة طالب فقط من الصف أو الصفوف اليت يقمنقامت املعلمات بتقدير اخلصائص السلو
 وهي اليت متثل عينة الطالب حاستمارة ترشي) ٣٢١(، وبعد حذف االستمارات الناقصة تبقى بتدريسها

  :ومن أبرز نتائج الدراسة مايلي. يف هذه الدراسة
ية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات املعلمات القبلية  وتقديران البعد -١

خلصائص طالن السلوكية يف مجيع أبعاد املقياس والدرجة الكلية لصاحل  التقدير 
  .البعدي
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات املعلمات القبلية وتقديران البعدية   ال -٢
عند اختالف أو اتفاق نوع املعلم مع نوع الطالب، عدا يف بعد القيادة يف التقدير القبلي 

  .علمات مدرسة البناتلصاحل م
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات املعلمات القبلية  وتقديران البعدية   -٣

أدىن من ،  عاديون،متفوقون(خلصائص طالن السلوكية عند اختالف فئات الطلبة 
، بالطبع لصاحل عينة املتفوقني على اموعتني األخريني ولصاحل جمموعة  ) العاديني
 . ني على جمموعة الطلبة أدىن من العادينيالعادي

  

دراسات تناولت السمات االبتكارية واالجتاهات حنـو الـتفكري         ) : جـ  ( 
  :االبتكاري معا

بدراسة للتعرف على إجتاهات املعلم ومساته املزاجية كمقياس ألداء التالميذ  (Leeds,1956) زقام ليد
معلم، واستخدمت الدراسة   ) ٣٠٠(بتدائية تكونت العينة من     بني املعلم والتلميذ يف املرحلة اال      والتفاعل

 االجتاهات وأظهرت النتائج أن املعلمني      االنفعالية وقائمة مينسوتا لقياس    GZTSوزمرمان  قائمة جيلفورد   
 بسمات االتزان االنفعايل، املوضوعية، املـصادقة         يتصفون ذوي االجتاهات وذوي العالقة القوية معهم،     

مسات املعلمني ذوي االجتاهات السلبية فإن تفاعلهم مع التالميـذ ضـعيف ويتميـزون              والتعاون، أما   
  .بالعدوانية والنقد، عدم التسامح وعدم االتزان االنفعايل

ه كلما كان التفاعل قوياً بني املعلم والتلميذ كان أداء التلميذ مرتفعاً، أي          ـنأكما بينت الدراسة    
 ية  حنو االبتكار وحنو تالميذهم يكون تفاعلهم أقوى مع التالميذ ممـا  أن املعلمني ذوي االجتاهات اإلجياب    

  .يؤدي إىل ارتفاع أداء وقدرات التالميذ داخل الفصل
 دراسة ملعرفة العالقة بني اجتاهات املعلمني حنو التالميذ وأسلوب          (puranjoti,1972)وأجرى برجنويت      

لدراسة من أربعة فصول دراسية باملرحلة املتوسطة متثل وقد تكونت عينة هذه ا. التفكري االبتكاري لديهم
  . سنة١٤-١٣بني   إناث تتراوح أعمارهم ما٣٢ منهم ذكور و٣٢ تلميذاً ٦٤

أسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة بني أسلوب التفكري االبتكاري لدى التالميذ واجتاهـات          
ون والتشجيع على البحث واالستكشاف، كما      تسم بالدميقراطية والتسامح والتقبل والتعا     ت املعلمني اليت 

أكدت نتائج هذه الدراسة على وجود بعض مسات أساسية للمعلم حتمل تنمية أسلوب التفكري االبتكاري 
  . )  الدافعية،السيطرة على الذات، الكفاءة، احليوية، الطالقة، املرونة : (مثل



    

٣٣ 

    

 رض عينة من تالميذ املرحلـة الثانويـة       بدراسة للتعرف على أثر تع    ) م١٩٨٣ ، درويش(كما قام        
   .لربنامج إبداعي على السمات واالجتاهات والقدرات االبتكارية لديهم

تلميذاً وقسمت إىل  جتريبية وظابطة، وتعرضت اموعة التجريبية إىل          ) ١٩٤(تكونت العينة من    
  :برنامج تدرييب إبداعي، بينت نتائج الدارسة ما يلي

داع يف تباين السمات املختلفة يف الفرد الواحد، أي الفروق          ثر التدريب على اإلب   أ - 
  .بني السمة واألخرى داخل الفرد الواحد 

زيادة االجتاهات اإلجيابية حنو التفكري االبتكاري  لدى أفراد اموعة اليت تعرضت            - 
  .للتدريب على اإلبداع بنسبة كبرية

 -        موعة اليت تعرضت لربنامج    التحسن امللموس يف القدرات االبتكارية لدى أفراد ا
  .تدرييب إبداعي

إىل معرفة طبيعة العالقة بني املناخ املدرسي يف املدرسـة          )  م١٩٩٢،   عبدالقادر(وهدفت دراسة   
الثانوية وأسلوب التفكري االبتكاري لدى التالميذ ومدى تأثري ذلك املناخ على أسلوب التفكري االبتكاري 

  .لدى تالميذ املدرسة

 تلميذة مستخدماً هلذا ٨٨٤ه الدراسة على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية عددها وقد أجريت هذ
مقيـاس  :  عبارة ويتكون من ثالثة مقـاييس هـي        ٨٣الغرض أداة هي عبارة عن استبيان حيتوى على         

  :املعلمني، مقياس الرفاق، والبناء االجتماعي للمدرسة، وقد دلت نتائج هذه الدراسة على مايلي
ق ذات داللة إحصائية بني درجات تالميذ املدارس ذات املنـاخ املدرسـي املفتـوح               توجد فرو 

ودرجات تالميذ املدارس ذات املناخ املدرسي املغلق يف القدرة على التفكري االبتكاري لصاحل درجـات            
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجـات   كما أنه ال. تالميذ املدارس ذات املناخ املدرسي املفتوح     

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجـات   تالميذ املدارس ذات املناخ املدرسي املفتوح، كما أنه ال     
تالميذ املدارس ذات املناخ املدرسي املغلق ودرجات تالميذ املدارس ذات املناخ املدرسـي املفتـوح يف                

 يف املدارس ذات املنـاخ      كما دلت نتائج هذه الدراسة على أن املعلمني       . القدرة على التفكري االبتكاري   
إتاحة الفرصة لكل تلميذ كي     : املفتوح يتميزون خبصائص تساعد على تنمية االبتكار لدى التالميذ مثل         

يبدي رأيه واقتراحاته، تشجيع التالميذ على البحث واالطالع وإلقاء األسئلة والتعليقات، تشجيع التعاون 
 األلفة وإشاعة جو من الطمأنينة بني التالميـذ،   يادةسواملشاركة من أ جل حتقيق األهداف والعمل على         

  .يؤدي يف النهاية إىل تنمية القدرات االبتكارية لديهم تالميذه مما يتقبل املعلم ويقدر مشاعر
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بدراسة هدفت إىل التعرف على أبرز  السمات االبتكاريـة لـدى         ) م١٩٩٤فخرو،(كما قامت   
جتاهام حنو االبتكارية كما هدفت إىل التعرف على العالقة         معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية وطبيعة ا     

بني مسات واجتاهات املعلمني حنو االبتكار من جهة وبني قدرات تالميذهم االبتكارية باملرحلة االبتدائية              
  .يف نظام الفصل من جهة أخرى

ـ  )  م١٩٨١ ، خرياهللا(ة  ـات االبتكاري ـق مقياس السم  ـم تطبي تـو و ومقياس االجتاهـات حن
خري اهللا،  (على املعلمني، وتطبيق اختبار  التفكري االبتكاري لألطفال         ) ١٩٩٣عبارة،(التفكري االبتكاري   

  .عينة من التالميذ على) م١٩٨١منسي،

  :  التعليق على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة احلالية بشكل مباشر 
م ـة للمعلـ مباشر نالحظ أن هناك اتفاق يف أغلب الدراسات على أن السمات االبتكاريأو غري

ايل، املرونة، االهتمامات املتنوعة، كما اتفقت أغلب الدراسات على ـاالتزان االنفع، تتلخص يف املرح
على قوة وعمق اقتران جناح املعلم يف تعليمه بتوافر السمات االبتكارية يف شخصيته، وتأثري هذه السمات 

  .التفاعل بينه وبني تالميذه
أما فيما خيص موضوع االجتاهات حنو التفكري االبتكاري فقد أكدت الدراسات السابقة يف هـذا               
اال على أمهية االجتاه اإلجيايب للمعلم حنو االبتكار وأثبتت وجود عالقة بني االجتاه اإلجيايب  لدى املعلم                 

)   Leeds,1956(من جهة وبني ابتكارية التالميذ من جهة أخرى كدراسـة  حنو التالميذ وحنو االبتكار 
اليت أثبتت دراستهم أنه كلما كان التفاعل قوياً ) Schaffer,1976(ودراسة ) Puranjoti,1972  (ودراسة 

ـ بني املعلم والتلميذ كان أداء التلميذ مرتفعاً، أي أن املعلمني ذوي االجتاه اإلجيايب حنو االبتكـار         ون يك
تفاعلهم أقوى مع التالميذ مما يؤدي إىل ارتفاع أداء التالميذ داخل الفصل، كما أشار البعض اآلخر من                 
الدراسات إىل أن املعلمني ذوي االجتاه اإلجيايب حنو االبتكار يسامهون يف تنميـة الـتفكري االبتكـاري                 

  . املتذبذب حنو االبتكارلتالميذهم بشكل أكرب من املعلمني ذوي االجتاه السليب أو احملايد أو
وأكدت بعض الدراسات على أمهية الربامج التدريبية يف زيادة وتنمية االجتاه اإلجيايب حنو االبتكار              
حيث بينت نتائج بعضها على وجود أثر إجيايب لربامج التدريب اإلبداعية على تنمية القدرات االبتكارية               

معاجيين، (ودراسة   , (Larrson,1990)ة  س ودرا , )١٩٨٣درويش،  ( ودراسة    ,)Migaky,1978(كدراسة  
١٩٩٦( .  
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أما فيما يتعلق بالدراسات اخلاصة بالفروق بني اجلنسني فقد أكد بعضها على وجود فروق دالـة                
إحصائياً لصاحل املعلمات وأكد البعض اآلخر  على وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل املعلمني وهذا عائد              

  .ة وطبيعة اتمع وطبيعة األداةكما ذكرنا إىل طبيعة العين
ويف احلقيقة أن ما توصلت إليه الدراسات السابقة من بيانات ونتائج يعترب مقبوالً علميـاً ألـا                 
دراسات علمية جت املنهج العلمي والطريقة العلمية البحتة، ولقد استفاد الباحث من هذه الدراسات              

  .الكثري يف تدعيم دراسته ونتائج حبثه
اليت تتفق مع بعض الدراسات السابقة يف مالحمها العامة إال أا تعد وعلى حد احلالية الدراسة وتأيت 

 جترى على البيئة السعودية بعد التأكد واالتصال مبراكز البحـث    من أوائل الدراسات اليت   الباحث   علم  
 السابقة مثـل    العلمي املتخصصة، حيث أن الباحث أضاف بعض املتغريات اليت مل تدرس يف الدراسات            

، إضافة إىل إجرائها علـى عينـة مـن املعلمـني     متغري اخلربة، والتخصص، واملرحلة التعليمية، واجلنس 
  .واملعلمات يف التعليم العام يف مدينة مكة املكرمة

  
  

   :فروض الدراسة
  

  :الفرض األول

:  مكة املكرمة هي   أبرز السمات االبتكارية شيوعاً لدى معلمي ومعلمات التعليم العام يف مدينة          إن  
  .الثقة بالنفس فكار اجلديدة، حب التفوق األكادميي،املثابرة، تعدد امليول واالهتمامات، توليد األ

  :الفرض الثاين
  .توجد اجتاهات إجيابية لدى معلمي ومعلمات التعليم العام حنو التفكري االبتكاري ال

  :الفرض الثالث
  .ور واإلناث يف السمات االبتكاريةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذك ال

  :الفرض الرابع
  .توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري ال

  :الفرض اخلامس
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعاً ملتغري       ال
  .اخلربة
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  :ادسالفرض الس
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعاً ملتغري       ال
  .التخصص

  :الفرض السابع
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعاً ملتغري       ال

  .املرحلة التعليمية
  :الفرض الثامن

فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العام        توجد   ال
  .تبعاً ملتغري اخلربة

  :الفرض التاسع
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العام          ال

  .تبعاً ملتغري التخصص
    :الفرض العاشر

د فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العام         توج ال
 .تبعاً ملتغري املرحلة التعليمية
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  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة: أوالً

ج املالئمة ألهداف باعتباره أنسب املناه) املقارن(استخدم الباحث يف دراسته احلالية املنهج الوصفي 
  .الدراسة، وذلك ألن املناهج الوصفية ميكن استخدامها يف دارسة السمات والقدرات وامليول واالجتاهات

ونظراً ألن الدراسة احلالية دف للتعرف على السمات االبتكارية لدى معلمي ومعلمات التعلـيم       
ج الوصفي يعترب املالئم ملوضـوع الدراسـة         استخدام املنه  وطبيعة اجتاهام حنو التفكري االبتكاري، فإن     

احلالية لدراسة العالقات االرتباطية بني املتغريات والكشف عن الفروق فيما بينها من أجـل الوصـف                
  .والتحليل للظاهرة املدروسة

يعترب من أساليب البحث العلمي املنهج الوصفي  أن )٢٨٩ : م١٩٩٦ ، عبيدات وآخرون(ويوضح 
اسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها              يعتمد على در   "وأنه  

تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها،  أما التعبري الكمـي                 
 املختلفـة   فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظـواهر             

  ." األخرى

  :جمتمع الدراسة:  ثانياً

تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات التعليم العام مبدينة مكة املكرمة واملتواجدين على              
  .رأس العمل أثناء تطبيق هذه الدراسة

  :مكان الدراسة

ية علـى شـوارع   مت تطبيق املقياس يف مدينة مكة املكرمة حيث مت توزيع األحياء بطريقة تعامد    
  : حمددة هي

  . اخر امتداده تقريبا طريق ريع خبش كديذشارع املسجد احلرام ريع  -

 . شارع السد االتفاق مث جبل الكعبة، جرول طريق جدة القدمي -
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  : وذا حتددت القطاعات على النحو التايل
ين عـامر، املعابـدة      األحياء اليت تقع يف الشمال الشرقي للحرم من املدينة وهي شعب ب            :القطاع األول 

  . الروضة، الششة، العدل وجبل النور واخلنساء
 األحياء اليت تقع يف الشمال الغريب للحرم من املدينة وهي ريع ذاخر شارع احلج، اللصوص :القطاع الثاين

  . الزاهر ، الشهداء، العتيبية، التنعيم
دينة وهي الرتهة، الرصـيفة، املـسفلة،      األحياء اليت تقع يف اجلنوب الغريب للحرم من امل        : القطاع الثالث 

  . الكعكية، اخلالدية، السبهاين
  . األحياء اليت تقع يف اجلنوب الشرقي للحرم من املدينة وهي اهلجرة، العزيزية، العوايل: القطاع الرابع

  
  :عينة الدراسة:ثالثا

 ٣٠٠ملتوسـطة و   إستبانة للمرحلـة ا    ٣٠٠ إستبانة للمرحلة االبتدائية و    ٣٠٠قام الباحث بتوزيع    
 استبانة للمرحلـة    ١٣٤ استبانة من املرحلة االبتدائية، و       ١٦٨استبانة للمرحلة الثانوية، ومت استرجاع      

 استبانة للمرحلة الثانوية، وقد كان عدد االستبانات الصاحلة للتحليل بعد اسـتبعاد             ١٨٧املتوسطة، و   
  : يلاالستبانات الغري صاحلة نظرا لنقص البيانات املطلوب كالتا

  .  استبانة للمرحلة الثانوية١٤١ للمرحلة املتوسطة، ١٠٦ استبانة للمرحلة االبتدائية، ١٢٣
 معلما ومعلمة من معلمي ومعلمات التعليم العام مبدينة ٣٧٠بذلك تكون عينة الدراسة النهائية   

، توضح  ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١معلمات، واجلداول رقم ) ١٧٨(، و معلمني) ١٩٢: (مكة املكرمة كالتايل
  . خصائص العينة حسب متغريات الدراسة

  
  )١(جدول رقم 

  )املرحلة التعليمية(توزيع أفراد  العينة حسب 

  م  املرحلة التعليمية  ك  %
٣٣،٢  
٢٨،٦  
٣٨،١  

١٢٣  
١٠٦  
١٤١  

  ابتدائي
  متوسط
  ثانوي

١-  
٢-  
٣-  

 اموع ٣٧٠ ١٠٠



    

٣٩ 

    

  

 واملعلمات هم من املرحلة الثانوية إذ أن أغلب أفراد العينة من املعلمني ) ١(يتضح من اجلدول  رقم      
بينما % ٣٣ , ٢مث يليها معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية إذ تبلغ نسبتهم            % ٣٨ , ١تبلغ نسبتهم       

  % .٢٨ , ٦يعد معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة أقل نسبة حيث بلغت نسبتهم  

  )٢(جدول رقم 

  )التخصص(توزيع أفراد  العينة حسب 
  م  صصالتخ  ك  %
٢٤،٦  
٥٦،٥  
١٨،٩  

٩١  
٢٠٩  
٧٠  

  علمي
  أديب
  عام

١-  
٢-  
٣-  

 اموع ٣٧٠ ١٠٠

 أن أغلب أفراد العينة من معلمي ومعلمات التخصص األديب حيـث          ) ٢(يتضح من اجلدول  رقم      
، بينما كانت %٢٤ ,٦يف حني بلغت نسبة معلمي ومعلمات التخصص العلمي   % ٥٦ ,٥بلغت نسبتهم 

  %. ١٨ ,٩  خصص العامنسبة معلمي ومعلمات الت

  )٣(جدول 

  )اجلنس(توزيع أفراد  العينة حسب 
  م  اجلنس  ك  %
٥١،٩  
٤٨،١  

١٩٢  
١٧٨  

  معلمني
  معلمات
  

١-  
٢-  

  
 اموع ٣٧٠ ١٠٠



    

٤٠ 

    

، يف  %٥١ ,٩أن أغلب أفراد العينة من املعلمني حيث بلغت نسبتهم          ) ٣(يتضح من اجلدول  رقم      
  %.٤٨ ,١حني بلغت نسبة املعلمات 

  

  )٤ (جدول رقم
  )سنوات اخلربة(توزيع أفراد  العينة حسب 

  م  سنوات اخلربة  ك  %
٥٠،٣  
٢٢،٥  
١٢،٣  

٧ ,٤  
٧ ,٨  

١٨٦  
٨٣  
٤٦  
٢٧  
٢٨  

   سنوات١٠أقل من 
١٤-١٠  
١٩-١٥  
٢٤-٢٠  
   فأكثر٢٥

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  

 وعــــــــام ٣٧٠ ١٠٠

الذين مل تتجاوز سنوات    أن أغلب أفراد العينة من املعلمني واملعلمات        ) ٤(يتضح من اجلدول  رقم      
) سنة١٤-١٠(، مث يلي ذلك الذين تبلغ مدة خربم         %٥٠ ,٣سنوات حيث بلغت نسبتهم     ١٠خربم  

حيـث  ) سنة٢٤-٢٠(، أما أقـل نسـبة فهم الذين تبلغ مدة خربم          %٢٢ ,٥حيث بلغت نسبتهم    
  . %٧ , ٤ميثلون نسبة 

  

  :أدوات الدراسة:رابعا

  :ألدوات التاليةمت يف هذه الدراسة استخدام ا 

  ) :م١٩٨١( مقياس السمات االبتكارية الذي أعده خري اهللا -١

  : وصف املقياس
 عبارة وكل عبارة متثل مسة ابتكارية وقد مت صياغة عبارات املقياس بشكل             ٣٧يتكون املقياس من    

وجـود الـسمة    ) ٥(على التوايل حيث متثل الدرجة      ) ١-٥(إجيايب  حبيث يتم حساب الدرجات من        



    

٤١ 

    

وجود السمة لدى املعلم أو املعلمة غالباً، ومتثل الدرجة         ) ٤(البتكارية لدي املعلم دائماً، ومتثل الدرجة       ا
متثل وجود الـسمة    ) ٢(وجود السمة االبتكارية لدى املعلم أو املعلمة أحياناً، يف حني أن الدرجة             ) ٣(

تبني وجود السمة االبتكاريـة      ي اليت ال  فه) ١(االبتكارية لدى املعلم أو املعلمة نادراً، أما الدرجة رقم          
لدى املعلم أو املعلمة، وقد أعد املقياس بطريـقة جييب فيها املعلم أو املعلمة على كل فقرة من فقـرات        

يف اخلانة اليت متثل درجة وجود تلك السمة، حيث يوجد أمام كل عبـارة               ) √(  املقياس بوضع عالمة    
  ) .توجد  أحياناً، نادراً، الدائماً، غالباً،(مخسة اختيارات هي 

  :طريقة التصحيح
عبارة فإن طريقة تصحيح املقياس تتم جبمع الدرجات ) ٣٧(نظراً لكون املقياس يتكون من 

درجة ) ١٨٥(للحصول على الدرجة الكلية للسمات عند كل معلم ومعلمة حيث تبلغ الدرجة العليا 
  . درجة) ٣٧(جة الدنيا درجة يف حني تبلغ الدر) ١١١(وتبلغ الدرجة الوسطى 

  

  :ثبات املقياس
نظراً لكون املقياس أعد وطبق على البيئة املصرية فقد قام معد املقياس حبساب الثبات للمقياس 

تلميذ بفارق زمين مدة عشرين يوماً، وكان معامل ) ١٠٠(بطريقة إعادة التطبيق على عينة مكونة من 
    . ٠, ٠١ مستوى دوهو دال عن.) ,٨٣(االرتباط بني التطبيقني 

بتطبيق املقياس على ) م١٩٩٤(وقد مت تطبيق هذا املقياس على البيئة اخلليجية حيث قامت فخرو 
 ل الثباتـ حيث كان معامباخالبيئة البحرينية ومت التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرون

) ٠ ,٨٠( .  

  :صدق املقياس
قياس بطريقة عرضه على عدد من األساتذة اجلامعيني للحصول قام معد القياس بالتأكد من صدق امل

 تلميذ من املرحلـة     ٦٠على صدق احملكمني، كما استخدم طريقة إعادة االختبار على عينة مكونة من             
ـ  يوم مع تطبيق اختبار القدرة على التفكري االبتكاري كمحك           ٢٠الثانوية بفارق زمين مدته      ارجي خ

للتطبيق األول على قائمـة الـسمات و   ) ٠ ,٥٦٩(ان معامل الصدق إلجياد معامالت الصدق حيث ك  
  . ٠ ,٠١ومجيعها ذات داللة عند مستوى ) ٠ ,٦٠٧(للتطبيق الثاين وكان املتوسط ) ٥٧٨,٠(

  

  ):م١٩٩٣(  مقياس االجتاهات حنو التفكري االبتكاري إعداد عبادة -٢



    

٤٢ 

    

  :وصف املقياس
عبارة إجيابية، وقد أعد املقياس ليجيب املعلم       ١٥،  عبار سلبية ١٥عبارة،  ) ٣٠(يتكون املقياس من    

أمام اخلانة املناسبة لوجهة نظره، وأمـام كـل عبـارة مخـسة      ) √( أو املعلمة على كل فقرة بوضع      
وحتسب العبارات ) أوافق بشدة، أوافق، غري متأكد، غري موافق، غري موافق على اإلطالق          (اختيارات هي   

درجات الختيـار  ) ٣(درجات الختيار أوافق، ) ٤(ختيار أوافق بشدة،  درجات ال ) ٥(اإلجيابية بإعطاء   
أما العبارات . درجة الختيار غري موافق، درجة واحدة الختيار غري موافق على اإلطالق        ) ٢(غري متأكد،   

  .السالبة فتحسب درجاا بطريقة عكسية

  :طريقة التصحيح
 ٣ درجات الختيار أوافق، ٤وافق بشدة،  درجات الختيار أ٥(حتسب العبارات اإلجيابية بإعطاء 

، درجتان الختيار غري موافق، درجة واحدة الختيار غري موافق على  درجات الختيار غري متأكد
 أما العبارات السالبة فتحسب درجاا بطريقة عكسية، مث جتمع الدرجات للحصول على  ،)اإلطالق

درجة والدرجة ١٥٠تبلغ الدرجة العليا للمقياس الدرجة الكلية لالجتاه حنو التفكري االبتكاري حيث 
  . درجة٣٠درجة يف حني أن الدرجة الدنيا ٩٠الوسطى

  :ثبات املقياس
 طالب وطالبة من طـالب  ٦٠قام معد املقياس حبساب الثبات على عينة استطالعية مكونة من     

  ) .٠,٨٧(ت جامعة البحريـن بطريقة إعادة االختبـار وبلغ معامل الثبا
حبساب معامل الثبات للمقياس على البيئة البحرينية عن طريق معادلة          ) م١٩٩٤( فخرو   كما قامت 

  ) .٠ ,٦٧ (  ووجدت أن معامل الثباتخابألفا كرون

  :صدق املقياس
اط بني أداء العينة االستطالعية املكونة     ـل االرتب ـقام معد املقياس حبساب الصدق عن طريق معام       

) م١٩٧٤(لبحرين على مقياس التفكري االبتكاري الذي أعده خري اهللا      طالباً وطالبة من جامعة ا    )٦٠(من  
  . )٠ ,٧٢(وبني مقياس االجتاهات وكان معامل االرتباط 

  

  :الدراسة االستطالعية للمقاييس يف البيئة السعودية: خامسا



    

٤٣ 

    

 معلماً ومعلمة من مراحل ٦١بتطبيق أدوات الدراسة على عينة تكونت من احلايل قام الباحث 
عليم العام املختلفة وذلك للتأكد من وضوح عبارات املقاييس املستخدمة يف الدراسة ومدى مالءمتها الت

  للبيئة السعودية، كما هدفت الدراسة االستطالعية حلساب صدق وثبات املقاييس املستخدمة يف الدراسة 

  :مقياس السمات االبتكارية -١

  :ثبات املقياس 
لعدم وجود دراسات سابقة استخدمت هذا املقيـاس يف         وذلك    الثبات  معامل حبساب قام الباحث 

 معامل الثبات ناخ وكاـالبيئة السعودية حيث مت التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة الفاكروبن        
 ميكن االطمئنان الستخدامه يف الدراسة       أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات       دل على ي مما) ٠،٧٩(

  . احلالية
 الباحث باستخدام طريقة التجزئة النصفية لدرجات املقياس للتحقق من ثبات نتائجه وقد             كما قام 

  .ميكن االطمئنان له يف الدراسة احلالية وهو معامل ) ٠،٧٨(بلغ معامل الثبات باستخدام هذه الطريقة 

  :صدق املقياس
واالرباعي األدىن واجلدول قام الباحث بإجراء املقارنة الطرفية حلساب الفروق بني االرباعي األعلى        

  : يوضح النتيجة)٥(
  
  )٥(جدول 

  الفروق بني االرباعي األعلى واالرباعي األدىن يف السمات االبتكارية
  قيمة  اجتاه الفروق  االرباعي األعلى  االرباعي األدىن

  )ت(
درجة 
االحنراف   احلرية

  املعياري

االحنراف   المتوسط
  املعياري

  املتغري  المتوسط

روق لصاحل  توجد ف 
  االرباعي األدىن

  السمات  ١٠٥,٢  ٩,٧٥  ١٣٨,٨  ٥,٤٦  ٣٤  ١٣,٢٠

  .يدل على صدق املقياس  ممااألدىنوجود فروق لصاحل االرباعي ) ٥(يتضح من اجلدول رقم 

  



    

٤٤ 

    

  :مقياس االجتاهات حنو التفكري االبتكاري -٢

  :ثبات املقياس
عادلة الفاكروبناخ وكـان معامـل   حبساب معامل الثبات للمقياس عن طريق م     احلايل  قام الباحث   

 كما قام الباحث باستخدام طريقة التجزئة النصفية لدرجات املقياس للتحقق من ثباتـه      )٠,٧٣(الثبات  
 أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة مـن        دل على مماي) ٠,٦٤( وكان معامل الثبات باستخدام هذه الطريقة     

  .الثبات

  :صدق املقياس
قارنة الطرفية حلساب الفروق بني االرباعي األعلى واالربـاعي األدىن          بإجراء امل احلايل  قام الباحث   

  . يوضح النتيجة)٦(رقم واجلدول 
  )٦(جدول رقم 

   حنو التفكري االبتكاريهالفروق بني االرباعي األعلى واالرباعي األدىن يف االجتا
    االرباعي األعلى  االرباعي األدىن

  اجتاه الفروق
  
  قيمة 

  )ت(

  
درجة 
االحنراف   الحرية

  املعياري
االحنراف   المتوسط

  املعياري

  ملتغريا  المتوسط

توجد فـروق   
لصاحل االرباعي 

  األدىن

االجتاه حنو   ٨٤,٨٧  ٩,٧٠  ١١٤,٢  ٦,٢٣  ٣١  ١٠,٤٠
التفكري 
  االبتكاري

وجود فروق لصاحل االرباعي األدىن مما يعىن أن املقيـاس يتمتـع            ) ٦(يتضح من اجلدول رقم     
  .لصدقبدرجة جيدة  من ا

  :األساليب اإلحصائية :سادسا
  

  .التكرارات والنسب املئوية -١
  . املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية -٢
  .t.test اختبارات  -٣
  . حتليل التباين أحادي االجتاه -٤
 . اختبار  شيفيه -٥



    

٤٥ 

    

  الفصل الرابع
  عرض وحتليل نتائج الدراسة

  : الفرض األول
  :     ينص الفرض األول النحو التايل

لدى معلمي ومعلمات التعليم العام مبدينة مكة املكرمة هي  أبرز السمات االبتكارية شيوعاًن إ
  .ول واالهتمامات، توليد األفكار اجلديدة، حب التفوق األكادميي، الثقة بالنفسـاملثابرة، تعدد املي

 مكة املكرمة قام وملعرفة أبرز السمات االبتكارية شيوعاً لدى معلمي ومعلمات التعليم العام مبدينة
الباحث باستخراج املتوسط لكل مسة والذي يكشف درجة تواجدها لدى أفراد عينة الدراسة من املعلمني 

  :)٧(واملعلمات واالحنراف املعياري هلذه الدرجة واملوضحة يف اجلدول رقم 

  )٧(جدول  

  املتوسطات واالحنرافات املعيارية للسمات االبتكارية 
  ع   م   السمات 

  بادرة امل
  االستفادة من اخلربات 

  التأمل يف األفكار اجلديدة 
  حتمل املسئولية
  الثقة بالنفس 

  التنظيم
  التفكري املتشعب 

  املثابرة
  القدرة على التحليل 
  توليد األفكار اجلديدة
  حب التفوق األكادميي
  العاطفية واحلساسية

٤ ,٥٩١٩  
٤ ,٤٢٧٠  
٤ ,٤١٣٥  
٤ ,٢٨١١  
٤ ,٢٢١٦  
٤ ,١٨٩٢  
٤ ,١٧٣٠  
٤ ,١٤٠٥  
٤ ,٠٨١١  
٤ ,٠٦٧٦  
٣ ,٩٤٣٢  
٣ ,٩٢٧٠  

٠ ,٧١٦٤  
٠ ,٩٢٣٢  
٠ ,٩٣٠٩  
١ ,٠٠٢٤  
٠ ,٧٧٨٨  
٠ ,٩٢٦٥  
٠ ,٩٤٩٩  
٠ ,٩٧٧٧  
٠ ,٨٦٤٢  
١ ,٠١٦٥  
١ ,١٩٨٢  
٠ ,٨٦٠٢  



    

٤٦ 

    

  ع   م   السمات 

  االستقاللية
  املرونة يف حل املشكالت

  اتتعدد امليول واالهتمام
  مواصلة االجتاه
  االتزان االنفعايل
  امليل االجتماعي

  الالمنطية
  التجديد
  االنعزالية

  العقل املتفتح املرن
  اإلصرار والعناد

  البعد عن الدكتاتورية
  البعد عن التقليدية
  حب االستطالع

  املنافسة
  حب التساؤل
  العقل الناقد 

  التفكري االبتكاري
  البعد عن الروتني

  التخيل
  رةعدم املساي
  املغايرة

  حتمل الغموض
  اخلروج عن املألوف
  عدم التقيد باألنظمة

٣ ,٨٨١١  
٣ ,٨٥٤١  
٣ ,٨٢٧٠  
٣ ,٨٢١٦  
٣ ,٧٤٣٢  
٣ ,٦٥٩٥  
٣ ,٥٨٦٥  
٣ ,٤٩١٩  
٣ ,٣٣٢٤  
٣ ,٢٠٢٧  
٣ ,٠٩١٩  
٣ ,٠٨٦٥  
٣ ,٠٠٨١  
٢ ,٩٥٩٥  
٢ ,٩٥٩٥  
٢ ,٩٠٢٧  
٢ ,٨٠٠٠  
٢ ,٧٨٦٥  
٢ ,٦٧٥٧  
٢ ,٤١٨٩  
٢ ,٣٧٥٧  
٢ ,٣٧٥٧  
٢ ,٣٥٩٥  
٢ ,٣٣٥١  
٢ ,٢٧٠٣  

١ ,١١٢٦  
١ ,٠٨٢٢  
١ ,١٣٩٣  
١ ,٠٣٣٦  
٠ ,٩٣٢١  
١ ,٢٢٢١  
١ ,٢٩٨٠  
١ ,٠٣٩٢  
١ ,٠٩٧١  
١ ,١٤٩٨  
١ ,٢٠٨٥  
١ ,٤٩٣٦  
١ ,١٩٩٦  
١ ,٣٤٧٩  
١ ,٣٦٣٩  
١ ,١٢٤٤  
١ ,٢٩٥٤  
١ ,١٢٨٧  
١ ,٢٥٢٧  
١ ,٢٦٠٣  
١ ,١٨٨٠  
١ ,٠٦٧٩  
١ ,٢٦٥٨  
١ ,٢٥٤٦  
١ ,١٧٩١  
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 أن هناك مسات ذات متوسطات أعلى وكـذلك هنـاك مسـات ذات         السابق يالحظ من اجلدول  
على هي على   أ متوسطات   اليت حصلت على  النسبة للسمات   متوسطات أدىن لدى أفراد عينة الدراسة، فب      

التأمـل يف األفكـار     ،   ) ٤,٤٣= م  ( ،   ، االستفادة مـن اخلـربات     ) ٤,٦٠= م    (ادرةـاملب: التوايل
  . ) ٤,٢٢= م  ( ، الثقة بالنفس ) ٤,٢٨= م  ( ، حتمل املسئولية ) ٤,٤١= م  ( دةـاجلدي

عند ) احتلت الرتب املتقدمة    ( ة ذات متوسطات أعلى     بتكارية معين اوميكن القول أن ظهور مسات      
أفراد العينة يدل على توافر هذه السمات لدى أفراد العينة بنسبة كبرية، وميكن تفسري ذلك أن اتمـع                  

  . يشجع نسبيا مثل هذه السمات لدى األفراد أكثر من غريها، وكذلك تصبح مرغوبة بالنسبة إليهم

تشجيع اتمع ملثل هذا النوع من السمات، وقد يكون من املفيد أكثر     ويرى الباحث أنه من املفيد      
  .  تشجيع مجيع أنواع السمات االبتكارية دون استثناء

) م١٩٩٤فخـرو  ( ابقة مثل دراسةـات السـدراسـعض الـائج بـوهذه النتيجة تتشابه مع نت    
التأمل ،  ة، االستفادة من اخلربات   املبادر: واليت أظهرت أن من أبرز السمات االبتكارية للمعلم هي مسات         

ودراسـة    )  Torrance, 1965 ( وكذلك دراسـة  . ة والتنظيمـمل املسئوليـ حت،يف األفكار اجلديدة 
Davis & Rimm )،واليت أظهرت أن من أبرز السمات االبتكارية للمعلم هـي مسـات   ) م ١٩٩٤فخرو

  .الرغبة يف التفوق األكادميي واملبادرة

إذ ) ١٩٩٤فخـرو،   (Maker و دراسة  , (Puranjoti, 1972) نسبياً مع دراسةكما أا ختتلف
حددت دراستيهما املرونة كأبرز مسة البد من توافرها يف املعلم املبتكر، يف الوقت الذي أظهرت نتـائج                 

  .  )٣,٨٥( وكان متوسطها الدراسة احلالية على العينة الكلية وجود مسة املرونة يف املرتبة الرابعة عشر،

باملقابل ميكن املالحظة من اجلدول السابق أن السمات االبتكارية اليت حصلت على املتوسـطات              
،  ) ٢, ٣٤= م  ( ، اخلروج عن املألوف     ) ٢, ٢٧= م  (عدم التقيد باألنظمة    : األدىن كانت على التوايل   

   ) . ٢, ٣٨= م ( ، وعدم املسايرة ) ٢, ٣٨= م (، املغايرة    ) ٢, ٣٦= م ( حتمل الغموض 

وميكن تفسري ذلك بأن تلك السمات ميكن أن تظهر نتيجة ألن االهتمام باملوهوبني ورعايتهم مل     
يبدأ باتمع السعودي إال متأخرا وبصورة حمددة يف مدينة الرياض على حد علم الباحث، وكذلك ميكن     

 بطبيعة النظام التعليمي إذا ما أن تظهر تلك السمات نتيجة للخربات اليت مر ا الفرد منذ الصغر، وتتأثر         
غلب عليه الروتني، وتتأثر باألساليب التربوية الشائعة اليت حتبذ وتشجع لدى الفرد مسة الطاعة وعـدم                

  . تشجيع حب التساؤل واالكتشاف واخليال واالبتكار
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ايرة لدى  كما قد تتأثر بأساليب التنشئة االجتماعية السائدة واليت تؤكد على التقيد باألنظمة واملس            
أفراد اتمع، وقد يعود ذلك إىل غياب األسلوب الدميقراطي داخل األسرة واملدرسة مما يؤدي إىل تنمية                

  . مسات مثل البعد عن التجديد، ويكرس الطاعة واملسايرة

اليت بينت أن السمات ذات املتوسطات      ) م  ١٩٩٤فخرو ،   ( وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       
  . املسايرة، املغايرة، عدم التقيد باألنظمة، وحتمل الغموضعدم : األدىن هي

  :الفرض الثاين
  :ينص هذا الفرض على النحو التايل  
  .توجد اجتاهات إجيابية لدى معلمي ومعلمات التعليم العام حنو التفكري االبتكاري ال

 متعلمني واملعلمات وملعرفة طبيعة االجتاهات حنو التفكري االبتكاري لدى أفراد عينة الدراسة من امل
 ومتوسط لمعلمنياستخراج متوسط اجتاهات املعلمني حنو التفكري االبتكاري واالحنراف املعياري ل

 وكذلك متوسط اجتاهات العينة لمعلماتاجتاهات املعلمات حنو التفكري االبتكاري واالحنراف املعياري ل
  .ئج اليت أمكن التوصل إليهايوضح النتا) ٨(، واجلدول  الكلية واالحنراف املعياري هلم

  )٨(جدول 

  املتوسط واالحنراف املعياري لالجتاهات حنو التفكري االبتكاري لدى املعلمني واملعلمات

  املتغري   ) ٣٧٠=ن (العينة الكلية   ) ١٧٨=ن( معلمات   ) ١٩٢=ن ( معلمني 

االحنراف   املتوسط 
  املعياري 

االحنراف   املتوسط 
  املعياري 

حنراف اال  املتوسط 
  املعياري 

  ١١,٥٢  ٩٤,١٥  ١٢,٠٨  ٩٤,٨٥  ١٠,٩٦  ٩٣,٥١  االجتاهات 

حو التفكري االبتكاري للعينة الكليـة      ـيالحظ من اجلدول السابق أن متوسط درجة االجتاهات ن        
  .، األمر الذي يعكس درجة من االجتاهات حنو التفكري االبتكاري أقرب إىل اإلجيابية)٩٤ ,١٥(و ـه

واليت بينت أن متوسـط     ) ١٩٩٤فخرو،( دراسة    إليها  النتيجة اليت توصلت    مع تفقوهذه النتيجة ت  
  .والذي ميثل اجتاهاً إجيابياً حنو التفكري االبتكاري) ١٠٥ ,٥(اجتاهات العينة الكلية هو 
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وميكن تفسري ذلك بأن مجيع أفراد العينة من املعلمني واملعلمات مؤهلني تربوياً والبد أن  تكون قد                 
تم االكتفاء بذلك   يهات اإلجيابية لديهم حنو االبتكار خالل دراستهم، ولكن اليعين ذلك أن            ت االجتا يمن

بل البد من العمل املستمر على زيادة وتعزيز االجتاهات اإلجيابية حنو االبتكار عن طريق برامج ودورات                
 ؛Larrson,1990م؛ ١٩٨٣درويـش، (  تدريبية متخصصة، وقد أكدت بعض الدراسات مثـل دراسـة      

على أمهية الربامج التدريبية يف زيادة وتنمية االجتاه اإلجيايب حنـو االبتكـار لـدى     ) م١٩٩٦،   معاجيين
  .املعلمني

  : الفرض الثالث
  :وينص الفرض على ما يلي  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف السمات االبتكارية ولإلجابة على هذا           ال

، ة  املعيارياتاج متوسطات السمات لدى الذكور واإلناث وكذلك االحنراف      الفرض قام الباحث باستخر   
الفـروق يف   ) ٩(يوضح اجلـدول    وكما مت حساب قيمة ت ملعرفة داللة الفروق بني الذكور واإلناث،            

  .السمات تبعاً ملتغري اجلنس

  )٩(جدول 
  الفروق يف السمات تبعا ملتغري اجلنس

  )١٧٨ =ن( اإلناث   )١٩٢=ن(الذكور 

  املتغري
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية

  
  )ت(قيمة 

  اجتاه الفرق

  

ال توجد   ١,٠٤  ٣٦٨  ١٢,٦٦  ١٢٨,٠٤  ١٤,٩٥  ١٢٦,٥٤  السمات 
  فروق 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني عينة املعلمني واملعلمات يف السمات            يتضح من اجلدول السابق   
ـ    ) ١٢٦, ٥٤(ر  ود الذك ـإذ أن املتوسط الكلي ملقياس السمات عن      . االبتكارية ي ـ واملتوسـط الكل

ـ ) ١٤,٩٥ (ور  ـواالحنراف املعياري لعينة الذك   ) ١٢٨ ,٠٤(اث  لإلن راف املعيـاري لعينـة     ـواالحن
  ).١٢, ٦٦(اث ـاإلن

  .مما يعين وجود تقارب إىل حد مابني درجة تواجد مجيع السمات لدى كل من الذكور واإلناث
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توجد فروق دالـة     يث أوضحت دراستها أنه ال    ح) ١٩٩٤فخرو،  (وهذه النتيجة تتفق مع دراسة      
إحصائياً بني الذكور واإلناث يف متغري السمات وميكن تفسري ذلك إىل أن كل من املعلمني واملعلمـات               

له تقاليده ومفاهيمه وعاداته اليت تؤثر سلباً أو إجياباً على منط التفكري وكـذلك      يعيشون يف جمتمع واحد   
توجد أي فروقـات   الهذا إىل جانب أنه . ضعون إىل نظام تعليمي واحد    كل من املعلمني واملعلمات خا    

  .بني الكليات التربوية عدا املواد اليت تتمشى مع طبيعة اإلناثالتعليمية يف املناهج 

كما أنه قد يكون السبب راجع إىل أن موضوع االهتمام باملوهوبني مل يبدأ يف اتمع السعودي إال         
املعلمني واملعلمات أقل مما ينبغي أن تكون عليه خاصة هلؤالء الفئة الذين يعلـق              متأخراً، والتزال نظرة    

  . ألبناء هذا الوطن األمثلعليهم اتمع اآلمال يف االستثمار

وعلى ضوء ذلك فإن ضرورة تنمية وتطوير السمات االبتكارية يف شخصية املعلمـني واملعلمـات     
  . )١٩٨٦الدردير،( دراسة هتؤكد ا وهذا م ،إجراء البد من اإلسراع يف تنفيذه

اليت  ) م  ١٩٩١ آغا، ؛م١٩٨٩على الدين، (كالً من    مع دراسة     الدراسة احلالية  بينما ختتلف نتيجة  
 على وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل  املعلمات يف أغلب السمـات، كـذلك اختـلفت هذه               اأكدت

نه توجد فروق ذات داللة     أيت أثبتت دراسته    ، وال  )م١٩٩٢ ، جاد اهللا ( له دراسة  النتيجة مع ما توصلت   
إىل طبيعة العينـة    ذلك  إحصائية بني الذكور واإلناث يف السمات االبتكارية لصاحل الذكور، وقد يعود            

  .داةوطبيعة اتمع وطبيعة األ
  

  :الفرض الرابع
  : وينص هذا الفرض على النحو التايل  

  .إلناث يف االجتاه حنو التفكري االبتكاريتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور وا ال

للتعرف على الفروق يف االجتـاه  ) ت(ولإلجابة على هذا الفرض قام الباحث باستخدام إختبار         
  .  يبني النتيجة) ١٠(حنو التفكري االبتكاري بني عينة الذكور واإلناث واجلدول رقم 
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  )١٠(جدول 

  .لتفكري االبتكاريالفروق بني الذكور واإلناث يف االجتاه حنو ا

  )١٧٨=ن ( اإلناث   )١٩٢=ن(الذكور 

  املتغري
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية

  
  )ت(قيمة 

  اجتاه الفرق

  

  ال توجد فروق   ١,١٢  ٣٦٨  ١٢,٠٨  ٩٤,٨٥  ١٠,٩٦  ٩٣,٥١  السمات 

  
ر واإلنـاث يف  و الذك عينةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني  أنه الالسابقدول ـيتضح من اجل 

واحنـراف معيــاري    ) ٩٣ ,٥١( حنو التفكري االبتكاري، حيث كان متوسط اجتاهات الذكور          االجتاه
  ).١٢ ,٠٨(واحنراف معياري ) ٩٤, ٨٥( ، ومـتوسط اجتاه اإلناث )١٠ ,٩٦(

توجد فروق ذات داللة   أنه ال دراستهاحيث أثبتت) م١٩٩٤(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة فخرو 
  .م حنو التفكري االبتكاريايف اجتاهإحصائية بني الذكور واإلناث 

وهذا قد يرجع إىل تشابه برامج إعداد املعلمني واملعلمات يف اجلامعات والكليات التربوية، وعـدم          
  .وجود فروق يف املناهج يف الكليات بني اجلنسني عدا املواد اليت تتمشى مع طبيعة اإلناث

م باملوهوبني اليزال مير مبرحلة النـشوء يف        كما أنه قد يكون السبب راجع إىل أن موضوع االهتما         
  . للتقدم والرقيواألمهية البالغةاتمع السعودي ومل يأخذ املكانة املناسبة 

  :الفرض اخلامس
  :  وينص هذا الفرض على النحو التايل  

 التوجد فرق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعاً ملتغري
  .اخلربة

وللتحقق من ذلك قام الباحث حبساب حتليل التباين يف اجتاه واحد يف السمات االبتكارية ملعلمـي    
  .النتيجةيوضح ) ١١ ( رقمومعلمات التعليم العام، واجلدول
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  ) ١١(جدول 

  الفروق يف السمات تبعاً ملتغري اخلربة

اتجاه 
  الفروق

قيمة 
  )ف(

درجة 
  الحرية

متوسط 
  املربعات

  مصدر التباين   املربعاتجمموع

تغري
امل

  

بين   ٤٨٧ ,٤٥٢٩  ١٢١ ,٨٦٣٢  ٤
  المجموعات

داخل   ٧٠٧٥٥ ,٢٢٦٦  ١٩٣ ,٨٤٩٩  ٣٦٥
  المجموعات

التوجد 
  ٠ ,٦٢٩  فروق

  المجموع  ٧١٢٤٢ ,٦٢٥٠    ٣٦٩

ات
سم
ال

  

 أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية ملعلمـي            السابقيتضح من اجلدول    
  .٠,٦٢٩) ف( حيث كانت قيمة لمات التعليم العام تبعاً ملتغري اخلربةومع

وهذه النتيجة تشري إىل أن سنوات اخلربة التعليمية للمعلم واملعلمة ليست ذات أثر يف مسات املعلم                
  .واملعلمة االبتكارية

 سنوات  يرجع ذلك إىل أن كل منهم مل يتلق تدريباً أو مل يتعرض أي منهم لربامج إرشادية خالل                
 تنمـي هـذه الـسمات وال       خربام لتنمية قدرام االبتكارية، كما أن طبيعة التدريس لكل منهم ال          

  .ارتساعدهم على االبتك
كما أن املناهج وطرق التدريس واألعباء املدرسية تشجع على منطية املعلم وتقيده يف كـثري مـن                 

  .الدراسات السابقة مل تتناول هذا املتغري وتنفرد الدراسة احلاليـة ذه النتيجة، حيث أن األحيان
 

  :الفرض السادس
  : وينص هذا الفرض على النحو التايل  

ة يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعـاً          ـالتوجد فروق ذات داللة إحصائي    
  .ملتغري التخصص
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) ١٢ ( رقـم  واجلدوله،  وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث حبساب حتليل التباين آحادي االجتا          
  .يوضح النتيجة

  ) ١٢(جدول 

  الفروق يف السمات االبتكارية تبعاً ملتغري التخصص

اتجاه 
  الفروق

ــة  قيمـ
  )ف(

درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  مصدر التباين  جمموع املربعات

غري
املت

  

بيـن   ٩٤٥ ,٣٠٣٩  ٤٧٢ ,٦٥١٩  ٢
  المجموعات

داخل   ٧٠٢٩٧ ,٤٠٢٣  ١٩١ ,٥٤٦١  ٣٦٧
  المجموعات

التوجد 
  ٢ ,٤٦٨  فروق

  المجموع  ٧١٢٤٢ ,٦٨٧٥    ٣٦٩

ات
سم

ال
  

 أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية تبعاً السابقيتضح من اجلدول 
  .٢,٤٦٨) ف( حيث كانت قيمة ملتغري التخصص

ون متشاة يف يرجع الباحث السبب يف ذلك إىل نوعية وكيفية إعداد املعلمني اليت تكاد تكقد و
وسائلها وأساليبها، على الرغم من أن الباحث كان يتوقع وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل 
معلمي ومعلمات األقسام العلمية نظراً ملا تتطلبه هذه املواد من توافر للسمات االبتكارية 

  .بشكل كبري
راسته أنه مل يظهر أثر ذو اليت أثبتت د) ١٩٩٢،  جاد اهللا(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

  .داللة للتخصص على السمات االبتكارية
ملعرفة داللة الفـروق يف الـسمات        ) ت(وللتأكد من النتيجة السابقة قام الباحث بإجراء اختبار         

  .االبتكارية بني التخصصات املختلفة
  :كما قام الباحث بإجراء املقارنات  بني التخصصات الثالثة كالتايل

  .لمي مع التخصص األديب التخصص الع ) ١(
  . التخصص العلمي مع العام ) ٢(
  . التخصص األديب مع العام ) ٣(
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  :توضح النتائج ) ١٥ ، ١٤ ، ١٣ (رقم واجلداول 

  )١٣(جدول 
  الفروق بني املعلمني واملعلمات ذوي التخصص العلمي واملعلمني 

   تبعا ملتغري التخصصواملعلمات ذوي التخصص األديب يف السمات االبتكارية
  )٢٠٨=ن ( األديب   )٩١=ن(العلمي  

  تغريامل
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية

  
  )ت(قيمة 

  اجتاه الفرق

  

  ال توجد فروق   ٠,٣٢  ٢٩٨  ١٢,٨٩  ١٢٧,٨٦  ١٥,١٠  ١٢٨,٤١  السمات 

فروق ذات داللـة إحـصائية يف الـسمات االبتكاريـة بـني ذوي       عدم وجود  من اجلدول السابق   يتضح
  .التخصصات العلمية واألدبية

  )١٤(دول ج
  الفروق يف السمات االبتكارية بني

  :ذوي التخصص العلمي والعام كالتايل  املعلمني واملعلمات
  )٧٠=ن ( العام   )٩١=ن(العلمي 

  املتغري
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية

  
  )ت(قيمة 

  اجتاه الفرق

  

  ال توجد فروق   ١,٨٦  ١٥٩  ١٤,٨٥  ١٢٣,٩٩  ١٥,١٠  ١٢٨,٤١  السمات 

 فروق دالة إحصائيا بني املعلمني واملعلمات ذوي عدم وجودسابق يتضح من اجلدول ال
  .التخصصات العلمية والعامة يف السمات االبتكارية
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  )١٥(جدول 
  الفروق بني املعلمني واملعلمات

  . ذوي التخصصات األدبية العامة يف السمات االبتكارية
  )٧٠=ن ( العام    )٢٠٩=ن(األديب  

  املتغري
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية

  
  )ت (قيمة

  اجتاه الفرق

  

  ال توجد فروق   ٢,٠٩  ٢٧٧  ١٤,٨٥  ١٢٣,٩٩  ١٢,٨٩  ١٢٧,٨٦  السمات 

 فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات ذوي التخصـصات           وجود ول السابق يتضح من اجلد  
  .األدبية والعامة يف السمات االبتكارية لصاحل ذوي التخصصات األدبية

  :الفرض السابع
  :وينص هذا الفرض على النحو التايل  

 تبعـاً    ملعلمي ومعلمات التعليم العام    التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية       
  . ملتغري املرحلة التعليمية

) ١٦(جتاه، واجلدول رقـم     حادي اال أوللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب حتليل التباين          
  . يوضح النتيجة

  )١٦(جدول 

   يف السمات االبتكارية لعينة الدراسة تبعا ملتغري املرحلة التعليميةالفروق
درجة   )ف(قيمة   إجتاه الفروق

  احلرية
  املتغري  مصدر التباين  مجموع المربعات  متوسط املربعات

التوجد 
  فروق

٢  ١ ,٩١٦  
٣٦٧  
٣٦٩  

٣٦٨ ,١٥٩٢  
١٩٢ ,١١٥٣  

٧٣٦ ,٣١٨٦  
٧٠٥٠٦ ,٣٠٨٦  
٧١٢٤٢ ,٦٢٥٠  

  بني اموعات
موعاتداخل ا  

  اموع

   ال
  

  تسما

 فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية تبعاً ملتغري عدم وجود السابقيتضح من اجلدول 
  . بني أفراد عينة الدراسةاملرحلة التعليمية
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  إىل أن طبيعة إعداد املعلمني واملعلمات ملختلف املراحل التعليمية الهذه النتيجة الباحث قد يرجعو
إضافة إىل أنه التوجد معايري لتوجيه املعلمني واملعلمات إىل املراحل التعليمية . لف عن بعضها كثرياًختت

 إىل عوامل عديدة من أمهها عوامل االحتياج، كما يرجع الباحث ذلك إىل أن كثرياً من ختضعلكوا 
لعمل يف مراحل معينة نتيجة املعلمني واملعلمات الذين تتوفر فيهم بعض السمات االبتكارية مييلون إىل ا

لبعض املميزات املتوفرة يف هذه املرحلة، األمر الذي ينتج عنه عدم تفعيل هذه السمات وتوظيفها 
 ،وتنفرد هذه الدراسة ذه النتيجة، نظرا ألن الدراسات السابقة مل تتناول متغري املرحلة التوظيف الصحيح

  . التعليمية
  

  :الفرض الثامن
  :و التايلوينص على النح    

التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العام 
  .تبعاً ملتغري اخلربة

) ١٧(جتاه، واجلدول رقم حادي االأوللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل التباين   
  .يوضح النتيجة

  )١٧(جدول 
  ري االبتكاري تبعاً ملتغري اخلربةالفروق يف االجتاهات حنو التفك

إجتاه 
  الفروق

    قيمة
  )ف(

درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  املتغري  مصدر التباين  جمموع املربعات

  ٤  ٠ ,٢٦٩  التوجد فروق

٣٦٥  

٣٦٩  

٣٥ ,٩٧٠٩  

١٣٣ ,٧٢٤٩  

١٤٣ ,٨٨٢٨  

٤٨٨٠٩ ,٥٨٨٦  

٤٨٩٥٣ ,٤٦٨٨  

  بني اموعات

  داخل اموعات

  اموع

ات
جتاه
اال

 ا
حنو

 
كري 
لتف

ري
تكا
االب

  

فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاهات حنو التفكري  عدم وجود  السابقيتضح من اجلدول 
  .االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعاً ملتغري اخلربة

 إىل أن اجلهات املسؤولة عن التعليم قد ال تشجع املعلمني واملعلمات هذه النتيجةيرجع الباحث قد و
ي، ويرى الباحث أن استخدام احلافز والتشجيع اخلربة ذات االجتاه اإلجيايب حنو التفكري االبتكارأصحاب 
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شراف التعليمي يساعد على منو هذا االجتاه اإلجيايب حنو للمعلمني واملعلمات من اجلهات املسئولة عن اإل
بعض الدول املتقدمة يف جتاه قد أخذ اهتمام التفكري االبتكاري، ومن وجهة نظر الباحث فإن هذا اال

جيابية حنو تفكريهم اال التربوي والتعليمي للعناية والرعاية للمعلمني واملعلمات لتنمية االجتاهات اإل
  .االبتكاري واملرتبطة بعامل اخلربة

 إىل أن كل من املعلمني واملعلمات مل متت اإلشارة إليه سابقا ذلك كما  الباحثيرجعكما قد 
ريبية أو برامج إرشادية خالل سنوات خربام لتنمية اجتاهام اإلجيابية حنو التفكري يتلقوا دورات تد

، كما أن املناخ املدرسي واألعباء املدرسية قد يكون هلا الدور األكرب يف عدم تنمية هذه االبتكاري
 السابقة مل تتناول وتنفرد الدراسة احلالية هلذه النتيجة، نظرا ألن الدراسات .االجتاهات لدى أفراد العينة

  .هذا املتغري

  :الفرض التاسع
  :وينص هذا الفرض على النحو التايل  

فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العام تبعاً  توجد ال
  .يوضح النتيجة) ١٨ ( رقمواجلدول .ملتغري التخصص

  
  )١٨(جدول 

   حنو التفكري االبتكاري تبعاً ملتغري التخصصالفروق  يف االجتاهات
درجة   )ف(قيمة   اجتاه الفروق

  احلرية
  املتغري  مصدر التباين  جمموع املربعات  متوسط املربعات

توجد فروق  
 ١لصاحل  مج  
 ٢ضد مـج  

  ٣ومج

٢  ٤ ,١٩٨  
٣٦٧  
٣٦٩  

٥٤٧ ,٤٣٥٨  
١٣٠ ,٤٠٥٤  

١٠٩٤ ,٨٧١٩  
٤٧٨٥٨ ,٧٨٩١  
٤٨٩٥٣ ,٦٦٠٢  

  بني اموعات
موعاتداخل ا  

ات  اموع
جتاه
اال

  

 ذات داللة إحصائية لالجتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي  أنه توجد فروقالسابقيتضح من اجلدول 
 التخصص لصاحل اموعة األوىل ضد اموعة الثانية واموعة الثالثة، تغريومعلمات التعليم العام تبعا مل

 واملعلمات ذوي التخصصات العلمية واموعة الثانية إىل املعلمني حيث تشري اموعة األوىل إىل املعلمني
 . واملعلمات ذوي التخصصات األدبية، واموعة الثالثة إىل املعلمني واملعلمات ذوي التخصص العام

  . يوضح الفروق) ١٩(واجلدول رقم 
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  )١٩(جدول 
  الفروق بني اموعات الثالث يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري

 املتغري  اموعة  م

 االجتاه  العلمي  ٩٧,٠٦

 و التفكريحن األديب  ٩٣,٤٩

 االبتكاري العام  ٩٢,٣٢

ملعرفة داللة الفروق يف االجتاهات ) ت(وللتأكد من نتيجة الفرض السابق قام الباحث بإجراء اختبار 
  . حنو التفكري االبتكاري تبعا الختالف التخصصات

  :ء املقارنات بني التخصصات الثالثة كالتايلحيث قام الباحث بإجرا
  . األديب مع العام) ٣.    (العلمي مع العام) ٢.   (العلمي مع األديب )١(

 .توضح النتائج ) ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠( واجلداول 

  )٢٠(جدول 
  الفروق بني ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات األدبية

  يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري
  )٢٠٩=ن ( األديب    )٩١=ن(لمي  الع

  املتغري
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية
  

  )ت(قيمة 
  اجتاه الفرق

  
االجتاه حنو 
التفكري 

  االبتكاري  
  توجد فروق   ٢,٤١  ٢٩٨  ١٢,٠٠  ٩٣,٥٠  ١١,٢٥  ٩٧,٠٧

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني املعلمـني واملعلمـات ذوي           السابقيتضح من اجلدول    
 االجتاه حنو التفكري االبتكـاري لـصاحل املعلمـني واملعلمـات ذوي             يفألدبية  اوالتخصصات العلمية   
  .التخصصات العلمية
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  )٢١(جدول 
  الفروق  بني املعلمني واملعلمات ذوي التخصصات العلمية

  واملعلمني واملعلمات ذوي التخصص العام يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري
  )٧٠=ن ( العام    )٩١=ن(العلمي  

  املتغري
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية
  

  )ت(قيمة 
  اجتاه الفرق

  
االجتاه حنو 
التفكري 

  االبتكاري 
   توجد فروق   ٢,٨١  ١٥٩  ٩,٧٠  ٩٢,٣٣  ١١,٢٥  ٩٧,٠٧

يتضح من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري بني 
لمية واملعلمني واملعلمات ذوي التخصصات العامـة لـصاحل         املعلمني واملعلمات ذوي التخصصات الع    

  .املعلمني واملعلمات ذوي التخصصات العلمية

  )٢٢(جدول  
  الفروق  يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري بني املعلمني واملعلمات

  ذوي التخصصات األدبية واملعلمني واملعلمات ذوي التخصصات العامة
  )٧٠=ن ( م  العا  )٢٠٩=ن(األديب  

  املتغري
  ع  م  ع  م

  درجة احلرية
  

  )ت(قيمة 
  اجتاه الفرق

  
االجتاه حنو 
التفكري 

  االبتكاري  
  ال توجد فروق  ٠,٧٤  ٢٧٧  ٩,٧٠  ٩٢,٣٣  ١٢,٠٠  ٩٣,٥٠

 أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري            السابقيتضح من اجلدول    
  .لتخصص األديب واملعلمني واملعلمات ذوي التخصص العامبني املعلمني واملعلمات ذوي ا

من خالل استعراضنا للجداول السابقة نالحظ أن معلمي ومعلمات املواد العلمية لديهم اجتاه أعلى            
  هلملطبيعة اإلعداد العلميوقد يعود ذلك لالبتكار مقارنة مبعلمي ومعلمات التخصصات األدبية والعامة، 

 تتجه إىل تشجيع وتنمية االجتاهـات حنـو   يدرسواوكذلك ألن املناهج اليت   ،   يف اجلامعات والكليات  
، األحيـاء ،  الكيميـاء ،  التفكري االبتكاري كما نالحظها يف عدد من املواد العلمية مثل مادة الفيزيـاء            

  .اخل.…الرياضيات 



    

٦٠ 

    

ىل اكتـشاف  كذلك قيام معلمي هذا التخصص على تطبيق األفكار معملياً وخمربياً يدفع املعلـم إ            
  .خربات ابتكارية جديدة وطرائق أخرى للتطبيق، مما ينمي للمعلم اجتاهاً إجيابياً  للتفكري االبتكاري

 العلمي حيث أا  ختتلف عن طالب القسم باجتاهات املعلمني حنو      هذه النتيجة  كذلك ميكن تفسري  
مي مهما كانت غريبة وثقتهم ا ل العطالب القسم األديب فهم يتقبلون أفكار طالب القسماجتاهام حنو 

  .) هـ١٤١٦،  السالمية ( يسهم يف تنمية االجتاهات حنو التفكري االبتكاري كما أشار إىل ذلك عالية مما

قد يف املقابل جند اجتاهات معلمي ومعلمات املواد األدبية والعامة تقل نسبياً حنو التفكري االبتكاري و
عـدم تـوفر   وأيـضا   متيل إىل التأكيد على اجلانب النظري، التخصصات حيثهذه  لطبيعة   يعود ذلك 

هلـذه   قات يف تنمية االجتاهات اإلجيابيـة     وأحد املع هذا األمر    يعترب   ، حيث اإلمكانات املادية يف املدارس   
  .التخصصات

أما اموعة الثالثة وهم معلمو ومعلمات التخصص العام فإن طبيعة إعدادهم األكادميي يف املعاهد              
ات تتسم بالعمومية والشمول وهلذه األسباب جمتمعة جند أن معلمي ومعلمات التخصصات العلمية والكلي

 وتنفرد هذه الدراسة ذه النتيجـة       .يتميزون على بقية التخصصات يف اجتاهام حنو التفكري االبتكاري        
 تتنـاول هـذه   لتناوهلا متغريات التخصصات العلمية واألدبية والعامة، حيث أن الدراسات الـسابقة مل  

  . املتغريات

  :الفرض العاشر
  :وينص على النحو التايل  

حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم تبعاً        التوجد فروق ذات داللة إحصائية  يف االجتاه       
  .ملتغري املرحلة التعليمة

دول رقـم حادي االجتاه واجلأوللتحقق من صحة هذا الفرض قـام الباحث حبساب حتليل التباين           
  .يوضح النتيجة) ٢٣(
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  )٢٣(جدول 
  جتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العامالفروق يف اال

  تبعا ملتغري املرحلة التعليمية 

    إجتاه 
  الفروق

قيمة 
  )ف(

درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

جمموع   
  املربعات

مصدر 
  التباين

  املتغري

التوجد 
  فروق

٢  ٠ ,٤٧٢  

٣٦٧  

٣٦٩  

٦٣ ,٠٥٢٨  

١٣٣ ,٠٤٤٩  

١٢٦ ,١٠٥٧  

٤٨٨٢٧ ,٤٧٦٦  

٤٨٩٥٣ ,٥٨٢٠  

  بني اموعات

  داخل اموعات

  اموع

  جتاهاال
  حنو

  التفكري
  االبتكاري

 أنه التوجد فروق ذات  داللة إحصائية يف االجتاهـات حنـو الـتفكري               السابقيتضح من اجلدول    
ويفسر الباحث هذه النتيجة إىل أنه    . ملتغري املرحلة التعليمية   ا تبع االبتكاري ملعلمي ومعلمات التعليم العام    

املعلمون واملعلمات بتدريسها يف املراحل التعليميـة        قد يكون السبب يف ذلك إىل أن املناهج اليت يقوم         
عدم توافر الوقت الالزم ملثل هـذا   إضافة إىل املختلفة تفتقر  إىل االهتمام باجلانب اإلبداعي واالبتكاري      

  .لنشاط نظراً لألعباء التدريسية واإلدارية اليت يطلب من املعلمني القيام ا يف شىت املراحل التعليميةا

واليت توصلت إىل أن عدم توفر املناخ اإلبداعي يف         ) ت  . د  ( وقد أيد هذه النتيجة دراسة الدرهم       
 العام لتنمية االجتاه اإلجيـايب  املدارس يف خمتلف مراحلها قد يكون عائقا ملعلمي ومعلمات مراحل التعليم      

 .  لديهم حنو التفكري االبتكاري
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  الفصل اخلامس
  ملخص النتائج والتوصيات

  :ملخص نتائج الدراسة
  

من خالل العرض السابق للجداول اإلحصائية اخلاصة بتحليل نتائج الدراسة ميكن تقدمي ملخص   
  :لنتائج الدراسة يف النقاط التالية

البتكارية ذات املتوسطات األعلى لدى معلمي ومعلمات التعليم كانت أبرز السمات ا   )١
االستفادة مـن   ) ٤,٦٠=م  (املبادرة  : العام مبدينة مكة املكرمة على التوايل هي مسات       

حتمل املسئولية )  ٤,٤١= م (، التأمل فـي األفكار اجلديـدة    )٤,٤٣= م  (اخلربات  
ز الـسمات االبتكاريـة ذات      أما أبـر  ) . ٤,٢٢= م  (والثقة بالنفس   ) ٤,٢٨= م  (

،  ) ٢,٢٧= م  ( مسات عدم التقيد باألنظمة     : املتوسطات األدىن فكانت على التوايل    
،  ) ٢,٣٦= م  ( حتمــل الغمـوض      ) ٢,٣٤= م  ( الـخروج عن املألــوف     

   ) . ٢,٣٨= م ( وعدم املسايرة  ) ٢,٣٨= م ( املغايـرة 
 .  أفراد عينة الدراسة متيل حنو اإلجيابيةبتكاري لدىأن طبيعة االجتاه حنو التفكري اال )٢
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينـة املعلمـني واملعلمـات يف الـسمات                 )٣

 . االبتكارية

بني عينة املعلمني واملعلمات يف االجتاه حنو التفكري        ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        )٤
 . االبتكاري

ت االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعلـيم     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السما        )٥
 . العام تبعا ملتغري اخلربة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعلـيم             )٦
 . العام تبعا ملتغري التخصص

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السمات االبتكارية ملعلمي ومعلمات التعلـيم             )٧
 . املرحلة التعليميةالعام تبعا ملتغري

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاهات حنو التفكري االبتكـاري ملعلمـي               )٨
 . ومعلمات التعليم العام تبعا ملتغري اخلربة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري ملعلمي ومعلمـات              )٩
ي ومعلمات التخصصات العلمية ضـد      التعليم العام تبعا ملتغري التخصص لصاحل معلم      

 :التخصصات األدبية والعامة كالتايل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات ذوي التخصصات العلمية واألدبية ) أ ( 
  . يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري لصاحل املعلمني واملعلمات ذوي التخصصات العلمية

ة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري بني املعلمني توجد فروق ذات دالل) ب ( 
  . واملعلمات ذوي التخصصات العلمية والعامة لصاحل املعلمني واملعلمات ذوي التخصصات العلمية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو التفكري االبتكاري بني املعلمني )  ج
  . امواملعلمات ذوي التخصص األديب والع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاهات حنو التفكري اإلبتكـاري ملعلمـي               )١٠
  . ومعلمات التعليم العام تبعا ملتغري املرحلة التعليمية

  
   :يـاتـالتوص

  :يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة يوصي الباحث مبا يلي
 بتخريج املعلم املتخصص يف جمال االبتكـار  نـيعـ افتتاح أقسام جديدة يف كل جامعة أو كلية ت         – ١

  .ورعاية املبتكرين
مل على تدريس مواد حول االبتكار وطرق تنميته وكيفية اكتشاف ورعاية املوهوبني يف مجيـع      ع ال – ٢

  .األقسام اليت تم بتخريج املعلمني
علمني بشكل عام ويف أقسام      االهتمام بنظام القبول يف كليات التربية يف جامعاتنا وكليات إعداد امل           - ٣

  :التربية اخلاصة بشكل خاص حبيث ال يقبل فيها إال من تتوفر فيه الشروط التالية
  . احلصول على نسبة عالية يف شهادة الثانوية العامة) أ 

أن جيتاز اختبارا للذكاء حتدده الكلية أو القسم حبيث ال يقبل إال احلاصلني على معامل ذكاء   ) ب  
  . فوق املتوسط

  .وضع اختبار للميول املهنية حيدد مقدار ميوله للعمل مع املوهوبني)  ج
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عن االبتكار ) أثناء اخلدمة(  االهتمام بعمل برامج تعليمية وتربوية ودورات تدريبية مكثفة للمعلمني – ٤
لتوفري معلومات كافية لدى املعلم عن التفكري االبتكاري حبيث يكون أهم أهداف هذه الـربامج               

  :دورات ما يليوال

  . تنمية السمات االبتكارية واالجتاهات اإلجيابية حنو االبتكار يف شخصية املعلم) أ 
  . تزويدهم بكل ما يتعلق مبفهوم املوهبة واملوهوبني) ب
  . عرض ونقد أبرز التعاريف والنظريات احلديثة للتفوق العقلي واملتفوقني)  ج
  . ا املوهوبني ملساعدم يف اكتشافهم والتعرف عليهمتزويدهم بأبرز اخلربات اليت يتحلى ) د 

  . اطالعهم على الربامج اخلاصة برعاية املوهوبني) هـ
  . تزويدهم بطرق إرشاد وتوجيه املوهوبني) و 

 فتح اال أمام املعلمني املتميزين لاللتحاق بربامج الدراسات العليا يف جمال التفوق العقلي واالبتكار – ٥
  . معات اململكة أو اجلامعات العربية  أو األجنبيةسواء يف جا

 أكدت الدراسة احلالية على أمهية االبتكار يف التربية والتعليم، وخاصة يف اتمعات النامية، لـذا                - ٦
يوصي الباحث بالعمل على توعية املشرفني املباشرين على العملية التربوية والتعليمية وأولياء األمور 

وأمهيته والتعرف على العوامل امليسرة واملعيقة لـه، وكذلك التعرف على مسات           مبفهوم االبتكار   
املبتكرين واحتياجام وظروف حيام وذلك عن طريق تقدمي برامج تربوية إعالمية متنوعـة يف              

  . أجهزة اإلعالم من خالل التعاون بني وزاريت املعارف واإلعالم
  . علم املوهوبني ليتسىن تطبيقه مع طالبه مستقبالاالهتمام بتنمية التعلم الذايت لدى م – ٧
  .  البعد عن التعلم النظري والتركيز على التطبيقي– ٨
  .  التركيز على استخدام الوسائل التعليمية من قبل املعلم بشكل أكثر فاعلية– ٩
  .  االهتمام بتجهيز املعامل واستخدامها بشكل أكثر فاعلية-١٠
  . ة البحثية لدى املعلماالهتمام بتنمية القدر -١١
توصي الدراسة احلالية االستمرار يف تشجيع إبتكارية املعلم على االبتكار من قبل اجلهات املسؤولة عن                -١٢

  .التعليم ، وذلك عن طريق تقدمي حوافز مادية ومعنوية

 :االهتمام بالتربية امليدانية وأساليب تقوميها واإلشراف عليها وذلك يف ضوء -١٣
  . فة اجلوانب املعرفية والوجدانيةمعر) أ 
  . معرفة اجتاهات الطالب حنو املهنة قبل وبعد التدريب) ب
  .قياس مدى استفادة الطالب من التربية العملية)  ج
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  . التعرف على مقترحام التطويرية) د 
  .عدم االكتفاء مبشرف واحد للطالب ) ـه
ها املعامل واألجهزة والوسائل لضمان تكافؤ الفرص ختصيص عدد معني من املدارس لكل كلية تتوفر في) و 

  . بني الطالب ولضمان جدية التدريب واإلشراف
  
  
  

  : الدراسات املقترحة
  

  : يوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية  

  . ية وعالقتها بتنمية قدرات التالميذ االبتكاريةئبتدا دراسة يف السمات االبتكارية ملعلمي املرحلة اال– ١

 دراسة عن اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية حنو التفكري االبتكاري وعالقتها بتنمية قدرات التالميذ – ٢

  . االبتكارية

 إجراء دراسة مقارنة بني معلمي التعليم العام يف السمات االبتكارية واالجتاهات حنو التفكري – ٣

  . االبتكاري ومعلمي التعليم األهلي

  .يف تنمية مساته االبتكارية) قبل اخلدمة(يل العلمي واملهين للمعلم  دراسة عن أثر التأه– ٤
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  عـة املراجـائمـق
  

  : املراجع العربية : الًأو
  

  . الكويت: وكالة املطبوعات. آفاق جديدة يف دراسة اإلبداع) . م١٩٧٨(  إبراهيم ، عبد الستار  –ا 
  . القاهرة: دار النهضة.  ريب أطفالناكيف ن) . م١٩٧٤(  إمساعيل، حممد عماد الدين، وآخرون – ٢
  . الكويت: دار القلم. ٤ط.  علم النفس التربوي)  . م١٩٨٦(  أبو عالم، رجاء – ٣
  . القاهرة: مكتبة الغريب.  العبقرية واجلنون).  م ١٩٧٦(   أسعد ، يوسف ميخائيل – ٤
مي املرحلة اإلبتدائية الدنيا  اجلزء مسات الشخصية الالزمة للتدريس لدى معل) . م١٩٩١(  أغا، كاظم ويل – ٥

  .  الشارقة.دراسات يف جمتمع اإلمارات. مجعية االجتماعيني. الثالث
جامعة . رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية. اإلبداع لدى األحداث اجلاحنني. ) م١٩٨٤( أبو ليلة، فاتن – ٦

  . عني مشس
  .جملة جامعة أم القرى للبحوث العلمية. ني اإلبداع والذكاءرعاية التفوق ب) . م١٩٨٩( بن مانع، سعيد – ٧
:  عامل الكتب. العربية دراسات نفسية يف الشخصية) . م١٩٧٨(  جابر، جابر عبداحلميد، والشيخ، سليمان – ٨

  .القاهرة
.   اجلامعة األردنيةمظاهر اإلبداع واملوهبة لدى الطلبة املتفوقني أكادمييا يف) . م١٩٩٢( جاد اهللا، أميان حممد حسن - ٩

  . األردن: اجلامعة األردنية
  .القاهرة: دار املعارف. القيم اخلاصة لدى املبدعني. ) م١٩٨١( حسني، حمي الدين أمحد – ١٠
  .القاهرة: دار املعارف. العمر وعالقته باإلبداع لدى الراشدين) . م١٩٨٢( حسني ، حمي الدين أمحد – ١١
  .جدة: دار البيان العريب. مبادئ علم النفس) . م١٩٩٢( محزة، خمتار – ١٢
 أثر برنامج تعليمي يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى أطفال السنة ) .م١٩٩٦( احلموي، ى مصطفى يوسف – ١٣

  . األردن: اجلامعة األردنية. رسالة ماجستري غري منشورة. الثانية يف الروضة
   . بريوت: دار النهضة العربية. ةحبوث نفسية وتربوي . ) م١٩٨١( خرياهللا، سيد -١٤
دار النهضة .  سيكولوجية التعلم بني النظرية والتطبيق) . م١٩٨٣( خرياهللا، سيد، والكناين ، ممدوح عبداملنعم – ١٥

  . بريوت: العربية
ـ ١٤١٠( والكناين ، حممود عبداملنعم ، خرياهللا، سيد– ١٦   .يت الكو: مكتبة الفالح.األسس النفسية لالبتكار  .)ه
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ندوة أساليب . رسالة اخلليج العريب. دليل اختبار القدرة على التفكري االبتكاري) . ـه١٤١٨( خرياهللا، سيد – ١٧
  . مكتب التربية العريب لدول اخلليج. اكتشاف املوهوبني ورعايتهم يف التعليم األساسي بدول اخلليج العربية

  . القاهرة: دار املعارف.  منهج وتطبيقتنمية اإلبداع. ) م١٩٨٣( درويش، زين العابدين – ١٨
جملة حبوث . تفضيل التالميذ للسمات االبتكارية لدى مدرسيهم) . م١٩٨٢( الدريين، حسني عبدالعزيز – ١٩

  . البحرين. ودراسات يف االجتاهات وامليول النفسية
 من التعليم األساسي وعالقتها مسات الشخصية املوجبة ملعلمات احللقة األوىل) . م ١٩٨٦( الدردير، عبداملنعم – ٢٠

  .جامعة أسيوط. رسالة ماجستري. بالتفكري االبتكاري لدى تالميذهن
دور اإلدارة املدرسية يف تنمية قدرات االبتكار لدى تالميذ املدرسة ) . ت . د (  الدرهم، عبدالرمحن حسن – ٢١

  .جامعة قطر: كلية التربية. االبتدائية
العدد الثاين  .الة االجتماعية القومية.  اإلبداع ومسات الشخصية لدى اإلناث) .م١٩٧٥( رمزي، ناهد - ٢٢

  . القاهرة. ١٢مج والثالث،
  . القاهرة: دار املعارف. أصول علم النفس. ) م١٩٧٩( راجح، أمحد عزت – ٢٣
 منشورات .رفةعامل املع) .  أبو فخر غسانترمجة ( اإلبداع العام واخلاص . ) م ١٩٨٩(  روشكا، الكسندر – ٢٤

  . الكويت.١٤٤ العدد .الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
  . القاهرة: عامل الكتب. علم النفس  اإلجتماعي) . م١٩٨٧( زهران، حامد عبدالسالم – ٢٥
  .القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. مقدمة يف علم النفس االجتماعي. ) م١٩٧٢(  سويف، مصطفى – ٢٦
  . القاهرة: دار املعارف. اإلبداع. ) م١٩٧٧(بداحلليم حممود   السيد، ع– ٢٧
 –أثر دافع اإلبتكارية وبعض املتغريات الدميوغرافية على السمات العقلية . ) هـ١٤١٦(  السالمية، حممد سالمة – ٢٨

  .األردن: جامعة الريموك. الشخصية للمبدعني
  .القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. جتماعي واإلعالمعلم النفس اال) . م١٩٧٩( السيد، عبداحلليم حممود – ٢٩
داد معلم املوهوبني يف بعـض دول اخلليج العريب ) . م١٩٩٨( السليماين، حممد محزة، وبار، عبداملنان مال – ٣٠ إـع

ية كل. الندوة العلمية األوىل ألقسام علم النفس جبامعات دول جملس التعاون لدول اخليلج. ) منظور تربوي ( 
  .قطر: التربية

جملة كلية . االبتكار العلمي والتكنولوجي والقرارات اخلالقة ووسائل رعايتها) . م١٩٨١( شوقي، جالل - ٣١
  . قطر: اهلندسة

ـ ١٤١٤( صباغ، أميان سعد - ٣٢   . جدة: دار العبيدي للنشر والتوزيع.   السمات الشخصية للبتكرين) .ه
  . القاهرة: مكتبة النهضة املصرية.  النفس التربوي علم) .م١٩٨٦( صاحل، أمحد زكي – ٣٣
  .العراق: دار الشؤون الثقافية العامة.٢ط.  اإلبداع يف الفن) .م ١٩٨٦(   صاحل، قاسم حسني - ٣٤
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. العالقة بني مسات شخصية املعلم والتحصيل الدراسي يف املرحلة االبتدائية) . م١٩٧٦( عبدالفتاح، فاروق – ٣٥
  . القاهرة: جامعة عني مشس.  منشورةرسالة ماجستري غري

  . القاهرة: دار النهضة العربية.  التفوق العقلي واالبتكار) .م١٩٧٧( عبدالغفار، عبدالسالم – ٣٦
  .صحيفة التربية. التعليم األساسي املعاصر). م١٩٧٩(  عبدالسالم، ناصف – ٣٧
  . الكويت:  املعرفةعامل. اإلبداع يف الفن والعلم. ) م١٩٧٩(  عيسى، حسن أمحد – ٣٨
  . القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. علم النفس االجتماعي املعاصر) . م١٩٨١(  عبدالرحيم، طلعت – ٣٩
  . بريوت: دار العلم للماليني.٣ ط.اإلبداع وتربيته. ) م١٩٨٣( عاقل، فاخر – ٤٠
  . اإلسكندرية: امعيةدار املعرفة اجل. يف علم النفس االجتماعي) . م١٩٨٦( عوض، عباس – ٤١
: الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب. العملية اإلبداعية يف فن التصوير). م١٩٨٧( عبداحلميد، شاكر – ٤٢

  . الكويت
العالقة بني التفكري االبتكاري للمعلم وتشجيعه لسمات التلميذ ) . م١٩٨٩(  علي الدين، حممد ثابت – ٤٣ 

  . مصر: اجلمعية املصرية للدراسات النفسية. لعلم النفس يف مصراملؤمتر اخلامس .  االبتكارية
  . اإلسكندرية: دار املعرفة.  األبعاد األساسية للشخصية) .م١٩٩٠( عبداخلالق، أمحد – ٤٤
دافع حب االستطالع يف عالقاته بقدرات ومسات االبتكارية يف ضوء ) . م١٩٩٢( عبادة، أمحد عبداللطيف – ٤٥

  .جامعة قطر. لة مركز البحوث التربويجم. بعض املتغريات
دراسة املناخ املدرسي يف املرحلة الثانوية وعالقته بأسلوب التفكري ) . م١٩٩٢(  عبدالقادر، أشرف أمحد – ٤٦

  .جامعة املنصورة. كلية التربية. املؤمتر الثاين عشر. االبتكاري لدى التالميذ
سة النشاط الطاليب على مسات وقدرات واجتاهات الطالب حنو أثر ممار). م ١٩٩٣(  عبادة، أمحد عبداللطيف – ٤٧

  . البحرين.جملة البحث يف التربية وعلم النفس. التفكري االبتكاري لدى عينة من طلبة جامعة البحرين
دراسة لبعض العوامل اليت تؤثر على التفكري االبتكاري لدى أطفال ) . م١٩٨٧( كامل، مصطفى حممد – ٤٨

  .جامعة حلوان. جملة كلية التربية. قبل املدرسة  االبتدائيةاحلضانة، طفل ما 
مسات واجتاهات املعلمني حنو االبتكار وعالقتها بقدرات التفكري االبتكاري ) . م١٩٩٤( فخرو، أنيسة أمحد – ٤٩

  . البحرين: جامعة اخلليج العريب. رسالة ماجستري. لتالميذهم يف املرحلة االبتدائية
  . الكويت: دار القلم.  رعاية النابغني يف اإلسالم وعلم النفس) .م١٩٩٢(راهيم  مرسي، كمال إب– ٥٠
  . اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.  علم النفس التربوي للمعلمني. ) م١٩٩١(  منسي، حممود عبداحلليم – ٥١
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فـوقني   الفروق بني الطلبـة املت     .) م١٩٩٥(هويدي، حممد عبدالرزاق    و معاجيين، أسامة حسن ،      -٥٢
والعاديني يف املرحلة االعدادية بدولة البحرين على مقياس تقدير اخلصائص السلوكية للطلبـة              

  .  جامعة الكويت.الد التاسع, العدد اخلامس والثالثون .الة التربوية .تفوقنيامل
درات معلمات املرحلة  أثر برنامج تدرييب يف رعاية املتفوقني على تنمية ق) . م١٩٩٦(  معاجيين، أسامة حسن – ٥٣

العدد . رسالة اخلليج العريب. االبتدائية بدولة البحرين يف التعرف على مظاهر السلوك التفوقي لدى طالن
  . الرياض: مكتب التربية العريب لدول اخلليج . الثامن

لبحرين للعمل مع  الكفايات التدريبية التعليمية للمعلمني بدولة ا) .م١٩٩٨(  معاجيين، أسامة حسن حممد – ٥٤
  . البحرين: جامعة اخلليج العريب. الطالب املتفوقني

  . القاهرة: دار املعارف. سيكولوجية االبتكار. ) م١٩٦٨(  املليجي، حلمي – ٥٥
  . الرياض: دار عامل الكتب للنشر. املعلم واملناهج وطرق التدريس) . م ١٩٨٥(  مرسي، حممد عبدالعليم – ٥٦
٥٧ –االبتكار وعالقته بالذكاء والتحصيل) . م ١٩٨٥( يد، ولطيفة ، لطفي، و أبو حلو ، يعقوب   نشوايت، عبدا .

  . تونس. الة العربية للبحوث التربوية
  . القاهرة:  مكتبة النهضة املصرية. سيكولوجية اجلماعة والقيادة .)م١٩٧٠( مليكة، لويس كامل -٥٨
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